Obchodná akadémia Sereď –
najlepšia SOŠ v Trnavskom kraji
Obchodná akadémia v Seredi
vedie TOP rebríček stredných
škôl Trnavského kraja. Významné prvenstvo získala
naša škola v prieskume švajčiarsko-slovenského projektu
Úradu vlády SR - Odborné
vzdelávanie a príprava pre
trh práce. Uvedený prieskum
sa realizoval v našej republike v tomto roku po prvýkrát.
Za každý kraj vyberalo 2000
zamestnávateľov z celej SR
školu, ktorá je z pohľadu firiem najlepšia. Pri hodnotení
škôl zohľadnili hlavne celkovú pripravenosť absolventov
pre prax, iniciatívnosť školy
v hľadaní spolupráce s podnikmi či dĺžku odbornej praxe študentov.
Vzdelanie je doživotnou
investíciou, preto medzi základné priority pedagógov
našej školy patrí príprava
žiakov pre prax aj pre pokračovanie v štúdiu na vysokých
školách a v celoživotnom

vzdelávaní.
Robíme pre študentov maximum. Kladieme dôraz na
profilové predmety dôležité
pre prax, ako sú cudzie jazyky, účtovníctvo, ekonomika,
informatika.
Využívame
moderné metódy vzdelávania
a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom.
V odborných predmetoch
získavajú naši študenti kvalitné vedomosti a zručnosti
umožňujúce zamestnať sa vo
väčšine oblastí našej spoločnosti. Zoznámia sa s praktickou stránkou podnikania a
riadenia firmy, naučia sa
pracovať s originálnymi účtovnými dokladmi, vedia zaúčtovať doklady v programoch jednoduchého a podvojného účtovníctva, nadobudnú počítačové zručnosti,
hlavne v programoch Word a
Excel, učia sa spolupracovať,
tvorivo myslieť a riešiť od-

borné problémy. V rámci finančnej gramotnosti získajú
študenti také zručnosti, s
ktorými sa v praktickom živote určite nestratia a budú
sa vedieť efektívne orientovať
pri riadení svojich i firemných financií, naučia sa
orientovať v oblasti marketingu, manažmentu firmy a
zvládnu i daňovú problematiku.
V
spoločenskovedných
predmetoch učíme študentov
orientovať sa v spoločenskom,
kultúrnom dianí, pôsobíme na
ich morálne kvality, rozvíjame ich kreativitu, originalitu,
individuálne kvality, čitateľskú gramotnosť a flexibilitu.
Mnohí študenti našej školy
pokračujú v štúdiu na popredných vysokých školách
nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí – hlavne v Českej
republike v Brne či v Prahe. Z
niektorých sa stali i naši kolegovia na stredných či peda-

gógovia na vysokých školách.
Absolventi Obchodnej akadémie Sereď sú úspešní v
podnikateľskej sfére, v slovenských či zahraničných
firmách zastávajú posty v oblasti účtovníctva, manažmentu, marketingu, zastúpení sú aj špecialisti vo finančníctve, bankovníctve,
poisťovníctve, v daňovom
systéme, v logistike. Stretneme sa s nimi v cestovnom
ruchu, v žurnalistike, ak potrebujeme právnu radu či
preložiť cudzojazyčný odborný text.
Prvé miesto v rebríčku
stredných odborných škôl v
Trnavskom kraji nás veľmi
teší, ale zároveň nás aj zaväzuje pokračovať naďalej v
skvalitňovaní vyučovacieho
procesu a skvalitňovaní prípravy mladých ľudí pre život
no hlavne pre odbornú prax.
MARIANA KAMENSKÁ

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

Reprezentačný ples mesta Sereď
Plesová sezóna bola v Seredi
symbolicky otvorená 17. 1.,
keď sa konal XXI. ročník
Mestského plesu. V úlohe moderátorov sa tento rok predstavila Zuzana Tlučková a

Roman Féder. Úvodné spoločenské tance predviedli tanečníci z Karloveského tanečného centra.
O vynikajúcu zábavu sa postarali muzikanti z Metroklu-

bu Big Band z Českých
Budějovíc, DJ Norman, ale aj
Myjavská cimbalovka. V ponuke bola teda všehochuť
rôznych hudobných žánrov.
Príjemným prekvapením bolo

Jarný zber objemných
odpadov 2015
Mesto Sereď v spolupráci s
firmou SITA Slovensko, a. s.
organizujú pre obyvateľov
rodinných domov jarný zber
veľkoobjemných odpadov.
Veľkoobjemné odpady uvedené v priloženom harmonograme budú odoberané
priamo z verejného priestranstva pred Vaším rodinným domom, a to len v deň
zberu bežného komunálneho odpadu na Vašej ulici.

Odpady treba vyložiť v deň zberu v čase do 6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi: zber elektroodpadu (chladničky,
televízory, práčky,
drobné spotrebiče),
batérií a olejov (v

uzavretých
nádobách) bude v pondelok 16. 3. 2015 a vo
štvrtok 19. 3. 2015.
Zber objemného odpadu (nábytok a
pneumatiky) bude v
pondelok 23. 3. 2015 a
vo štvrtok 26. 3.
2015.
Zber uskutočňovaný v
pondelok: ul. 8. mája, Dlhá,
Hornočepenská, Hrnčiarska,
I. Krasku, Jasná, Jelšová,
Kúpeľné nám., Kuzmányho,
Ľ. Podjavorinskej, Lipová,
Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná,
Parková, Pivovarská, Pod
hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, Starý
most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šin-

tavská, Športová, Topoľová,
Vážska, Veterná, Vojanská,
Záhradná.
Zber uskutočňovaný vo
štvrtok: ul. Bratislavská,
Cukrovarská,
Čepenská,
Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa,
Fándlyho, Hornomajerská,
Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova,
Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová,
Nová trnavská, Nový Majer,
Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, SNP, Stromová, Šulekovská, Tehelná, Trnavská,
Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
Referát životného
prostredia

aj vystúpenie akrobatického
dua Vertigo. Okrem kultúrneho programu bola pripravená
aj bohatá tombola a veľa dobrého jedla.
STANISLAVA JANEGOVÁ
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Rokovanie nového
poslaneckého zboru Serede
Dňa 12. februára 2015 zasadli
do poslaneckých lavíc poslanci zvolení v komunálnych voľbách v novembri
2014, aby absolvovali svoje
prvé pracovné rokovanie v
novom zložení. Prinášame
vám výber najdôležitejších
bodov rokovania. Kompletnú
informatívnu správu o činnosti úradu, ako aj uznesenia
a zápisnicu z rokovania,
účasť poslancov na rokovaní
a ich hlasovanie k jednotlivým bodom rokovania si
môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: http://ww
w.sered.sk/mestsky-urad-po
skytovanie-informacii. Program rokovania a materiály
na rokovanie sú zverejnené
na stránke: http://www.mz.
sered.sk/materialy/vo_11_14/
20150212/index.html. Program rokovania bol doplnený
o vystúpenie zástupcu firmy
SITA, Ing. Konráda, vo veci
zabezpečenia zimnej údržby
a poskytovania služieb v
meste Sereď a v bode rôzne
pribudol bod Spolufinancovanie projektu „Obnova časti
južného krídla kaštieľa v Seredi“. Na návrh poslanca bol
z rokovania vypustený bod č.
20/ Vyhodnotenie stanovísk
a pripomienok k Návrhu
Územného plánu mesta Sereď.
Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a Mestského úradu v Seredi od ostatného rokovania MsZ.
11. 12. 2014 sa uskutočnilo
ustanovujúce
zasadnutie
MsZ .
Od 17. do 20. 12. 2014 sa
konali v našom meste Vianočné trhy. Pre návštevníkov trhov bol pripravený
pestrý kultúrny program v
podobe speváckych zborov,
dychovky, džezu a iných žánrov.
V decembri 2014 dostala ZŠ
Juraja Fándlyho okrem vybavenia 3 odborných učební pre
Fyziku, Bio-chémiu a Techniku aj IKT: 3 interaktívne
tabule, 3 dataprojektory, 3
učiteľské notebooky, 24 žiackych notebookov a 27 aplikačných softvérov k notebookom v celkovej hodnote 24
957,48 €.
10. januára 2015 zorganizovalo Denné centrum pre seniorov druhý fašiangový
Candrbál, na ktorom sa zúčastnilo 180 ľudí.
V mesiacoch január a
február 2015 sa v Dome kultúry v Seredi konali tradičné plesy, ktoré boli organizované Cirkevnou ZŠ, Športovým klubom futbalu, Základnou umeleckou školou,
Obchodnou
akadémiou,
Gymnáziom a Občianskym
združením Pomocníček. 21.
ročník mestského plesu sa
konal 17. 1. 2015. Vystúpili na
ňom Metroklub Big Band z
Českých Budějovíc, DJ Norman a aj Myjavská cimbalovka.
V dňoch 16. 1. a 17. 1. 2015 sa

uskutočnili zápisy detí do
základných škôl, ktorých
zriaďovateľom je mesto Sereď. Na zápis prišlo na ZŠ J.
A. Komenského 63 detí, na
ZŠ J. Fándlyho 49 detí, na
Cirkevnú ZŠ 23 detí.
21. 1. 2015 sa na miestnom
cintoríne uskutočnila pietna
spomienka na počesť plk.
Ing. Ivana.
Otázky týkajúce sa riešenia projektu kaštieľa a amfiteátra boli predmetom rokovaní so zástupcami Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
V roku 2015 pokračuje od
februára pre obyvateľov Serede bezplatné právne poradenstvo.
Za účasti zástupcov dopravného inšpektorátu sa
uskutočnilo rokovanie vo
veci riešenia problematiky
preloženia autobusovej zastávky na Dolnočepenskej
ulici. Obchodná akadémia v
Seredi získala v Trnavskom
kraji prvenstvo v prieskume
švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava
pre trh práce.
V piatok 23. 1. 2015 bolo zistené, že na Mlynárskej ulici
pravdepodobne po náraze
motorovým vozidlom je zlomený oceľový stĺp VO. Zariadenie bolo odpojené od prívodu elektriny a v utorok
27.1.2015 bol stĺp opravený.
24. 1. 2015 vyhlásila prednostka Okresného úradu Galanta mimoriadnu situáciu v
okrese Galanta z dôvodu
hustého sneženia, výskytu
silného nárazového vetra,
tvorby snehových závejov a
poľadovice. Varovanie prostredníctvom mestského rozhlasu nebolo v meste vykonané, pretože dopravná situácia v Seredi takéto vyhlasovanie nevyžadovala. 26. januára bola mimoriadna situácia odvolaná.
Monika Tichá ( OA Sereď)
získala na Majstrovstvách SR
v halovom veslovaní 2. miesto.
Boli uskutočnené rokovania s riaditeľom Úradu práce v Galante, predmetom
týchto rokovaní bola problematika
zamestnávania
občanov v meste Sereď.
3. 2. 2015 sa uskutočnila
slávnostná akadémia pri
príležitosti udeľovania ocenení najúspešnejším športovcom a trénerom uplynulého roka a súťažného ročníka 2013/2014.
„Cena mesta Sereď“, za
mimoriadne zásluhy v sociálnej oblasti a pri príležitosti životného jubilea bola odovzdaná pani Ľudmile Polakovičovej.
7. 2. 2015 sa v Seredi konalo
referendum. Mesto Sereď
splnilo všetky povinnosti pre
prípravu referenda a samotné
hlasovanie. Na referende sa
zúčastnilo 16,61 % oprávnených voličov.

Na základe rozhodnutia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante bola od 10. do 16. 2. 2015
prevádzka MŠ z dôvodu
chrípkových ochorení
na
pracoviskách Podzámska a
Komenského uzatvorená.
Vo štvrtok 22. 1. 2015 na svojej webovej stránke zverejnila
riaditeľka MŠ. D. Štúra informáciu pre rodičov, že pre
hnačkové ochorenie detí a na
odporúčanie okresného hygienika bude v piatok 23. a v
pondelok 26. januára MŠ D.
Štúra zatvorená. Po vykonanej preventívnej dezinfekcie
bola MŠ v utorok 27. 1. 2015
znovu v prevádzke.
Na 28. marca 2015 je plánovaná výročná schôdza Zväzu
zdravotne postihnutých v Seredi. Do 31. marca 2015 je v
prevádzke nocľaháreň (Trnavská arcidiecézna charita)
pre občanov bez prístrešia,
ktorá je prístupná od 19.00
hod. do 7.00 hod. Obe združenia podporuje mesto Sereď zo
svojho rozpočtu finančnými
prostriedkami a materiálnou
pomocou.
Investičné akcie:
Vykonávané sú reklamačné
opravy na nových nájomných bytoch.
Pripravujú sa plánované
investičné akcie na rok 2015
podľa ustanovení stavebného
zákona.
Doprava
V hodnotenom období sa riešili požiadavky a sťažnosti
občanov mesta týkajúce sa
zabezpečovania
čistenia
chodníkov a komunikácií na
sídliskách.
Komunálne služby
Priebežne boli odstraňované
poruchy verejného osvetlenia a rozhlasu z dôvodu výpadkov energie vplyvom nepriaznivých
poveternostných podmienok.
Mestské zastupiteľstvo v
Seredi zobralo informatívnu
správu o činnosti mestského
úradu a mesta Sereď od ostatného rokovania MsZ na vedomie.
Voľba hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Seredi neschválilo návrh poslanca na vyradenie bodu č. 3/
Voľba hlavného kontrolóra na
roky 2015-2021 z programu
rokovania MsZ a neschválilo
procedurálny návrh poslanca
na zrušenie uznesenia č.
210/2014 zo dňa 9. 12. 2014 týkajúce sa voľby hlavného
kontrolóra.
MsZ tajným hlasovaním
zvolilo za hlavného kontrolóra mesta Sereď na roky 2015 –
2021 Mgr. Zuzanu Horváthovú, konštatovalo, že na voľbe
hlavného kontrolóra sa zúčastnili: Mgr. Zuzana Horváthová, Ing. Jozef Prívozník
a Ing. František Veselický a
zobralo na vedomie výsledky
voľby hlavného kontrolóra.
Správy hlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi zobralo na vedomie

správu o kontrole plnenia
uznesení, správu o výsledku
kontroly plnenia prijatých
opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin, zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2014, správu
o kontrole vybavovaných
sťažností a petícií podaných
mestu Sereď v roku 2014 a
správu o kontrolnej činnosti
a ostatných činnostiach
hlavnej kontrolórky mesta za
rok 2014, vyplývajúcich zo
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
MsZ neschválilo vykonanie
kontroly v zmysle žiadosti
poslanca MsZ Pavla Kurbela.
Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo I. zmenu rozpočtu, ktorej predmetom bolo zvýšenie rozpočtov škôl a
školských zariadení na úsekoch zabezpečujúcich originálne kompetencie, zabezpečenie chladiacich zariadení
na odpad do školských jedální
na základe rozhodnutia orgánov hygieny, vytvorenie
zdrojov na financovanie nevyhnutných
kapitálových
výdavkov na základných školách (statika – ZŠ J. A. Komenského, vzduchotechnika – ZŠ
J. Fándlyho) a na poskytnutie
transferu SMS s.r.o. Sereď na
nákup viacúčelového traktora, aktualizácia rozpočtu v
tých položkách, ktoré sú poddimenzované (zimná údržba,
opravy budov, transfery občianskym združeniam a klubom) a použitie rezervného
fondu na financovanie kapitálových výdavkov.
Všeobecne záväzné nariadenie
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa uznieslo na VZN mesta
Sereď č. 1/2015 o financovaní
základnej umeleckej školy,
materských škôl a školských
zariadení zriadených v meste
Sereď bez pripomienok, s
účinnosťou od 1. 3. 2015.
Dokumenty mesta
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo Dodatok č. 2 k
Štatútu mesta Sereď a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi so
schválenými pripomienkami
a Zásady odmeňovania poslancov MsZ a členov komisií
bez pripomienok. Dokumenty sú zverejnené na stránke
mesta www.sered.sk.
Mestská polícia Sereď
Mestské zastupiteľstvo v Seredi zobralo na vedomie Informatívnu správu o činnosti
Mestskej polície Sereď za rok
2014 a schválilo úpravu
zmluvnej mzdy zamestnancov Mestskej polície v Seredi
o 2 % na rok 2015. V zmysle
poriadku odmeňovania príslušníkov MsP upraví zamestnávateľ zmluvnú mzdu
o výšku percenta schváleného mestským zastupiteľstvom.
Nakladanie s majetkom

mesta
MsZ v Seredi schválilo:
• nájom časti nebytových
priestorov s výmerou 129 m2
na Kuzmányho ul. za cenu 15
€/m2/rok na dobu určitú do
30. 6. 2017 žiadateľovi: PROTEC Slovakia, spol. s r.o. Sereď,
• nájom pozemku s výmerou 40 m2 na Vonkajšom rade
za cenu 0,40 €/m2/rok, ktorá
bude zvýšená o platnú DPH,
na dobu neurčitú, na vybudovanie parkovacej plochy,
žiadateľovi Milošovi Sabovi,
Sereď,
• nájom pozemku s výmerou 18 m2 na Čepenskej ul. za
cenu 2,03 €/m2/rok na dobu
neurčitú, s ročnou výpovednou lehotou, žiadateľke: Zuzane Polednákovej, Sereď,
• prevod pozemku s výmerou 230 m2 v k.ú. Stredný Čepeň za cenu 10 €/m2, ktorá
bude zvýšená o platnú DPH,
žiadateľovi: Ivanovi Biharimu, Sereď,
• prevod pozemku vo výmere 6 m2 na Pažitnej ul. za
cenu 50 €/m2, ktorá bude
zvýšená o platnú DPH, žiadateľovi: Tomášovi Weissovi,
Sereď,
• prevod nehnuteľného
majetku – rozostavanej stavby pavilónu G - za cenu 42 000
€ a nájom pozemku na realizáciu výstavby nájomných
bytov s polyfunkciou a pozemku na vybudovanie nevyhnutnej parkovacej plochy
za cenu 1 €/m2/rok spoločnosti LRL PROFITECH s.r.o.
Sereď.
Delegovanie
zástupcov
mesta Sereď do rád škôl,
ktorých je mesto Sereď
zriaďovateľom
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo delegovanie
PhDr. M. Hanusa, B. Vydarenej, Bc. Ľ. Veselického a Ing.
I. Belányiovej do rady ZŠ J.
Fándlyho, delegovanie Bc. Ľ.
Veselického, R. Starečka, D.
Irsáka a Bc. A. Dúbravca do
rady ZŠ J. A. Komenského, delegovanie JUDr. M.Irsáka, P.
Kurbela, D. Matuškovej a Ing.
I. Belányiovej do rady ZUŠ J.
F. Kvetoňa, delegovanie B.
Vydarenej, P. Karmažínovej,
M. Koričanského a PhDr. M.
Hanusa do rady MŠ D. Štúra a
delegovanie Mgr. M. Némethovej, D. Matuškovej, Mgr. T.
Karmažína a D. Irsáka do rady MŠ Komenského.
Delegovanie do dozorných
rád mestom zriadených
spoločností
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo členov dozornej rady MsBP s.r.o.: Bc. Ľ.
Veselický, Ing. M. Lovecký,
Ing. M. Marko, Ing. I. Belányiová, Mgr. T. Karmažín, členov dozornej rady SMS s.r.o.:
Mgr. M. Královič, Ing. M. Lovecký, Mgr. M. Némethová,
D. Irsák, R. Stareček a doplnenie členov Rady pre určenie ceny tepla: Ing. B. Horváth, Ing. M. Káčer, Ing. I.
Belányiová, Mgr. T. Karma-

žín.
Mestské zastupiteľstvo v
Seredi zobralo na vedomie informáciu Ing. Tibora Krajčoviča o ukončení výkonu funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. k termínu 30. 4. 2015
a schválilo vymenovanie Ing.
Mgr. Daniely Vargovej, bytom Šaľa, do funkcie konateľky obchodnej spoločnosti
SMS s.r.o. od 1. 5. 2015 na dobu
neurčitú.
Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja
Mestské zastupiteľstvo v Seredi zobralo na vedomie predložený prvý návrh strategického dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Sereď na roky
2015 – 2024“. Návrh vychádza z
koncepcií mesta prijatých v
minulom roku a nadväzuje na
program vyšších štátnych inštitúcií. Návrh PHSR je zverejnený na web stránke mesta
na vyjadrenie a pripomienkovanie. MsZ schválilo predĺženie platnosti súčasného
PHSR mesta Sereď (2004-2013)
do 31. 12. 2015 z dôvodu, že bez
takto schváleného predĺženia
platnosti PHSR nie je možné
čerpať pomoc z fondov EÚ.
Počíta sa však s tým, že prijatím nového PHSR počas roka
2015 zrušíme platnosť PHSR z
obdobia 2004 – 2013.
MsZ zobralo na vedomie
urbanistickú štúdiu „IBV Šulekovská ul., Sereď“. Hlavným cieľom obstarávateľa
urbanistickej štúdie bolo vytvoriť predpoklady na to, aby
bolo v budúcnosti možné rozšíriť toto obytné územie smerom na juh o zástavbu nových rodinných domov, navrhnúť zastavanosť a regulatívy územia.
Rôzne
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo spoluprácu
medzi mestom Sereď a spoločnosťou Slovmedia SK Galanta ako prevádzkovateľom
vysielania regionálnej televízie KREA, ktorá spočíva v zabezpečení výroby a zverejňovania informácií o aktuálnom dianí v meste Sereď, od
1. 3. 2015 do 31. 12. 2015 za cenu 4 000 €.
MsZ schválilo sobášne dni
na uzavretie manželstva pred
Matričným úradom v Seredi
na základe žiadosti snúbencov, ktorými sú každá sobota
od 13.00 hod. do 19.00 hod. a
posledný piatok v mesiaci od
13.00 hod. do 17.00 hod. Poplatok za občiansky obrad
uzavretia manželstva mimo
určených sobášnych dní je vo
výške 50 €.
MsZ schválilo preloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obnova časti južného krídla kaštieľa v
Seredi“ a financovanie projektu vo výške 5 % celkových
oprávnených výdavkov na
projekt, t.j. vo výške 23 077,88
€.
Organizačné oddelenie MsÚ
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Správa majetku Sereď bude
mať novú konateľku
Funkciu konateľa spoločnosti Správa majetku
Sereď, s.r.o. zastáva od
začiatku prednosta MsÚ
v Seredi Tibor Krajčovič.

No keďže povinností stále
pribúda na oboch pozíciách,
rozhodol sa vzdať funkcie konateľa a hľadal za seba adekvátnu náhradu.
Začiatkom januára bolo
preto vyhlásené výberové konanie, do ktorého sa prihlásilo päť uchádzačov. No na pracovný pohovor prišli nakoniec iba štyria z nich. Tibor
Krajčovič uviedol, že ten sa

skladal z teoretickej a praktickej časti.
Okrem neho boli pri všetkom prítomné ešte ďalšie
osoby, ktoré posudzovali odbornosť a všeobecný prehľad
záujemcov o túto pozíciu. Viceprimátor mesta Sereď Ľubomír Veselický, poslanec
MsZ Dušan Irsák a pracovníčka MsÚ Andrea Gašparovičová. I keď kvalifikačné predpoklady spĺňali všetci uchádzači, tak jeden, respektíve jedna
osoba vynikala aj v osobnostných predpokladoch či celkovom prehľade v oblasti samosprávy.

Aj preto sa všetci jednohlasne zhodli na jednom mene. Výberové konanie skončilo v prospech bývalej prednostky MsÚ v Šali Daniely
Vargovej.
„Pri výberovom konaní
jednoznačne rozhodol celkový prehľad o spoločnosti, skúsenosti s nakladaním s majetkom, jasná predstava a vízia smerovania spoločnosti.
Ďalej celkovo jej prezentácia a
zručnosti či odpovede na
otázky v konkrétnych modelových situáciách, ktoré ako
konateľka bude musieť riešiť“, uviedol Tibor Krajčovič.

Budúca konateľka spoločnosti sa prišla predstaviť aj
osobne poslancom MsZ v Seredi na pracovné rokovanie,
ktoré sa uskutočnilo 12. februára. Do funkcie by mala nastúpiť 1. apríla 2015.
„Som veľmi rada, že to takto
vyšlo. Myslím si, že znalosti,
ktoré zo samosprávy mám aj z
pozície prednostky úradu
vzťahujúce sa na majetok
mesta v zmysle zákonov o
majetku obcí alebo zásad hospodárenia boli mojou výhodou a aj preto som sa prihlásila,“ uviedla Daniela Vargová.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Nespokojnosť so zimnou
údržbou a osvetlením
Tohtoročná snehová kalamita
prekvapila nielen obyvateľov,
ale vo viacerých mestách aj
cestárov. Zúfalú situáciu s neodhrnutými cestami a chodníkmi by vedeli opísať aj Seredčania. Vedenie mesta si
preto pozvalo na zasadnutie
zastupiteľstva predstaviteľa
firmy SITA, s ktorou má podpísanú zmluvu na zimnú údržbu
ciest, aby vysvetlil poslancom,
kde sa stala chyba.
Najväčšia snehová nádielka
nás prekvapila posledný januárový týždeň a ešte aj začiatkom februára. No na cestách to
vyzeralo tak, akoby kompetentní zaspali. I keď správca
údržby pre mesto Sereď z firmy
SITA Juraj Konrád vysvetľoval
poslancom, že sa snažili urobiť
všetko, čo bolo v ich silách,
väčšina z nich sa zhodla na
tom, že to evidentne nestačilo.
Zimnú údržbu počas snehovej
kalamity firma jednoducho

formovaní aj poslanci, ktorých
kontaktovali nespokojní obyvatelia ulíc Slnečná, Čepenská,
Športová, Jesenského a mnohých ďalších. Aj tu sa bežne
stáva, že výpadok osvetlenia
trvá aj niekoľko dní. Juraj Konrád uviedol, že ak k takejto situácii dôjde, bude rád, ak mu
to obyvatelia nahlásia na jeho
telefónne číslo 0911652644, aby
nezvládla. Tvrdšie vyjadrenie meste 36 km chodníkov a s da- mohol situáciu vyriešiť.
Argumenty sú jedna vec, no
na účet spoločnosti prišlo aj zo nou technikou, ktorú majú, to
pri intenzívnom snežení fy- dlhodobá prax hovorí za všetstrany zástupcu mesta.
„Všetky kritické pripomien- zicky nie je možné zvládnuť. ko. Vedenie mesta sa rozhodlo
ky zo strany obyvateľov a po- Ale znova sa vrátim na začia- z tejto situácie poučiť pre buslancov majú svoje opodstat- tok a podčiarkujem, že to nás dúcnosť.
„V tomto roku nás čaká
nenie. Mňa ako občana vôbec nezaujíma,“ uviedol viceprinezaujíma, či firma, s ktorou mátor mesta Sereď Ľubomír uzavretie spolupráce s novým
partnerom, pretože zmluva na
bola pred piatimi rokmi uzat- Veselický.
Množstvo sťažností sa týka- zimnú údržbu s firmou SITA
vorená zmluva na zimnú
údržbu, má dostatok pracov- lo aj nefunkčného verejného končí. No a vo verejnom obstaníkov alebo dostatok techniky. osvetlenia na viacerých uli- rávaní na túto službu budeme
Sú stanovené pravidlá, ktoré ciach v meste či okrajových hodnotiť aj doterajšie skúsehovoria, že ak začne padať častiach. Aj v tomto prípade nosti s touto spoločnosťou,“
sneh, majú odhŕňať. Druhá zabezpečuje údržbu osvetlenia dodal Ľubomír Veselický.
vec je aj to, že my máme v firma SITA. O situácii boli inSTANISLAVA JANEGOVÁ

Konala sa voľba hlavného
kontrolóra mesta
Voľba hlavného kontrolóra
mesta Sereď sa uskutočnila 12.
februára na pracovnom rokovaní zastupiteľstva. Niektorí
poslanci však boli za zrušenie
tohto bodu a navrhli, aby bolo
vypísané nové výberové konanie na túto funkciu.
S návrhom zrušiť pôvodné
uznesenie z 9. decembra 2014,
ktorým bola vyhlásená voľba
hlavného kontrolóra, vyrukoval poslanec MsZ Michal Hanus. Ako dôvody uviedol nadštandardné kvalifikačné podmienky pre uchádzačov, ktoré
podľa jeho slov neboli v súlade
so zákonom, boli v rozpore s
Ústavou SR, diskriminačné, a
vysoko prevyšovali požiadavky okolitých miest a obcí na
túto funkciu. Žiadal preto, aby
mesto vyhlásilo novú voľbu
hlavného kontrolóra na iný
termín, kde by boli podmien-

ky stanovené tak, ako ich
ukladá zákon.
Viceprimátor mesta Sereď
Ľubomír Veselický reagoval na
jeho slová nasledovne: „Všetci
uchádzači splnili zákonom
stanovené podmienky, preto
sem boli aj pozvaní a všetko je
pripravené na tajnú voľbu. Ja
preto navrhujem, aby sa voľba
uskutočnila.“
S vyjadrením Michala Hanusa sa stotožnil aj jeho poslanecký kolega Michal Irsák.
Ten nakoniec podal aj procedurálny návrh, aby bolo uznesenie zo dňa 9. decembra 2014
zrušené v plnom rozsahu.
Väčšina poslancov však svojím hlasovaním jeho zámer
nepodporila. A tak voľba kontrolóra pokračovala ďalej.
O tento post prejavili záujem pôvodne štyria kandidáti,
no na samotnom finále sa zú-

častnili iba traja. Jeden kandidát si to rozmyslel. Uchádzači
o tento post vystúpili v abecednom poradí. Poslancom sa
ako prvá predstavila Zuzana
Horváthová, ktorá zastáva
tento post na MsÚ v Seredi už
dve volebné obdobia, čiže
dvanásť rokov. Po nej vystúpil
bývalý poslanec MsZ v Seredi
Jozef Prívozník a trojicu uzavrel František Veselický. Po ich
krátkom príhovore sa uskutočnila voľba tajným hlasovaním. Poslanci mali na volebných lístkoch označiť meno
svojho kandidáta. Predsedom
volebnej komisie bol Marek
Lovecký, ktorý prítomným
oznámil, že všetky hlasovacie
lístky boli platné. Jeden hlas
získal František Veselický,
štyri hlasy dostal Jozef Prívozník a jedenásť rozhodujúcich hlasov posunulo Zuzanu

Horváthovú na pozíciu hlavnej kontrolórky na ďalšie volebné obdobie.
Výsledok ju veľmi potešil a
je presvedčená, že poslancov
oslovila hlavne jej doterajšia
práca a skúsenosti. No bola
sklamaná z toho, čo sa udialo v
poslaneckom pléne tesne pred
voľbami. „Ťažko sa k tomu vyjadrovať, pretože výzva obsahovala zákonom stanovené
podmienky, ale aj podmienky
osobitného charakteru. Tie si
však schvaľovali poslanci MsZ
a nie ja. Každopádne, výsledok
tejto voľby vnímam ako vyslovenie dôvery poslaneckého
zboru voči mojej práci, ale na
druhej strane som veľmi zmätená, čo sa okolo mojej osoby
udialo v súvislosti s voľbou
kontrolóra,“ uviedla Zuzana
Horváthová.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Ďalší investor
v priemyselnom parku
Primátor mesta Sereď
Martin Tomčányi oznámil na rokovaní zastupiteľstva poslancom pozitívnu informáciu. O pozemok v priemyselnom
parku prejavila záujem
spoločnosť Lidl. Plánuje
tam vybudovať veľké logistické centrum.

Podľa dostupných informácií
investor zvažoval viacero lokalít v našom regióne, ale
nakoniec sa rozhodol pre
mesto Sereď. Dobrú správu
prijali s nadšením všetci poslanci. Tento fakt je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní medzi vedením spoločnosti Lidl, vlastníkmi po-

zemkov a primátorom. Priemyselný park sa snažia stále
obsadzovať potenciálnymi
investormi, a toto je jedna z
veľkých príležitostí.
Údajne najväčší skladovací
priestor by mal v budúcnosti
ponúknuť až 200 pracovných
miest.
Podľa všetkého rozhodla aj
blízkosť diaľnice D1 a R1, čo je
pre každého investora alfou a
omegou logistiky.
„Základné kroky v súvislosti so stavebným zákonom už
boli vykonané a potom by už
mala prísť na rad realizácia
výstavby,“ uviedol viceprimátor mesta Sereď Ľubomír
Veselický.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Mesto sa zbaví
ďalšej zrúcaniny
Športová hala Sokolovňa dlhé
roky chátrala a špatila centrum mesta Sereď. Vedenie
úradu zobralo pred niekoľkými rokmi iniciatívu do
vlastných rúk a dnes sa športovci tešia z reprezentatívnych priestorov. Na lepšie
časy konečne svitá aj rozostavanej budove pavilónu G,
ktorá je súčasťou ZŠ J. A. Komenského.
Mesto pred časom vyhlásilo obchodno-verejnú súťaž na
odpredaj budovy s tým, že
stavebná firma tam vybuduje
nájomné byty a polyfunkčné
priestory. Po dokončení celý
komplex odpredá späť mestu
za vopred dohodnuté podmienky a cenu. Do tejto súťaže sa ako jediná prihlásila seredská stavebná firma LRL
Profitech, ktorá dala návrh

na odkúpenie objektu za sumu 42. tis. eur. Zároveň vypracuje podklady pre územné
a stavebné konanie. Ďalšou
podmienkou je, že firma musí na tento projekt získať financie zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Okrem polyfunkčných priestorov by tam
mali vybudovať šestnásť
1-izbových a osem 2-izbových
bytov.
Tento zámer podporili aj
poslanci MsZ. Pavilón G získal v rámci hodnotenia prioritných investičných akcií
na rok 2015 z ich strany najväčší počet bodov. Teraz je
všetko na dobrej ceste a chátrajúca budova sa možno už o
niekoľko mesiacov zmení na
nepoznanie. Nielen vzhľadovo, ale aj z hľadiska využitia.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Výhody dlhodobo nezamestnaného
občana, ktorý sa zamestná
Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s účinnosťou od
januára 2015, ak sa zamestnáte, po
splnení zákonom stanovených podmienok môžete mať nárok na osobitný príspevok.
Zákonom stanovené podmienky nároku na osobitný príspevok:
- poberanie pomoci v hmotnej núdzi,
- vznik pracovného pomeru alebo služobného pomeru minimálne v rozsahu
polovice ustanoveného týždenného
pracovného času podľa Zákonníka
práce a dohodnutý príjem za takého
pomeru je v rozmedzí medzi minimálnou mzdou zodpovedajúcou dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času (380 eur) a dvojnásobkom
minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu (760 eur),
- pred vznikom pracovného pomeru
alebo služobného pomeru dlhodobo
nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny,
- za dlhodobo nezamestnaného sa považuje každý, kto bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie (minimálne jeden rok)
- za dlhodobo neaktívneho sa považuje
každý, kto najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov:
- nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti
(uzatvorený pracovnoprávny vzťah),

príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo
príjem z cudziny
- neplnil povinnú školskú dochádzku
- nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia
- nepoberal nemocenské, materské
alebo starobný dôchodok
- nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a príspevok, invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil
vek potrebný na nárok na starobný
dôchodok
Výška osobitného príspevku
osobitný príspevok patrí fyzickej osobe
počas trvania pracovného pomeru
alebo obdobného pracovného vzťahu
najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov:
- vo výške 126,14 eura mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov
- vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.
Informácie poskytuje:
Mgr. Zuzana Bittová - vedúca oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR
Galanta
Tel.:
031/2444510,
E-mail:
bittova.zuzana@upsvr.gov.sk
Zamestnanci oddelenia pomoci v
hmotnej núdzi na telefónnych číslach
Pracovisko Galanta - 031/2444 - kl. 511,
512, 513, 514, 515, 516, 517
Pracovisko Sereď - 031/2445 - kl. 511,
512, 514
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Seredské gymnázium boduje – získalo 6. miesto
Denník SME 20. januára publikoval rebríček SŠ podľa kvality, ktorý vytvoril v rámci hodnotenia škôl INECO (Inštitút
pre ekonomické a sociálne reformy). Naše gymnázium sa
dostalo medzi 10 najúspešnejších gymnázií v Trnavskom
kraji a skončilo na vynikajúcom 6. mieste. Čo sa hodnotilo? Výsledky maturitných
skúšok, prijímanie na VŠ,
účasť na súťažiach, výsledky,
riadenie školy, podmienky výchovy a vzdelávania. Vzhľadom na to, že opäť prišiel čas
posielania prihlášok na SŠ, je
užitočné vedieť túto informáciu. Aby ste nielen vedeli, ale
aj videli, mohli ste si prísť pozrieť priestory našej školy v
rámci tradičného dňa otvorených dverí. Uskutočnil sa 12.
02. Učitelia i žiaci netrpezlivo
popoludní očakávali príchod
tých, pre ktorých boli všetky

akcie pripravené – našich budúcich žiakov a ich rodičov.
Sprievodcov im robili naši
študenti, takže mali informácie z prvej ruky. Prešli celú
budovu a takmer v každej špecializovanej učebni ich čakal
zaujímavý program. Mohli si
vyskúšať fyzikálne pokusy,

ktoré im ukázali rôzne zaujímavosti zo sveta fyziky. V
učebni chémie videli „výrobu“
umelej krvi, výbuch sopky a
iné zaujímavé reakcie. V biologickej učebni sa pomocou
mikroskopov ponorili do mikrosveta. Prezreli si prezentácie
o škole, o výučbe informatiky

či geografie. Zistili, že máme
bohatý výber krúžkov – stolnotenisový, florbalový, recitačný, hudobný a mnohé iné.
Ich členov videli aj „v akcii“.
Sledovali našich výborných
športovcov, recitátorov a spevákov. Svoju šikovnosť dokazujú skvelými výsledkami v
rôznych súťažiach. Pekne vyobliekaní študenti im predviedli aj ukážky spoločenských
tancov, keďže ako jedna z mála
stredných škôl vzdelávame
našich študentov aj v tejto oblasti. Výučbu anglického a
nemeckého jazyka predstavili
príjemné panie učiteľky. Nechýbala ani interaktívna tabuľa, na ktorej sa dajú učiť jazyky
hravou formou, čo si hneď
mohli všetci vyskúšať. Naozaj
sa bolo na čo pozerať. Teraz
stačí len porozmýšľať, rozhodnúť sa a poslať prihlášku.

Partnerstvo
potvrdené pomocou
V piatok 20. februára dopoludnia som v mene mesta
prevzal od predstaviteľov
spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. dar - automatickú práčku Samsung
WF8590NFW. Obdarené boli
aj mestá Galanta a Šaľa. Odovzdanie sa uskutočnilo za
prítomnosti personálneho
riaditeľa spoločnosti Samsung Ing.Ivan Dubovana,
Mgr. Marcela Kráľoviča , ktorý je aj poslancom MsZ v Se-

redi, Mgr. Jána Nemašika a
Ing. Jaroslava Jurigu.
Spoločnosť
SAMSUNG
Electronics Slovakia s.r.o.
týmto aktom dobrej vôle potvrdila svoj záujem na dobrých vzťahoch s mestami, v
ktorých bývajú jej zamestnanci a chce tak prispievať k
zlepšovaniu
technickej
úrovne organizácií , ktorých
zriaďovateľom sú obdarované
mestá.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

ALENA UJLACKÁ

Chrípkové prázdniny na školách v Seredi
Základné a materské školy v meste Sereď
dostali koncom januára z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Galante
zoznam opatrení, ktorými sa musia riadiť v
období chrípkových ochorení. V dvoch materských školách zaznamenali výrazný pokles detí a z toho dôvodu prerušili dochádzku na 5 pracovných dní.
Začiatkom februára dala o sebe vedieť
chrípka vo dvoch materských školách. Ako
prvú museli zatvoriť tú na Podzámskej ulici.

Z celkového počtu 45 detí klesla návštevnosť na 14 z nich, čo predstavuje pokles až o
30 %. A to je už dôvod na prerušenie prevádzky. Pre vysokú chorobnosť museli o pár
dní zatvoriť aj MŠ na Komenského ulici, budovu „A“, kde z celkového počtu 72 detí bolo
prítomných iba 28 škôlkarov. Predbežne bola prevádzka zatvorená až do 16. februára. V
prípade pretrvávajúcej nepriaznivej situácie
a po komunikácii s RÚVZ v Galante si môžu
tento čas predĺžiť.

Vedenie MŠ však dúfa, že tento krok už
nebude nutný. V zariadeniach, kde tento
stav nezaznamenali, však musia dodržiavať
viaceré opatrenia, ktoré im odporučil spomínaný úrad. Ide najmä o dôsledné dodržiavanie zdravotného filtra zo strany pedagogických pracovníkov a v prípade potreby aj
vylúčenie chorých detí z kolektívu. Opakované, ale krátkodobé vetranie priestorov,
obmedzenie hromadných spoločenských, či
športových akcií počas epidémie chrípky a

mnohé ďalšie.
Zástupkyňa riaditeľky MŠ na Komenského ulici apeluje aj na rodičov: „ Opakovane
ich prosím, aby si pozorne všímali svoje deti.
Ak uvidia aj nepatrné príznaky chorobnosti, ako je nádcha či kašeľ, bude lepšie, ak
si deti nechajú na preliečenie doma alebo
navštívia lekára. V opačnom prípade je
ohrozený celý kolektív MŠ vrátane personálu,“ uviedla Daniela Andrisová.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Zápis budúcich prváčikov
Na troch základných školách v
Seredi sa konal 16. a 17. januára
zápis detí do 1. ročníka. Pohovor s nimi prebiehal hravou
formou, pri ktorej panie učiteľky zisťovali ich zrelosť a
celkový rozhľad. Úlohou detí
bolo niečo napísať, nakresliť či
zaspievať. Zápisom predchádzal aj Deň otvorených dverí
na všetkých školách, čo využili nielen rodičia, ale aj materské školy so svojimi predškolákmi formou exkurzie.
Základná škola J. A. Komenského ponúka, tak ako iné školy, rodičom a žiakom množstvo zaujímavého. Samozrejmosťou je výučba anglického
jazyka od 1. ročníka, práca s
počítačom v rámci informatickej výchovy, výučba v multimediálnych učebniach, ale
aj pestrá ponuka mimoškolských aktivít v Školskom klube detí. Hneď v prvý deň zápisu prišlo veľa rodičov so svojimi ratolesťami. V triedach
ich čakali usmiate učiteľky,
ktoré mali pre nich pripravené
rôzne úlohy. Jedna časť prebiehala formou uvoľňujúcej
komunikácie, kde deti povedali pár informácií o sebe. Ako sa
volajú, kde bývajú, koľko majú
rokov, a ktorú materskú školu
navštevujú. Potom predviedli
svoje motorické zručnosti.
Podľa predlohy pomenovali
jednotlivé geometrické tvary,
farby, zarecitovali alebo zaspievali. Za odmenu si mohli
vybrať zo širokej ponuky darčekových predmetov. Tie im
na pamiatku ručne vyrobili
šikovní žiaci. Zápis detí skon-

čil pre túto školu veľmi úspešne. Od septembra by malo zasadnúť do školských lavíc 63
prvákov.
Aj Základná škola J. Fándlyho sa môže pochváliť nielen
kvalitnou formou výučby,
modernými triedami a učebňami, ale aj výsledkami žiakov
na rôznych súťažiach a olympiádach. V areáli školy majú
eko-učebňu, multifunkčné ihrisko, športový areál a dokonca aj plaváreň. Budúcich prvákov pri hlavnom vchode vítali
rozprávkové postavičky, čo sa
im veľmi páčilo. Po opadnutí
počiatočného stresu zo zápisu
sa im do triedy kráčalo oveľa
veselšie. Kým rodičia vypĺňali
dôležité formuláre, deťom sa
venovali učiteľky v triedach.
Novinkou na tohtoročných
zápisoch bola možnosť prihlásiť prváčika na novú metódu
výučby písania s názvom Comenia Skript. Je to praktické,
moderné a jednoduché písmo

vhodné najmä pre dysgrafikov
a ľavákov. To znamená, že deti
nepíšu tradičným písaným,
ako sme boli roky zvyknutí,
ale tlačenou formou písma.
Táto metóda oslovila viacerých rodičov. Do tejto školy
bolo zapísaných celkovo 49 detí.
Veľmi príjemná atmosféra
vládla aj na Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda.
Aj tu ponúkajú žiakom veľa
možností a záujmových aktivít. Každodenné spoločné
ranné modlitby, účasť na duchovných cvičeniach, spoločné sväté omše v školskej kaplnke a mnohé iné. Okrem toho
žiaci vynikajú aj v rôznych
športových, recitačných a vedomostných súťažiach. Cirkevná škola vzdeláva deti tak,
aby mali široké teoretické vedomosti, praktické zručnosti,
ale aby zároveň vyznávali
kresťanské hodnoty. Škola rodičov oslovila a celkovo bolo

zapísaných 23 detí.
Keď som sa pýtala niektorých rodičov podľa čoho si vyberali danú školu, odpovede
by sa dali zhrnúť do troch kategórií. Vraj to bolo najmä
podľa miesta bydliska, aby to
deti nemali ďaleko domov, potom zavážili referencie od
priateľov a známych. No a do
tretice to bola nostalgia, čiže
vlastné skúsenosti rodičov,
ktorí školu kedysi navštevovali a majú na ňu pekné spomienky.
Psychológ Maroš Majko z
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante ozrejmil, ktoré dieťa je alebo nie je pripravené pre nástup do prvého
ročníka. „Zo zápisu k nám najčastejšie prichádzajú deti, kde
je určité podozrenie, že by
nemuseli zvládnuť školskú
dochádzku, ale máme aj také,
ktoré zažili rôzne traumy alebo rodinné problémy. Prvák by
už mal zvládnuť viacero vecí.
Mal by byť dozretý aj po fyzickej stránke, mal by zvládať
viaceré samoobslužné činnosti a byť samostatný. Musí vedieť narábať s ceruzkou, perom, niečo nakresliť, bez problémov komunikovať s ľuďmi,
ale aj niečo zaspievať či zarecitovať“. Ak je vaše dieťa hravé,
nevie sa dostatočne sústrediť
alebo neobsedí na jednom
mieste, môžete pri zápise požiadať o odklad školskej dochádzky. Psychológ následne
posúdi, či je vaša požiadavka
opodstatnená.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Veľký úspech
malého žiaka
Kto je najmúdrejší na
svete? No predsa VŠETKOVEDKO!

ostatní žiaci, niektorí získali
titul Všetkovedko, iní zasa
Všetkovedkov učeň.
ZUZANA KUBÁNYIOVÁ

O takýto titul sa rozhodli zabojovať aj žiaci CZŠ sv. Cyrila
a Metoda a spolu s nimi aj
viac ako 12 000 žiakov z celého Slovenska. S maximálnym
súťažným nasadením, sústredením i s trochou trémy
riešili úlohy z matematiky,
prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry,
informatickej a dopravnej
výchovy. Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa odohral 2. 12. 2014.
Potom už netrpezlivo čakali
na výsledky súťaže.
Sme hrdí, že náš druhák
Matej Kurbel sa vo svojej kategórii v konkurencii 3 946
žiakov umiestnil na 3. mieste. Porazil tak 3 867 súťažiacich. Radosť nám urobili aj

VÝSLEDKY REFERENDA ZA MESTO SEREĎ
Počet okrskov: 13
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií: 13
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie: 13 876
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 2 306
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 2 306
Počet odovzdaných platných hlasov. lístkov: 2 295
Počet odovzdaných neplatných hlasov. lístkov: 11
Účasť v %: 16,61
Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné
Počet Podiel
Počet Podiel
Počet Podiel
1.
2.
3.

2 162 93,75
2 100 91,06
2 034 88,20

129
178
227

5,59
7,71
9,84

15
28
45

0,65
1,21
1,95

Spracované podľa Štatistického úradu SR
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Snažia sa ušetriť
vo všetkých oblastiach
Na obchodnej akadémii v Seredi šetria, kde sa dá. Na športovú halu, ktorú využívajú okrem študentov aj rôzne športové kluby, namontovali pred
niekoľkými mesiacmi solárne
kolektory. Tie slúžia na ohrev
teplej vody, čo škole prináša
už niekoľko mesiacov výraznú
úsporu. Získali financie aj na
rekonštrukciu elektroinštalácie a výmenu svietidiel. No a
kúrenie v jednotlivých budovách ovládajú cez počítač.
Riaditeľka Obchodnej akadémie v Seredi Iveta Belányiová spolu s hospodárkou školy
Katarínou Vagundovou neustále hľadajú možnosti, ako
ušetriť na kúrení, teplej vode
či spotrebe elektrickej energie.
Keďže športová hala sa veľmi
často využíva až do večerných
hodín, museli vymyslieť, ako
znížiť náklady na teplú vodu,
či osvetlenie. Dodávku teplej
vody donedávna zabezpečovala pre halu centrálna kotolňa.
Pretože dochádzalo k veľkým
tepelným stratám museli hľadať rozumné riešenie.
Zvažovali preto viacero
možností, no po konzultácii s
odborníkmi sa nakoniec rozhodli pre solárne kolektory. O
svojich plánoch informovali aj
zriaďovateľa školy, úrad TTSK,
zastúpený predsedom kraja
Tiborom Mikušom. Ten im po

Na novú elektroinštaláciu a
výmenu osvetlenia v najvyužívanejšej športovej hale v
Seredi sa im podarilo získať v
roku 2014 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR ďalších 23 tis. eur. Klasické
osvetlenie vymenili za LED
svietidlá, ktoré boli nainštalované až v troch hladinách v
závislosti od počtu luxov od
200 až do 500 lx. Aj vďaka tomu
sa im podarilo výrazným spôsobom znížiť spotrebu elektrickej energie. No to ani zďaleka nie je všetko. Vo svojich
možnostiach siahli ešte hlbšie. Každú triedu, miestnosť či
športovú halu vedia vykurovať
presne podľa potreby využitia.
Všade je namontovaný samospredstavení projektu - evi- zásobnej nádrže a vôbec nedo- tatný bezdrôtový termostat,
dentnej úspore finančných chádza k jej prehrievaniu. No a ktorý ovláda hlavicu na radiáprostriedkov a dĺžke návrat- keďže na škole sú zamestnané tory. No a tie vedia ovládať
nosti dal zelenú. Na projekt skoro samé ženy, ocenili aj be- priamo z kancelárie alebo z
získali sumu 10 tis. eur. Keďže zúdržbový systém, ktorý si domu vďaka počítaču 24 hoišlo o prvú školu, ktorá oslovi- nevyžaduje žiadnu špeciálnu dín. Temperatúra sa odvíja
podľa počtu vyučovacích hola súkromnú firmu, projekto- obsluhu či kontrolu.
Predpokladaná návratnosť dín, celkovej obsadenosti tried
vú dokumentáciu im vypracovali grátis. Solárny systém je vypočítaná podľa spotreby či sviatkov, čo opäť prináša
umiestnili na budovu športo- vody v športovej hale na obdo- škole výraznú úsporu finančvej haly. No nie na strechu ako bie dva až päť rokov, no riadi- ných prostriedkov.
Najnovšie by vedenie školy
to býva zvykom, ale rovno na teľka školy to vidí už teraz v
oveľa optimistickejších far- chcelo zrealizovať aj výmenu
fasádu.
Kolektory pracujú na bez- bách. Keďže už za prvý mesiac okien a zatepliť fasádu. No
tlakovom princípe drain-back. sa podarilo ušetriť viac ako 120 keďže ide o nemalú investíciu,
To znamená, že keď nie sú v eur, predpokladá, že návrat- musia hľadať možnosti, ako a
prevádzke, kvapalina jedno- nosť investície sa škole pre- kde získať financie.
ducho stečie z kolektorov do ukáže už do dvoch rokov.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Úspešné žiačky ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi
Po úspechoch v okresných kolách žiačky našej Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi,
Lucka a Emka, postúpili do krajských kôl súťaží.
V piatok 6. februára 2015 sa na Gymnáziu
Angely Merici v Trnave konalo krajské kolo
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Víťazka okresného kola v kategórii C
Lucka Švandová, žiačka IX. B triedy, opäť
úspešne zvládla vedomostný test, ktorý obsahoval úlohy zo slovenského jazyka, literatúry a čítania s porozumením. V druhej časti
písala článok do školského časopisu, v ktorom vyjadrila svoj kladný vzťah k rodnému
kraju. V tretej časti si musela v priebehu

niekoľkých minút pripraviť a potom predniesť rozprávanie o environmentálnych aktivitách, ktoré sa uskutočnili v našej škole.
Konkurencia bola silná, ale víťazkou
mohla byť len jedna súťažiaca. Tešíme sa, že
vďaka vedomostiam, tvorivosti a kultivovanému ústnemu prejavu to bola práve naša
žiačka.
Lucka sa stala víťazkou krajského kola
súťaže. Bude reprezentovať Trnavský kraj a
našu základnú školu v celoslovenskom kole
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
O niekoľko dní neskôr, v utorok 10. februára 2015, sa uskutočnilo v CVČ Trnava

Termín podávania žiadostí do materskej
školy na Ul. Komenského 1137“A“ a elokovaných tried na Komenského „B“, Murgašovej a Podzámskej ul. na školský rok
2015/2016: od 15. februára 2015 do 15.
marca 2015. Miesto a čas podávania žiadostí: Sídlo materskej školy na Ulici Komenského č. 1137/37 v Seredi v čase prevádzky materskej školy. Prijímame deti
s nástupom od 2. 9. 2015.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne materská škola a jej
elokované pracoviská, možno si ho stiahnuť z web stránky:
mskomenske- hosered.webnode.sk
Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré :

- dovŕšili piaty rok veku,
- majú odloženú povinnú školskú dochádzku, dodatočne odloženú povinnú
školskú dochádzku,
- majú v materskej škole staršieho súrodenca a k 31. 8. príslušného kalendárneho
roka dovŕšia vek 3 rokov,
- majú trvalý /prechodný pobyt v Seredi
Riaditeľka materskej školy sa riadi:
- kapacitnými možnosťami materskej školy
- ustanovením § 28 ods. 9 školského zákona v znení neskorších predpisov o najvyššom počte detí v triedach,
- podmienkami § 59 ods. 1 a 2 školského
zákona,
- podmienkami prijímania detí ( § 3 ods. 2
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.).
- vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR
527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (§ 3
odst. 2 ).
Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch
rokov, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné podmienky.
IVETA FRAŇOVÁ

PROGRAM DENNÉHO CENTRA SENIOROV

PROGRAM DENNÉHO CENTRA
SENIOROV NA MAREC 2015
8. 3. 2015 MDŽ a výročná členská
schôdza ZO JDS a DC pre seniorov v
Seredi v Dome kultúry Sereď
19. 3. 2015 Jozefovská párty
– spoločenské posedenie
pri živej hudbe
26. 3. 2015 Jarná turistická
vychádzka a Petangový turnaj

krajské kolo súťaže v umeleckom prednese
slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Okres
Galanta reprezentovala v II. kategórii žiačka
V. C triedy Emka Mančíková. Svojím umeleckým prednesom povesti Goral a čert aj tu
zaujala porotu a umiestnila sa na krásnom 1.
mieste.
Emka sa stala víťazkou krajského kola
súťaže v II. kategórii. Bude reprezentovať
Trnavský kraj a našu základnú školu v celoslovenskom kole súťaže Šaliansky Maťko.
Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu. Želáme im veľa
úspechov v celoslovenských kolách!

Denné centrum seniorov

MAJSTER PREZENTÁCIÍ
ZŠ Jana Amosa Komenského,
MO Matice slovenskej
a Mesto Sereď
Vás pozývajú
na súťaž

JANA VÁLKYOVÁ

Úspech v obvodnom kole
Dejepisnej olympiády
Obvodné kolo Dejepisnej
olympiády sa uskutočnilo 12.
februára 2015 na Základnej
škole Gejzu Dusíka v Galante.
Už tradične sa do olympiády
zapojila aj naša ZŠ Juraja Fándlyho, ktorú reprezentovali víťazi školského kola.
Naši žiaci Adrián Hodúr (8.
B) a Lucia Švandová (9. B) súperili v dejepisných znalostiach so žiakmi ôsmych a deviatych ročníkov ostatných
škôl okresu Galanta. Mladí
historici sa pripravovali nielen na dejepisné učivo príslušného ročníka, regionálne
dejiny, ale aj na spoločnú tému zameranú na Slovensko v

Zápis detí do Materskej školy
Ul. Komenského 1137/37

rokoch 1939-1945.
S náročnosťou úloh si bez
zaváhania poradila Lucia
Švandová, ktorá nadviazala na
svoje úspechy z predchádzajúcich ročníkov Dejepisnej
olympiády. Lucke sa podarilo
už tretí rok po sebe obsadiť 1.
miesto, stala sa úspešnou riešiteľkou a postupuje do krajského kola Dejepisnej olympiády v Trnave. Adrián Hodúr
sa stal úspešným riešiteľom a
skončil na 3. mieste.
Reprezentantom našej školy
gratulujeme a držíme palce
Lucke Švandovej 30. marca
2015 na krajskom kole v Trnave.
LUCIA RICHNÁKOVÁ

MAJSTER PREZENTÁCIÍ
Téma: Ľudovít ŠTÚR- 200. výročie narodenia
Súťaž sa uskutoční dňa 11. marca 2015 ( streda)
o 8.00 h
Propozície:
Miesto súťaže: ZŠ Jana Amosa Komenského
v Seredi- budova B
Súťaží sa v tvorbe prezentácie
(zdrojom je internet) , v dvoch kategóriách:
1. Žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ a reálneho gymnázia
- budova A
2. Žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a reálneho gymnázia
- budova B
Do súťaže môže škola prihlásiť 2 žiakov
v každej kategórii.
Priebeh:
1. Evidencia súťažiacich 8.00 - 8.15 h
2. Tvorba prezentácií 8.30 - 10.30 h
3.Prednes prezentácií pred porotou 10.45 - 11.45 h
4. Vyhodnotenie a ocenenie prezentácií 12.00 h
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 6. marca 2015
mailom na: riaditel@zskomsered.edu.sk
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Benefičný ples plný prekvapení
OZ Pomocníček pod vedením
Michaely Miškolciovej, Daniely Matuškovej a Ľubomíry Polákovej zorganizovalo druhý
ročník Benefičného plesu. Akciu prišlo podporiť svojou
účasťou viac ako 300 hostí. Podujatie obohatili mnohé známe tváre a dokonca aj prezident Andrej Kiska.
Hostiteľky plesu si dali na
organizácii a celej akcii naozaj
veľmi záležať. Príjemným začiatkom bola aj krásne vyzdobená sála, ktorá balónmi s logom združenia spájala všetkých pomocníčkov do jedného celku. Vďaka nim to pôjde
aj v tomto roku oveľa ľahšie a
pomôžu tým deťom či rodinám, ktoré to majú v živote
oveľa komplikovanejšie.
Moderátorkou večera bola
opäť Adela Banášová. Tá si tri
mamičky zo Serede obľúbila
hlavne vďaka ich húževnatosti, poslaniu a pomoci iným
tak, že miesto v kalendári má
na túto akciu vopred rezervované. Po úvodnom rozhovore
s organizátorkami plesu bol
prítomným premietnutý aj
zostrih všetkých charitatívnych činností, ktoré realizovalo združenie v roku 2014. Pri
každej z nich bola zároveň vyčíslená aj vyzbieraná čiastka
určená na pomoc konkrétnym
deťom. A bolo ich veru poriadne veľa. No to stále nestačí, pretože žiadostí o pomoc
prichádza každým dňom viac
a viac. A práve toto je pre nich
hnací motor, aby išli ďalej.
Našťastie, majú okolo seba veľa ľudí, ktorí ich podporujú
nielen finančne či účasťou na

Keď sa povie recitál

podujatiach, ale dodávajú im
aj energiu do ďalšej práce. Bez
nich by to nebolo možné. A
práve im ďakovali počas večera veľakrát.
Potom sa stalo niečo, čo nikto nečakal, a dovolím si smelo tvrdiť, že niektorí ostali aj v
nemom úžase. Malo to byť
jedno z prekvapení večera.
Keď spustili videoprojekciu a
na plátne sa objavil náš prezident Andrej Kiska, spočiatku
to vyzeralo ako milý žartík. V
sále sa rozozvučal búrlivý potlesk a až po chvíli bolo každému jasné, že sedia na akcii,
o ktorej vie dokonca aj náš
prezident. Vedel toho dosť o
združení, o ich práci, cieľoch,
ale aj deťoch, ktorým už pomohli. Ocenil ich odhodlanie
nezištne pomáhať, poďakoval
a poprial im veľa šťastia. Ľudovo povedané, bola to príjemná pecka. Daniela počas
rozhovoru Adelke priznala, že
mu napísala niekoľko proseb-

ných mailov a nakoniec sa to
podarilo celé zorganizovať.
Ples následne otvorili profesionálni tanečníci, ktorí účinkovali aj v tanečnej show Leťs
dance a zábava sa mohla začať.
Po výdatnej večeri a niekoľkých tanečných kolách bolo
pripravené ďalšie prekvapenie. Keď zazneli prvé tóny notoricky známej piesne „Žijeme len raz...,“ na pódiu sa objavil obľúbený spevák Ego,
ktorého hostia privítali veľkým potleskom. Spoločne
spievali a tancovali. O dobrú
zábavu sa po celý večer staral
prítomným aj DJ Norman,
ktorý namiešal to najlepšie z
najlepšieho tak, aby bol tanečný parket stále plný ľudí a
dobrej nálady.
Ďalším prekvapením večera
bola známa kapela Pangea.
Chalani hrajú piesne od skupiny Beatles a nielen to. Dokonca sú aj ich vernou kópiou.

Aj čo sa týka vzhľadu, stylingu
a oblečenia. Na ich hudbe sa
bavili všetky vekové kategórie. Po polnoci sa už roztočila
tombola na ktorú dohliadal
tanečník Johny Mečoch. V
ponuke bolo 58 hodnotných
cien od výmyslu sveta. Aj preto boli tombolové lístky vypredané rýchlo ako teplé rožky z pekárne. Celkovo sa podarilo v tento večer vyzbierať na
vstupnom, tombole a bare neskutočnú sumu 4 tis. 500 eur,
ktorá bude opäť prerozdelená
inak obdareným deťom.
Benefičný ples OZ Pomocníček bol naozaj skvelým podujatím so všetkým, čo k tomu patrí. Ľudí v sále spájalo
dobro, pomoc tým, ktorí to
potrebujú a organizátorky si
môžu smelo a z nadhľadom
pripísať na svoje konto ďalšiu
hviezdičku, ktorá bude pre
nich aspoň symbolickou odmenou za to, aké sú skvelé...
STANISLAVA JANEGOVÁ

Výstava A
Rózsa - ruža
Vyše 70 odrôd ruží z 19. storočia z
celého sveta obsahuje historický
farebný obrázkový lexikón odrôd. V Mestskom múzeu ich môžete vidieť na výstave do konca
marca.
Výstava „A RÓZSA – RUŽA“ je
zaujímavá aj tým, že každý list s
farebnou ružou založený v lexikóne bol zhotovený technikou chromolitografiou, ktorú v 19.
storočí používali umelecké inštitúcie na tlač. Pre náročnosť bola
aj drahšia a používala sa na veľké
práce a dary. Túto techniku používal, napríklad, aj umelec Pablo
Picasso. Vo Viedni sa chromolitografickej tlači venovala spoločnosť Reiffenstein & Roesch,
ktorá spolupracovala s umelcami, a ktorých dielom sú aj vystavené listy lexikónového albumu
ruží z celého sveta – Anglicka,
Ameriky, Číny, Francúzska, Sýrie atď. Album ruží venovala do
zbierok Mestského múzea pani
Hedviga Hupková zo Serede. Rodina Hupkovcov ho získala darom od lekárnika a zberateľa archeologických pamiatok Emanuela Marcela, ktorý po rozpade
Rakúsko-uhorskej monarchie žil
v Galante a posledné roky života
dožil v Nebojsi.
Pani Hupkovej ďakujeme za
tento nádherný dar – umelecký
originál albumu, ktorý má veľkú
umeleckú i historickú hodnotu.
MÁRIA DIKOVÁ

Ísť na koncert vážnej hudby je vždy
malý únik pred hlukom dní. Odmenou za tento útek býva paleta melódií. Utorkový večer 10. februára v
sobášnej miestnosti mestského
úradu ju priniesol.
Klavirista Robert Kohútek pripravil ponuku porovnateľnú s bohato prestretým stolom a predstavil
všetky rozmery klavírneho prejavu.
Úvodná Sonáta Es dur Hob. XVI:49
naladila poslucháčov a potom prišiel jeden kúsok lepší ako druhý.
Rozjímavé Impromptu c mol op. 90
č. 1 vystriedalo ďalšie dielo Franza
Schuberta s tónmi pripomínajúcimi
dažďové kvapky z nekonečného
zdroja fantázie.
Neviem, ako si predstavovali prítomní Ostrov radosti od Claude Debussyho. Pretavenie do obrazovej
podoby by možno zodpovedalo preletu cez niekoľko dimenzií s neutíchajúcou gradáciou.
A potom Frederyk Chopin. Hravé, prsty skvelého interpreta obna-

žili najprv Etudu Ges dur. op. 10 č. 5,
roztancovali tóny Fantázie Impromptu cis mol op. 66, aby vzápätí
známym Nokturnom Es dur. op. 9 č.
2 upokojili a pohladili.
Ak niekto doteraz poznal Eugena
Suchoňa iba ako autora náročných
a pomerne ťažkých hudobných
celkov, musel byť jeho Toccatou
prekvapený. Lepší koniec koncertu
pán Kohútek pripraviť hádam ani
nemohol. Už impozantný úvod dával tušiť, že pianista pôjde v maximálnom nasadení. Z nástroja sa
vznášala akoby nevyčerpateľná
energia, ktorá po malom nadýchnutí vygradovala do fantastického
záveru.
OZ KRÁSNA HUDBA v spolupráci
s MsÚ a Pizzeriou AB znova umožnili milovníkom vážnej hudby nevšedný zážitok. Niekedy iba ďakovať nestačí, no vždy sa to patrí. Tak
teda, ďakujeme. Úprimne. Nie iba
preto, že sa to patrí.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Výstava
ovplyvnená slnkom
V Mestskom múzeu v Seredi zorganizovali vernisáž výstavy Eleny
Chatrnúchovej-Čajkovej s názvom
„Pod vplyvom slnka“. Autorka diel
vyrastala v Seredi, kde strávila svoje detstvo a veľmi pekné spomienky má, okrem iného, aj na učiteľa
kreslenia Ladislava Koričanského,
ktorý jej dal prvé základy maľby.
Láska k umeniu ju sprevádzala
celý život, ale popri deťoch, rodine
a práci nemala na svoju záľubu ani
pomyslenie. Maľovaniu sa začala
intenzívne venovať až v dôchodkovom veku. No v jej prípade platí
staré známe „lepšie neskôr ako vôbec“, pretože, ak by maľovať nezačala, bola by to naozaj veľká škoda.
Jej diela obsahujú širokú paletu nielen tém, farieb, ale pri svojej tvorbe
používa aj rôzne techniky. Veľmi
rada zobrazuje vo svojich dielach
spomienky z detstva, motívy z prírody, maľuje architektúru, ale aj
portréty. Inšpiráciu vždy hľadá vo
svojej fantázií, ale aj vo svojom
okolí. Na vernisáži jej tvorbu vyzdvihla a pochválila aj akademická

maliarka Blanka Kästová.
Ako neprofesionálna výtvarníčka mala zatiaľ dve samostatné výstavy, no tých spoločných s inými
autormi bolo oveľa viac. Len málokto vie, že okrem tejto záľuby je aj
veľmi šikovná fotografka. Na celoštátnej súťaži AMFO 2014 v Nitre
získala ocenenie v podobe Čestného uznania za fotografiu s názvom
Kvapky a slnko.
Súčasťou tejto výstavy je aj
exponát mesiaca. Tentokrát nesie
názov „A Rózsa – Ruža“. Predstavuje kolekciu vyše 70 odrôd ruží z 19.
storočia z celého sveta, ktorá bola
zhotovená technikou nazývanou
chromolitografia. Tou tvoril kedysi
aj umelec Pablo Picasso. Túto historickú a veľmi vzácnu zbierku venovala múzeu Hedviga Hupková
zo Serede. Rodina ju získala do daru od zberateľa archeologických
pamiatok Emanuela Marcela. Ten
sa po rozpade Rakúsko-uhorskej
monarchie presťahoval do Galanty
a svoj život dožil v Nebojsi.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Darovanie šatstva
Milí Seredčania,
Centrum pomoci človeku
na Garbiarskej ulici č. 18 v Seredi sa na vás obracia s prosbou o pomoc pri zabezpečení
šatstva pre klientov denného
centra a nocľahárne. Akútne
potrebujeme pánske tielka,
nátelníky, spodky, spodnú
bielizeň a ponožky, obuv,
mikiny, nohavice, tepláky,
vetrovky. Vzhľadom na naše
obmedzené schopnosti spravovať darované šatstvo vás

prosíme, aby ste nám nosili
iba veci uvedené v tomto zozname.
Veci môžete odovzdať v
Centre pomoci človeku Sereď
na Garbiarskej ulici č. 18 (budova bývalej ZŠ) každý pracovný deň, okrem stredy, v
čase od 9.30 – 13.30 h alebo
každý deň v čase od 19.00 –
21.00 h.
Ďakujeme.
Pracovníci a dobrovoľníci
Centra pomoci človeku Sereď
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Mesto ocenilo výsledky najlepších športovcov
Na pôde MsÚ v Seredi boli 3.
februára ocenení najlepší
športovci v kategórii jednotlivec, tréner a kolektív. Významné ocenenie si odniesla
Oľga Hajmássyová, ale aj
Ľudmila Polakovičová. Zaspievať im prišla Nikola Ďurišová a Jadranka Bangová.
Vedenie mesta Sereď si každoročne všíma a oceňuje významné úspechy mladých
športovcov. Rok 2014 bol z tohto pohľadu veľmi priaznivý
pre mnohých. Do zoznamu
ocenených sa dostalo až 68
mien, čo je naozaj veľmi slušné číslo. Tvrdá drina, každodenné tréningy a výsledky nezostali bez povšimnutia. V kategórii jednotlivcov sa najviac
darilo v minulom roku Petrovi
Štrbkovi, Róbertovi Balážovi a
Viktorovi Hambálekovi.
Peter Štrbka zaznamenal
veľké úspechy v taekwondo.
Získal dvojnásobný titul majstra SR vo svojej kategórii. Podarilo sa mu vybojovať šesť
zlatých, dve strieborné a jednu
bronzovú medailu. Zároveň
mu patrí aj ocenenie za najúspešnejšieho súťažiaceho Taekwon-Do Aliancie v kategórii
žiaci.
Róbert Baláž z CK AB Sereď

dosiahol pekné výsledky pre
zmenu v horskej cyklistike
MTB XC v kategórii Muži
Open. Na majstrovstvách SR
získal 2. miesto, v Slovenskom
pohári vybojoval 5. miesto, no
a v Maďarsku sa mu podarilo
dvakrát po sebe získať krásne
1. miesto.
V tej istej nominácii dominoval aj Viktor Hambálek z CK
AB Sereď. V horskej cyklistike
MTB XC v kategórii juniorov sa
umiestnil dvakrát na 2. mieste
a raz skončil na 5. mieste.
V kategórii tréner dostal
ocenenie Milan Rajský a Juraj
Ďuračka. Obaja pôsobia ako
tréneri v Taekwon-Do ITF klube Hong Ryong Sereď. Ich zverenci dosahujú vynikajúce výsledky nielen doma, ale aj v
zahraničí.
Ocenenie za celoživotný
prínos v oblasti športu získala
Oľga Hajmássyová. Celý svoj
život zasvätila atletike. Ešte
ako aktívna športovkyňa bola
reprezentantkou ČSR a Slovenska, pričom dosahovala
vynikajúce výsledky doma a v
zahraničí. Je držiteľkou mnohých ocenení a medailí. Od
roku 1969 sa začala venovať aj
trénerskej činnosti, bola predsedníčkou oddielu Slávie, atle-

tického zväzu a v súčasnosti
pôsobí ako trénerka na Športovom gymnáziu J. Herdu v
Trnave.
Za vynikajúce výsledky boli
ocenené aj viaceré kolektívy.
Jedným z nich bolo aj družstvo
prípravky Hádzanárskeho klubu Slávia OA Sereď v zložení
Andrea Miháliková, Beáta Baničová, Janka Kramárová,
Lenka Ostrčilová, Viktória
Ducká, Jennifer Osazee, Sára
Tóthová, Lenka Karmažínová,
Tatiana Fedurcová, Lenka Nagyová, Petra Vargová, Katarína
Plaštiaková, Simona Príbelová
spolu s trénerom Milanom
Novákom. Na medzinárodnom

Monika Tichá 2. miesto na MSR
v halovom veslovaní
Monika začala s veslovaním v
tretej triede na ZŠ už ako
osemročná. Zo začiatku musela byť v kategórii s veslárkami
o 3 roky staršími. Ale to ju neodradilo, ba naopak, motivovalo k väčším výkonom.
Svoj voľný čase venuje veslovaniu vo Veslárskom klube
TJ Šintava a jej trénerom od
prvého kontaktu s týmto športom je pán Michal Lipovský.
Sympatická mladá športov-

kyňa, študentka OA v Seredi
nám o svojich úspechoch povedala: „Od 14 rokov som v reprezentácii veslárok do 16 rokov, kde som sa zúčastňovala
na pretekoch - Olympijské nádeje organizovaných CEFTA.
V Piešťanoch som získala 3.
miesto a v Poľsku 4. miesto. V
rokoch 2012 - 2014 som sa
umiestnila na 1. mieste na
majstrovstvách SR vo svojej
kategórii. Každoročne sa zú-

častňujem pretekov v Šintave,
Piešťanoch, na Morave a v
Maďarsku. Veslovanie ma nesmierne baví.“
Veľkým úspechom je 2.
miesto v kategórii dorasteniek
na 15. majstrovstvách SR v
Bratislave, ktoré udelila Monike Tichej Slovenská asociácia halového veslovania 7. decembra 2014.
Blahoželáme!!!
MARIANA KAMENSKÁ

turnaji Prague Handballcup
získali pekné 2. miesto.
Ocenenie si odnieslo aj
družstvo žiačok Basketbalového klubu AŠK Lokomotíva
Sereď v zložení Katarína Bogárová, Nikola Gaveldová, Karin
Scherhauferová, Viktória Dzuriaková, Stela Mrnková, Klára
Paulechová, Lucia Bolvanová,
Viktória Škreková, Emma Laura Buchová, Simona Scherhauferová, Viktória Hechtová,
Paulína Žemlová, Karin Henčeková a tréner Martin Bosý. V
oblastnej súťaži skončili na 2.
mieste a postúpili na finálový
turnaj Majstrovstiev Slovenska, kde skončili len o vlások
na 4. mieste. Vynikajúce výsledky dosiahli v minulom roku aj na medzinárodných turnajoch.
V minulom roku zožalo
pekné úspechy aj mužstvo
starších žiakov ŠKF Sereď.
Vďaka bojovnosti sa im podarilo dostať do 2. ligy. V tejto kategórii boli ocenení Matej
Štroffek, Maximilián Prešnajder, Richard Sokol, Lukáš
Koštrna, Michal Žiak, Jakub
Richnák, Branislav Mizerík,
Patrik Krivosudský, Adam
Krivosudský, Adam Kobelár,
Marek Nagy, Adam Pisár, Ma-

rek Bohunický, Kevin Henček,
Lukáš Brodanský, Daniel Zuzkovič a ich tréner Peter Bohunický.
Ten istý slávnostný moment si vychutnali aj futbalisti z „A“ mužstva dospelých
ŠKF Sereď. Po jesennej časti
obsadili 6. miesto v tabuľke, čo
im zabezpečilo postup do baráže a zápasy s východnou
skupinou 2. ligy. Ocenenie bolo udelené týmto hráčom:
Martin Šalka, Miroslav Hrdina, Roman Tarek, Matej Loduha, Adam Morong, Róbert
Scherhaufer, Matej Jurica, Miroslav Kasaj, Kamil Vaško,
Tomáš Hanzel, Richard Hulák,
Roman Čejtei, Peter Petráš,
Marcel Chynoradský, Tomáš
Varhaník, Martin Železník,
Tomáš Frťala, ale aj trénerovi
Tiborovi Meszlényimu, Jozefovi Košovanovi, masérovi Liborovi Chrenkovi a vedúcemu
Pavlovi Majkovi.
Cenu mesta Sereď za mimoriadne zásluhy v sociálnej oblasti a pri príležitosti životného jubilea získala Ľudmila Polakovičová. No nie za športové
výkony, ale za láskavé srdce,
trpezlivosť a ochotu pomáhať
druhým. Okrem toho, že spolu
s manželom vychovali svoje

dve vlastné deti, zobrali si do
pestúnskej starostlivosti z
Detského domova len ročného
Jožka Heráka. Dali mu nielen
lásku, výchovu či vzdelanie,
ale dopriali mu aj pocit domova. Po čase zistili, že má veľký
tanečný talent, až sa postupne
vypracoval na profesionálneho tanečníka. Po rokoch sa
stretol so svojím bratom Jankom, ktorý tiež vyrastal v domove. Aj jemu táto rodina vytvorila zázemie, navštevoval
ich počas víkendov a umožnili
mu štúdium na VŠ. V súčasnosti pani Polakovičová opäť
pomáha osamelej matke s
troma maloletými deťmi. Za
jej dobrotu a veľké srdce jej
patrí nielen toto symbolické
ocenenie, ale aj obdiv.
STANISLAVA JANEGOVÁ
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VJANUÁRI AFEBRUÁRINÁSOPUSTILI:
Zomrelí v januári 2015: l Milan Bartek (1953), l Mária Mrvová (1939), l Anna
Cabadajová (1933), l Viliam Siva (1945), l Zuzana Chlebčoková (1930),
l Norbert Kubát (1940), l Peter Hrnko (1954), l Magdaléna Špániková (1935),
l Ing. Jozef Kolník (1946), l Jozefína Kristeková (1929), l Viliam Krajča (1936)
Vo februári 2015: l Amália Puškášová (1926), l Valéria Szügyénová (1927),
l Dušan Sásik (1961), l Irena Heráková (1942), l Štefan Bédi (1943),
l Františka Kubičková (1932), l Beata Kalinayová (1946), l František Kubovič
(1947), l Jozef Dolejš (1931), l Melánia Širuchová (1927)
Česť ich pamiatke!

OZNAM MESTSKÉHO MÚZEA V SEREDI
Mestské múzeum v Seredi a občianske združenie
Vodný Hrad pripravuje výstavu
„2. svetová vojna – 70 rokov od skončenia vojnových hrôz“
v priestoroch Mestského múzea v Seredi.
Obraciame sa i na vás – obyvateľov Serede i regiónu, ktorí
by ste nám vedeli poskytnúť darom alebo zapožičaním
predmety súvisiace s 2. svet. vojnou a udalosťami života
obyvateľov nášho regiónu v období rokov 1938 - 1946.
Záujem máme o rôzne dokumenty a predmety, ako napr.
fotografie, vyznamenania, korešpondenciu vojakov,
doklady, úradné listiny, plagáty, noviny,
uniformy, zbrane a iné.
Bližšie informácie vám poskytneme v Mestskom múzeu
v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, kontaktovať nás môžete
e-mailom: muzeum@sered.sk alebo na tel. č. 031 789 45 46.

Čo pre teba znamená 1 euro?
Občianske združenie Mladá Sereď sa rozhodlo spojiť sily pre
rodinu zo Serede, ktorú stretol
ťažký osud, avšak sily a odhodlania má na rozdávanie. Je pozoruhodné sledovať, s akým
optimizmom a nádejou bojuje
rodina, ktorá má troch chorých
členov. Babka, ktorá dnes zápasí s rakovinou, v roku 1999 prišla o syna pri autonehode. Koncom roka 2013 dostal jej 13-ročný vnuk Matúš tiež rakovinu,
ktorá v priebehu roka 2014 metastázovala do ostatných častí
tela. Akoby toho nebolo dosť,
ďalší príbuzný nedávno ťažko
ochorel. Pravdaže, pozornosť

rodiny sa zameriava najviac na
malého Matúša. Pre veľmi slabú imunitu sa jeho rodičia rozhodli pozastaviť zákroky západnej medicíny. Zmena zrejme prišla vhod, pretože jeho
zdravotný stav sa začal zlepšovať. Práve na tieto prostriedky
pôjdu vyzbierané peniaze. Rodina sa však nemusí dať do poriadku len po zdravotnej stránke, spláca aj finančnú pôžičku.
Pomoc trvá od septembra
2014, keď sa združenie osobne
spoznalo s rodinou. Mladá Sereď sa pravidelne snažila troškou pomôcť, kampaň sprevádzalo niekoľko bodov v podobe

financií, darčekov a prípravy
na záverečnú časť kampane,
ktorá momentálne prebieha
najmä na internete. Do aktivity
sa hneď na začiatku zapojilo aj
združenie OZ Pomocníček, ktoré prispelo značnou sumou a
výrazne tak rodine pomohli.
Vianoce sú síce za nami, solidaritu by sme však mali rozdávať počas celého roka. Momentálne prevláda boj o to, ako by
rodina mala vyzerať, určite by
ale nemala mať chorých členov. Spojme sa oba tábory do
jedného a pomôžme! Aby sme
však prebrali filozofiu Matúšovej rodiny, nebudeme smútiť,

ale s každým poslaným eurom
posunieme myšlienku pomoci
s radosťou ďalej.
Čo môže človek spraviť, aby
pomohol?
a) ŠÍRIŤ MYŠLIENKU POMOCI
ĎALEJ MEDZI ZNÁMYCH, a to
tak, že:
1. Spraviť si fotku s eurom v ruke alebo vyzdieľať animáciu
približujúcu príbeh rodiny (htt
ps://www.youtube.com/watch
?v=24rb9rXBmDk)
2. Uverejniť fotku/animáciu na
FB s hashtagom #obetuj1euro,
aby sa dali príspevky zobraziť
pokope
3. Označiť aspoň jedného svoj-

ho priateľa, ktorý má tiež dobré
srdce a posolstvo posunie ďalej
4. Prispieť na účet:
4020616118/7500 (do poznámky
možno napísať svoje meno kvôli evidencii darcov)
b) PRISPIEŤ JEDNODUCHO
SÁM OD SEBA
Ak vám nie je po vôli nejaké
zdieľanie, samozrejme, môžete
prispieť na rovnaké číslo účtu:
4020616118/7500 a neriešiť nič
iné.
Zbierku s číslom:
202-2014-011315 registrovanú
na Okresnom úrade Galanta,
Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky zastrešuje občianske

združenie Mladá Sereď, ktoré
môžete pre viac informácií
kontaktovať na:
oz.mladasered@gmail.com.
VERÍME, ŽE SPOLOČNE POMÔŽEME!
OZ Mladá Sereď
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MERCI darčeková predajňa

3D KINO NOVA SEREĎ:
Program na marec 2015

pre 2 osoby v jednom z HOTELOV

na Štrbskom plese,
zašli sms v tvare POBYT
na číslo 6670 (cena spätnej sms je 1,60 € vrátane DPH)
Žrebovanie bude každý týždeň.
Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.
Ak pošlete čo len jednu sms, tak ste
zaradený aj do žrebovania o hlavnú cenu nájdete nás aj na Facebooku, náš profil je Vyhraj Pobyt

Premium SMS službu sprostredkuje: www.kovalmedia.sk

KP150274

dovolenku v DUBAJI a 10 000 €

TP53020005/002
TP43010495

TP5310011

Odvoz zabezpečíme zo Slovenska

0910 180 252 www.spolocnicka-konzumentka.sk

TP53020068

ak chceš VYHRAŤ luxusný POBYT

Príjme dievčatá od 19 rokov. 95 € z hodiny pre dievča plus percentá z nápojov, priemerný
zárobok 3.000 € za 2 týždne. Pracuješ 2 týždne, nemčina nie je nutná, slovenský kolektív,
samostatné ubytovanie v klube, solárium, fitnes. Začiatočníčky sú vítané.

Chcete
u nás
inzerovať

?

Kontaktujte
Oľga Lenická
0905 595 677
Oľga Lenická

e-mail:
olga.lenicka@
petitpress.sk

TP53020181

Máme novú SÚŤAŽ
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LUXUSNÝ NOČNÝ KLUBV
RAKÚSKOM MESTE GRAZ

EP9112252
TP5306003
TP-3306010

INZERCIA

Dobrodružstvá medvedíka Paddingtona pre celú rodinu. VB,
Francúzsko, vstupné 3 €.
CESTA NÁDEJE (Water Diviner) 21. 3. 2015 sobota 20.45, 22.
3. 2015 nedeľa 18.30. Chcel nájsť
hroby svojich troch synov... Austrália, USA, vstupné 4 €.
BABY KINO: POŠTÁR PAT VO
FILME (Postman Pat: The Movie)
22. 3. 2015 nedeľa 10.00. Patove
dobrodružstvá v speváckej súťaži,
jeho priatelia a kocúr Fredo. VB,
vstupné 0,50 €.
FILMOVÝ KLUB: HĽADANIE
VIVIAN MAIER (Finding Vivian
Maier) 24. 3. 2015 utorok 19.30.
Strhujúci a pravdivý príbeh o fotografke Vivian Maier. USA,
vstupné 3 €, členovia FK 2 €.
MESTO 44 (Miasto 44) 26. 3.
2015 štvrtok 19.30, 27. 3. 2015
piatok 19.00. Láska v čase apokalypsy. Poľsko, vstupné 4 €.
DETSKÉ PREDSTAVENIE: KONEČNE DOMA (Home) 27. 3. 2015
piatok 17.00 3D, 28. 3. 2015 sobota 16.30 3D, 29. 3. 2015 nedeľa
16.30 2D. Mimozemšťania ovládli
planétu Zem a ľudia sa museli vysťahovať... USA, vstupné 3D 6 €,
2D 4 €.
GUNMAN: MUŽ NA ODSTREL
(The Gunman) 27. 3. 2015 piatok
21.15, 28. 3. 2015 sobota 18.30,
29. 3. 2015 nedeľa 20.30. „Poznáš
tie dni, keď sa ti nič nedarí a všetci
ťa chcú zabiť?“ VB, Francúzsko,
Španielsko, vstupné 4 €.
Z TEMNOTY (Out of the Dark)
28. 3. 2015 sobota 20.30, 29. 3.
2015 nedeľa 18.30. Mladí manželia spolu s dcérkou opúšťajú New
York a sťahujú sa do Kolumbie,
kde ich dom ukrytý v džungli vydá
temné svedectvo, ktoré malo byť
dávno zabudnuté... USA, Španielsko, Kolumbia, vstupné 4 €.
FILMOVÝ KLUB: MIRAGE (Delibáb) 31. 3. 2015 utorok 19.30. Po
úteku za zločin, ktorý spáchal je
nútený bojovať nielen za svoju
slobodu, ale aj o život. Maďarsko,
Slovensko, vstupné 3 €, členovia
FK 2 €.

CRÉME DE LA CRÉME II. VIOLETTE (Violette) 12. 3. 2015
štvrtok 19.30. Z nemilovanej a
neznámej ženy sa stáva uznávaná
a obdivovaná spisovateľka. Francúzsko, Belgicko, vstupné 3 €.
TRI SRDCIA (Trois coeurs) 13.
3. 2015 piatok 19.00. Nebezpečný
milostný trojuholník... Francúzsko, vstupné 3 €.
DVA DNI, JEDNA NOC (Deux
jours, une nuit) 17. 3. 2015 utorok
19.30. „Neľutujte ma! Len sa skúste vžiť do mojej situácie“. Francúzsko, Belgicko, Taliansko,
vstupné 3 €.
LÁSKA JE DOKONALÝ ZLOČIN
(L'amour est un crime parfait)
18. 3. 2015 streda 19.30. Profesor
Marc má povesť záletníka a Barbara je jednou zo študentiek, ktorá podľahne jeho čaru. Po spoločnej noci však záhadne zmizne...
Francúzsko, Švajčiarsko, vstupné
3 €.
l l l l
VYBÍJANÁ (Vybíjená) 13. 3.
2015 piatok 21.00, 14. 3. 2015 sobota 18.30, 15. 3. 2015 nedeľa
20.30. Komédia Petra Nikolaeva
podľa bestselleru Michala Viewegha o priateľstve, osudových
láskach a hľadaní ľudského šťastia. Česko, vstupné 4 €.
DETSKÉ
PREDSTAVENIE:
SPONGEBOB VO FILME: HUBKA
NA SUCHU (Sponge Bob Square
Pants 2) 14. 3. 2015 sobota 16.30
3D, 15. 3. 2015 nedeľa 16.30 2D.
Budú robiť vlny v našom svete.
USA, vstupné 3D 6 €, 2D 4 €.
NOČNÝ BEŽEC (Run all Night)
19. 3. 2015 štvrtok 19.30, 20. 3.
2015 piatok 19.00. Žiadny hriech
nezostane bez trestu. USA,
vstupné 4 €.
REZISTENCIA (Insurgent) 20.
3. piatok 21.00 3D, 21. 3. sobota
18.30 3D, 22. 3. nedeľa 20.30 2D,
25. 3. streda 19.30 2D. Pokračovanie série Divergencia. USA,
vstupné 3D 6 €, 2D 4 €.
DETSKÉ
PREDSTAVENIE:
PADDINGTON (Paddington) 21. 22. 3. 2015 sobota - nedeľa 16.30.

TP4306634

- Marie s Story). 3. 3. 2015 utorok 19.30, 4. 3. 2015 streda 18.00,
5. 3. 2015 štvrtok 19.30. Z temnoty do svetla... India Sales, Francúzsko, vstupné 4 €.
DIVOČINA (Wild) 6. 3. 2015
piatok 19.00, 7. 3. 2015 sobota
20.15, 8. 3. 2015 nedeľa 18.30.
Mala pocit, že už nemá čo stratiť,
preto urobila rozhodnutie svojho
života. USA, vstupné 4 €.
GHOUL (Ghoul) 6. 3. 2015 piatok 21.00 3D, 7. 3. 2015 sobota
18.30 3D, 8. 3. 2015 nedeľa 20.30
2D. Hlad má mnoho podôb.
ČR/USA, vstupné 3D 6 €, 2D 4 €.
FILMOVÝ KLUB: DIVOKÉ HISTORKY (Ralatos salvajes) 10. 3.
2015 utorok 19.30. Každému raz
rupnú nervy... Argentína, Španielsko, vstupné 3 €, členovia FK 2 €.
CHAPPIE (Chappie) 11. 3. 2015
streda 19.30, 14. 3. 2015 sobota
20.30, 15. 3. 2015 nedeľa 18.30.
Režisér snímok District 9 a Elysium prináša príbeh výnimočného
robota, z ktorého urobia smrtiacu
zbraň. USA, vstupné 4 €.
TÝŽDEŇ FRANCÚZSKEHO FILMU 12. - 18. MAREC 2015:

y

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 1. 3. 2015
nedeľa 16.30 3D VEĽKÁ ŠESTKA
(Big Hero 6). Bláznivé hrdinstvá
nafukovacieho robota a štrnásťročného chlapca. USA, vstupné: 6
€.
TEÓRIA VŠETKÉHO (The Theory of Everything) 1. 3. 2015 nedeľa 18.30. Životopisný príbeh
vedca a fyzika Stephena Hawkinga. USA, vstupné 4 €.
FOCUS (Focus) 1.3.2015 nedeľa 20.30. Nesmieš prehrať. USA,
vstupné 4 €.
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE
o 10.00 hod., vstupné 3 €: 2. 3.
2015 pondelok SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, 3. 3. 2015 utorok CILILING
A ZVER-NEZVER, 4. 3. 2015 streda
PADDINGTON, 5. 3. 2015 štvrtok
TUČNIAKY Z MADAGASCARU.
DETSKÉ PREDSTAVENIE: ASTERIX: SÍDLO BOHOV (Astérix:
Le Domaine des Dieux) 6. 3. 2015
piatok 17.00 3D, 7. 3. 2015 sobota
16.30 3D, 8. 3. 2015 nedeľa 16.30
2D. Asterix, Obelix a obliehanie
Rimanmi. Francúzsko, vstupné
3D 6 €, 2D 4 €.
PRÍBEH MARIE (Marie Heurtin

Ø Balenie darčekových košov
Ø Zdobenie fliaš
Ø Darčekové balenie
Ø Vianočné stromčeky
Námestie slobody
Ø Adventné vence
1183/32
Ø Zdobenie stromčekov
926 01 Sereď
Ø Darčekové poukážky
Tel: 0904 545 375
Ø Zľavové kupóny
0917 505 148
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Šesť spôsobov, ako môže
skončiť ľudská civilizácia

Potešia vás predpovede
najnovších štúdií?

ZLOMOM MÔŽE BYŤ EKOSYSTÉM, ALE AJ EBOLA

Technológie sa vyvíjajú mimoriadnou rýchlosťou, a preto sú očakávania na každý
nový rok o to väčšie.

Nadácia globálnych výziev
pripravila náhľad scenárov, ako by mohla skončiť
ľudská kultúra. Cieľom je
vyvolať diskusiu.

Rok 2015: Internetové
video prekoná televíziu

Komplexnejší pohľad na jednotlivé scenáre Oxfordskej
univerzity ponúka štúdia v celom jej rozsahu či jej prehľadné zhrnutie.
Celosvetová pandémia

Všetky črty prípadnej devastačnej choroby už v prírode
existujú. Ebola je v podstate
neliečiteľná (i keď sa chystajú
vakcíny), besnota rovnakým
problémom, nádcha extrémne
nákazlivá a vírus HIV má dlhú
inkubačnú dobu.
Ak by sa objavil patogén, v
ktorom by sa tieto prvky spojili, podľahol by mu veľký počet
obetí. Napriek lepšej úrovni
zdravotníctva a nadnárodným
inštitúciám, ktoré proti chorobám bojujú, by moderná doprava a husté zaľudnenie zapríčinilo rýchle rozšírenie
epidémie.

FOTO: WIKIMEDIA/CC

šími ako päť kilometrov.
Jadrová vojna

Pravdepodobnosť nukleárneho konfliktu je síce menšia
ako počas studenej vojny, pri
nasledujúcom storočí sa však
stále pohybuje na úrovni desiatich percent.
Závažnosť jej dosahu závisí
od toho, či spôsobí takzvanú
jadrovú zimu. Oblak prachu by
mohol zahaliť atmosféru a nasledovala by nukleárna zima teplota by na celom svete klesla pod nula stupňov Celzia.
Jadrová vojna by mohla zničiť
aj väčšinu ochrannej ozónovej
vrstvy našej planéty.
Postupné znižovanie zásob
potravín by pravdepodobne
viedlo k masovému hladovaniu. Podobný efekt by podľa
štúdie mohla mať aj erupcia
sopky tisíckrát silnejšia ako sú
dnešné erupcie, prípadne kolízie Zeme s planétkami väč-

Umelá inteligencia

Vývoj umelej inteligencie môže viesť ku strojom, ktoré sa
naučia vnímať a reagovať na
svoje prostredie - aby tak zvýšili svoje šance na úspech. Vedeli by dokonca svoju inteligenciu rozšíriť, aby získali čo
najviac zdrojov na realizáciu
cieľov.
Ak by tieto ciele neobsahovali prežitie ľudstva, umelé inteligencie by to videlo k vytvoreniu sveta bez ľudí. Rovnako
ako nanotechnológie však majú potenciál riešiť iné civilizačné problémy.
Kompromisom môže byť
emulátor mozgu, teda ľudský
mozog naskenovaný a fyzicky
znázornený v stroji.

ho ekosystému od neho závislí. Vymieranie druhov je dnes
oproti historickým hodnotám
podstatne rýchlejšie a kolaps
ekosystému spôsobuje výrazné, prípadne permanentné
zníženie kapacity zvládať
všetky organizmy.
Je možné, že isté formy ľudského životného štýlu sú udržateľné v prostredí oddelenom
od ekosystému. Takýto počin
na väčšej škále je však výzvou
pre technologický pokrok a zároveň etickou otázkou.
Syntetická biológia

Hrozba sa opiera o prípadné
vytvorenie patogénu, ktorý
útočí na ľudí alebo na kľúčové
časti ekosystému. Vzniknúť
môže ako výsledok vojenských či obchodných biologických vojen alebo bioterorizmu.
Kolaps ekosystému
Dôležitým faktorom je, či
Ľudia sú ako súčasť globálne-

by sa takéto produkty syntetickej biológie dostali do globálneho ekosystému a či by
sa mohli stať súčasťou biosféry.
Nanotechnológie

Výroba, ktorá funguje na molekulárnej úrovni, by umožnila viacerým jedincom či skupinám prístup ku konštrukcii
tradičných či moderných
zbraní, no taktiež by sme získali inteligentné a odolné materiály.
Kým je otázne, či by sa nanotechnológiou dali vytvárať
jadrové zbrane, dali by sa ňou
vyriešiť problémy, akými sú
vyčerpávanie
prírodných
zdrojov, klimatické zmeny či
znečistenie prostredia.
Zlomovým bodom tohto
scenára je miera, do akej sa
dajú nanotechnológie zneužiť.
DOMINIK HOLIČ

FACEBOOK

Facebook plánuje spravovanie profilov zosnulých
Facebook umožní starostlivosť aj o profily zosnulých. Stačí si to vopred
nastaviť.
MENLO PARK, BRATISLAVA.

Závet u notára a poverenie na
Facebooku. Aby opustené používateľské účty v sociálnej sieti plnili poslanie aj po smrti
svojich majiteľov, Facebook
prichádza s novými nastaveniami a funkciami. Na začiatok na domácej pôde v USA,
neskôr aj v ostatných krajinách sveta.
Používatelia sa môžu rozhodnúť, ako firma naloží s ich
dátami. Ľudia môžu žiadať, aby

Skvelá budúcnosť:
Budeme inteligentnejší
a stále pripojení na
internet.

ILUSTRAČNÉ FOTO: FREEIMAGES.COM

Facebook po smrti zmazal používateľský účet a dáta uložené
na serveroch. Facebook sa postará o to, aby ich údaje stiahol
z virtuálneho priestoru.
Ostatní môžu určiť niekoho
zo svojich blízkych, ktorý preberie starostlivosť nad účtom.
Bude môcť vytvoriť a upravovať nielen spomienkovú prezentáciu, ale odpovedať aj na
prichádzajúce správy.
Sieť kontaktov tak pretrvá
aktívna a profil bude môcť
pripomínať výročia a kľúčové
udalosti. Navyše, možno nastaviť, či priateľom a blízkym
zostane prístup k starým fotogalériám, alebo sa stanú

nedostupnými. Podľa BBC Facebook dosiaľ automaticky
generoval pietnu prezentáciu
s pevným obsahom, ktorý nebolo možné meniť a upravovať.
Mnohé technologické firmy
dnes nemajú vyriešené, čo sa
stane s dátami a používateľskými účtami po smrti ich majiteľov.
Problémy nastávajú zvyčajne vtedy, ak blízki nepoznajú
prihlasovacie údaje a digitálne
identity patriace k účtom. Takisto nie je jednoduché vystopovať účty, ktoré za svojho života naši blízki používali na
internete.
MILAN GIGEL

Podľa štúdie, ktorú vypracovala spoločnosť Ericsson a jej
divízia ConsumerLab, chcú
ľudia integrovať technológie
a pripojenie na internet vo
všetkých aspektoch života –
od zrkadiel v kúpeľni, cez inteligentné chodníky, medicínu až po sledovanie zdravia. Tento záujem vidíme už
dnes, napokon s mnohými
atraktívnymi konceptmi využívania smart-technológií,
napríklad v doprave, sme sa
stretli ešte minulý rok.
Významný pokrok bude
tento rok v oblasti streamovania videa z internetu. Štúdia
od ConsumerLab tvrdí, že v
priebehu roku 2015 bude počet
divákov online videa vyšší,
ako počet divákov klasickej televízie. Stalo by sa tak prvýkrát v histórii. Významný podiel na tomto historickom prelome majú predovšetkým mobilné zariadenia, ktoré nám
umožňujú využívať internet
kedykoľvek a kdekoľvek.
Prenos videa v mobilných
sieťach vzrastie desaťnásobne
a v roku 2020 bude tvoriť až 55
percent všetkých prenesených dát v mobilných sieťach.
S rastúcou možnosťou online pripojenia môže rásť aj informovanosť občanov alebo
dokonca ich inteligencia.
Do predpovede roku 2015
pohodlne zapadajú aj inteligentné domácnosti, deti neustále pripojené na internet, digitálne platby, ešte aktívnejšie zdieľanie myšlienok a dokonca aj dlhší život.
Rok 2020: Deväť z desiatich
ľudí bude mať mobil

Aj napriek tomu, že množstvo ľudí nedokáže zvládať
zodpovednosť za vlastníctvo
mobilu a necháva sa jeho
možnosťami doslova pohltiť,
nemožno poprieť, že sú telefóny užitočné.
Mobilné telefóny sú niečím,
čo môžeme nepochybne nazvať revolúciou v histórii sveta. Zmenili totiž spôsob, akým
komunikujeme, a to vo veľmi
zásadnom meradle. V priebehu niekoľkých rokov sme si na
ne zvykli tak, že si život bez telefónov ani nechceme predstaviť.
Podľa štúdie s názvom Mobility Report od firmy Ericsson

ILUSTRAČNÉ FOTO: SONY

rastúci trend záujmu o mobilné telefóny nebude ustupovať.
V roku 2020 bude mať mobilný
telefón 90 percent svetovej
populácie staršej ako šesť rokov. Predpokladá sa, že počet
majiteľov smartfónov prekročí celosvetovo 6,1 miliardy.
Podľa predpokladu bude mať
o päť rokov mobilný telefón 90
percent svetového obyvateľstva, ale nie všetci budú mať
smartfóny. Tie stále tvoria 65 až
70 percent predaných telefónov. Klasické mobily bez možnosti softvérového rozšírenia
sú teda na ústupe, ale zrejme
nikdy úplne nevymiznú.
Rok 2045: Kyborgovia, 3D
tlačiarne a odporcovia IT

S veľmi zaujímavou štúdiou
prišla spoločnosť Kaspersky
Lab. Tá predpovedá rok 2045
na základe toho, aké trendy
dominujú dnes. Je síce veľmi
náročné predvídať vývoj
technologického trhu aj na
päť rokov dopredu, ale určité
veci ostanú zachované - najmä tie, ktoré priamo súvisia s
našimi potrebami a ľudskou
prirodzenosťou.
Kaspersky odhaduje, že v
roku 2045 bude svet veľmi intenzívne využívať dispozície
miniatúrnych počítačov a online pripojenia. Tieto dve veci
sa pritom integrujú všade.
Budeme bývať v inteligentných domácnostiach, naše
zdravie by mohlo byť lepšie
vďaka neustálemu monitorovaniu, dokonca vzrastie naša
kolektívna inteligencia, aby sa
predchádzalo konfliktom.
Do istej miery sa zmaže aj
hranica medzi robotmi a ľuďmi. Transplantácie elektronicky riadených umelých orgánov a protéz sa stanú bežným chirurgickým zákrokom.
Vo vývoji protéz končatín
alebo dokonca orgánov môže
vo veľkej miere prispieť rastúca kvalita 3D tlače. Tá by mala
byť podľa štúdie o tridsať rokov bežnou realitou - tak ako
dnes farebné tlačiarne.
Popri tom všetkom sa však
nájdu ľudia, ktorí budú dôrazne odmietať akékoľvek moderné technológie. Smartfóny,
internet, elektroniku ako takú, dokonca sa im nebudú pozdávať ani roboty a nebudú
mať žiadnu digitálnu identitu.
Aj dnes stretávame ľudí alebo celé komunity, ktoré moderné technológie odmietajú z
obavy o vlastnú bezpečnosť
alebo pod ideou, že bez internetu budú mať k sebe ľudia
bližšie. V budúcnosti by sa
mohli skupiny odporcov IT a
geekov ešte viac polarizovať a
bežní ľudia budú niekde medzi
nimi, v zdravom strede.
ERIK STRÍŽ

11

RELAX

KRÍŽOVKA

SUDOKU

Peter Samec

Pomôcky:
Atru, Eret, zapisovala
Itiel, Letts, do matriky
Lell, Rkiz.

1

Labor and
Employkód Toga bytie (loz.)
ment Law
Letter

syn
Izaiášov
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teda, tak
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Johnson
Real Estate

2

5 3
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7
6
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tyč
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ohrada
z prútia
zaznieval

otáčaj

7

číselná
lotéria
vlastnili

4 9
Diagonálne sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali
v žiadnom riadku, stĺpci, ohraničených štvorcoch 3x3
ani na dvoch podfarbených uhlopriečkach.
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3
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4
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2
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3

1 9

listnatý
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7
8

Európsky
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obilnina
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atóm,
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5
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Voltage
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8
4
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po česky
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sídlo
v Indii
olympijský
rekord

6
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2
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Bezdotykové sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali
v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou
ohraničených štvorcoch 3x3. Políčka s rovnakými
číslami sa nesmú navzájom dotýkať rohmi.

teraz
abvolt

ľudia
stojaci
okolo

9 6

pôsobil
kontrastne
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4
3
1
1 6 2
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3 8 1
7
1
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3
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2
1
3
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Klasické sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa
neopakovali v žiadnom 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.

5 9
8
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2
7
3

2 5

7 4

1
7

3
1 7

8
5

3

5
2

6

4
8 4

8 6

3 5
4

1

1
7

6
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Klasické sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali
v žiadnom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou
ohraničených štvorcoch 3x3.
Sudoku pripravuje ZUZANA HROMCOVÁ
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SEREDSKÉ NOVINKY
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

Michal Hubus
0907 415 354

0944 370 188

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

Realitná kancelária

Bývanie realitou.
Diskrétny a bezpečný
predaj,prenájom a
kúpa nehnuteľností

Dušan Irsák
Realitný maklér

0905 605 088
1 izb.byt

36 500.-€

1 izb.byt

300.-€/mesiac 1 izb.byt 60 000.-€

Sereď,Dolnomajerská Sereď, Novomestská Sereď, Komenského

2 izb.byt

47 500.-€

Sereď, Spádová ul.

Úžitková plocha bytu je
Úžitková plocha bytu je
Úžitková plocha bytu je
Úžitková plocha bytu je
40m2, pivnice 2m2. Byt sa 36m2. Byt sa nachádza na 60m2. V terajšom štádiu je 58m2, murovaná pivnica o
nachádza na 2 poschodí. 4 poschodí a prešiel kom- pripravený na dokončenie celkovej ploche 9m2. Kompletná rekonštrukcia.
podľa potrieb záujemcu.
Čiastočná rekonštrukcia.
pletnou rekonštrukciou.
2 izb.byt 47 500.-€
3 izb.byt 46 800.-€ 3 izb.byt 55 000.-€
2 izb.byt 51 500.-€

Sereď, Cukrovarská

Sereď, A.Hlinku

Sereď, Legionárska Sereď, Cukrovarská

Úžitková plocha je 58m2,
Úžitková plocha bytu
Úžitková plocha bytu ja
Úžitková plocha bytu je
je 56m2, pivnice 2m2.
68m2 nachádza sa na 9
50m2. Bytový dom prejde pivnice 12m2. Nachádza sa
v krátkej dobe kompletnou na 2. poschodí z 3. Kom- Nachádza sa na 3. poschodí poschodí z 12. Čiastočná
pletná rekonštrukcia. z 3. Čiastočná rekonštrukcia.
rekonštrukcia bytu.
rekonštrukciou.
3 izb.byt 82 000.-€ 3 izb.RD 76 500.-€ 3 izb.RD 110 000.-€ 4 izb.RD 65 000.-€

Ponúkame na predaj 3
izb. byt v stave holo byt.
Úžitková plocha bytu je
79m2.

Šoporňa

Sereď, Podzámska ul.

Celková plocha pozemku je Celková plocha pozemku Zastavaná plocha: 256 m2
1585m2. Zastavaná plocha je 3457m2, úžitková 187m2, Celková plocha: 724m2
domu je 115m2, hospodár- zastavaná 961m2, pivnice Úžitková plocha: 212m2
ske budovy a garáž 55m2
42m2.
Inž. siete: Všetky

Námestie Republiky 4466/11

www.wingsreality.eu, dusan@wingsreality.eu

TP5304001

Sereď, MEANDER Sereď, Trnavská cesta
TP43001451

M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď

Katarína Halabrínová
0918 116 810

TP53020113

Directreal Norea realitná kancelária

