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PREČÍTAJTE SI:Investičné plány mesta
v roku 2015
Mesto Sereď má v tomto roku
na pláne viaceré investičné
aktivity, ktoré sa vďaka bodo-
vaniu poslancov dostali na
popredné priečky v tabuľke.
Patrí sem kaštieľ, Zámocký
park, oprava mestských ko-
munikácií, vybudovanie par-
kovísk a mnohé iné. V rozpoč-
te sú na tento účel pripravené
finančné prostriedky vo výške
viac ako 4 mil. eur.

V rozpočte mesta Sereď je v
tomto roku vyčlenená suma
55-tis. eur na prípravu projek-
tovej dokumentácie. Finanč-
né prostriedky budú uvoľnené
v prípade zaujímavej výzvy
alebo priebežne podľa potre-
by. Na revitalizáciu Zámocké-
ho parku vrátane verejného

osvetlenia, vybudovania
chod- níkov, výsadby zelene a
nákupu ďalších prvkov je v
rozpočte vyčlenená čiastka
616 tis eur. Časť finančných
prostriedkov z tejto sumy bu-
de použitá aj na sanáciu časti
kaštieľa a opravu strechy. Na
tento projekt boli získané fi-
nancie z grantov EHP (Island,
Lichtenštajnsko a Nórske krá-
ľovstvo). Mesto sa bude na
tomto projekte podieľať spolu-
financovaním vo výške 15 % z
celkovej sumy, čo predstavuje
92-tis. eur.

Ďalšie zdroje na kaštieľ zís-
kalo mesto v podobe nená-
vratného finančného prís-
pevku z eurofondov. Ide o časť
západného krídla, ktorá vedie

od bastióna až po schodisko
oddeľujúce centrálnu časť
kaštieľa smerom k bývalej vi-
nárni. Celkové oprávnené ná-
klady na rekonštrukciu tejto
časti boli rozpočtované do
výšky 2,5 mil. eur. Minister-
stvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR ako riadiaci
orgán pre Regionálny operač-
ný program začiatkom sep-
tembra schválilo na rekon-
štrukciu tohto objektu sumu
2,4 mil. eur. Mesto Sereď sa
bude na investičnej akcii po-
dieľať 5 % z celkovej sumy.

V tomto roku by mala byť
vybudovaná aj skatedráha, na
ktorú boli v rozpočte vyčlene-
né finančné prostriedky vo
výške 15 tis. eur, ale konečná

suma sa bude odvíjať od
prieskumu trhu. To isté bude
platiť aj v prípade vybudova-
nia prírodnej outdoorovej te-
locvične, ktorá by nemala z
rozpočtu odkrojiť viac ako
10-tis. eur.

No a v tomto roku svitá na
lepšie časy aj Športovej ulici,
ktorá je zrejme najdlhšou v
Seredi. I keď sa nebude rekon-
štruovať celá, ale asi iba jedna
tretina v smere od futbalové-
ho štadióna, na jej opravu po-
slanci vyčlenili sumu 54-tis.
eur. Pribudnúť by mali aj nové
parkoviská, a to na Jesenské-
ho (16-tis. eur), Novomestskej
(4-tis. 500 eur) a Čepenskej
ulici (10-tis. eur).

pokračovanie 2.

Slávnostné zasadnutie poslancov
Ustanovujúce zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Seredi sa konalo 11. de-
cembra vo veľkej zasadačke MsÚ. Ro-
kovanie sa uskutočnilo vo dvoch sa-
mostatných častiach. V prvej, sláv-
nostnej, to bolo zloženie sľubu primá-
tora a poslancov. V druhej, už pracov-
nej, si poslanci zvolili predsedov, členov
komisií, sobášiacich a známe je aj meno
zástupcu primátora na nasledujúce vo-
lebné obdobie.

Prítomných v úvode slávnostného
zasadnutia oboznámila s výsledkami
volieb predsedníčka okrskovej volebnej

komisie v Seredi Eva Nagyová. Posla-
necký zbor tvorí štandardne 19 poslan-
cov a na tomto poste pribudlo oproti
minulému volebnému obdobiu sedem
nových tvárí. Milan Buch, Anton Dúb-
ravec, Michal Hanus, Dušan Irsák, To-
máš Karmažín, Daniela Matušková a
Iveta Belányiová.

Znovuzvolený primátor mesta Sereď
Martin Tomčányi vo svojom príhovore
poďakoval voličom za prejavenú dôve-
ru, v krátkosti zbilancoval uplynulé
štvorročné obdobie a zároveň vyzval
novozvolených poslancov, aby sa pri

svojej práci a hlasovaní rozhodovali
vždy správne, objektívne a hlavne v
prospech obyvateľov mesta.

Po slávnostnej časti zastupiteľstva
nasledovalo už prvé pracovné rokova-
nie. Poslanci si odsúhlasili predsedov a
členov príslušných komisií. Predsedom
Legislatívno-právnej komisie sa stal
Michal Irsák. Podnikateľskej a finančnej
komisii bude šéfovať Bystrík Horváth.
Predsedom Komisie pre rozvoj mesta a
životné prostredie sa stal Marek Lovec-
ký. Komisiu sociálnu, kultúry, zdravot-
nú a bytovú bude riadiť Miroslav Bu-

cha. Školská a športová pripadla Bože-
ne Vydarenej a predsedom Komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov si obhájil aj v
tomto volebnom období Marcel Králo-
vič. Post sobášiacich poslancov budú
zastupovať Michal Hanus, Marcel Krá-
lovič, Marek Lovecký a Božena Vydare-
ná. Primátor mesta si za svojho zástup-
cu opätovne zvolil na ďalšie štyri roky
Ľubomíra Veselického a vo funkcii
prednostu MsÚ ostáva aj naďalej Tibor
Krajčovič.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Zápis budúcich prvákov
pre školský rok 2015/2016
V Seredi sa v súlade s ustano-
veniami § 20 školského zákona
a Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Sereď č. 13/2011 o
určení miesta a času zápisu
detí do 1. ročníka základných
škôl, ktorých je mesto Sereď
zriaďovateľom, uskutoční v
základných školách zápis detí
do 1. ročníka pre školský rok
2015/2016.
Termíny:
piatok 16. januára 2015 v čase
od 14.00 – 17.00
sobota 17. januára 2015 v čase
od 09.00 – 12.00

Miesto:
Základná škola Jana Amosa
Komenského, Komenského
1227/8, Sereď
Základná škola Juraja Fánd-
lyho, Fándlyho ul. č. 763/7A,

Sereď
Cirkevná základná škola sv.
Cyrila a Metoda, Komen-
ského 3064/41, Sereď.

Zápisu sú povinní zúčastniť
zákonní zástupcovia spolu s
deťmi, ktoré do 1. septembra
2015 dovŕšia šiesty rok veku.
Zákonný zástupca dieťaťa je
povinný predložiť pri zápise
platný občiansky preukaz a
rodný list dieťaťa.

Pri zápise pedagógovia zis-
ťujú školskú spôsobilosť - úro-
veň psychickej, telesnej a so-
ciálnej vyspelosti dieťaťa.

Rodič môže pre budúceho
školáka vybrať ktorúkoľvek
základnú školu. Riaditeľ školy
prednostne prijíma deti zo
svojho školského obvodu v sú-

lade s VZN mesta Sereď 8/2013
o určení školských obvodov
základných škôl, ktorých zria-
ďovateľom je mesto Sereď. Aj v
prípade, že dieťa bude navšte-
vovať základnú školu v zahra-
ničí, rodič ho musí zapísať na
kmeňovú školu na Slovensku,
spravidla v mieste trvalého
bydliska. Na nej bude žiak vy-
konávať komisionálne skúšky
z predmetov, ktoré určí riadi-
teľ školy.

Ak sa dieťa javí už učiteľke v
materskej škole či neskôr uči-
teľke pri zápise ako nezrelé pre
školské povinnosti, odporú-
čame rodičom poradiť sa s det-
ským lekárom alebo s psycho-
lógom. Dieťa spravidla absol-
vuje testy školskej zrelosti a
podľa ich výsledkov aj podľa
celkového zhodnotenia bude

vypracovaný posudok. Na jeho
základe je možné po zapísaní
dieťaťa do školy požiadať riadi-
teľa školy o odklad začiatku
plnenia školskej dochádzky o
rok.

Informácie o zameraní škôl,
materiálnych, personálnych a
priestorových podmienkach a
ponuke mimoškolských akti-
vít získate na webových
stránkach škôl:

Základná škola Jana Amosa
Komenského http://www.zsk
omsered.edu.sk/

Základná škola Juraja Fánd-
lyho http://www.zsjfsered.sk/

Cirkevná základná škola sv.
Cyrila a Metoda http://www.ci
rkevnazssered.sk/

Odd. ŠRKŠ MsÚ Sereď
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Investičné plány mesta v roku 2015
pokračovanie zo strany 1.

Časť finančných prostriedkov z roz-
počtu aj v tomto roku odčerpajú
základné či materské školy. V MŠ na
Podzámskej ulici si nová podlaha
vyžiada sumu 7-tis. eur a v MŠ na
Dionýza Štúra to bude nákup spo-
rákov do kuchyne vo výške 12 tis.
eur. Základná škola J. Fándlyho
chystá rekonštrukciu podlahy v 25
triedach a počíta sa aj s nákupom
kuchynského robota. Na tento účel
je vyčlenená suma 25 tis. eur. Ok-

rem týchto financií je naplánovaná
aj výmena vzduchotechniky v je-
dálni, čo predstavuje sumu viac ako
30 tis. eur. Na schodoch tejto školy
plánujú osadiť aj schodolez. Pred-
pokladaná investícia sa odhaduje
na 6-tis. eur. Ide o prenosné zaria-
denie určené na prepravu imobil-
ných a telesne postihnutých osôb.

Nové oplotenie na ZŠ J. A. Ko-
menského zas pohltí z rozpočtu
sumu 30-tis. eur. No a v Základnej
umeleckej škole J. Fischera Kvetoňa

pribudnú hudobné nástroje za 4 tis.
eur.

Na rozšírenie kamerového sys-
tému pre MsP je vyčlenená čiastka
10-tis. eur. Nákup notebookov pre
poslancov MsZ je vyčíslený na 8-tis.
eur a nová premietačka pre Dom
kultúry či mestský amfiteáter by sa
mala zmestiť do sumy 15-tis. eur.
Mesto plánuje aj výmenu verejného
osvetlenia za LED svietidlá. Na túto
investíciu je v rozpočte vyčlenená
suma 772-tis. eur.

Najvyššie hodnotenie v priori-
tách poslancov získal nedostavaný
pavilón G pri ZŠ J. A. Komenského.
Mesto plánuje budovu odpredať v
pôvodnej podobe potenciálnemu
záujemcovi či stavebnej firme a po
dokončení ju odkúpia späť za vo-
pred dohodnutých podmienok a
ceny.

V hornej časti by mali byť vybu-
dované nájomné byty a v prízemnej
časti obchodné priestory.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Vážení Sereďania,
tak ako v predchádzajúcom období aj
v tomto nasledujúcom sa budem spolu
s poslancami, zamestnancami a všet-
kými ľuďmi, ktorým na našom meste
záleží, usilovať o to, aby sa naše mes-
to rozvíjalo. Mesto tvoria ľudia z
rôznych oblastí, deti, mládež, robotní-
ci, úradníci, učitelia, lekári, dôchodco-
via, vojaci, športové a záujmové zdru-
ženia, podnikateľské subjekty, živ-
nostníci...

Je nutné citlivo pristupovať k rie-
šeniu každodenných problémov, ktoré

život prináša. Prosím všetkých, ktorí
rozhodujú, aby boli trpezliví, rozhodo-
vali spravodlivo, slušne a s dôrazom
na ľudskosť.

Verím, že za štyri roky si opäť bu-
deme môcť povedať, že naša spoločná
práca mala zmysel v prospech obyva-
teľov Serede.

Prajem Vám veľa šťastia, zdravia a
rodinnej pohody. Nech je rok 2015 a
nasledujúce obdobie pre Sereď úspešný.

S úctou
Martin Tomčányi

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v
súlade s § 18 a nasl. zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov
a) vyhlasuje - voľbu hlavného kontroló-
ra mesta Sereď na deň 12.2.2015. Voľba
hlavného kontrolóra sa uskutoční v
rámci programu riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Seredi.
b) ustanovuje - Predpoklady na výkon
funkcie a náležitosti prihlášky takto:
Kvalifikačným predpokladom na fun-

kciu hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie.
Ďalšími predpokladmi na výkon fun-
kcie sú spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu a bezúhonnosť.
Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť
prílohu k voľbe hlavného kontrolóra
musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, bydlisko,
kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu poda-

nia prihlášky podniká alebo vykonáva
zárobkovú inú činnosť a je členom
riadiacich,kontrolných alebo dozor-
ných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť,
d) výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace,
e) úradne overenú kópiu dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
f) súhlas so spracovaním osobných
údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení

neskorších predpisov za účelom vy-
konania voľby hlavného kontrolóra
mesta Sereď na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Seredi. Písomný sú-
hlas obsahuje najmä údaje o tom, kto
súhlas poskytol, komu sa tento súhlas
dáva, na aký účel, rozsah osobných
údajov a čas platnosti súhlasu.
Termín doručenia prihlášok: je do
29.1.2015 do 15.00 hod. na adresu: Mesto
Sereď, Mestský úrad v Seredi, Námestie
republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď v zale-

penej obálke s označením „VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
SEREĎ – NEOTVÁRAŤ“.
c) určuje:
Požiadavky na výkon funkcie:
a) rozsah pracovného úväzku - 100 %
pracovný úväzok,
b) občan SR,
c) znalosť problematiky obecnej sa-
mosprávy, financovania samosprávy,
financovania subjektov zriadených
mestom a financovania subjektov s

majetkovou účasťou mesta,
d) minimálne 8 ročná prax v oblasti
kontroly v územnej samospráve.
d) spôsob voľby

Voľba hlavného kontrolóra sa
uskutoční tajným hlasovaním v súla-
de s ustanovením § 18a, ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.

V Seredi, dňa 21.12.2014
Ing. MARTIN TOMČÁNYI

primátor mesta
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Doklady k žiadosti o
dôchodok z II. piliera
V Sociálnej poisťovni bude
možné od 2. januára 2015 po-
dať žiadosť o dôchodok z II.
piliera.

Ak sa sporiteľ rozhodne
podať žiadosť o dôchodok z II.
piliera v Sociálnej poisťovni,
je potrebné navštíviť

• pobočku Sociálnej pois-
ťovne alebo

• ústredie Sociálnej pois-
ťovne, ak nemá na území
Slovenskej republiky trvalý
pobyt.

Sociálna poisťovňa je teda
jednou z inštitúcií, kde si
možno podať žiadosť o dô-
chodok z II. piliera. Tú je
možné podať aj v dôchodko-
vej správcovskej spoločnosti,
v ktorej je žiadateľ sporite-
ľom.

Uvedené však neplatí, ak
sporiteľovi ešte nevznikol
nárok na výplatu predčasné-
ho starobného dôchodku z I.
piliera. Vtedy môže žiadosť o
predčasný starobný dôcho-
dok z II. piliera podať len v
Sociálnej poisťovni.

Na účely spísania žiadosti o
dôchodok z II. piliera v So-
ciálnej poisťovni sa sporiteľ
preukazuje platným občian-

skym preukazom alebo ces-
tovným pasom, prípadne po-
tvrdením o občianskom preu-
kaze. V záujme bezproblémo-
vého spísania žiadosti o dô-
chodok z II. piliera Sociálna
poisťovňa odporúča okrem
preukazu totožnosti doniesť
so sebou aj nasledovné do-
klady:

• rodný list dieťaťa na úče-
ly preukázania zníženého dô-
chodkového veku ženy,

• doklad preukazujúci za-
mestnanie zaradené do I.
pracovnej kategórie, do I.
a/alebo II. kategórie funkcií
(informácia o stave indivi-
duálneho účtu poistenca, po-
tvrdenie bývalého zamestná-
vateľa a pod.),

• rozhodnutie alebo potvr-
denie od inštitúcie vypláca-
júcej dôchodok zo silového
rezortu,

• rozhodnutie alebo potvr-
denie od inštitúcie vypláca-
júcej dôchodok z cudziny a
výpis z bankového účtu ako
potvrdenie sumy vyplácané-
ho dôchodku z cudziny.

Viac informácií na
www.socpoist.sk

Sociálna poisťovňa

Decembrové rokovania
mestského zastupiteľstva
Prvé rokovanie MsZ 9. 12. 2014
Správa o činnosti mestského úradu a
mesta Sereď od ostatného rokovania
MsZ
- 15. 11. 2014 sa konali voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí. V meste Sereď v 13 okrsko-
vých volebných komisiách a mestskej vo-
lebnej komisii pracovalo 97 členov.
Štatistický úrad SR ponúkol programové
vybavenie na spracovanie výsledkov volieb
do orgánov samosprávy obcí – INTEGRO-
VANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM /IVIS/. Obča-
nia volili pre volebné obdobie 2014 -2018 19
poslancov. Siedmi boli do poslaneckej
funkcie zvolení prvýkrát.
- V spolupráci s Domom kultúry zabezpeči-
lo Mesto Sereď prípravu Vianočných tr-
hov, na Námestí slobody v dňoch 17. - 21. 12.
2014.
- V Dome kultúry v Seredi zorganizovalo 25.
novembra OZ Pomocníček tretí Vianočný
benefičný koncert. Na koncerte vystúpili
speváci Adam Ďurica, Bonzo Radványi a
Majk Spirit. Akcia bola uskutočnená s
podporou mesta. Počas koncertu boli vy-
braným rodinám odovzdané finančné pou-
kazy na liečebné rehabilitačné procedúry a
nákup pomôcok.
- Seniori v Dennom centre v Seredi zorgani-
zovali 25. novembra kultúrne podujatie -
Katarínsku zábavu, ktorá bola spojená so
súťažou o najlepší kapustový či jablkový ko-
láč.
- 25.11. 2014 sa uskutočnilo rokovanie so zá-
stupcami spoločnosti LIDL o riešení parko-
vacích miest.
- Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultú-
ry v Seredi pripravuje 21. ročník Mestského
reprezentačného plesu, ktorý je napláno-
vaný na 17. 1. 2015.
- Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci
s Mestom Sereď prevádzkuje v priestoroch
Centra pomoci človeku Sereď nízkopraho-
vú nocľaháreň od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2015.
Nocľaháreň bude otvorená každý deň vrá-
tane víkendov a sviatkov, vždy od 19:00 –
7:00 hod. nasledujúceho dňa. Cieľom je za-
bezpečiť základnú životnú potrebu – spá-
nok pre ľudí žijúcich na ulici.
- Od 28. 11. 2014 bola uskutočnená verejná
zbierka Hodina deťom. Výťažok zbierky je
určený deťom a mladým ľuďom na celom
Slovensku.
- 29. 11. 2014 ŠKF Sereď zorganizoval v spolu-
práci s mestom v hale Obchodnej akadémie
turnaj prípraviek malých futbalistov do 8
rokov.
- So zástupcom Pamiatkového úradu v
Trnave sa 3. 12. 2014 uskutočnilo rokovanie
a problematike archeologického výskumu
v kaštieli a jeho ukončenie.
- Na 6. 12. 2014 zorganizovalo Mesto Sereď
v spolupráci s Domom kultúry v Seredi a
podporou Trnavského samosprávneho kra-
ja „Memoriál Jaroslava Červenku“.
- Primátor mesta sa stretol so zástupcami
ODI. Rokovali o parkovacích miestach pri
niektorých prevádzkach v meste.
- V ZsVS, a.s. Nitra sa 4. 12. 2014 uskutočnilo
otváranie obálok na výber dodávateľa čis-
tičky odpadových vôd. Súčasťou diela byť aj
kanalizácia v Hornom Čepeni. Uskutočne-
nie akcie je plánované v roku 2015.
- Na Námestí republiky a pri MsP boli začaté
výkopové práce. Cieľom je pripojenie mest-
ského úradu a mestskej polície na centrálne
zásobovanie teplom. Práce by mali byť
vykonané do konca roka. Náklady sú
predpokladané na 160-tis. € bez DPH.
Program rokovania bol doplnený o návrh
na prijatie opatrení voči vydavateľovi vo-
lebných novín kandidátov koalície KDH a
Zmena zdola, Demokratická únia (noviny 1,
2) za zverejnenie nepravdivých informácií
o rozhodovaní mestskej samosprávy a ná-
vrh na vyplatenie odmien poslancom MsZ.
Interpelácie poslancov na rokovaní neboli

predložené.
Poslanci prerokovali a vzali na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ,
zrušili uznesenie č. 166/2014 v celom rozsahu
a nahradili ho novým znením. Vzali na ve-
domie Správu z následnej kontroly zame-
ranej na nakladanie s finančnými pros-
triedkami rozpočtovanými vo výdavkovej
časti rozpočtu na rok 2014 na nakladanie
s odpadmi.
V kontrolovanom období získalo mesto fi-
nančné prostriedky z Recyklačného fondu a
zo separovania odpadu v sume 97 809 €. V
zmysle VZN o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy získalo mesto do rozpočtu finančné
prostriedky v sume 1 574 018,64 €. Za pred-
pokladu, že príjmová a výdavková časť do-
siahne výšku schváleného rozpočtu ku
koncu roka 2014 mesto z rozpočtu mesta
za kontrolované obdobie 2011 – 2014 dopla-
tí 250 tis. €. Za obdobie rokov 2007 – 2010
mesto z rozpočtu vynakladalo na likvidá-
ciu odpadu 516 481 €.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prero-
kovalo a schválilo Plán kontrolnej činnos-
ti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prero-
kovalo a vzalo na vedomie Informatívnu
správu o príprave projektov, podľa ktorej
bola schválená monitorovacia správa pro-
jektu „Dobudovanie infraštruktúry odpa-
dového hospodárstva mesta Sereď, pokra-
čuje projekt podpory opatrovateľskej služby
a k projektu „Umenie bez hraníc“ bola pred-
ložená požiadavka na zmenu z dôvodu do-
financovania toaliet v priestore amfiteátra.
Mesto plánuje vybudovať nové toalety a z
prostriedkov dotácie, ktoré zostali po vy-
konaní verejného obstarávania, zakúpiť
projektor. Projekt sa predlžuje do budúce-
ho roka. Projekt „Rekonštrukcia centrálnej
časti kaštieľa v Seredi“ pokračuje procesom
verejného obstarávania.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
- prerokovalo a vzalo na vedomie Viacročný
rozpočet Materskej školy, ul. Komenského
1137/37 Sereď, na roky 2015-2017 a bez pripo-
mienok schválilo Rozpočet Materskej školy,
ul. Komenského 1137/37 Sereď na rok 2015,
- prerokovalo a vzalo na vedomie Viacročný
rozpočet MŠ, Ul. D. Štúra na roky 2015-2017 a
bez pripomienok schválilo Rozpočet MŠ, Ul.
D. Štúra na rok 2015,
- prerokovalo a vzalo na vedomie Viacročný
rozpočet Základnej školy Jana Amosa Ko-
menského na roky 2015 - 2017 a bez pripo-
mienok schválilo Rozpočet Základnej školy
Jana Amosa Komenského na rok 2015,
- prerokovalo a vzalo na vedomie Viacročný
rozpočet Základnej školy Juraja Fándlyho na
roky 2015-2017 a bez pripomienok schválilo
Rozpočet Základnej školy Juraja Fándlyho
na rok 2015,
- prerokovalo a vzalo na vedomie Viacročný
rozpočet Základnej umeleckej školy Jána
Fischera- Kvetoňa v Seredi na roky 2015-2017
a bez pripomienok schválilo Rozpočet Zá-
kladnej umeleckej školy Jána Fischera- Kve-
toňa v Seredi na rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a vzalo na vedomie Viacročný rozpočet
Domu kultúry na roky 2015-2017.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a vzalo na vedomie Návrh rozpočtu
Mestského bytového podniku, s.r.o., Sereď
na rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a vzalo na vedomie Návrh rozpočtu spo-
ločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Sereď
na rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a vzalo na vedomie Návrh rozpočtu spo-
ločnosti Naša domová správa s.r.o. na rok
2015.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prero-
kovalo a vzalo na vedomie Viacročný
rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2015-2017
a schválilo Programový rozpočet MESTA
SEREĎ na rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a schválilo:
a) 10. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok
2014 s pripomienkou navýšiť príjmy mesta
– bežné transfery 312012 – prenesené kom-
petencie ZŠ o sumu 20158 €
b) rozpočtové opatrenia predložené riadi-
teľkou MŠ D. Štúra s pripomienkou: navýšiť
osobné náklady o sumu 3 280 €
c) rozpočtové opatrenia predložené riadi-
teľkou ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa s pripo-
mienkou: navýšiť osobné náklady o sumu 1
410 €
d) rozpočtové opatrenia predložené riadite-
ľom ZŠ Juraja Fándlyho s pripomienkou na-
výšiť osobné výdavky z normatívnych fi-
nančných prostriedkov pre ZŠ v sume
10679 €
e) rozpočtové opatrenia predložené riadi-
teľkou ZŠ Jana Amosa Komenského s pri-
pomienkou navýšiť osobné výdavky z
normatívnych finančných prostriedkov pre
ZŠ v sume 9 479 €
f) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľ-
kou MŠ Komenského s pripomienkou: navý-
šiť osobné náklady o sumu 2 510 €
g) rozpočtové opatrenia predložené riadite-
ľom Domu kultúry.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a uznieslo sa na Všeobecne záväznom
nariadení mesta Sereď č. 10/2014 zo dňa 09.
12. 2014, ktorým sa mení Všeobecne záväz-
né nariadenie č. 1/2014 o financovaní zá-
kladnej umeleckej školy, materských škôl
a školských zariadení na rok 2014 bez pri-
pomienok.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a uznieslo sa na Všeobecne záväznom
nariadení mesta Sereď č. 11/2014, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.
2. 2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v
meste Sereď v znení Všeobecne záväzné-
ho nariadenia č. 19/2012 s pripomienkou.
Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo schválilo nájom ne-
bytových priestorov na mestskom cintoríne
v Seredi na Kasárenskej ul. – obslužný objekt
a Dom smútku vo výmere 535 m2, za cenu
4,00 €/m2/rok, nebytových priestorov na
miestnom cintoríne na Hornočepenskej ul.
– Dom smútku vo výmere 23 m2, za cenu
4,00 €/m2/rok a hnuteľného majetku, na-
chádzajúceho sa na oboch cintorínoch Edite
Kašíkovej, Dolná Streda č. 422.
Mestské zastupiteľstvo schválilo nájom ne-
hnuteľného majetku vo výmere 30 m2 žia-
dateľovi FOREKO s. r. o., Školská č. 1, Sereď.
Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer
nájmu časti nebytových priestorov na Kuz-
mányho ul. vo výmere 129 m2 žiadateľovi
PRO-TEC Slovakia, spol. s r.o., so sídlom v
Seredi, I. Krasku 2464/38.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi vzalo na
vedomie informáciu o zámere využitia rozo-
stavaného pavilónu G na Komenského ulici
v Seredi na výstavbu bytov, spĺňajúcich
podmienky pre poskytnutie finančných
prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania a Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR. Vyhlásilo rozosta-
vanú stavbu pavilónu G za prebytočný ma-
jetok, schválilo zámer nájmu tohto majet-
ku, podmienky verejnej súťaže, komisiu pre
výber uchádzača o nájom majetku mesta v
zložení: Ing. Bystrík Horváth, JUDr. Michal
Irsák, MUDr. Miroslav Bucha, Ing. Marek
Lovecký, Božena Vydarená, Ing. Tibor Kraj-
čovič, Ing. Vladimír Práznovský, Darina Na-

gyová a termín vyhlásenia obchodnej ve-
rejnej súťaže.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a schválilo:
- zámer prevodu nehnuteľného majetku vo
výmere cca 230 m2 žiadateľovi Ivanovi Biha-
rimu, bytom v Seredi, Strednočepenská
3090/82,
- prevod nehnuteľného majetku odčlene-
ním 6 m2 žiadateľovi Tomášovi Weissovi,
bytom v Seredi, Pažitná 1014/15,
- prevod nehnuteľného majetku na troch
parcelách vo výmere cca 323 m2 ostatná
plocha vo výmere cca 13 m2 a ostatná plo-
cha vo výmere cca 39 m2 žiadateľovi Roma-
novi Hrubému, bytom v Seredi, Strednoče-
penská 1833/1.
Všetky výmery uvedených pozemkov budú
spresnené geometrickým plánom, vypraco-
vaným na náklady žiadateľa.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a schválilo zámer nájmu nehnuteľného
majetku vo výmere 40 m2 na vybudovanie
verejne prístupného parkoviska žiadateľovi
Milošovi Sabovi so sídlom v Seredi, Námes-
tie slobody 28/2. Povolilo Spoločnosti TE-
KADEX s. r. o. Chynorany splátkový kalen-
dár na úhradu zmluvnej pokuty 13 387,06 v
rovnomerných mesačných splátkach, poč-
núc januárom 2015. Prerokovalo a schválilo
odmeny poslancom MsZ vo výške 300 €.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo a schválilo podmienky na obsadenie fun-
kcie hlavného kontrolóra mesta Sereď, ter-
mín konania voľby hlavného kontrolóra 12.
2. 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokova-
lo návrh na prijatie opatrení a konštatova-
lo, že
vo volebných novinách kandidátov koalície
KDH a Zmena zdola, Demokratická únia bo-
li zverejnené nepravdivé údaje o rozhodo-
vacej činnosti orgánov mestskej samosprá-
vy. Poverilo primátora mesta vykonať
právnou cestou kroky voči zverejneniu
týchto nepravdivých údajov s cieľom do-
siahnuť verejné ospravedlnenie vydavateľa
obyvateľom mesta Sereď za zverejnenie
nepravdivých údajov.
Druhé rokovanie MsZ 11. 12. 2014
Bolo to ustanovujúce zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva, na ktorom predsedníčka
Mestskej volebnej komisie v Seredi Mgr.
Eva Nagyová oboznámila prítomných s
výsledkami volieb v meste Sereď. Novozvo-
lený primátor Ing. Martin Tomčányi zložil
predpísaný sľub a po ňom aj všetci novozvo-
lení poslanci.
Rokovanie MsZ pokračovalo pracovnou
časťou podľa schváleného programu.
Mestské zastupiteľstvo
- prerokovalo a vzalo na vedomie informá-
ciu primátora mesta o poverení Bc. Ľubo-
míra Veselického zástupcom primátora
- zriadilo Komisiu legislatívno-právnu, Ko-
misiu podnikateľskú a finančnú, Komisiu
pre rozvoj mesta a životného prostredia,
Komisiu sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a
bytovú, Komisiu školskú a športovú a Komi-
siu na ochranu verejného záujmu pri výko-
ne funkcií verejných funkcionárov, zvolilo jej
predsedov a následne členov a tajomníkov,
- prerokovalo a poverilo poslanca JUDr. Mi-
chala Irsáka zvolávaním a vedením zasad-
nutí mestského zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
- prerokovalo a poverilo výkonom funkcie
sobášiaceho poslanca, ktorý bude oprávne-
ný prijímať vyhlásenia o uzavretí manžel-
stva pred matričným úradom, poslancov
mestského zastupiteľstva PhDr. Michala
Hanusa, Mgr. Marcela Královiča, Ing. Mare-
ka Loveckého a Boženu Vydarenú.

Modernizácia kina priniesla
vyššie tržby aj návštevnosť
Proces modernizácie bol v kine Nova v Se-
redi začatý v januári 2013 jeho digitalizá-
ciou. Už pri zrode myšlienky vedenie mes-
ta, poslanci a riaditeľ DK František Čavoj-
ský verili, že tento krok prispeje k väčšej
návštevnosti. Ak by k tomuto rozhodnutiu
nepristúpili, kino by v dnešnej konkurencii
zaručene neobstálo a muselo by sa zatvo-
riť. Dá sa teda povedať, že svojím spôso-
bom mu dali druhú šancu.

A oplatilo sa. Podľa slov riaditeľa DK v
Seredi Mgr. Františka Čavojského to bolo
nevyhnutné riešenie. Kompletná digitali-
zácia kina vrátane 3D technológie si vyžia-
dala nemalú investíciu vo výške 168 tis.
eur. Z toho 135 tisíc eur bolo vynaložených
z mestského rozpočtu a 33 tis. eur pred-
stavovala dotácia z audiovizuálneho fon-
du. Samotná digitalizácia však nestačila,
bolo potrebné myslieť aj na pohodlie divá-
kov, ktorí sa vyjadrili aj v ankete uskutoč-
nenej domom kultúry na internete, že naj-
väčším problémom kina sú nepohodlné,
viac ako 25-ročné sedačky nespĺňajúce
štandardy. Rok po digitalizácii teda nasle-
dovala aj výmena časti sedadiel. Náklady
boli vypočítané na sumu 55-tis. eur, ale
sumu 25-tis. eur získalo mesto ako dotáciu
z audiovizuálneho fondu. Na úkor kvantity
sa zvýšila kvalita a sedačky sú teraz širšie,
hlbšie a pohodlnejšie, samozrejmosťou je
stojan na pohár v operadle sedačky. Ok-
rem tradičných sedadiel bolo namontova-
ných aj 10 párov tzv. love-seats pre zamilo-
vané páry. Zároveň ako prvé na Slovensku
kino inštalovalo systém Thunderbox, kto-
rý umožňuje 6 divákom každého predsta-
venia vychutnať si filmový zážitok aj s ďal-
ším fyzickým rozmerom – dotykom zvuku
cez sedačky.

Zároveň so zvyšujúcou sa návštevnos-
ťou vzrástli aj väčšie požiadavky na vyba-
venie priestorov kina. Keďže sa kino už dl-
hšie pýšilo svojou bezbariérovosťou, uro-
bili sa ďalšie kroky smerom k občanom so
zdravotným postihnutím. Na prízemí bolo
prebudované WC na bezbariérové prí-
stupné vozíčkarom, boli osadené zábrad-
lia pre ľahší výstup na jednotlivé stupne
kina a na konci roku 2014 bola na prízemie
presunutá aj pokladňa, takže teraz obča-
nia s vážnym zdravotným postihnutím

nepotrebujú druhú osobu na to, aby im
zakúpila lístok na poschodí.

Boli opravené aj sociálne zariadenia pre
návštevníkov pri premietacej sále, opra-
vené bezpečnostné osvetlenie v sále, osa-
dená TV na premietanie filmových traile-
rov v priestoroch bufetu a led panel na bu-
dove kina oznamujúci aktuálny program
kina. Zároveň v rámci renovácie celej bu-
dovy boli vymenené vstupné dvere a bez-
pečnostný požiarny systém. Za mnohými
týmito úpravami stála spolupráca so
správcom budovy, Správou majetku mes-
ta, s.r.o..

Prišlo aj k znovuotvoreniu kino bufetu,
kde sa predávajú pre návštevníkov tradič-
né „filmové“ pochutiny ako nachos, pu-
kance a nápoje. Aktuálne sa pracuje práve
na modernizácii týchto priestorov. Bol do
nich vytvorený vstupný otvor priamo od
schodov, aby mali návštevníci priamy prí-
stup do bufetu pri príchode na poschodie.

Nezabudlo sa ani na marketingovú
stránku a okrem led panelu prešlo kino aj
na nový pokladničný systém cinemaware,
ktorý je prepojený s webstránkou kina,
kde si môžu návštevníci rezervovať sedad-
lá. V roku 2014 pracovníci kina absolvovali
odborné semináre za účelom zlepšenia
chodu kina a kino bolo ocenené certifiká-
tom Dobré kino. Od 1. 1. 2015 sa kino záro-
veň stane členom prestížnej siete európ-
skych kín Europa Cinemas.

Na konci roka 2014 už vieme bilancovať
a porovnávať. Kým spolu za roky 2011 a
2012 navštívilo kino viac ako 11-tisíc náv-
števníkov a tržba bola necelých 26-tis. eur,
tak v roku 2013 a 2014 už prišlo do kina sko-
ro 33 tisíc návštevníkov a tržby sa vyšplhali
za toto obdobie na 119 tis. eur. V percen-
tuálnom vyjadrení to znamená, že tržby
vzrástli o 357 % a návštevnosť o 200 %. To
nepotrebuje žiadny komentár.

V roku 2015 si budú môcť návštevníci
užívať aj letné kino v mestskom amfiteát-
ri. Spojením týchto dvoch kultúrnych
stánkov si tak prídu na svoje nielen fanúši-
kovia tradičných filmov v lone prírody, ale
aj filmoví nadšenci, ktorí majú radšej 3D
technológiu a súčasne komfort v podobe
pohodlných sedadiel.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Najvyššie hodnotenie získal pavilón G
Chátrajúca 20 ročná stavba,
ktorá sa nachádza medzi dvo-
ma základnými školami na
Komenského ulici v Seredi,
dlhé roky čaká na svoju chví-
ľu. Pôvodne tam mali byť ďal-
šie triedy, no keďže detí z roka
na rok ubúda, objekt ostal ne-
dostavaný. Súčasné vedenie
mesta a poslanci možno našli
riešenie ako ďalej s pavilónom
G.

Rozostavaná budova vzbu-
dzuje rešpekt aj z toho dôvodu,
že v jej okolí sa denne pohybu-
jú školáci. I keď podľa slov
prednostu úradu Tibora Kraj-
čoviča statik vedenie mesta
ubezpečil, že stavba je v dob-
rom stave a jej zrútenie ne-
hrozí. Na výber malo mesto z
dvoch alternatív. Buď objekt
zbúrajú, čo by si vyžiadalo
sumu približne 80-tis. eur,
alebo ho dostavajú.

Na konci volebného obdobia
poslanci obodovali najdôleži-
tejšie investície, ktoré budú
realizované v nasledujúcich
rokoch. Nie náhodou najvyš-
šiu prioritu získal práve pavi-
lón G. Prednosta úradu na de-

cembrovom rokovaní pred-
niesol návrh, ktorým by sa da-
lo rozostavanú budovu za-
chrániť.

Pavilón by chceli odpredať v
pôvodnej podobe potenciál-
nemu záujemcovi, čiže sta-
vebnej firme, a po dokončení
ho odkúpia späť za vopred do-
hodnutých podmienok a ceny.
V hornej časti by chceli vybu-
dovať nájomné byty a v prí-

zemnej časti obchodné pries-
tory.

„Mestské zastupiteľstvo
schválilo 9. decembra zámer
na využitie týchto priestorov
vyhlásením obchodnej verej-
nej súťaže na prevod objektu, s
cieľom výstavby nájomných
bytov s polyfunkciou a kom-
plexnou technickou infra-
štruktúrou. Podmienkou je
dodržanie ustanovení zákona

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní. Víťaz súťaže preberie
plnú zodpovednosť za projek-
tovanie, výstavbu a dodá mes-
tu hotové a skolaudované by-
tové jednotky, vrátane poly-
funčných priestorov a s kom-
plexnou technickou infra-
štruktúrou.

Byty s polyfunkciou na zá-
klade Zmluvy o budúcej kúp-
nej zmluve víťaz súťaže od-
predá mestu Sereď iba za
predpokladu, že mestu budú
poukázané finančné pros-
triedky zo štátneho fondu roz-
voja bývania a z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR na kúpu tých-
to nájomných bytov.

Kritériami pri posudzovaní
súťaže bude najmä cena za ro-
zostavanú stavbu a referencie
dodávateľa. Ďalšími kritéria-
mi budú ceny za m2 nájom-
ných bytov a polyfunkcie, res-
pektíve cena infraštruktúry a
celkový projekt, “ uviedol
prednosta úradu Tibor Krajčo-
vič.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Odmena pre poslancov
Poslanci MsZ v Seredi urobili
spoločnými silami za štvor-
ročné volebné obdobie veľký
kus práce. Spolu s vedením
mesta sa snažili rozvíjať
všetky oblasti. Mnohé inves-
tičné akcie, úspešné projek-
ty, či aktívny kultúrny, spo-
ločenský a športový život
nám závidia aj obyvatelia
okolitých miest a obcí.

A nechvália len cudzí, ale aj
domáci. Preto na konci vo-
lebného obdobia všetkým
členom poslaneckého zboru
navrhol finančnú odmenu
ich kolega Michal Irsák.
Uviedol, že odmena môže byť
spravodlivá, ale aj nespravod-
livá. A on sa rozhodol navr-
hnúť práve tú spravodlivú.

Po jeho slovách sa k veci
vyjadrili aj niektorí kolego-
via, ktorí v odmene za dobre
odvedenú prácu nevidia vô-
bec nič zlé. Veď, položme si
ruku na srdce, kto netúži po
odmene za svoju prácu? Ak
budeme naozaj úprimní, sa
zhodneme na tom, že asi
všetci. Je jedno, v akej je výš-
ke, či je iba symbolická alebo

morálna. Isté je len to, že po-
teší.

Michal Irsák navrhol všet-
kým kolegom na konci vo-
lebného obdobia odmenu
pred zdanením a odvodmi vo
výške 300 eur. Väčšina po-
slancov podporila tento ná-
vrh, i keď niektorí už dopredu
avizovali, že svoju odmenu
venujú niektorej materskej
škole, občianskemu združe-
niu alebo športovému klubu
v meste.

Rozhodnúť o odmene je
jedna vec a mať na tento účel
dostatok financií aj v mest-
skej kase druhá. Otázka bola
preto nasmerovaná na pred-
nostu úradu. Nebude výška
schválenej odmeny pre po-
slancov problém? Sú na to
vyčlenené financie v mest-
skom rozpočte? „Áno, finan-
cie na tento účel v rozpočte
máme. Je to právomoc po-
slancov. Rozhodli tak ako
rozhodli, ale ja sa k tomu viac
vyjadrovať nebudem,“ uvie-
dol prednosta MsÚ Tibor
Krajčovič.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Dane z nehnuteľností a za psa pre rok 2015
Mesto Sereď, správca miestnej
dane, oznamuje daňovníkom
dane z nehnuteľnosti alebo za
psa, ktorým v priebehu minu-
lého roka 2014 vznikla alebo
zanikla daňová povinnosť (kú-
pa nehnuteľnosti, nadobudnu-
tie nehnuteľnosti dedením
alebo predaj nehnuteľnosti)
alebo mu v priebehu roka 2014
bolo vydané stavebné, kolau-
dačné rozhodnutie k nehnu-
teľnosti nachádzajúce sa meste

Sereď, vlastnia alebo držia psa
staršieho ako 6 mesiacov, že v
zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach v plat-
nom znení je potrebné podať
riadne alebo čiastkové daňové
priznanie do 31. januára 2015.

K podaniu daňového prizna-
nia dani z nehnuteľnosti je po-
trebné predložiť na nahliadnu-
tie list vlastníctva alebo roz-
hodnutie o povolení vkladu,
vydané správou katastra o

vzniku nadobudnutia nehnu-
teľnosti (kúpa, darovanie) ale-
bo o zániku nehnuteľnosti
(predaj, darovanie), stavebné
alebo kolaudačné rozhodnutie
(novostavba, kolaudácia stav-
by).

Občan, ktorému vznikol ná-
rok na zníženie dane z nehnu-
teľnosti (pozemky, rodinný
dom, garáž - slúžiace pre vlast-
nú potrebu) z dôvodu veku nad
65 rokov k 1. januáru 2015 a ne-

uplatnil si zníženie už v pred-
chádzajúcich zdaňovacích ob-
dobiach a občan s ťažkým
zdravotným postihnutím si
môže uplatniť zníženie dane v
lehote na podanie daňového
priznania, t. j. do 31. januára
2015.

Bližšie informácie dostanete
od pracovníčok finančného
oddelenia MsÚ, správa daní, č.
d. 12 a 13 alebo na t. č. 031/ 789
20 94, kl. 241, 264.

Triedenie odpadu
v meste Sereď
Vážení občania, chceli by
sme Vás touto cestou popro-
siť o zlepšenie stavu v sepa-
rovanom zbere. Pri vysypaní
bežnej 1100 litrovej nádoby
sa zistilo, že by z nej bolo
možné vytriediť ešte 80 %
odpadu, za tých 80 % odpadu,
ktorý sa neseparuje, stále
PLATÍME. V kontajneroch na
separáty sa nachádza aj iný
odpad a naopak, v kontajne-
roch na zmesový komunálny
odpad je odpad, ktorý sa vy-
triediť dá. Ide o bežné odpady
z domácnosti až po nebez-
pečné odpady, ktoré úplne
negujú našu i Vašu snahu
separovať.

Vytriediť odpad, ktorý je
znečistený vhadzovaním
iných odpadov do kontajne-
rov určených na konkrétne
zložky odpadov je skoro ne-
možné a odpad musí nako-
niec skončiť na skládke.

V roku 2012 – 2013 sme sa v
našom meste dostali na úro-
veň 30 – 40 % vytriedených
zložiek odpadu. Žiaľ postupne
klesá kvalita vytriedeného
odpadu znečistením obsahu
nádob na sídliskách a to až
tak, že v roku 2014 sme do-
siahli úroveň iba 20 %.

Takto negatívne výsledky
spôsobia zvýšenie nákladov
čo bude mať za dôsledok zvý-
šenie poplatkov za odpady u

obyvateľov!

Vážení občania, trieďte a
zhodnocujte odpad:

- použité nevratné obaly
roztrieďte na papier, sklo,
plasty, kovy a vhoďte do prí-
slušnej zbernej nádoby, resp.
vo veľkom množstve odo-
vzdajte na zbernom dvore;

- do kontajnerov na triede-
ný zber vyhadzujte len čisté a
prázdne obaly;

- textil patrí do kontajne-
rov na textil alebo na zberný
dvor;

- pokúste sa minimalizovať
objem odpadu (PET flaše stla-
čiť, kartónové obaly rozložiť);

- tetrapaky (viacvrstvové
obaly na mlieko a iné nápoje)
nepatria ani do papiera ani
do plastu; odovzdať ich mô-
žete prostredníctvom svojich
detí, vnúčat do školy alebo na
zberný dvor.

Má to zmysel. Trieďme od-
pad.

- z 5 zaváracích pohárov je
možné vyrobiť 1 vázu;

- z 10 časopisov je možné
vyrobiť 1 škatuľu na TV;

- z 30 PET fliaš je možné vy-
robiť 1 flísovú bundu;

- z 2 nápojových kartónov
je možné vyrobiť 1 m2 ku-
chynských utierok.

ĎAKUJEME VÁM.

PRÁVNE PORADENSTVO POKRAČUJE
Tak ako v uplynulom roku,

mesto v spolupráci
s JUDr. Martinom Hudákom

poskytne obyvateľom
Serede bezplatné právne poradenstvo

pri riešení takých situácií,
ktoré vyžadujú odbornú pomoc.

Stretnutia sa budú konať vždy
v pondelok od 9.00 hod.
v malej zasadačke MsÚ
a to 9. a 23. februára,

9. a 23. marca, 13 a 27. apríla a 11. a 25. mája 2015.

Predsviatočná atmosféra
na vianočných trhoch
Tak ako v okolitých mestách aj
v Seredi každoročne organizu-
jú tradičné vianočné trhy. Svo-
je miesto majú tretí rok v cen-
tre diania na Námestí slobody.
Okrem dobrého jedla, či nápo-
jov na zahriatie v podobe vo-
ňavého punču, vareného vína
a obľúbenej medoviny bol v
ponuke aj bohatý kultúrny
program.

Vianočné trhy tu odštarto-
vali 17. decembra v poobedňaj-
ších hodinách vystúpením de-
tí z MŠ na Komenského ulici a
žiakov zo ZŠ J. Fándlyho v Se-
redi. Slávnostné otvorenie sa
konalo o 17.00 hodine. Náv-
števníkov privítal viceprimá-
tor mesta Sereď Ľubomír Vese-
lický. Jeho príhovor ukončil
pestrofarebný ohňostroj, kto-
rý bol milým prekvapením.
Najmä deti ho sledovali so za-
tajeným dychom.

Vianočné koledy na ľudovú
nôtu prišli zahrať a zaspievať
súrodenci Chudobovci na čele
so svojím otcom, kapelníkom
skupiny. Program ukončila
rocková kapela Credeence Re-
vival Band. Vo štvrtok 18. de-
cembra vystúpili s priprave-
ným vianočným pásmom deti

z MŠ na ulici D. Štúra a CZŠ sv.
Cyrila a Metoda. Následne ich
na pódiu vystriedala hudobná
skupina Allegro a o večerný
program sa postarala obľúbe-
ná kapela Kabát Revival. Ďalší
deň začal v réžií žiakov zo ZŠ J.
A. Komenského, ktorí si pre
návštevníkov trhov pripravili
zaujímavý kultúrny program.
S „One man show“ spevom a
hrou na gitare sa predstavil v
Seredi Peter Luha. Za veľkého
potlesku ho potom vystrieda-
lo zoskupenie štyroch zohra-
tých muzikantov s názvom

Banda Americano.
V sobotu žilo námestie už od

rána. Okrem krásneho a na
december netypicky teplého
počasia sa o dobrú náladu po-
starala dychová hudba Boro-
vienka a Šintavanka. Tie vys-
triedala v poobedňajších ho-
dinách hudobná skupina Tri-
nity, She&Me a večerným
koncertom to roztočila kapela
NaEX.

Aj posledný deň vianočných
trhov sa niesol v pohodovej
atmosfére. Od rána tu hrala
dychová hudba Šúrovanka. Po

nej si mohli deti pozrieť Via-
nočnú kočovnú rozprávku.
Detské predstavenie následne
opäť vystriedala dychovka,
ktorá má výstižný názov 11 z
Ivánky. Vianočné trhy uzavrel
krásnym koncertom Ľubomír
Virág. Okrem bohatého kul-
túrneho programu si návštev-
níci počas piatich dní užívali
spolu so svojimi deťmi aj
sprievodný. Nechýbal tu kolo-
toč, jazda na poníkoch a vy-
skákať sa mohli aj na trampo-
líne.

STANISLAVA JANEGOVÁ



Krásne srdcia
našich detí
Otázky humanizácie či ľud-
skosti školy a výchovno-
vzdelávacieho procesu sú
dnes mimoriadne aktuálne.
Pociťujeme to i my v našej
škole a snažíme sa vštepovať
myšlienky ľudskosti aj na-
šim deťom. Zvlášť v advent-
nom čase sme cítili vzájom-
nú spolupatričnosť, náklon-
nosť svojich najbližších, spo-
lupracovníkov, žiakov, no
hlavne cítime vôňu ľudskos-
ti, ktorá sa tak krásne preja-
vila i v dobročinných ak-
ciách, ktoré si zorganizovali
naši žiaci s prispením učite-
ľov. Najprv to bola burza ob-
lečenia, výťažok z ktorej išiel
Občianskemu združeniu
Pomocníček a deťom v Det-

skom domove (http://www.z
sjfsered.sk/burza-oblecenia/,
potom burza hračiek (http://
www.zsjfsered.sk/velka-via
nocna-burza-hraciek-3/), z
výťažku ktorej sa kúpili nové
hračky pre deti v nemocnici
v Trnave a v Krízovom centre
pre týrané deti Slniečko v
Nitre a nakoniec i predaj
vlastnoručných vianočných
výrobkov našich žiakov, z
ktorého výťažok 350 € sa
odovzdal ako príspevok na
liečbu pre nášho žiaka Paťa
Vetraka. Všetky tieto akcie
svedčia o tom, že sa nám darí
pestovať v našich deťoch i
dobré srdiečka, čo nás ne-
smierne teší.

JAROSLAV ČOMAJ
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Primátor mesta Martin Tomčányi
vo voľbách obhájil svoju pozíciu
Komunálne voľby 2014 má-
me za sebou. Podarilo sa
vám úspešne obhájiť svoj
post, od protikandidáta Ja-
roslava Trojáka vás delil vý-
razný rozdiel 3 233 hlasov.
Vy ste získali 3 797 a on 564
hlasov...

- Myslím si, že počet hlasov
odovzdaných v môj prospech
bol výsledkom práce veľkej
skupiny ľudí, ktorá sa štyri ro-
ky snažila o to, aby sa vzhľad
Serede zmenil k lepšiemu. Vo-
liči našu snahu pochopili,
ocenili a vyjadrili to pri hlaso-
vaní. Ja im za to ďakujem.

Obyvatelia dostávali
pred voľbami do schránok
volebné noviny, ktoré boli
dielom koalície KDH,
Zmena zdola, Demokra-
tická únia. Obsahovali
mnohé kritické články,
ktoré boli smerované
proti vašej osobe,
zamestnancom úradu
či poslancom mesta.

- Ak je kritika konštruktívna
a naznačí alternatívy riešenia
problému, je to v poriadku. Ale
keď ide o domnienky, polo-
pravdy a dokonca o cielené de-
zinformácie či klamstvá, je to
zlé a nedôstojné. Aj v uplynu-
lom volebnom období sme rie-
šili veci, ktoré neboli jednodu-
ché. Vždy sme ale mali pred
očami cieľ a snažili sme sa
nájsť niekedy aj kompromis v
rámci možností, no vždy v
prospech obyvateľov mesta.
Kritikov je vždy oveľa viac ako
ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť a
pracovať. Viac sa vyjadrovať k
metóde, ktorú si vybrala táto
koalícia, nemá zmysel.

Napriek tomu, čo bolo napí-
sané vo volebných novi-
nách, kandidáti tejto koalí-
cie doslova prepadli v tých-
to voľbách. Nikomu z no-
vých sa nepodarilo postúpiť
do mestského parlamentu.
Jediný, kto uspel, bol Pavol
Kurbel. Prekvapil vás tento
výsledok?

- Poviem to veľmi stručne.
Tá koalícia mala reči, stavala
na osočovaní a polopravdách.
My na slušnosti a výsledkoch.
Ak poslanec Kurbel chcel riešiť
nejaký problém, mal postupo-
vať podľa zákona o obecnom
zriadení a nie zverejniť ciele-
ne zavádzajúce a neúplné in-
formácie. Vnímam to ako
snahu poškodiť nielen mňa,
ale aj ďalších poslancov, ktorí
sa odhodlali vziať na svoje ple-
cia ťažké rozhodnutie v prípa-
de smerovania Mestského by-
tového podniku (MsBP). Pi-
kantné na tom je, že v roku
2010 bol poslanec Kurbel čle-
nom komisie, ktorá podávala
správu do vtedajšieho MsZ.
Teda ako jeden z autorov sprá-
vy vedel, že MsBP vyrába kaž-
dým rokom menej tepla, a pre-
to budú jeho ekonomické
problémy narastať. Boli dve al-
ternatívy. Predaj alebo prená-
jom. Vtedajšie zastupiteľstvo
vzalo správu iba na vedomie.

Na novembrovom zasadnutí
MsZ ste verejne oznámili, že
na Pavla Kurbela podávate
trestné oznámenie, pretože
dlhodobo osočuje a zneva-
žuje prácu vedenia a poslan-
cov, pričom týmto spôso-
bom zavádza obyvateľov
mesta. Podobná situácia sa,

myslím, opakovala aj pred
komunálnymi voľbami v ro-
ku 2010 alebo sa mýlim?

- Nemýlite sa. O jeho konaní
pred voľbami 2010 som bol
rozhodnutý doteraz verejne
nehovoriť a pred štyrmi rokmi
som džentlmentsky povedal,
že urobím za tým hrubú čiaru.
Chcel som robiť kroky v pros-
pech nášho mesta, a preto som
veril, že podobné podrazy sa
nebudú opakovať. Mýlil som
sa. Svoje konanie žiaľ zopako-
val opäť, a tak to teraz rieši
právna kancelária. Podobne
ako aj tí, ktorí vydali niekoľko
tisíc výtlačkov tzv. Volebných
novín, kde je zverejnených
dosť nepravdivých informácií,
čo budeme riešiť tiež právnou
cestou. Satisfakciou bude ve-
rejné ospravedlnenie a vysú-
dená suma pôjde pre obyvate-
ľov Serede.

Veľa obyvateľov v týchto
voľbách dalo jasne najavo, že
ich rôzne vymyslené kauzy
nezaujímajú, ale chcú, aby
ste pokračovali v rozrobe-
ných investíciách a projek-
toch. Čakali ste takúto dôve-
ru a podporu verejnosti?

- Ten počet 3 797 hlasov za-
väzuje. Z plánovaných a podľa
legislatívy vykonaných inves-
tičných akcií sa autori niekoľ-
kých článkov snažili vyrobiť
kauzy. Je dobre, že ľudia sa
nedali oklamať, ale vidia veľa
vecí, ktoré sa nám za štyri ro-
ky spolu s kolektívom poslan-
cov a zamestnancov podarilo
urobiť.

Mohli by ste prezradiť, koľ-
ko stála vaša volebná kam-

paň a či ste mali aj nejakých
sponzorov?

- Volebnú kampaň som si fi-
nancoval výlučne sám z vlast-
ných prostriedkov a stála ma
do dvoch tisíc eur. Voči niko-
mu nemám žiadne záväzky. Aj
v minulosti som si všetko fi-
nancoval sám.

Čo by ste chceli odkázať va-
šim voličom, ale aj všetkým
obyvateľom, ktorí vám dr-
žia palce a tešia sa na ďalšie
kroky smerujúce k rozvoju
mesta? Čo máte v pláne ďal-
šie štyri roky?

- Dôveru a podporu prejave-
nú vo voľbách si veľmi vážim.
Investičné zámery na rok 2015
už máme schválené. Prioritou
je určite rekonštrukcia verej-
ného osvetlenia a výber dodá-
vateľa na jeho prevádzku.
Rozvoju športu prispeje zámer
vybudovať ľadovú plochu na
Garbiarskej ulici, skatepark,
posilňovňu v prírode, tenisové
kurty. V pláne máme vybudo-
vanie grillcentra v prírode,
pokúsime sa zmeniť osud časti
kaštieľa, zrekonštruovať Zá-
mocký park, vrátane osvetle-
nia. Pokračovať budú rekon-
štrukcie miestnych komuni-
kácií, no a v pláne je aj nová
kanalizácia v Hornom Čepeni.
G pavilón na Komenského uli-
ci prebudujeme na nájomné
byty. Spolu sa nám to určite
podarí a naše mesto bude ešte
krajšie. Naši ľudia si to určite
zaslúžia. Ja sa teším na spolu-
prácu s poslancami a s kaž-
dým, kto sa vie nadchnúť pre
dobrú vec a komu na Seredi
naozaj záleží.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Výstava spojená s koncertom
talentovaných detí
Návštevníci Mestského múzea
v Seredi mali možnosť 16. de-
cembra obdivovať výstavu
nádherných diel sochára a
rezbára Vladimíra Morávka,
ktorá bola zároveň spojená s
vianočným koncertom žiakov
zo Základnej umeleckej školy
J. Fischera Kvetoňa.

Výstava má názov „Radosť
Vianoc skrytá v dreve“ a pred-
stavuje výnimočnú tvorbu au-
tora Vladimíra Morávka, ktorý
je veľmi uznávaným umelcom
nielen doma, ale aj v zahrani-
čí. Je to rodinne založený člo-
vek, ktorý verí v lásku, ľudské
dobro a snaží sa vnímať život z
pozitívnej stránky. To všetko
sa odráža aj v jeho tvorbe. V
Seredi vystavuje viac ako 20
diel, ktoré sú orientované na
vianočnú tematiku z pohľadu
kresťanského života na Slo-
vensku.

„Najradšej tvorím z lipové-
ho dreva a o mne je známe, že
nerobím tradičné betlehemy,
ktoré tvorí domček s figúrka-
mi, ako sú ľudia zvyknutí.

Popritom však dodržiavam tú
istú ikonografiu, ktorá je daná
evanjeliom. Ja si to potom
upravujem na svoj spôsob.
Robím to tak reliéfne, ako sa to
robilo aj v gotike. Na dofarbe-
nie používam kriedu, olejové a
temperové farby,“ uviedol
Vladimír Morávek.

Po krátkom príhovore auto-
ra sa prítomným predstavili
deti zo ZUŠ v Seredi s vianoč-
ným koncertom „Prišli sme k

Vám s koledami“. Žiaci očarili
nielen spevom, ale aj hrou na
rôznych hudobných nástro-
joch, ako je klavír, husle, gita-
ra, akordeón, zobcová flauta,
trubka a keyboard. Pri pohľade
na toľko šikovných a talento-
vaných detí sa v Seredi naozaj
nemusíme obávať, že terajší
úspešní hudobníci nebudú
mať raz svojich pokračovate-
ľov. Viac ako 15 detí, ktoré
umelecky rastú a napredujú

pod dohľadom svojich peda-
gógov, je toho dôkazom. Veľké
poďakovanie preto patrí všet-
kým účinkujúcim, ich učite-
ľom, riaditeľke ZUŠ J. Fischera
Kvetoňa Dagmar Šajbidorovej,
a, samozrejme, vedúcej Mest-
ského múzea v Seredi Márii
Dikovej.

No a výstavu Vladimíra Mo-
rávka si môžete pozrieť do
konca januára.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Výzva pre prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia
Mesto Sereď upozorňuje
právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podni-
kanie, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečisťovania
ovzdušia na území mesta Se-
reď, aby najneskôr do 15. feb-
ruára 2015 oznámili MsÚ v
Seredi údaje a spotrebu za
každý malý zdroj znečisťova-
nia ovzdušia. Splnenie tejto
oznamovacej povinnosti vy-
plýva zo zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťo-
vanie ovzdušia v platnom
znení a Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Sereď č.
12/2012 o ochrane ovzdušia a
poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia na
území mesta Sereď.

Oznámenie podávajú
právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podni-
kanie za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia oso-
bitne. Za malý zdroj znečis-
ťovania ovzdušia sa v pod-
mienkach mesta Sereď pova-
žujú prevádzky s kotolňami
na pevné, kvapalné a plynné

palivo so súhrnným tepel-
ným príkonom do 0,3 MW
(300 kW) a ostatné technolo-
gické celky nepatriace do ka-
tegórie veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia, ako sú skládky palív, su-
rovín, produktov, odpadov
zariadenia a činnosti znečis-
ťujúce ovzdušie, ak nie sú sú-
časťou veľkého alebo stred-
ného zdroja znečisťovania
ovzdušia.

Nesplnenie tejto oznamo-
vacej povinnosti podlieha
podľa § 8 zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťo-
vanie ovzdušia v znení ne-
skorších zmien a doplnkov,
pokute do výšky 663,87 €.
Tlačivo „Oznámenie údajov
potrebných pre určenie výš-
ky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia“ je možné si vy-
zdvihnúť na referáte život-
ného prostredia alebo v elek-
tronickej podobe na interne-
tovej stránke mesta
www.sered.sk v sekcii „TLA-
ČIVÁ, ŽIADOSTI“.

Referát životného
prostredia mesta Sereď

Zmeny na cintoríne
Na mestskom cintoríne v Se-
redi sa udiali pred niekoľký-
mi týždňami zásadné zmeny.
Na základe vypísaného výbe-
rového konania prišlo k vý-
mene prevádzkovateľa. Ú-
spešný uchádzač ponúkol
najvýhodnejšie podmienky
aj cenu za poskytovanie slu-
žieb.

Keďže 31. 12. 2014 končila
zmluva súčasnému prevádz-
kovateľovi cintorína, ktorá
bola uzatvorená s Jánom Soj-
kom a firmou Memoria, mes-
to vypísalo novú súťaž. Na
výzvu zareagovalo viacero
záujemcov. Najvýhodnejšie
podmienky a cenovú ponuku
však nakoniec predložila Edi-
ta Kašíková z Dolnej Stredy.

„Každý záujemca musel
vyplniť tabuľkový formulár,
kde následne uviedol a rozpí-
sal výšku jednotlivých cien
za nami požadované služby
týkajúce sa prevádzkovania

cintorína. Zaujímalo nás, za
akú sumu budú hrabať listy,
kosiť trávu, robiť zimnú
údržbu, vykopávať hroby a
mnohé iné. V predchádzajú-
com období nám zabezpečo-
val tieto práce Ján Sojka, kto-
rý, okrem iného, zakúpil aj
chladiaci box. Ten ostal teraz
v majetku mesta. Služby tý-
kajúce sa pochovávania bude
mestu poskytovať aj naďalej,
ale ostatné práce nám už bu-
de zabezpečovať od 1. januára
2015 Edita Kašíková, ktorá sú-
ťaž vyhrala na základe naj-
nižšej cenovej ponuky. V
prepočte to bolo o 2-tis. 500
eur menej ako nám deklaro-
val pán Sojka.

Zároveň nám ponúkla bo-
nus, že opraví plot a ďalšie
priestory na cintoríne v hod-
note dvetisíc eur,“ uviedol
prednosta MsÚ Tibor Krajčo-
vič.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Vandali úradovali na škole
Na základnej škole J. A. Ko-
menského v Seredi zažila ria-
diteľka nepríjemné prekvape-
nie. Z piatka 12. decembra na
sobotu 13. decembra im zatiaľ
neznámy páchateľ alebo sku-
pinka vandalov porozbíjala sk-
lenenú výplň na vchodových
dverách a vedľajších oknách.

Nešlo pritom o jediný prí-
pad. Začiatkom decembra im
neznámy páchateľ rozbil jed-
no z okien na budove Školské-
ho klubu detí. Škoda sa vtedy
vyšplhala na rovných 100 eur.
O niekoľko dní neskôr teda v
sobotu 13. decembra sa riadi-
teľke školy Zuzane Súdinovej
naskytol rovnaký pohľad, no v
oveľa väčšom rozmere.

Podľa dostupných informá-
cií boli hlavné vchodové dvere
a vedľajšia okenná výplň po-
škodené väčším kameňom,
ktorý sa našiel aj na mieste
skazy. Škoda sa predbežne od-
haduje na sumu 200 eur. Veľ-
kým mínusom je, že bezpeč-

nostná kamera, ktorá sa na-
chádza v átriu školy, bola v ča-
se útoku páchateľa nefunkčná.
V opačnom prípade by pohyb
výtržníka zachytila a zároveň

by si ho všimol aj operačný
príslušník MsP, ktorý sleduje
kamerový systém.

Po tomto zážitku sa okamži-
te pristúpilo k oprave kamery,

no a MsP bude tento priestor
častejšie monitorovať najmä
vo večerných a nočných hodi-
nách.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Deti zoznamovali hravou
formou s basketbalom
Slovenská basketbalová aso-
ciácia a BK Lokomotíva Sereď
spoločne zorganizovali v špor-
tovej hale Sokolovňa poduja-
tie s názvom Mikulášsky Ba-
byBasketbal. Určené bolo pre
deti z materských škôl, aby
bližšie spoznali tento šport,
ale aj podmienky na trénova-
nie v našom meste.

Je to celoslovenský projekt
SBA, ktorého hlavným cieľom
je zoznámiť deti s basketba-
lom a vzbudiť u nich záujem o
tento krásny kolektívny šport.
Slovenská basketbalová aso-
ciácia vyslala do Serede tréne-
ra Mareka Adamčíka, ktorý
malým škôlkarom hravou
formou a pomocou video pre-
zentácie vysvetlil všetky pod-
robnosti o basketbale.

Naučili sa, koľko hráčov
musí byť na ihrisku, ako treba
pracovať s loptou, vysvetlil im
pojem „driblovanie“ a nako-
niec si mohli všetci vyskúšať
aj hod na kôš.

Celkovo sa na podujatí zú-
častnilo približne 100 detí a
pekné športové dopoludnie
ocenili nielen organizátori
podujatia Roman Pekarík a
Richard Kamenský z BK Lo-

komotíva Sereď, ale aj učiteľ-
ky z materských škôl. Vy-
smiate a spokojné tváre ma-
lých drobcov hovorili za všet-
ko. Možno práve v tento deň si
seredský basketbalový klub
získal nových priaznivcov, či
dokonca budúcich členov.

„Keď sme povedali našim
deťom, kam s nimi ideme,
veľmi sa tešili. Prezentácia

prebiehala zo strany trénera
veľmi pútavou formou, čo sa
im veľmi rátalo. Doslova z ne-
ho nespúšťali oči.

Povedal im množstvo zau-
jímavých informácií o bas-
ketbale. No a keď si to mohli
následne vyskúšať aj na
vlastnej koži, boli veľmi
šťastní.

Veľmi sa nám tu páčilo a ak

bude možnosť, opäť si to radi
zopakujeme,“ uviedla učiteľka
Materskej školy na Komen-
ského ulici v Seredi Katarína
Jakubcová.

Keďže išlo o mikulášsky la-
dené podujatie, deti si domov
okrem spomienok odnášali aj
sladkú odmenu v podobe čo-
koládového Mikuláša.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Talenty v špeciálnej
základnej škole
Nitrianska galéria v rámci
vzdelávacích programov vý-
tvarných tvorivých dielní
ohodnotila v sekcii „maľba
na hodváb“ žiaka našej ško-
ly Daniela Zuzkoviča, ktorý
sa umiestnil na 2. mieste.

Daniel získal zároveň oce-
nenie v súťaži vyhlásenej
Mestskou políciou v Seredi
„Obraz ľudských práv v nás“.
Vytvoril dielko počítačovou
grafikou. Kombinovanú tech-
niku použila vo svojej práci
Romanka Búšová, ktorá ta-

kisto získala ocenenie v súťa-
ži „Obraz ľudských práv v
nás“. Ďalšou veľmi šikovnou
žiačkou je Adriana Zuzkovi-
čová, ktorá v 11. ročníku me-
dzinárodnej detskej výtvar-
nej súťaže „ VIANOČNÁ PO-
HĽADNICA 2014“, ktorej vy-
hlasovateľom je Oravské kul-
túrne stredisko v Dolnom
Kubíne, získala v kategórii
Špeciálne školy 3. miesto. Na
našich šikovných žiakov sme
hrdí a srdečne im blahoželá-
me. MARIANA JOMOVÁ

Úspech žiačky Špeciálnej
základnej školy v Seredi
Staré divadlo Karola Spišáka
v Nitre v školskom roku
2013/2014 uskutočnilo druhý
ročník výtvarnej súťaže s
názvom „VIDELI-MAĽOVA-
LI-KRESLILI“.

Deti, ktoré sa zúčastnili di-
vadelných bábkových pred-
stavení kreslili pod dojmom
z videného svoje výtvarné
dielka.

V septembri 2014 sa v Galé-
rii Foyer uskutočnila výstava

vybraných súťažných prác.
Po jej ukončení Adriana Zuz-
kovičová, žiačka Špeciálnej
základnej školy v Seredi mala
ocenené 3 výtvarné práce a
získala tak pre celú triedu
voľné vstupenky na ľubovoľ-
né predstavenie.

Adrike blahoželáme a ďa-
kujeme. Prikladáme aj ukáž-
ku výtvarných prác Adriany
Zuzkovičovej.

Špeciálna základná škola

Úspechy umeleckej
školy v Seredi
Klavirista Matej Šabík (z trie-
dy Mgr. art. D. Belancovej,
ArtD.) je mimoriadne nada-
ným žiakom našej umeleckej
školy.V dňoch 12. 11. - 13. - 11.
2014 získal na celoslovenskej
súťaži v hre na klavíri Mladí
klaviristi 1. miesto. Súťaž bo-
la organizovaná pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky a ZUŠ E. Suchoňa v
Bratislave.

Dňa 20. 11. 2014 si priniesol
aj certifikát o absolvovaní ot-
vorenej hodiny u Mgr. art. P.
Pažického, ArtD., na ZUŠ Mi-
loša Ruppeldta v Bratislave.

Gospelový spevácky súbor

Lúč pod vedením p. uč. Mgr.
art. D. Belancovej, ArtD., v
spolupráci s hudobným sprie-
vodom žiakov p. uč. Mgr. art.
M. Ballu a Komorný spevácky
súbor pod vedením M. Mudro-
chovej, DiS. art., reprezento-
vali našu ZUŠ Jána Fischera-
Kvetoňa dňa 27. 11. 2014 v Ga-
lante na festivale detských
speváckych zborov Kodályova
Galanta 2014. Za úspešnú re-
prezentáciu získali obe spe-
vácke telesá pamätné listy,
ktoré im venoval Spolok pra-
covníkov miestnej a regionál-
nej kultúry Slovenska v Galan-
te. K úspechom blahoželáme!

DAGMAR ŠAJBIDOROVÁ

Tvorivé dielne v múzeu
Žiaci 2.A a 3.C triedy ZŠ Jana
Amosa Komenského navští-
vili 4. 12. vianočné remeselné
tvorivé dielne v mestskom
múzeu.

Deti si mohli pozrieť, ako
sa pomocou hrnčiarskeho
kruhu vyrábajú predmety z
hliny. Vyskúšali si prácu s
drôtom, vytvorili si vlastnú
ozdobu na stromček. Súčasne
si prezreli prebiehajúcu vý-
stavu obrazov. Výstava na

skle maľovaných obrazov Ľu-
bomíra Kolára s názvom „Ma-
ľovaný svet“ svojou temati-
kou dotvárala celkovú atmo-
sféru blížiacich sa Vianoc a
zimy. V mene všetkých žia-
kov chceme poďakovať za-
mestnancom múzea za vy-
darenú akciu, popriať všet-
kým zúčastneným umelcom
veľa zdravia a tvorivých ná-
padov v ďalších rokoch.

KARIN ŠČASNÁ

Veľká Vianočná burza hračiek
V dňoch 15. a 16. decembra sa v
ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi
konala veľká Vianočná burza
hračiek. Tieto dva dni si žiaci
našej školy mohli za symbo-
lické ceny kúpiť hračky, ktoré
priebežne nosili žiaci našej
školy predchádzajúci týždeň.
Spolu sa vyzbieralo 120 €. Za
tieto peniaze sa kúpili nové
hračky, ktoré sme odniesli do
detskej kliniky fakultnej ne-
mocnice v Trnave a do OZ Sl-
niečko, do krízového strediska

pre týrané deti v Nitre. Veľká
vďaka patrí žiačkam Zuzke Še-
večkovej, Lucke Mihalčíkovej,

Frederike Obermanovej a Ve-
ronike Moncoľovej, ktoré po-
máhali pri predaji hračiek a

osobne sa zúčastnili odovzda-
nia darčekov.

HAJNALKA LANCZOVÁ
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Jesenná sezóna nevyšla podľa
predstáv, ale bude aj lepšie
Pred štyrmi rokmi nikto ani
nedúfal, že hráči ŠKF Sereď sa
v roku 2014 prebojujú z piatej
až do druhej ligy. Stihli to tes-
ne predtým, ako seredský fut-
bal oslávil svoju storočnicu.
Krajší darček na počesť svojho
jubilea tento šport dostať ani
nemohol. S trénerom Tiborom
Meszlényim som trošku bi-
lancovala uplynulý rok s dôra-
zom na jesennú sezónu, pri-
čom načrtol aj ďalšie ambície
či zmeny v kádri...

Ako by ste zhodnotili
uplynulý rok z pohľadu
futbalových úspechov
vášho mužstva?

- Podľa môjho názoru bol
minulý rok pre nás veľmi
úspešný. Keď si to zoberieme z
tej stránky, že na jar sme ešte
pôsobili v tretej lige a násled-
ne sme sa prebojovali do dru-
hej, tak tento fakt je pre Sereď
významným stupienkom v
kronike futbalových úspe-
chov. V mesiaci jún sme ná-
sledne oslavovali storočnicu
futbalu, čo bola tiež veľká uda-
losť pre všetkých hráčov, ve-
denie mesta, funkcionárov
ŠKF Sereď a našich fanúšikov.
No a ku koncu roka sme sa
prebojovali na šiestu priečku v
tabuľke, čo je veľmi pekný vý-
sledok, aj keď tá sezóna končí
až na jar. Ale zatiaľ sme tam a s
týmto stavom som momen-
tálne veľmi spokojný nielen
ja, ale aj hráči.

Stíhate popri všetkých po-
vinnostiach sledovať aj po-
kroky našich najmenších
futbalistov, ktorí sú v príp-
ravke, či u pokročilejších v
doraste?

- Tak samozrejme! Ja som na

štadióne každý deň a situáciu
vnímam a sledujem veľmi po-
zorne. Osobne mám veľký záu-
jem na tom, aby sa mládež ve-
novala futbalu a napredovala.
Okrem toho sme v posledných
rokoch výrazne skvalitnili aj
mládežníckych trénerov. Keď
som prišiel do Serede, situácia
bola veľmi slabá. Teraz na
týchto pozíciách pôsobia po
odbornej stránke veľmi skú-
sení ľudia, ktorí na sebe neus-
tále pracujú. Zväčša sú to stále
aktívni futbaloví hráči aj z
môjho mužstva, ako Miroslav
Hrdina, Róbert Scherhaufer,
Peter Petráš a mnohí ďalší,
ktorí majú mládeži čo ponúk-
nuť, a to je pre nás veľmi dôle-
žité. Do dorastu sa mi podarilo
dotiahnuť do Serede kvalitné-
ho trénera Rudolfa Blaška,
vďaka ktorému sme teraz na
prvom mieste. Ja veľmi rád
pomáham všetkým mládež-
níckym trénerom. Komuniku-
jem s nimi, chodím na zápasy
a mám skutočný záujem na
tom, aby futbal v Seredi na-
predoval.

Trénovať ste začali druhý
januárový týždeň. Ako pre-
bieha príprava na jarnú se-
zónu? Odkedy majú futbalis-
ti k dispozícii umelý trávnik
priamo v Seredi? Je to asi
oveľa jednoduchšie alebo sa
mýlim?

- Z umelého trávnika sme sa
úprimne všetci tešili, ale naša
radosť netrvala, žiaľ, dlho.
Osvetlenie zo štadióna preká-
žalo jednému obyvateľovi,
ktorého dom susedí so štadió-
nom, a tak nastali vážne kom-
plikácie. Vtedy sme to vyriešili
odchodom na trávnatú plo-
chu, ale na jeseň sme s tým

mali obrovský problém. My
trénujeme trikrát do týždňa o
17,00 hodine. No a ja som mal
zákaz trénovať na umelom
trávniku. Tým, že sa urobilo
osvetlenie tam, zlikvidovalo
sa osvetlenie na trávnatej plo-
che. Jediné, aj to veľmi slabé
osvetlenie, sme mali iba z tri-
búny, čo nám vôbec nestačilo.
Počas tréningov sme tam krú-
žili v tme a sem tam sme vy-
užili malé multifunkčné ih-
risko. No úplná katastrofa! Pri
počte 18 hráčov sa dá niečo
vymyslieť tak na dva až tri
tréningy, ale na tri týždne? A
pritom súťaž nám bežala na-
plno.

Na základe toho „ničnero-
benia“ to potom na ihrisku aj
tak vyzeralo. Keď si predsta-
vím, že celý týždeň sme sa tla-
čili na malom ihrisku a umelej
tráve, tak bolo nepredstavi-
teľné, aby chlapci podali ná-
sledne dobrý výkon na trávna-
tej ploche. Bolo to naozaj veľ-
mi náročné. Potom mali nie-
ktorí hráči rôzne zranenia na
ihrisku, čo ich odstavilo z hry
na niekoľko týždňov, takže je-
senná sezóna bola pre nás
veľmi zlá. Aj z toho dôvodu
mám veľmi ťažké srdce na
niektorých našich fanúšikov,
ktorí nám počas zápasov z tri-
búny vulgárne nadávali, na-
miesto toho, aby nás podpori-
li. Ja som bol veľmi, ale naozaj
veľmi sklamaný z tých ľudí.
Keď si predstavím, kde bol se-
redský futbal pred piatimi
rokmi, keď som prišiel do Se-
rede, a kde je teraz, je to nepo-
rovnateľné. Potom sa nám pár
zápasov nedarilo a fanúšiko-
via sa nám v sekunde otočili
chrbtom aj s klubovým šálom
na krku. Našťastie, je to za

nami, a ja pevne verím, že te-
raz na jar to už bude lepšie.
Problém so susedom, ktorému
prekážalo osvetlenie zo štadi-
óna bol vyriešený tak, že mu
mesto zakúpilo žalúzie, a po
zraneniach sa vrátili konečne
aj zotavení hráči.

Chystáte nejaké zmeny v
kádri? Pribudne alebo od-
chádza niekto z mužstva?

- Spoluprácu sme ukončili s
viacerými hráčmi. Odchádza
Marek Svorada, Marek Gajdo-
šík, Rastislav Bakala, Stani-
slav Velický a Lukáš Jamroš-
kovič. A čo sa týka príchodu
nových hráčov, zatiaľ by som
to moc nekonkretizoval, pre-
tože je to stále v štádiu rieše-
nia. Zatiaľ môžem prezradiť
iba toľko, že do tímu pribudne
Renáto Meszlényi, Richard
Prúčny, Juraj Pilát, Roland
Šmahajčík a Tomáš Belic. Ďa-
lej do prípravy by sa mali zapo-
jiť aj dlhodobo zranení hráči
ako Kamil Vaško, Martin Gál a
Martin Železník. Naplánova-
ných máme 14 prípravných
zápasov a prvý odohráme už 8.
marca v Ždani.

Aké máte ambície
v tomto roku?

- Tak určite by sme chceli
skončiť v prvej šestke. Bolo by
to veľmi atraktívne pre Sereď,
pretože potom by sme sa do-
stali do skupiny, kde by sme
hrali aj s mužstvami z výcho-
du ako Bardejov, Michalovce a
ďalšie. Bolo by to aj pre nás
opäť niečo nové. No a našou
prioritou je hrať aj naďalej
kvalitný futbal, pretože diváci
sú na to už niekoľko rokov
zvyknutí...

STANISLAVA JANEGOVÁ

Víťazky zo ZŠ
Juraja Fándlyho
V utorok 9. decembra 2014 sa
uskutočnilo v Dome Matice
slovenskej v Galante okresné
kolo súťaže v umeleckom
prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko. Našu školu
reprezentovala v II. kategórii
žiačka V. C triedy Ema Man-
číková. Svojím umeleckým
prednesom povesti Goral a
čert zaujala porotu a umiest-
nila sa na 1. mieste.

V nasledujúci deň sa na ZŠ
Gejzu Dusíka v Galante kona-
lo okresné kolo Olympiády
zoslovenského jazyka a lite-
ratúry. Víťazka nášho škol-

ského kola Lucia Švandová,
žiačka IX. B triedy, úspešne
zvládla vedomostný test a
transformáciu textu. Upútala
všetkých aj rozprávaním,
ktorého pointou bolo príslo-
vie Ako sa do hory volá, tak sa
z hory ozýva. Vďaka svojím
vedomostiam a ústnemu pre-
javu získala tiež 1. miesto.

Obidve žiačky postúpili do
krajských kôl súťaží.

Dievčatám blahoželáme a
ďakujeme za úspešnú repre-
zentáciu školy. Želáme im ve-
ľa úspechov v krajských ko-
lách!

Melódia slova
V Dennom centre seniorov sa
konala dňa 20. novembra sú-
ťaž v prednese poézie a prózy
pre seniorov pod názvom
„Melódia slova“. Súťaž sa
stretla v minulom roku so
záujmom nielen súťažiacich,
ale aj publika, takže ju orga-
nizovala Miestna organizácia
Matice slovenskej v Seredi už
druhýkrát. Do súťaže bolo
spolu prihlásených 18 súťa-
žiacich. Porota mala neľahkú
úlohu v rozhodovaní, nako-
niec rozhodla nasledovne:

Kategória poézia: 1. Ľubo-
míra Bírová, 2. Elena Fenclo-
vá, 3. Ľudmila Michaligová,

osobitná cena: Fridolín Kost-
ka

Kategória próza: 1. Elena
Fenclová, 2. Zdenka Slobodo-
vá, 3. Pavlína Kostková

Ocenení dostali okrem dip-
lomov poukážky v hodnote 9
€, 7 € a 5 € na nákup kníh,
ktoré financovalo Mesto Se-
reď.

Touto cestou veľmi ďaku-
jem za spoluprácu a pomoc
pri organizovaní súťaže člen-
ke výboru MO MS Ingrid Bo-
hušovej a vedúcemu Denné-
ho centra seniorov Jozefovi
Valábkovi.

SLÁVKA KRAMÁROVÁSereď na turnaji v Galante prvá
Dňa 13.12.2014 sa naši volejba-
listi zúčastnili 19. ročníka vo-
lejbalového turnaja „O pohár
Domu MS“ v Galante. Turnaj
už tradične organizovala Ma-
tica Slovenská v Galante. Zú-
častnilo sa na ňom šesť druž-
stiev a súťažilo sa v dvoch
skupinách. Hralo sa systé-
mom v skupine každý s kaž-
dým na dva vyhrané sety od 5
do 25 a prípadný tretí set sa
hral od 0 do 15 bodov. V skupi-
ne A sa stretli družstvá s náz-
vom Starí vtáci Galanta, A po-
ložíme, Javorinka. V skupine
B si zmerali sily družstvá s
názvom Spadlo ti to Galanta,
DMS Galanta a naši volejbalis-
ti z KVS Juniori. V prvom zá-
pase nastúpili Seredčania pro-
ti družstvu DMS Galanta a vy-
hrali prvý set v pomere 25:15. V
druhom sete sme však poľavi-
li, ale nakoniec sme ho vyhrali
v pomere 25:20. V druhom zá-
pase si naši hráči zmerali sily s
družstvom Spadlo ti to. V pr-
vom sete sme však nezačali
najlepšie, pričom po úvod-
ných minútach sme vďaka
slabému príjmu podania pre-
hrávali už 5:0. Nakoniec sme
sa však prebrali, dotiahli sme

súperov náskok na rozdiel
dvoch bodov a prehrali sme v
pomere 25:23. V druhom sete
sme opäť hrali vyrovnanú par-
tiu so súperom, hrali sme dis-
ciplinovanejšie, čo viedlo k ví-
ťazstvu 25:23. O víťazovi našej

skupiny sa tak rozhodlo v tre-
ťom sete, v ktorom sme zvíťa-
zili 15:10 a mohli sme sa tak te-
šiť z postupu do finále. A sku-
pinu nakoniec vyhrali Starí
vtáci Galanta a mohol sa začať
dlho očakávaný finálový duel.

Vo finále nakoniec naši volej-
balisti zvíťazili po napínavom
priebehu zápasu v pomere 2:1
na sety (23:25, 25:23, 15:11) a
mohli sa tak tešiť z 1. miesta
na turnaji.

MAREK GALGOCI

Stretnutie
bardov futbalu
Nie každý z dní, ktoré preží-
vame ostane vždy v pamäti o
niečo dlhšie, ako tie ostatné.
Pätnásty december 2014
ostane pre niekoľkých pánov
určite zapísaný ako deň prí-
jemný. Pracovníci Oddelenia
školstva a športu MsÚ na
podnet prednostu úradu po-
zvali na stretnutie veteránov
seredského futbalu. Necelá
tridsiatka pánov v dôstojnom
veku sa popoludní zišla v
klubovni ŠKF, aby si pospo-
mínali na časy, keď sa za ko-
ženou preháňali po zelenom
trávniku alebo vtedy ešte po
škvárovom ihrisku pod Agra-
solom. O úsmevné príhody z
minulosti, ako to už pri
stretnutiach po rokoch býva,
nebola núdza.

Ale novú vyrobili aj dvaja
účastníci stretnutia. Jeden
pristúpil k druhému, ahoj,
ahoj, podali si ruky, povypy-
tovali sa ako sa darí, kde a ako
žije. Nevyhli sa samozrejme
ani myšlienkam na tých, kto-

rí neprišli. Vtedy Feri povedal
svojmu spolubesedníkovi. A
vieš, kto mi tu dnes chýba?
Kto? – opýtal sa druhý. Miki!
Vtedy sa ten druhý postavil,
mierne sa uklonil a povedal:
Stoji pred tebou. František sa,
samozrejme, údivu nezdržal
a s uznaním priznal. Človeče,
ja som ťa vôbec nepoznal.

Jedna spomienka striedala
druhú. Na bombové kopy
jedného, šprinty druhého či
nechytateľné strely na bránu
toho ďalšieho. Postavy nie-
kdajších borcov už nesú sto-
py rokov i nie celkom poslú-
chajúceho zdravia. No myseľ
týchto pánov a ich schopnosť
opäť prežívať okamžiky na-
pätia na ihrisku, ktoré už ma-
jú desiatky rokov, je obdivu-
hodná. Tak páni, všetko dob-
ré! Storočnica seredského
futbalu, ktorú sme oslávili,
bola sviatkom, ku ktorému
ste pred mnohými rokmi
prispeli i vy.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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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:
„KANDIDÁTNE LISTINY POLITICKÝCH
STRÁN PRE VOĽBU DO OBECNÉHO ZA-
STUPITEĽSTVA V SEREDI Z ROKU 1935“

Volebné listiny s menami kandidátov
strán a s pečiatkou obce pre voľby v Se-
redi v čase prekonávania svetovej hos-
podárskej krízy v 30-tych rokoch 20. sto-
ročia (exponát do múzea daroval Ale-
xander Kuruc zo Serede)

VÝSTAVY:
MAĽOVANÝ SVET ĽUBOMÍRA KOLÁRA
Na skle maľované obrázky zimy, Vianoc
a ľudových zvykov výtvarníka Ľubomíra
Kolára z Bratislavy, rodáka z Paty.
Výstava potrvá do 30. 1. 2015
VLADIMÍR MORÁVEK
„RADOSŤ VIANOC SKRYTÁ V DREVE“ -
výstava rezbárskeho diela umelca Vla-
dimíra Morávka z Bratislavy.
Výstava potrvá do 31. 1. 2015
Pripravujeme:
Výstavu obrazov z tvorby seredskej ro-
dáčky Eleny Chatrnúchovej - Čajkovej
INFO: 031/789 4546, www.sered.sk,
e-mail: muzeum@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY

Zomrelí v novembri 2014: l Viera Virágová (1957), l Mária Karmažínová (1926).
V decembri 2014: l Emília Škriňová (1940), l Hilda Kellerová (1930), l Jozef
Štrbka (1922), l Ing. Štefan Maruna (1942), l Emília Mečochová (1952),
l Ľudmila Benkovská (1945), l Milan Cabadaj (1967), l Jaroslav Chynoradský
(1953), l Ján Fázik (1929), l Ľudmila Fojtíková (1930).

Česť ich pamiatke!

V NOVEMBRI A DECEMBRI NÁS OPUSTILI

Tvoja správna voľba s MsP Sereď
V závere novembra (25. 11. -
28. 11. 2014) mali deti tretích a
štvrtých ročníkov seredských
základných škôl možnosť zú-
častniť sa interaktívnej tvori-
vej dielne zameranej na pro-
tidrogovú prevenciu a pre-
venciu kriminality pod vply-
vom návykových látok, ktorá
nesie názov Tvoja správna
voľba. Mestská polícia si pro-
jekt zapožičala od Policajného
prezídia SR. Ide o nadnárod-
ný projekt vypracovaný Od-
borom komunikácie a pre-
vencie Prezídia Policajného
zboru v roku 2008. Výnimoč-
nosť tohto projektu spočíva v
tom, že je koncipovaný tak,
aby si deti vlastnou tvorivou

činnosťou, plnením konkrét-
nych úloh v malých skupi-
nách, následnou diskusiou o
výsledkoch skupinovej práce
a hrou osvojili vedomosti o
škodlivosti a následkoch pitia
alkoholu, fajčenia a užívania
marihuany. Taktiež smeruje
k tomu, aby si deti vlastnou
tvorivou prácou na úlohách
interaktívnej dielne upevnili
postoje podporujúce zdravý
životný štýl.

A aby sme podnietili práve
tento tvorivý potenciál detí,
pri realizácii sme zvolili prí-
stup, ktorým sme chceli čo
najviac posilniť samostatnú a
skupinovú prácu detí.

Preto sme deti po príchode

uviedli do maličkého sveta
tvoreného panelmi tvorivej
dielne, v ktorom, podobne ako
v „našom veľkom (skutoč-
nom)“ svete, číhajú na nás
rôzne nebezpečenstvá: v al-
koholovej uličke sa nám sna-
žia núkať alkohol, v tabakovej
uličke nás ponúkajú cigare-
tami a v marihuanovej uličke,
ktorá je slepá a na jej konci je
väzenie, nás ohrozuje zneuží-
vanie marihuany a drog.

Všetkých 14 tried detí zá-
kladných škôl pracovalo so
zanietením na zadaných úlo-
hách a hravo zvládli identifi-
kovať najväčšie hrozby jed-
notlivých uličiek „mikrosve-
ta“ tvorivej interaktívnej

dielne. Rovnako s ľahkosťou
vypracovávali pracovné listy a
svoju šikovnosť pri indivi-
duálnej a skupinovej práci po-
tvrdili aj v diskusii, v ktorej
sme sa rozprávali o zisteniach
detí o rizikách pitia alkoholu,
fajčenia a užívania drog.

Dúfame, že všetkých 273 de-
tí, ktoré sa tvorivej dielne zú-
častnili, si svoje zistenia budú
niesť vo svojich mysliach
veľmi dlho. Tiež dúfame, že si
na ne spomenú v tom správ-
nom čase – keď sa dostanú do
situácie, že sa zoči voči pria-
mej ponuke alkoholu, cigare-
ty a drog budú musieť správne
rozhodnúť!

KARIN KAPUSTOVÁ

Novoročné litánie pre Sereď

Mesto starobylé,
mesto vodného hradu,

mesto bezpečne schúlené pri Váhu,
mesto pokrstené pomalou vážskou vodou.

Mesto mŕtvych ramien a lesklých vodných očí,
mesto mlčania rýb,

mesto nášho mlčania a obáv,
mesto nádejí.

Mesto roviny a polí,
mesto nesmierne sladké,

mesto, z ktorého chutí my všetci sme prijali.

Mesto ľudí,
mesto čakajúce.

Naše mesto,
prebuď sa s nami!

Katarína Valábková



Program kina NOVA na január 2015
2. a 4. 1. 2015 piatok o 17.00
h. a nedeľa o 16.30 h. DET-
SKÉ PREDSTAVENIE:
TUČNIAKY Z MADAGAS-
CARU (The Penquins of
Madagascar). Animovaná
dobrodružná komédia pre
celú rodinu. USA, vstupné:
4 €.
3. 1. 2015 sobota o 16.30 h.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:
MAGICKÉ STRIEBRO –
HĽADANIE KÚZELNÉHO
ROHU (Blafjell 2- Jaken pa
det magiske horn). Aj
škriatkovia prežívajú veľké
dobrodružstvá. Nórsko,
vstupné: 4 €.
2. 1. 2015 piatok o 19.00 h.
HRY O ŽIVOT: DROZDAJ-
KA – 1. ČASŤ (Hunger Ga-
mes: Mockinjay – Part 1).
Jej odvaha zmení svet.
USA, vstupné: 4 €
2. - 3. - 4. 1. 2015 piatok o
21.00 h., sobota o 18.30 h.,
nedeľa o 20.30 h. ODPAD
(Trash). Nikdy nevieš, čo
môžeš nájsť. USA, vstupné:
4 €.
3. - 4. 1. 2015 sobota o 20.30
h., nedeľa o 18.30 h. S LÁS-
KOU, ROSIE (Love, Rosie).
Niekedy trvá celú večnosť,
kým nájdete toho pravého.

VB, vstupné: 4 €.
6. 1. 2015 utorok o 19.30 h.
FILMOVÝ KLUB: ROZBITÝ
SVET (Broken). Nádherný a
neuveriteľne dojemný prí-
beh je silnou, podmanivou
a dojemnou štúdiou lásky v
jej mnohých podobách.
VB. Vstup ZDARMA po
predložení členského pre-
ukazu FK (možnosť zakúpiť
si v pokladni kina za 3 €,
platí do konca roku 2015 a
poskytuje na každý film FK
zľavu 1 €)
7. - 8. 1. 2015 o 19.30 h. STO-
ROČIE MIROSLAVA ZIK-
MUNDA (Století Miroslava
Zikmunda). Všetci poznajú
dvojicu slávnych cestova-
teľov – Zikmunda a Han-
zelku. Všetci poznajú ich
expedície a knihy. Nikto
však nevie, aký život žili.
ČR, vstupné: 2 €.
9. – 10. - 11. 1. 2015 piatok o
19.00 h., sobota o 20.30 h.,
nedeľa o 18.30 h. MILUJ
SUSEDA SVOJHO (St. Vin-
cent). Ak máte suseda ako
on, nepotrebujete rodinu.
USA, vstupné: 4 €.
9. - 10. - 11. 1. 2015 piatok 3D
o 21.00 h., sobota 3D o 18.30
h., nedeľa 2D o 20.30 h.

SIEDMY SYN (The Seventh
Son). Tvárou v tvár zlu na-
plň svoj osud. VB, USA,
Kanada, Čína, vstupné: 3D
6 €, 2D 4 €.
10. - 11. 1. 2015 sobota - ne-
deľa o 16.30 h. DETSKÉ
PREDSTAVENIE: VČIELKA
MAJA (Maja bee). Maja,
Vilko, Flip a všetci ich ka-
maráti sú späť. Nemecko,
vstupné 4 €.
13. - 14. 1. 2015 utorok -
streda o 19.30 h. RUKO-
JEMNÍK (Rukojemník). Na
niektorých miestach sa
dospieva rýchlejšie. SR,
ČR, vstupné: 4 €.
15. - 16. 1. 2015 štvrtok o
19.30 h., piatok o 19.00 h.
SEX V PARÍŽI (Sous les Ju-
pes des Filles). Komédia o
kariére, deťoch, láske, sexe
a hlavne o tom, koho a čo
ženy chcú... Francúzsko,
vstupné: 4 €.
17. - 18. 1. 2015 sobota – ne-
deľa o 16.30 h. DETSKÉ
PREDSTAVENIE: SNEHO-
VÁ KRÁĽOVNÁ (The Snow
Queen). Príbeh Kaya a Ger-
dy na motívy rozprávky
H.Ch. Andersena. Rusko,
vstupné: 4 €.
16. - 17. - 18. 1. 2015 piatok o
21.00 h., sobota o 18.30 h.,
nedeľa o 20.30 h. 96 HO-
DÍN: ZÚČTOVANIE (Taken

3). Týmto to končí... Fran-
cúzsko, vstupné: 4 €.
17. - 18. 1. 2015 sobota o
20.30 h., nedeľa o 18.30 h.
E. A. POE: ARCHA BLÁZ-
NOV (Stonehearst Asylum
(aka Eliza Graves)). Nikto
nie je tým, kým sa zdá. VB,
vstupné: 4 €.

20. 1. 2015 utorok o 19.30
h. EURÓPSKE KINO: VYŠ-
ŠIA MOC (Force Majeure).
Mrazivá psychologická
dráma o tradičných úlo-
hách muža a ženy v rodin-
nom živote a ich vzájom-
ných očakávaniach. Švéd-
sko, Dánsko, Francúzsko,
Nórsko, vstupné: 4 €.
21. 1. 2015 streda o 19.30 h.
FOTOGRAF (Fotograf).
„Dámy, radím vám
kľud...!“ Životný príbeh
českého fotografa Jana
Saudka obdareného výni-
močným talentom, živel-
nosťou a vášňou. ČR,
vstupné: 4 €.
22. - 23. - 24. - 25. 1. 2015
štvrtok 2D o 17.00, piatok
3D o 17.00, sobota 3D o
16.30, nedeľa 2D o 16.30 h.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:
VEĽKÁ ŠESTKA (Big Hero
6). Bláznivé hrdinstvá na-
fukovacieho robota a ge-
niálneho chlapca, inšpiro-
vané komiksovými prí-

behmi. USA, vstupné: 3D 6
€, 2D 4 €.
22. - 23. 1. 2015 štvrtok o
19.30 h., piatok o 21.00 h.
DOKONALÝ SVEDOK S. R.
O. (The Wedding Ringer).
Blíži sa váš deň a vám chý-
ba už len tá najdôležitejšia
maličkosť? Vyrieši ju za vás
Jimmy, najlepší svedok...
akého si môžete kúpiť.
USA, vstupné: 4 €.
23. - 24. - 25. 1. 2015 piatok o
15.00 a 19.00 h., sobota o
20.30 h., nedeľa o 18.30 h.
Babovřesky 3. Tretie po-
kračovanie komédie Zdeň-
ka Trošky. ČR, vstupné: 4
€.
24. - 25. 1. 2015 sobota o
18.30 h., nedeľa o 20.30 h.
WHIPLASH (Whiplash).
Dráma mladého bubeníka,
z ktorej budú mať zimom-
riavky nielen milovníci
jazzu... Miles USA, vstup-
né: 4 €.
27. 1. 2015 utorok o 19.30 h.
EURÓPSKY PROJEKT
CHAVIVA: NÁVRAT DO
HORIACEHO DOMU (Re-
turn to a Burning House).
Príbeh mladej Banskobys-
tričanky židovského pôvo-
du Chavivy Reickovej, kto-
rá prišla z Izraela na Slo-
vensko a obetovala svoj
mladý život v SNP. SR,
vstupné: 4 €.
28. - 29. 1. 2015 streda - štvr-
tok o 19.30 h. BIRDMAN

(Birdman). ...alebo neča-
kané kúzlo ľahostajnosti.
USA, vstupné: 4 €.
30. - 31. 1. - 1. 2. 2015 piatok
o 19.00 h., sobota o 20.30 h.,
nedeľa o 18.30 h. CHARLIE
MORTDECAI (Mortdecai).
Veľká fúzatá lúpež. USA,
vstupné: 4 €.
30. - 31. 1. – 1. 2. 2015 piatok
o 21.00 h., sobota o 18.30 h.,
nedeľa o 20.30 h. KÓD
ENIGMY (The Imitation
Game). Alan Turing – muž,
ktorý dokázal prelomiť kód
legendárneho nemeckého
šifrovacieho stroja Enig-
ma. VB, vstupné: 4 €.
31. 1. - 1. 2. 2015 sobota - ne-
deľa o 16.30 h. PADDING-
TON (Padddington). Dob-
rodružstvá medvedíka
Paddingtona. VB, Francúz-
sko, Kanada, vstupné: 4 €.

Kino NOVA Sereď je bezba-
riérové 3D kino s kapacitou
356 miest, vybavené sys-
témom Dolby 3D, audiom
Dolby Surround 7.1 a vib-
račným systémom THUN-
DERBOX.
Predaj vstupeniek 30 mi-
nút pred predstavením.
Možnosť občerstvenia v
bufete kina.
Program kina a rezervácie
vstupeniek na:
www.kinonova.sered.sk.
Informácie aj na www.face
book.com/nova.sered.
Vedúca kina: Marta Váczi-
ová, mobil: 0911/424084, e-
mail: kinonova@sered.sk
KINO NOVA SEREĎ JE
ČLENOM EUROPA CINE-
MAS NETWORK
ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!
Autor: Kino NOVA SEREĎ

TP43010334

TP43001284

Kozmetický salón

Pozývame vás do novootvoreného 
kozmetického salónu KIKA 

k e m on kame o et enie leti s soko inno  
a k alitno  e mokozmetiko   ez a mo  ozsia la 

on ka a ko    k alite ez konze cie a s ce ti k tom

l ia K n io
 t a    e e
kino  osc o ie

o  o o e n k
0911 981 352

TP43001121

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

TP53020005

 Balenie dar ekových košov
 Zdobenie iaš
 Dar ekové balenie
 Viano né strom eky
 Adventné vence
 Zdobenie strom ekov
 Dar ekové poukážky
 Z avové kupóny

MERCI

Námestie slobody 
1183/32
926 01 Sere
Tel: 0904 545 375
0917 505 148

��������	

TP43010495

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

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

klimatizácií - nezávislých kúrení
AUTOELEKTRIKA-AUTODIAGNOSTIKA

TP4306003

Ryby dodávame aj pre ve koodberate ov.
TP4306245

PRÁCA ihne  a pre každého

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

www.rasken.sk
TP4306064

TP4306056
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SUDOKU

l Kto sa jaší, nájde sa v kaši.

l Láska je plameň, pri ktorom je dobrému rozumu amen!

l Ak ťa náhodou „rúbu“, drž krok a hubu!?

l Už od nepamäti sa vraví, že iba „inteligentný“ hlupák nepo-
zdraví.

l Kto sa nemá k rozumnému činu, spraví bujačinu.

l Sľuby lákajú, ale aj ľakajú, keď sú nesplnené.

l Vtedy vzniká najhoršie „znamienko krásy“, keď holohla-
vému začnú stúpať hore dupkom vlasy.

l Čo nechceš, aby ti druhí činili, urob si to sám.

l Najskôr bola láska, tolerancia a slušnosť svätá a teraz je
to na opicu sveta.

l Zdrojom únavy opilca je „opica“. VALÉR VENDRINSKÝ

AFORIZMY

KRÍŽOVKA
AUTOR: PETER SAMEC

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

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

Diagonálne sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiad-
nom riadku, stĺpci, ohraničených štvorcoch 3x3 ani na dvoch
podfarbených uhlopriečkach.

Sudoku pripravuje ZUZANA HROMCOVÁ

Windoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom
riadku, stĺpci vyznačených štvorcoch 3x3 (hrubou čiarou
ohraničených ani podfarbených).

Akan, Cútt, 
Aráda, Dick 
Advokaat, 

akantit.

EČV okr.  
Dolný  
Kubín

vyhynutý  
Indo- 

európan

Korina,    
po latinsky

rozrúša 
kopaním

sídlo           
v SAE

nadobú- 
dala 

zo závetu

Vibro  
Cholerae

Občianska 
konzer- 
vatívna 
strana

slovenský  
hokejista

4. mesiac                    
v roku a iné truck    

load

holandský   
futbalový   

tréner

začiatok   
tajničky

mužské  
meno

základná  
číslovka

strana 
(skr.)

kartová  
hra

koniec  
tajničky

medzinár.  
hymna  

robotnícke-  
ho hnutia

usilovne  
pátral

chlácholí
Dixie Afri- 
can Violet  

Society

nitrid  
titánu  
(vz.)

alód, 
po česky

slov. hokej. 
brankár

London  
Knowledge  

Network
somatológia

typ mon-  
tovaných  
domov

mongol.  
pastier
liter,  

po česky

riadkova  
tlačiareň

lúka  
(kniž.)

sčerveniem
pokračo- 

vanie  
tajničky

hliník 
(zn.)

čierny les- 
klý nerast

hlavná uli-
ca v USA

sídlo                    
v Japonsku

ohmatá  
(expr.)

sliper,  
po česky
patriaci 

Adi

ruský  
polostrov

ovinok,  
po česky

snopy

esá, 
po česky

ženské  
meno

zámedzie

odkvapová 
rúra  

(hovor.)

cverny
bujný kôň  

(expr.)

una corda
jed

vchod

úplne 
nevypi

ruské muž- 
ské meno

náhrobný  
nápis

poschodie, 
po česky
vlastná 
psom

anglický  
zápor

rapiny  
(zried.)

objaviteľ  
bacila TBC

Royal In- 
dian Navy
nadháňaj

rímske 
číslo 49

deti,  
po anglicky
solmizačná  

slabika

spinká
EČV okr.  
Žiar nad 
Hronom

nadobúdal  
európsky  
charakter

nervy 
v chrbtici 
mláďaťa  

ovce

3 1 6 8
4 2

5 9 7
7 6 5 3

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

2 5 9 6

1 2 4
7 4 6 1
3 5 7

4 2 8
2 4 9 7

7 6 4
6 1 7
5 3 1 9
1 2 4

5 1 2 8
8 7

5 3 4 1 6
7 5 9
2 8 3 4 5
3 7
4 6 7 5

8 6 5 1 9
4 7 8 5

5 3
3 6 7

2 1 3 6
7 8 3
4 8

6 5 7 3
3 5 4 2 1
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Musíme sa vzdať
ropy a plynu
l NAJKOMPLEXNEJŠIA SPRÁVA o zmene
klímyhovorí, že ľudstvo samusí
vzdať ropyaj plynu.

Svet musí do roku 2050 pre-
stavať väčšinu elektrární tak,
aby nevyrábali takmer žiadne
emisie.

V roku 2100 by už civilizácia
vôbec nemala používať fosílne
palivá ako ropu či plyn. A ak
vlády program emisných refo-
riem nezvládnu, svetu hrozia
vážne, ďalekosiahle a nez-
vratné škody. Ukazuje to záve-
rečná časť správy Medzivlád-
neho panelu pre zmenu klímy
pri OSN.

Finálne znenie správy, ktorá
spája názory viac ako osemsto
hlavných autorov a tisícov
ďalších vedcov, zverejnili
predminulú nedeľu. Sumari-
zuje hlavné body z predchá-
dzajúcich troch správ zverej-
nených za posledný rok.

Veda hovorí jasne
Dokument zdôrazňuje, že
klimatické zmeny sú zrejmé a
dôkazy jednoznačne hovoria,
že ich príčinou je človek. Ob-
dobie medzi rokmi 1983 a 2012
bolo v priemere najteplejšie za
posledných 1400 rokov. Bez
rýchlej zmeny energetickej
politiky narastie priemerná
teplota do konca storočia pri-
bližne o päť stupňov.

Ľudia sa tiež budú musieť
vyrovnať s extrémnymi pre-
javmi počasia, ako napríklad
horúčavami a dlhými obdo-
biami sucha, ktoré budú strie-
dať extrémne dažde alebo ni-
čivé búrky. Pokračovať bude
už aj dnes badateľný úbytok
polárneho ľadu.

„Veda prehovorila. Správa je
úplne jednoznačná. Lídri mu-

sia konať. Čas pracuje proti
nám,“ povedal podľa BBC pri
predstavení správy generálny
tajomník OSN Pan Ki-mun.

Zmena je možná
IPCC v správe zdôraznil, že
ľudstvo má možnosť na zme-
nu klímy reagovať. „Riešení je
mnoho a umožňujú pokračo-
vanie ekonomického a huma-
nitárneho rastu. Potrebujeme
len vôľu na zmenu,“ povedal
predseda IPCC Rádžendra Pa-
čaurí.

Panel zdôrazňuje, že za ne-
kontrolovanú klimatickú
zmenu zaplatí ľudstvo výraz-
ne viac, ako keď bude znášať
náklady premeny energetic-
kého sektora. Okrem vlád sa
OSN obracia aj na súkromný
sektor. Pan Kimun v rámci
svojho príhovoru vyzval in-
vestorov, aby svoje peniaze
presmerovali z ropy a do sek-
tora obnoviteľnej energie. De-
diči Johna Rockefellera, ktorý
na rope postavil svoje bohat-
stvo, ešte v septembri oznámi-
li, že svoje peniaze vyberú z
ropného biznisu a nasmerujú
ich do výroby energie z obno-
viteľných zdrojov.

Odporúčané spomalenie
vypúšťania emisií môže ob-
medziť nárast teploty z piatich
stupňov na výrazne menej ni-
čivé dva stupne. Obmedzil by
sa tým výskyt extrémneho
počasia, topenia polárneho ľa-
du a tým aj nárastu hladiny
oceánov.

Politické tlaky
Finálne znenie správy je aj

napriek nezvyčajne silnému
jazyku výrazne zmierlivejšie
ako pôvodne navrhované ver-
zie. Podľa BBC po nátlaku
Saudskej Arábie a Bolívie zo
správy vypadol graf, ktorý
ukazoval, koľko fosílnych pa-
lív musí energetický sektor
obmedziť.

Ostrý spor vypukol aj medzi
zástancami drastického ob-
medzenia emisií a zástupcami
menej rozvinutých ekonomík,
ktoré patria medzi najväčších
znečisťovateľov.

Správa podľa Boba Perciase-
pa z washingtonského Centra
pre klimatické a energetické
riešenia nepriniesla nové ani
prekvapivé fakty, no napriek
tomu je mimoriadne dôležitá.
„Jadrom správy IPCC je nárast
nutnosti konať. Vedci svoju
prácu spravili. Teraz sú na ra-
de vlády, ktoré musia spraviť
tú svoju,“ citoval Perciasepa
časopis Science.

Ak by IPCC politikov aj pre-

svedčil, najrýchlejšia politická
akcia je roky vzdialená. Naj-
bližšie kolo medzivládnych
rokovaní by malo prebehnúť v
decembri tohto roka v Peru.
Štátnici by tam mali položiť
základy celkovej dohody o rie-
šení klimatickej zmeny, ktorú
budú schvaľovať v decembri
2015 v Paríži.

Podľa tech.sme.sk spracovala
DANIELA KRŠKOVÁ

TP5304001TP4306634

TP43001465

TP43001350

Zmena klímy
Ohrozuje pobrežia aj rieky. FOTO: SITA/AP
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Directreal Norea realitná kancelária

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

0944 370 188
Katarína Halabrínová

0918 116 810
Michal Hubus
0907 415 354

Kuchynské drezy, 
zmiešavacie batérie, 

košové systémy 
a kuchynské drviče

ANCOR Slovakia, s.r.o., 
Bratislavská cesta 4385/10,
926 01 Sereď tel.: 031 - 701 5021-2,

fax 031-789 7204,
ancor@ancor.sk,
www.blanco.sk  

AKCIA

KUPÓN 
na z¾avu 12%
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