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LIDL vybuduje v Seredi
najväčšie logistické centrum
Vpriemyselnomparkuv
Seredi začneuž čoskoro
výstavbumoderného lo-
gistickéhocentra spoloč-
nosť LIDL.Vnovomveľko-
skladebymalonájsťprácu
približne200 ľudí. S vý-
stavbouzačnúvmarci a
otvorenie jenaplánované
na jar 2016.

Mesto rozšírilo svoj priemy-
selný park o zónu s názvom
Sereď – Juh oficiálne 9. marca
za prítomnosti predsedu vlády
SR Roberta Fica, ministra hos-
podárstva Pavla Pavlisa, pri-
mátora mesta Sereď Martina
Tomčányiho a predstaviteľov
spoločnosti LIDL.
Výstavba tohto komplexu je

výsledkom desaťročného pô-
sobenia spoločnosti na slo-
venskom trhu. Doteraz pre-
vádzkujú 123 predajní, dve lo-
gistické centrá a zamestnáva-
jú viac ako 3600 zamestnan-
cov.

Spoločnosť LIDL sa rozhod-
la, že pri výstavbe svojho tre-
tieho logistického centra pou-
žije najmodernejšie technoló-
gie, ktoré budú veľkým plu-
som pre životné prostredie. No
a vďaka jedinečným environ-
mentálnym prvkom sa chcú
uchádzať o prestížnu certifi-
káciu BREEAM, ktorá je ude-
ľovaná od roku 1990. Štandar-
dy tohto hodnotenia doteraz
splnilo na Slovensku z hľadis-
ka vplyvov na životné pro-
stredie iba šesť budov.
Plocha logistického centra

bude predstavovať celkovo 128
000 m2 a jeho zastavaná časť
bude približne 52 000 m2. Ok-
rem veľkoskladu tam vybudu-
jú parkoviská pre osobné a ná-
kladné automobily. Ostatnú
časť zaberie výsadba zelene.
Hovorca spoločnosti LIDL

Tomáš Bezák potvrdil, že pôj-
de o najväčší centrálny sklad
spoločnosti na Slovensku.
Výška investície by sa mala

pohybovať v sume 50 mil. eur
a všetky stavebné práce bude
zabezpečovať firma STRABAG.
V tomto veľkosklade by malo
nájsť prácu zhruba 200 ľudí.
„Ja som veľmi rád, že spo-

ločnosť LIDL si vybrala práve
náš priemyselný park na vý-
stavbu svojho najväčšieho lo-
gistického centra na Sloven-
sku. Tento okamih je výsled-
kom viac ako trojročnej spolu-
práce a verím tomu, že takto o
rok sa tu stretneme pri striha-
ní slávnostnej pásky,“ uviedol
primátor mesta Sereď Martin
Tomčányi.
S výstavbou by samalo začať

už v priebehu marca a na jar v
roku 2016 plánujú centrálny
sklad uviesť do prevádzky.
Nadšenie neskrýval ani pred-
seda vlády SR Robert Fico, kto-
rý spolu s ostatnými prišiel
slávnostne poklepkať na zá-
kladný kameň veľkoskladu.
Výhoda tejto lokality je v

tom, že je napojená na diaľ-

ničnú sieť, a je to veľmi blízko
Maďarska a Rakúska. Preto vi-
dím veľký potenciál v tom, že
o toto miesto budúmať v krát-
kom čase záujem aj ďalší in-
vestori. Prácu tu nájde viac
ako 200 ľudí, čo je dobrá správa
nielen pre tento región, ale aj
pre celé Slovensko. Gratulu-
jem Seredi, pretože je to krok
dopredu.
Chcel by som ešte dodať, že

vláda SR venuje všetkým in-
vestičným zámerom veľkú po-
zornosť. S radosťou môžem
konštatovať, že hospodársky
rast Slovenska, ktorý patrí
medzi najvyššie v celej EÚ je
dnes tvorený nielen exportom
a domácou spotrebou, ale aj
investíciami.
Preto hneď ako sa objaví ďal-

ší investor, ktorý by tu mal
záujem niečo vybudovať, vlá-
da SR sa bude zaoberať jeho
žiadosťou o stimuly,“ dodal
Robert Fico.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Konferencia venovaná kaštieľu
Na pôde MsÚ v Seredi sa kona-
la úvodná konferencia veno-
vaná projektu, ktorý nesie
pracovný názov „Stavebné ú-
pravy kaštieľa a revitalizácia
Zámockého parku v Seredi pre
zvýšenie kultúrneho a turis-
tického potenciálu mesta“.
Konferenciu prišla svojou
účasťou podporiť aj zástupky-
ňa vedúcej misie Nórskeho
veľvyslanectva Rannveig
Skofteland, projektová mana-
žérka Úradu vlády SR Natália
Ďurková amnohí ďalší.
Projekt bude spolufinanco-

vaný Finančným mechaniz-
mom Európskeho hospodár-
skeho priestoru, štátnym roz-
počtom SR amestom Sereď.
„Tieto prostriedky budú

plynúť do jednotlivých častí
projektu. Je to rozdelené na
časť stavebnú, ktorá sa bude

týkať opravy strechy nad cen-
trálnou časťou kaštieľa a juž-
ným krídlom. Z týchto finan-
cií budeme robiť aj revitalizá-
ciu Zámockého parku a rekon-
štrukciu pamätníka holokaus-
tu. Celková suma oprávne-
ných nákladov predstavuje
sumu 603 tis. 340 eur,“ uviedol
projektový manažér MsÚ Bra-

nislav Bíro.
Zástupkyňa Úradu Vlády SR

Natália Ďurková popriala pro-
jektu hlavne veľa šťastia. A to
nielen po stavebnej, ale aj po
administratívnej stránke. Vo
svojom príhovore okrem iné-
ho zdôraznila presvedčenie, že
toto bude jeden z vlajkových
projektov na západnom Slo-

vensku, pretože v tejto kategó-
rií je ich iba päť na záchranu
kultúrneho dedičstva.
Jednou z podmienok na zís-

kanie finančných zdrojov bo-
lo, že do projektu musia byť
zapojení aj ďalší partneri. Svo-
jou účasťou ho preto podporilo
OZ Vodný Hrad, ktoré sa po-
dieľa na záchrane seredského
kaštieľa rôznymi spôsobmi od
roku 1998. Jeho predsedom je
Rastislav Petrovič. Na konfe-
rencii ho zastupovala pod-
predsedníčka združenia Mar-
tinaHilkovičová.
„Sme veľmi radi, že sa veci

pohli takto dopredu a budeme,
samozrejme, tomu venovať
všetku našu snahu, aby to do-
padlo čo najlepšie a najrepre-
zentatívnejšie,“ poznamenala
Hilkovičová.

pokračovanie na strane 2



Sezóna výtlkov je opäť v kurze
Koniec februára a začiatok marca je už
obvykle čas, kedy samosprávy začínajú
riešiť problémy s výtlkmi na miestnych
komunikáciách. Po roztopení posledného
snehu sa ich určite niekoľko nájde aj v na-
šom meste. Peknú zbierku majú aj obyva-
telia Športovej ulice a 8. mája. Na moje
otázky odpovedal vedúci Oddelenia inves-
tičnej výstavby mesta Sereď Vladimír
Práznovský.
Ako by sme mohli zhodnotiť súčasný stav
miestnych komunikácií?
V našich podmienkach zimy s cyklicky sa
striedajúcimi teplotami to nie je nič výni-
močné.
Čo spôsobuje narastanie počtu aktuál-
nych výtlkov? Je to posypová soľ, mráz,
alebo aj nekvalitný pôvodný povrch?
Pri realite uvedených zimných podmienok
vplývajú na vznik výtlkov všetky uvedené
faktory. Výtlky sú všeobecne následky
opotrebovania vozoviek v kritických mies-
tach skrytých porúch v konštrukčných
vrstvách. Zimné obdobie so striedajúcimi

sa teplotami a zrážkovou vodou výrazne
vplýva na ich vznik a rozsah. Pri životnosti
vrchných konštrukcií vozoviek 20 - 40 ro-
kov (podľa zaťaženia) je to u tých starších
bežný problém. Čím sú staršie, tým väčšie
je riziko vzniku výtlkov.
Aký je v Seredi približný percentuálny po-
diel vozoviek, ktoré po zime vykazujú
značné poškodenie prejavujúce sa výtlk-
mi?
Takto problémnesledujeme. Aj jeden výtlk
v kilometrovej komunikácii znamená, že
cesta vykazuje poškodenie.
Aké opatrenia pripravilo Oddelenie rozvo-
ja mesta na opravu a zlepšenie stavu
miestnych komunikácií?
Rýchly monitoring stavu, určenie najviac
poškodených ulíc, zohľadnenie kritéria
zaťaženosti komunikácie, rozhodnutie o
spôsobe opráv. Na základe toho rozhod-
neme, či pôjde len o lokálne zakrytie výtl-
kov, alebo ich priamo zaradíme do plánu
komplexnej rekonštrukcie.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Centrálny zdroj tepla
prinesie úsporu
Približne pred rokom dalo
mesto Sereď do prenájmu celé
tepelné hospodárstvo sú-
kromnej spoločnosti s názvom
Energetika Sereď, s.r.o. Mo-
mentálne táto firma pripája
viaceré mestské inštitúcie na
centrálny zdroj tepla, čo by sa
malo výrazne premietnuť aj v
šetrení financií pre odberate-
ľov.
Spoločnosť Energetika Sereď

prijala na začiatku jasnú kon-
cepciu rozvoja tepelného hos-
podárstva. Tá spočívala v tom,
že vedenie si dalo za úlohu
sprevádzkovať jednu centrál-
nu kotolňu, na ktorú napoja
všetky ostatné bytové, či ne-
bytové priestorymesta Sereď.
Aby mohli začať v realizácii

svojich plánov,museli najskôr
urobiť radikálne riešenia v
rámci svojich finančných
možností. Začiatkom januára
v prvej etape napojili na cen-
trálny zdroj vykurovania bu-
dovu Mestského úradu, Mest-
skej polície a teraz do systému
pripájajú aj Základnú a Mater-
skú školu na ulici J. A. Komen-
ského. Skúšobná prevádzka
bude spustená počas jarných
prázdnin. Postupne bude na
tento zdroj vykurovania pripo-
jené aj CVČ a ZŠ J. Fándlyho.
Prepojením týchto zdrojov

ba malo prísť k zníženiu ceny
tepla vo variabilnej aj vo fixnej
zložke. Všetky spomínané ob-
jekty budú zatiaľ vykurované z
kotolne K2 a ZŠ J. Fándlyho z
kotolne K4.
„Spoločnosť Energetika Se-

reď plní v tomto smere všetky
naše očakávania. Svoj hospo-
dársky výsledok začala budo-
vať tým, že začala investovať,
a mnohé mestské objekty,
ktoré mali doteraz svoje sa-
mostatné kotolne, pripája na
svoju sieť. Zároveň spoločnosť
rozhodla o redukcii šiestich
kotolní, ktoré sú vmeste, a do-
teraz tvorili neefektívne te-
pelné hospodárstvo“, uviedol
viceprimátor mesta Sereď Ľu-
bomír Veselický.
V budúcnosti by však všetko

mohlo vyzerať úplne inak. Sú-
kromná spoločnosť má oveľa
vyššie ambície. Celé tepelné
hospodárstvo mesta Sereď by
chcela zásobovať len z jednej
centrálnej kotolne, ktorá sa
nachádza na Mlynárskej ulici,

čiže v sídle spoločnosti.
„Táto kotolňa má viac pali-

vových zložiek, je tu zdroj
geotermálnej energie, máme
tu tepelné čerpadlo, ale máme
tu aj kogeneračnú jednotku na
výrobu elektriny a tepla. Práve
tieto energie chceme využiť
na to, aby sme len klasicky ne-
spaľovali plyn či vyrábali tep-
lo, ale chceme využiť aj ďalšie
alternatívne palivá,“ skonšta-
toval výkonný riaditeľ spoloč-
nosti Energetika Sereď Brani-
slav Oravec.
Pripojenie nových odberate-

ľov na centrálny zdroj tepla
vôbec nie je lacná záležitosť.
Všetky doterajšie práce sú fi-
nancované z vlastných zdro-
jov spoločnosti, ale aj formou
bankového úveru vo výške 700

tisíc eur.
Ak by však chceli uskutočniť

svoje plány v plnom rozsahu a
vykurovať celé mesto iba jed-
nou centrálnou kotolňou a aj
prostredníctvom geovrtu, bu-
dú potrebovať oveľa viac fi-
nancií. Táto investícia by si
vyžiadala sumu približne 4
mil. eur.
Na to však finančná kondí-

cia spoločnosti nestačí. Preto
si budú musieť počkať na
vhodnú výzvu z eurofondov.
Šanca by sa mohla spoločnosti
naskytnúť už na jeseň tohto
roka. Ak by sa to podarilo, bolo
by to veľké plus nielen pre túto
firmu, ale podľa predbežných
výpočtov aj pre odberateľov
tepla.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Konferencia
venovaná kaštieľu
pokračovanie zo strany 1
Druhým partnerom bude
Dom kultúry v Seredi pod ve-
dením Františka Čavojského.
On vidí v tomto projekte, tak
ako ostatní, len samé plusy.
„Zámocký park v centre

mesta dýcha históriou, je to
obrovský kus zelene s poten-
ciálom relaxácie, zábavy a
odpočinku. Na druhej strane
ho vnímam aj ako ideálny
priestor pre organizovanie
kultúrnych podujatí,“ skon-
štatoval Čavojský.

Nadšenie neskrýval ani
primátor mesta. „Myslím si,
že je to prvý reálny výsledok
širokého spektra ľudí, ktorí
mali snahu posunúť veci do-
predu a ja preto všetkým
veľmi pekne ďakujem. Verím
tomu, že o rok sa tu stretne-
me a budeme mať čo bilanco-
vať,“ dodal na záver primátor
mestaMartin Tomčányi.
Projekt by mal byť defini-

tívne ukončený 30. apríla ro-
ku 2016.

STANISLAVA JANEGOVÁ

ZAČAL ZBER BIOODPADOV ZO ZELENE
Mesto Sereď pokračuje s pravidelným pondelkovým
zberom biologicky rozložiteľných odpadov priamo z
domácností rodinných domov. Zber bioodpadu začal
v pondelok 23. 3. 2015.
Vytriedené zložky odpadov (trávu, lístie, zvyšky ovo-
cia a zeleniny, konáre, oleje a tuky) vykladajte v deň
zberu v ranných hodinách v čase pred 6.00 hod. pred
Váš rodinný dom v súlade s nasledujúcimi pokynmi:
TRÁVA, LÍSTIE, KONÁRIKY, ZVYŠKY OVOCIA A ZELE-
NINY – vykladať vo vreciach alebo v hnedých nádo-
báchna bioodpad. KONÁRE– vykladať samostatne a
musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺž-
kou 2 metre. Nezviazané konáre nebudú odoberané!
JEDLÉ OLEJE A TUKY – vykladať v uzavretých plasto-
vých fľašiach a nádobách.

Referát životnéhoprostredia

Čierna skládka v lone prírody
Ľahostajnosť a drzosť niekto-
rých ľudí naozaj nepozná hra-
nice. Svedčí o tom aj rozsiahla
skládka odpadu, ktorá sa na-
chádza iba pár metrov od zá-
hradkárskej oblasti za sered-
skou hrádzou. Pri pohľade na
to, čo všetko sú ľudia schopní
urobiť preto, aby si upratali
svoju domácnosť, mi dáte ur-
čite za pravdu. Priložené foto-
grafie hovoria za všetko...
Napriek tomu, že sa všade

hovorí o ochrane a zveľaďova-
ní životného prostredia, ešte
stále sa medzi nami nájdu aj
takí jedinci, ktorým tieto slová
vôbec nič nehovoria. Inak by
nemohli v malom lesíku pri
záhradkách „vyrásť“ takéto
unikátne čierne skládky s tým
najrozličnejším odpadom.
Áno, sú naozaj dve. Vzdialené
od seba iba pár metrov. A kaž-
dá má zrejme svoj vlastný prí-
beh, ako sa to začalo. Okrem
záhradkárskeho odpadu tam
nájdete matrace, skrine, po-
stele, okná, ale aj staré chlad-
ničky.
Objavila som „to“ na pre-

chádzke úplnou náhodou. A
musím priznať, že som naozaj
ostala v nemom úžase. Mesto
Sereď už niekoľko rokov pre-
vádzkuje zberný dvor, kde
môžu obyvatelia permanen-

tne a bezplatne priniesť aký-
koľvek odpad zo svojich do-
mácností. Je preto nepochopi-
teľné, prečo ho niektorí ľudia
vynášajú do tejto lokality. Ne-
tvrdím, že za všetko môžu
záhradkári, ale pri pohľade na
obsah skládky majú na tejto
skaze určite svoj podiel. Kôpka
ku kôpke a teraz je z toho na-
ozaj poriadna kopa.
Príslušníci MsP v rámci svo-

jich obchôdzok pravidelne
kontrolujú aj túto lokalitu, no
ako to už býva, práve vtedy sa
nič nedeje. Pomôcť by však

mohli všímaví obyvatelia.
„My by sme preto chceli vy-

zvať všetkých občanov, aby
nám v prípade, že uvidia nie-
koho vyvážať odpad mimo ur-
čené miesta, zatelefonovali na
číslo 159 a my následne vy-
šleme hliadku MsP,“ uviedol
zástupca náčelníka MsP v Se-
redi Peter Sokol.
V Seredi tej prírody zas ne-

máme až tak veľa, aby sme si
jumohli dovoliť devastovať. Je
preto smutné, že to celé na-
rástlo až do takýchto rozmerov
a nenašiel sa nikto, kto by si

všimol alebo nahlásil aktérov
skládky. Mesto je povinné zo
zákona čierne skládky likvi-
dovať. A urobí tak aj teraz. No
smutné je na tom to, že to ob-
razne zaplatia aj tí obyvatelia,
ktorí by takúto skládku nikdy
nezaložili.
„Je to vždy tak, že ak vinník

nie je známy, platia všetci.
Mňa však veľmi mrzí, že na
mieste, kde sa nachádzajú dve
záhradkárske oblasti vedľa se-
ba a chodí tam veľa ľudí, dote-
raz nikto nikoho nevidel pri
vývoze odpadu a ani nenahlá-
sil,“ skonštatoval viceprimá-
tor mesta Sereď Ľubomír Vese-
lický.
V prípade, že sa podarí odha-

liť alebo pristihnúť pri čine
človeka, ktorý by vytváral
čiernu skládku, mesto mu
môže podľa zákona udeliť po-
kutu do výšky 165 eur. Zrejme
táto suma nie je taká vysoká,
aby niekoho odradila. No aj v
tomto prípade svitá na lepšie
časy. Podľa našich informácií
majú už poslanci na stole v
parlamente pripravený návrh
zákona, ktorý by výšku pokuty
pre fyzickú osobu navýšil až
na sumu 1 500 eur. To by už bo-
la zrejme dostatočná výstraha
pre každého.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Kamerový systém
mesta sa rozširuje
Mesto Sereď, podobne ako aj
iné obce, chcelo získať dotá-
ciu na kamerový systém a
preto 15. 11. 2013 bola podaná
žiadosť o dotáciu na rozšíre-
nie kamerového systému
mesta Sereď. Na ministerstve
vnútra SR všetky projekty
prehodnotili a až v mesiaci
november 2014 bolo jasné, že
projekt pre mesto Sereď bol
úspešný a mesto získalo do-
táciu vo výške 12 000,-€ s
podmienkou zafinancovania
20 % zo sumy t. j. 2 400,-€.
Zmluva o poskytnutí dotá-

cie bola podpísaná 4. 12. 2014
a následne na to bolo vyhlá-
sené výberové konanie na
dodávateľa, ktorý v mesiaci
marec 2015 rozšíri kamerový
systém mesta Sereď o 9 no-
vých kamier.
Kamery budú umiestnené

v lokalitách:
• Námestie slobody 29
• Garbiarska 49
• Novomestská – kolkáreň
• Spádová – za OD Jednota
• Vonkajší rad

• Jesenského 3000
• D. Štúra – 760/11
• Cintorín – nová časť
• Cintorín – stará časť
Touto cestou by som chcel

vyzvať obyvateľov mesta k
spolupráci s mestskou polí-
ciou, aby v prípade spozoro-
vania akéhokoľvek konania
vymykajúceho sa zo spolo-
čenských pravidiel telefonic-
ky kontaktovali MsP na tel.
čísle 159. To, že v lokalite je
umiestnená kamera, ešte ne-
zaručuje, že kamera všetko
nasníma. Treba si uvedomiť,
že samotná kamera zaberá
cca 30 stupňový uhol z 360
stupňov a tým pádom sa na-
raz nedá všetko zachytiť. Tu
je práve potrebná spolupráca
s obyvateľmi, aby nimi vide-
né protiprávne konanie na-
hlasovali MsP. Včasným
anonymným nahlásením sa
docieli, že operátor si môže
okamžite kameru nastaviť na
prebiehajúce protiprávne
konanie.

MestskápolíciaSereď

Výzva na pripomienkovanie
PHSRmesta Sereď
Dokument „Program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta Sereď s výhľadom
do roku 2024“ (ďalej len PHSR) je stredno-
dobý strategický dokument, ktorý na zá-
klade analýzy hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta stanovuje jeho strategické
ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na
napĺňanie vízie ďalšieho smerovania roz-
voja mesta.
Spracovanie PHSR rešpektuje princíp par-
tnerstva a bude vykonaný spôsobom par-
ticipácie so zapojením zamestnancov
mestského úradu, externých odborníkov a
širokej verejnosti. Proces spracovania
PHSR 2015-2024 bude prebiehať v úzkej
komunikácii s verejnosťou. Verejnosť je
teraz prvý krát oboznámená s priebežný-
mi výstupmi prostredníctvom webovej

stránky mesta www.sered.sk. (PHSR na
STIAHNUTIE)
Zverejnený prvý návrh PHSR vychádza z
prijatých minuloročných koncepcií mesta
v oblasti kultúry, športu, školstva a komu-
nitného plánu sociálnych služieb.
Vyzývame širokú verejnosť na pripomien-
kovanie PHSR. Očakávame ďalšie navrho-
vané ciele a projekty – ako aj navrhovanú
cestu a zdroje k ich dosiahnutiu.
Vaše námety s označením „PHSR SEREĎ“
prosím zasielajte do 8.4.2015 na mailovú
adresu mu@sered.sk, na pult prvého kon-
taktumestskéhoúradu v Seredi, na adresu
MsÚ Sereď, Námestie republiky 1176/10,
926 01 Sereď
Vďaka za vaše postrehy a podnety.

OrganizačnéoddelenieMsÚSereď

V čom spočíva zákonný
postup pri výrube stromov
Na webovej stránke mesta Se-
reď sú priebežne uverejňované
informácie o schválenom vý-
rube jedného či viacerých
stromov. Každý, kto má príro-
du rád, sa takémuto oznamu,
samozrejme, neteší a kladie si
otázku, či je výrub naozaj vždy
nevyhnutný. Obrátila som sa
teda na vedúcu Oddelenia ži-
votného prostredia na MsÚ v
Seredi Katarínu Navrátilovú s
niekoľkými otázkami. Zaují-
malo ma hlavne to, dokedy je
možné vykonávať v tomto ob-
dobí výrub stromov, aký je
štandardný postup príslušné-
ho oddelenia, keď dostanete
žiadosť o súhlas s výrubom
stromu alebo či je súčasťou
procesu aj skúmanie jeho
zdravotného stavu. K tejto ak-
tuálnej problematike mi boli
poskytnuté nasledovné in-
formácie:
Mesto Sereď vykonáva štát-

nu správu v prvom stupni vo
veci ochrany drevín, vydáva
rozhodnutia o ich výrube,
ukladá opatrenia na ozdrave-
nie drevín, ale prijíma aj ohlá-
senia o ich výrube.
Viete, na ktoré dreviny sa v

zmysle zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane príro-
dy a krajiny v platnom znení
vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody?
Na stromy s obvodom kme-

ňa nad 40 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou a sú-

vislé krovité porasty v zasta-
vanom území obce s výmerou
nad 10 m 2 a za hranicami za-
stavaného územia obce nad 20
m2. Ďalej na stromy s obvo-
dom kmeňa nad 80 cm, mera-
ným vo výške 130 cm nad ze-
mou, ak rastú v záhradách, v
záhradkárskych osadách, ale
aj na dreviny rastúce na cinto-
rínoch alebo tam, kde sú sú-
časťou verejnej zelene. Na vy-
bavenie súhlasu na výrub dre-
vín je potrebná vyplnená žia-
dosť o vydanie súhlasu na vý-
rub stromov, situačný nákres
(kópia katastrálnej mapy) s
vyznačením stromov, na vý-
rub ktorých je žiadosť podaná.
V prípade súkromných po-
zemkov je to kópia listu vlast-
níctva a potvrdenie o zaplate-
ní správneho poplatku.
Podaním žiadosti o vydanie

súhlasu na výrub drevín začí-
na príslušné správne konanie.
Orgán ochrany prírody, v tom-
to prípade mesto Sereď, je po-
vinné zverejniť na svojej in-
ternetovej stránke informáciu
o začatí každého správneho
konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prí-
rody a krajiny, a to najneskôr
do troch pracovných dní od
začatia konania. Súčasťou
uvedenej informácie je aj údaj
o lehote, ktorú určil na doru-
čenie písomného alebo elek-
tronického potvrdenia záuj-
mu byť účastníkom v začatom

správnom konaní. Lehota ne-
smie byť kratšia ako päť pra-
covných dní od zverejnenia
informácie.
Následne správny orgán na-

riadi ústne pojednávanie spo-
jené s miestnou obhliadkou
drevín a posúdi predovšet-
kým:
• druh drevín,
• zdravotný stav drevín, kde

je určujúci zlý zdravotný stav
s dopadom na zníženie stabili-
ty dreviny a následného ohro-
zovania zdravia, života a ma-
jetku ľudí,
• vhodnosť lokalizácie dre-

vín a stanovištných podmie-
nok,
• pôvod vzniku drevín,
• nepriaznivý vplyv drevín

na zdravotný stav obyvateľov
(najmä tienenie obytných
priestorov),
• ohrozenie prevádzky-

schopnosti inžinierskych sietí
(vodovody, kanalizácia, ply-
novody, elektrovody).
Ak správny orgán na konaní

zistí, že žiadosť je opodstat-
nená, vydá príslušný súhlas
na výrub a uloží žiadateľovi
povinnosť vykonať primera-
nú náhradnú výsadbu alebo
zaplatiť finančnú náhradu do
výšky spoločenskej hodnoty
vyrúbaných drevín. Finančná
náhrada je príjmom mesta,
ktoré je povinné tieto príjmy
použiť výlučne na úhradu ná-
kladov spojených so starostli-

vosťou o dreviny.
Výrub je možné zrealizovať

až po nadobudnutí právoplat-
nosti rozhodnutia a po pred-
chádzajúcom označení drevín
orgánomochrany prírody.
Výrub drevín sa uskutočňu-

je predovšetkým v období ve-
getačného pokoja, t. j. od 1. ok-
tóbra do 31. marca. V mimo-
riadnych prípadoch môže byť
výrub realizovaný aj mimo
tohto obdobia. Doba vybave-
nia je do 30 dní od podania
žiadosti. Správny poplatok
predstavuje pre fyzickú osobu
sumu 10 eur a pre právnickú
osobu alebo fyzickú osobu
oprávnenú na podnikanie je to
100 eur.
Zákon č. 198/2014, ktorým sa

mení a dopĺňa zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane príro-
dy a krajiny v znení neskor-
ších predpisov s platnosťou od
1. septembra 2014 ustanovil:
„Ak je na konanie o vydaní

súhlasu na výrub drevín prí-
slušná obec, ktorá je zároveň
žiadateľom o vydanie súhlasu
na výrub drevín, okresný úrad
určí, ktorá obec vykoná kona-
nie o vydanie súhlasu na vý-
rub drevín,“ uviedla Katarína
Navrátilová.
Okresný úrad Galanta lis-

tom zo dňa 31. decembra 2014
určil pre mesto Sereď ako prí-
slušnú obec pri rozhodovaní o
výrube drevín obec Šintava.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Na parkoviskách sú už
vraky skôr výnimkou
Bežnou súčasťou sídliskových
parkovísk boli kedysi vraky
osobných automobilov. Maji-
telia sa k nim buď nepriznáva-
li, alebo ich s ľahkosťou igno-
rovali. Teraz aj z dôvodu ne-
dostatku parkovacích miest si
na takéto nepojazdné skvosty
dávajú väčší pozor nielen prí-
slušníciMsP, ale aj obyvatelia.
Za nepojazdné vozidlo mô-

žeme považovať aj také, ktoré
má buď vyfúknuté pneumati-
ky, rozbité sklo, alebo neplat-
nú emisnú kontrolu či STK.
Svoje o tom vedia aj príslušní-
ci MsP v Seredi, ktorí pri bež-
ných obhliadkach svojho ra-
jónu kontrolujú zaparkované
vozidlá. Ak nájdu také, ktoré
nespĺňa podmienky pojaz-
dnosti, zisťujúmenomajiteľa.
Následne ho vyzvú, aby si dal
záležitosť do poriadku.
Nie vždy je to také jednodu-

ché. NáčelníkMsP v Seredi Ján
Mizerík má s tým svoje skúse-
nosti. „Najhoršie je, keď jema-
jiteľ takého vozidla dlhodobo
odcestovaný v zahraničí. Po-
tom musíme nájsť aspoň blíz-
ku rodinu a hľadať spôsob, ako
vozidlo z parkoviska odstrá-
niť.“
Niektorí majitelia áut si

ochotne priznajú vinu, uvedú
aj dôvody, prečo vznikol daný
problém a chcú situáciu
promptne riešiť. No nájdu sa

aj takí, ktorí odmietajú aké-
koľvek výzvy zo strany MsP či
MsÚ.
„Pamätám si na jeden kon-

krétny prípad, keď sa majiteľ
nepojazdného auta vôbec ne-
mal k tomu, aby niečo urobil.
Približne šesť mesiacov nerea-
goval na žiadne upozornenia a
jeho vozidlo vážnym spôso-
bom prekážalo na ulici M. R.
Štefánika. Potom sme však

našli vhodné páky v zmysle
zákona a donútili sme ho, aby
vozidlo odstránil,“ uviedol vi-
ceprimátor mesta Ľubomír
Veselický.
Ak aj vy patríte do kategórie

majiteľov nepojazdných áut,
ktoré sú už iba depozitárom
parkoviska, mali by ste vedieť,
že týmto spôsobom zbytočne
oberáte o parkovacie miesto
svojho suseda. Skôr či neskôr

skontrolujú aj vaše auto a po-
tom budete mať na vybavenie
potrebných dokumentov zá-
konom stanovenú lehotu iba
30 dní. V minulom roku riešili
v Seredi 16 takýchto prípadov,
i keďmedzi vraky sa dané autá
jednoznačne zaradiť nedali.
Väčšinou išlo o nedostatky
menšieho charakteru, pre-
padnutú STK či emisnú kon-
trolu. STANISLAVA JANEGOVÁ

OZNAM
Bezplatné sociálneporadenstvoa sociálna
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Krajské strediskoTrnava
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poradenstvoa sociálnu rehabilitáciu ľuďom
spostihnutímzraku
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Zimná údržba vôbec nie je lacná záležitosť
Termín zimnej údržby sa pre
každú samosprávu začína
vždy 15. novembra a končí 15.
marca nasledujúceho roka.
Minuloročná zima bola z po-
hľadu financií menej náročná,
no tá tohtoročná to zinkasova-
la doslova aj s úrokmi. Prvá
bohatá snehová nádielka priš-
la koncom januára a prekvapi-
la nielen obyvateľov, ale ako to
už býva zvykom, aj cestárov a
firmy zabezpečujúce schod-
nosť a zjazdnosť komunikácií.
Spoločnosť SITA, ktorá zim-

nú údržbu na základe zmluvy
vykonáva pre mesto Sereď, si
preto vyslúžila od poslancov

poriadnu dávku kritiky. A pod-
ľa toho, v akom stave boli
miestne komunikácie po na-
snežení, tak aj oprávnene.
Mesto za tieto služby platí
každoročne nemalú finančnú

sumu, a preto očakáva nielen
kvalitu, ale aj promptnosť. To,
že druhá strana nemá dosta-
tok techniky či pracovníkov,
nemusí nikoho zaujímať. Veď
ide o bezpečnosť obyvateľov
mesta a to je prvoradé. Kým
zimná údržba na prelome roka
2013 až 2014 vyšla mesto na 25
tis. eur vrátane pohotovostnej
služby, výška tohtoročnej
údržby sa vyšplhala vďaka in-
tenzívnej snehovej nádielke
až na sumu 46 tis. eur.
Bezmála dvojnásobná hod-

nota fakturovaných služieb za
zimnú údržbu však vôbec ne-
odzrkadľuje aj vyššiu spokoj-

nosť u obyvateľov. Práve na-
opak. Mesto sa preto rozhodlo
znížiť svoju závislosť na zim-
nom čistení komunikácií od
zmluvných dodávateľov, pre-
tože ani zmluvná pokuta, žiaľ,
sneh z chodníkov a ciest neod-
stráni.
V týchto dňoch pribudol do

majetku mesta malotraktor
KUBOTA s radlicou a prídav-
ným zariadením na posyp
chodníkov. Jeho hodnota je 23
tis. 505 eur. V ďalšom období
bude teda časť miestnych ko-
munikácií upravovaná práve
týmto vozidlom.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Najväčšia sila človeka
spočíva v životnej motivácii
Presvedčili sa o tomna vlastné
oči a uši všetci návštevníci
Mestského múzea, ktorí mali
možnosť stretnúť sa s výni-
močným človekom Jánom
Novákom. Má osem zápisov v
Guinnessovej knihe rekordov,
trikrát preplával kanál La
Manche, je jediný človek na
svete, ktorému sa podarilo
preplávať časť Bajkalského ja-
zera bez plutiev a neoprénu.
Jeho veľkým vzorom bol Fran-
tišek Venclovský. Obaja sa za-
písali do dejín ako najlepší
diaľkoví plavci sveta.
Korene dnes už 73-ročného

Jána Nováka siahajú až do Se-
rede. Na Hrnčiarskej ulici bý-
vali kedysi jeho starí rodičia a
vyrastal tam aj jeho otec. Mat-
ka pochádzala z Piešťan. Ne-
skôr sa mladý pár presťahoval
do Čiech, ale malý Janko do
Serede prichádzal na prázdni-
ny. Aj preto mu naše mesto
veľmi prirástlo k srdcu. Napo-
sledy tu bol v roku 1952. No po
63 rokoch sa sem vrátil opäť.
Mestské múzeum v Seredi v

spolupráci s Centrom služieb
vojnových veteránov SR PRO
MEMORIA VETERANORUM si
ho pozvalo na besedu. Bývalý
vojenský pilot a diaľkový pla-
vec, premožiteľ kanálu La
Manche a ďalších rekordov
vraj nezaváhal ani na chvíľu a
pozvanie prijal s radosťou.
Počas besedy rozprával

spontánne o svojom živote, o
všetkom, čo prežil, ale aj o
tom, ako mu vtedajší režim
kládol pod nohy polená. Kým
sa diaľkoví plavci z iných kra-
jín dočkali slávy a uznania,
doma túto skutočnosť prijali
iba ako holý fakt. Pritom sa-
motná príprava na kanál La
Manche mu trvala približne
štyri roky. Trénoval a otužoval
všade, kde sa dalo. Hlavne v
zime plával v dostupných ja-
zerách a najčastejšie behával
po lese s plynovou maskou,
ktorú si pamätajú hlavne tí
skôr narodení. Susedia mu
vraj z okna kričali, že vojna sa
už skončila. Zrejme ho mali za
blázna. No jemu to bolo jedno.
Po celom byte mal nalepené

lístočky s nápisom „La Man-
che“. To bol jeho sen amotivá-
cia. Prvý v republike ho pre-
plával Franta Vencl, ako ho
familiárne volal Ján. „Franta
bol horší plavec ako ja. Keď
som v roku 1990 ako prvý člo-
vek na svete preplával najc-
hladnejšie jazero Bajkal, on
musel mať na nohách plutvy,
aby ma dobehol,“ zaspomínal
si Novák.
Keď vyšiel z vody, vraj bol

taký premrznutý, že vôbec ne-
cítil, že si obul topánku, v kto-
rej mal odložené svoje náram-
kové hodinky. Všimol si to asi
až po hodine. Na Sibíri preplá-
val 1700 metrov v rieke Anga-
ra. Pričom len vzduchmal tep-
lotu mínus 25 stupňov Celzia,

no a v belgických Antverpách
preplával v iba štvorstupňovej
vode úsek 2400 metrov. Veľmi
pyšný je aj na 95 km plavbu z
Dánska do Poľska, za ktorú bol
ako plukovník potrestaný svo-
jim nadriadeným a degrado-
vaný na funkciu vojaka. Skon-
čil v Dukle Trenčín, kde samal
podľa jeho slov ako v raji. Od
rána do večera sa mohol veno-
vať plávaniu a posilňovaniu,
čo ho veľmi bavilo. Málokto
vie, že vo svojich začiatkoch
zožal množstvo úspechov aj v
boxe a džude. V oboch špor-
toch to dotiahol po dvojroč-
nom úsilí až namajstra repub-
liky. Beseda s JánomNovákom
bola naozaj veľmi príjemná
udalosť. Moje slová môžu po-
tvrdiť naozaj všetci, ktorí si
našli čas a prišli na toto milé
stretnutie. Jeho veľká životná
sila, odhodlanie či splnené sny
boli inšpirujúce a zároveň pre-
svedčil, že nič nie je nemožné,
keď človek ide za svojim cie-
ľom. Mrzelo ma iba jediné. Že
sa takýto fantastický a úspeš-
ný športovec nenarodil o pár
rokov neskôr. Určite by našiel
oveľa väčšiu podporu zo stra-
ny štátu, sponzorov a dostalo
by sa mu viac uznania. Ak by
mali takéhoto športovca v ho-
ciktorej inej krajine, bol by ur-
čite zaradený do kategórie
„národných hrdinov“.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Zmena výplaty dôchodkov
počas Veľkej noci
Sociálna poisťovňa upozorňuje poberate-
ľov dôchodkov v hotovosti prostredníc-
tvom pošty s výplatným termínom štvrté-
ho a šiesteho dňa v kalendárnommesiaci,
že počas veľkonočných sviatkov dochádza
k zmene výplatných termínov dôchodkov.
Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 4.
dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôcho-
dok vyplatený už vo štvrtok 2. apríla 2015.
Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 6.
dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôcho-
dok vyplatený v utorok 7. apríla 2015.

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok 2.
dňa v kalendárnom mesiaci, dostanú svoj
dôchodok riadne, vo štvrtok 2. apríla 2015.

Ďalšie presuny výplatných termínov budú
v mesiaci máj 2015, keď dôchodcovia s vý-
platným termínom 2. deň v kalendárnom
mesiaci dostanú dôchodok 4. mája 2015 a
dôchodcovia s výplatným termínom 8.
deň v kalendárnom mesiaci dostanú dô-
chodok už 7. mája 2015.

zdroj: Sociálnapoisťovňa

Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do materských škôl v Seredi sa
konal v termíne od 15. februára do 15.marca.
Aj v tomto roku riaditeľky dostali viac žia-
dostí, akomajú reálne voľnýchmiest. Vede-
nie mesta sa začalo touto situáciou zaobe-
rať už v minulom roku. Všetko nasvedčuje
tomu, že našli riešenie. Materská škola na
Komenského ulici má ďalšie tri elokované
pracoviská. Budovu B má na tej istej ulici a
ďalšie dve sú na Murgašovej a Podzámskej
ulici. Počas zápisu prijali až 108 žiadostí. Z
kapacitných dôvodov však nemohli vyho-
vieť všetkým uchádzačom. Pri výbere roz-
hodoval vek dieťaťa a jeho trvalý pobyt na
území mesta. Pokiaľ je dieťa mladšie ako tri
roky alebo nemá trvalý pobyt v Seredi, ne-
musí byť prijaté. MŠ ho môže prijať iba v
prípade, ak nemá plne obsadenú kapacitu

tried.
„Prijali sme všetky deti, ktoré boli narodené
v roku 2008, 2009, 2010 a 2011. Z ročníka 2012
bolomožné zobrať len 23 detí a tým sme ka-
pacitu našich MŠ naplnili na 100 %. Neprijali
sme žiadne dieťa, ktoré sa narodilo v roku
2013. S týmto rokomnarodenia smeobdržali
23 žiadostí. Podľa môjho názoru tieto deti
ešte nepatria do MŠ, ale skôr do jasličiek.
Takže ak to celé zhrniem, nevyhoveli sme 63
žiadostiam,“ uviedla riaditeľka MŠ na Ko-
menského ulici Iveta Fraňová.
Podobná situácia vznikla po tohtoročných
zápisoch aj v MŠ na ulici Dionýza Štúra. Jej
súčasťou sú ďalšie tri elokované pracoviská,
a to na Fándlyho, Cukrovarskej a Pažitnej
ulici. Celkovo bolo prijatých 96 prihlášok.
No kapacitnemôžuumiestniť iba 44 detí. To

znamená, že nevyhoveli až 52 žiadateľom.
Prednosť dostali deti, ktoré dovŕšili vek
troch rokov a majú trvalý pobyt v Seredi.
„Deti sme nemohli umiestniť hlavne z kapa-
citného dôvodu. Napriek tomu, že väčšina z
nich už v septembri dovŕši vek troch rokov,
nemôžeme ich prijať pre nedostatok mies-
ta. No mali sme tu aj veľa žiadostí od rodi-
čov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Seredi, ale v
okolitých obciach,“ skonštatovala riaditeľka
MŠ na ulici Dionýza Štúra v Seredi Beata Lu-
káčová.
Už minuloročné výsledky zápisu boli pred-
zvesťou zhoršujúcej sa situácie. A tak sa ve-
denie mesta rozhodlo konať. Ešte v tomto
roku by mali byť vybudované ďalšie dve
triedy v priestoroch Školského klubu detí,
ktorý sa nachádza pri ZŠ J. Fándlyho.

„Situácia, ktorá vmaterských školáchnasta-
la, nás vôbec neprekvapila. Už minulý rok
sme sa rozprávali o možných alternatívach
riešenia tohto problému. Pripravujeme pro-
jekt na úpravu spomínaného objektu, kto-
rým by sme chceli získať ďalších 40 miest,
čím by nám vznikli dve triedy. Chceme to
zrealizovať ešte v tomto roku, i keď musím
priznať, že nás prekvapil technický stav ob-
jektu. Vzhľadom na vlhnúce steny a prísne
požiadavky Úradu verejného zdravotníctva
budeme musieť splniť naozaj všetky pod-
mienky, aby mohlo byť zariadenie uvedené
do prevádzky. Samozrejme sa budeme usi-
lovať o to, aby boli práce ukončené v čo
najkratšom čase,“ na záver dodal viceprimá-
tor mesta Sereď Ľubomír Veselický.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Právne poradenstvo
pokračuje aj v roku 2015
Tak ako v uplynulom roku
mesto v spolupráci s JUDr.
Martinom Hudákom poskyt-
ne obyvateľom Serede bez-
platné právne poradenstvo
pri riešení takých situácií,
ktoré vyžadujú odbornú po-

moc. Stretnutia sú vždy v
pondelok od 9.00 hod. v ma-
lej zasadačkeMsÚ.
Najbližšie termíny ich ko-

naní sú 13. a 27. apríl a 11. a
25.máj 2015.

ĽUBOMÍRVESELICKÝ

Nová kaplnka
je už pokrstená
Veriaci v Domove dôchodcov
a Domove sociálnych služieb
v Seredi majú konečne svoje
miesto pre modlitby. Riadi-
teľka zariadenia im tam s
podporou vedenia mesta
zriadila kaplnku. Pokrstiť ju
prišiel generálny vikár Tr-
navskej arcidiecézy a miest-
ny farár.
Riaditeľka DD a DSS v Sere-

di Marta Némethová si tento
cieľ zaumienila vo chvíli, ako
nastúpila do funkcie. Chcela,
aby klienti mali svoj kresťan-
ský stánok priamo v zariade-
ní. Išla za svojím cieľom a
vďaka vedeniu mesta Sereď
sa jej to aj podarilo. Na tento
projekt jej poskytli financie
vo výške do 3 tis. eur. Krásne
priestory kaplnky a oltár pri-
šiel pokrstiť generálny vikár
Ján Pavčír a seredský dekan
Libor Škriputa.
„Ja som bol poverený tr-

navským arcibiskupom Já-
nom Oroschom, aby som
dnes požehnal túto kaplnku.
Veľmi rád som to prišiel uro-
biť, pretože hlavne ľudia vo
vyššom veku potrebujú blíz-

kosť božiu a práve tu ju môžu
nájsť. Je to veľká vec, pretože
nie všetky zariadenia majú
takúto vymoženosť. Som
veľmi vďačný všetkým, ktorí
toto dielo podporili. Je to
hlavne pre dobro obyvateľov
tohto domova, ktorí tu budú
prežívať posledné roky svoj-
ho života,“ uviedol Ján Pav-
čír.
Podľa slov seredského de-

kana je táto kaplnka pre ve-
riacich klientov zariadenia
veľmi dôležitá. „A to hlavne z
toho dôvodu, že mnohí ne-
majú možnosť zo zdravot-
ných dôvodov navštevovať
miestny kostol. To, že tu je
pre veriacich zriadená kapln-
ka je z môjho pohľadu veľká
výhoda,“ dodal seredský de-
kan Libor Škriputa.
Riaditeľka zariadenia Mar-

ta Némethová neskrývala
nadšenie. Zo srdca si praje,
aby tu všetci klienti našli od-
teraz priestor, kde si popri fy-
zickej opatere nájdu aj du-
chovnú obrodu, pokoj, lásku
v duši aj v srdci.

STANISLAVA JANEGOVÁ



1. kolo Slovenského pohára
2015 v Taekwon-Do ITF
Taekwon-Do klub Hong Ryong
Sereď vstúpil úspešne do nového
súťažného roku. Prvou súťažou v
roku 2015 bolo 1. kolo Slovenské-
ho Pohára. V konkurencii klubov
zo západného i východného Slo-
venska vybojovali seredskí zá-
stupcovia až 18 medailových
umiestnení!
Úvodné kolo tohtoročného Po-

hára sa konalo 28. februára v obci
Horné Orešany neďaleko Trnavy,
kde organizátori vytvorili dobré
podmienky na súťaženie. Za Se-
reď tentokrát bojovalo vynovené
družstvo, tvorené predovšetkým
mladými nádejami, ktoré boli
doplnené o pár skúsenejších pre-
tekárov. Účasťou prispela Sereď
aj na rozhodcovských stoličkách,
a to hneď trojnásobne.
Keďže pre mnohých išlo o ich

prvú súťaž, nervozita bola bada-
teľná, každý sa s ňou však napo-
kon vysporiadal veľmi dobre.
Medzi nováčikmi sa v žiackych
kategóriách v disciplíne zostavy
presadili postupne Dávid Kozmér
a Adriana Čechová, ktorí získali
tretie miesto, Nikola Iracká, kto-
rá obsadila druhé miesto, a na
najvyšší stupienok sa prebojovali
Jakub Masnica, Michal Salaj a
Ema Valenčíková. Z pokročilej-
ších žiakov boli následne úspešní
Alica Ištoková a Klára Ištoková,
ktoré obe vyhrali svoju kategó-
riu, ako aj Matúš Javor, ktorý si
pripísal tretie miesto. Za senio-
rov získal druhé miesto Viktor
Grznárik a tretie miesto Juraj
Ďuračka. Pre chorobu sa tentoraz
súťaže nemohol zúčastniť najús-
pešnejší žiak klubu z minulého
roku Peter Štrpka, veríme však,
že úspechy bude zbierať už na
ďalších plánovaných súťažiach.
Ocenenie za snahu a dobrú re-
prezentáciu patrí zároveň aj tým,
ktorým sa tentokrát nepodarilo

dostať medzi trojicu najlepších.
Sú toNina Kopajová, Tamara Krá-
lovičová, Michaela Šuláková, Bo-
ris Bílka, Lukáš Javor a Martin
Pavlovič. Tvrdá práca na trénin-
goch aj u nich čoskoro určite pri-
nesie väčšie súťažné úspechy.
Druhou disciplínou boli tzv. T-

KI, kde súťažiaci predvádzajú
svoje schopnosti v kopoch na
výšku. Z troch zástupcov, ktorí sa
v tejto disciplíne za Sereď pred-
stavili, sa hneď dvom podarilo
získať prvé miesto, konkrétne iš-
lo o Alicu Ištokovú a Matúša Ja-
vora. Na záver sa zápasilo v spa-
ringu a ani tu neodišli Seredčania
naprázdno. Matúš Javor bol naj-
lepší medzi žiakmi, no vyskúšal
si prvýkrát aj juniorskú kategó-
riu, kde obsadil tretie miesto.
Rovnako sa umiestnili aj Klára
Ištoková a Juraj Ďuračka. Druhé
miesto si po náročných zápasoch
vybojovala Alica Ištoková.
Celková bilancia pre klub

Hong Ryong Sereď bola teda 8 pr-
vých miest, 3 druhé miesta a 7
tretích miest. Veľkým úspechom
je tiež to, že Alica Ištoková sa sta-
la najúspešnejšou žiačkou celej
súťaže!
Výsledky
1. miesto: Alica Ištoková (zo-

stavy, špeciálne kopy), Klára Iš-
toková (zostavy), Matúš Javor
(špeciálne kopy, sparing – žiaci),
Jakub Masnica (zostavy), Michal
Salaj (zostavy), Ema Valenčíková
(zostavy)
2. miesto: Nikola Iracká (zo-

stavy), Alica Ištoková (sparing),
Viktor Grznárik (zostavy)
3. miesto: Adriana Čechová

(zostavy), Juraj Ďuračka (zosta-
vy, sparing), Klára Ištoková (spa-
ring), Matúš Javor (zostavy, spa-
ring – juniori), Dávid Kozmér (zo-
stavy) Taekwon-Doklub

HongRyongSereď
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Vernisáž výstavy v podaní
Základnej umeleckej školy
Mestské múzeum a Základná
umelecká škola J. Fischera
Kvetoňa v Seredi zorganizova-
li vernisáž výstavy s názvom
Dotyky s umením. Je zložená z
výtvarných prác žiakov a ab-
solventov školy.
Základná umelecká škola J.

Fischera Kvetoňa v Seredi sa
môže pochváliť mnohými
umeleckými odbormi. Okrem
hudobného a tanečného tumá
svoje nezastupiteľné miesto aj
výtvarný. K jeho hlavným vy-
učovacím predmetom patrí
kresba, maľba, grafika, deko-
ratívne činnosti, práca s rôz-
nym materiálom s využitím
rozmanitých výtvarných
techník. Do tejto kategórie
patrí zaručene aj využívanie

keramickej či smaltovacej pe-
ce.
Súhrn toho najlepšieho, čo

vzišlo z fantázie a šikovných
rúk žiakov či absolventov ZUŠ
v Seredi, majú teraz možnosť
návštevníci obdivovať v mú-
zeu. Vernisáž výstavy sa usku-
točnila v piatok 13. marca. V
úvode prítomných privítal
hrou na klavíri korepetítor ta-
nečného odboru Marcel Za-
char.
Návštevníkom sa prihovori-

la vedúca múzea Mária Diko-
vá. V pozícii kurátora výstavy
sa predstavil bývalý absolvent
výtvarného odboru ZUŠ Rasti-
slav Petrovič. Niekoľko slov o
činnosti školy, jej úspechoch
či aktuálnej výstave povedala

aj riaditeľka ZUŠ Dagmar Šaj-
bidorová. Hudobný odbor re-
prezentovala prednesom
vlastnej tvorby v podobe poé-
zie „Dievča z tmavej hliny“ ta-
lentovaná žiačka Eva Mančí-
ková. Spolu so svojou sestrou -
dvojičkou Emou boli zároveň
hosteskami celého podujatia.
Potom si už návštevníci

mohli pozrieť nádhernú vý-
tvarnú tvorbu, ktorá vznikla
pod vedením dlhoročných uči-
teliek tohto odboru. Veľké po-
ďakovanie za nádherné ume-
lecké diela, ktoré tu majú
možnosť návštevníci obdivo-
vať až do 9. apríla, preto prá-
vom patrí Eve Šmigrovskej a
Irene Scherhauferovej.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Zmena v odmeňovaní
poslancov
Poslanci mesta Sereď na svo-
jom februárovom rokovaní
rozhodli o novom spôsobe
odmeňovania poslancov. Pri-
jatá zmena je logickým vý-
sledkom kritického hodno-
tenia ich doterajšieho odme-
ňovania. Jej prínos bude spo-
čívať najmä v tom, že moti-
vuje poslancov v deň rokova-
nia zastupiteľstva zariadiť si
svoje povinnosti tak, aby sa
mohli zúčastniť celého roko-
vania. Mesačný paušál po-
slanca je vo výške 66 eur.
Podľa schválenej zmeny to
bude vyzerať v praxi nasle-
dovne. Ak sa poslanec nezú-
častní na rokovaní pri viac

ako 50 % hlasovaní, paušálna
odmena na mesiac, v ktorom
sa rokovanie uskutočnilo,
mu bude krátená o sumu 33
eur.
Druhá zmena bola veľmi

presne popísaná v dôvodovej
správe k návrhu. Poslanec
ako člen komisie mal podľa
platných zásad odmeňovania
právo na vyplatenie paušál-
nej odmeny aj v prípade ne-
účasti na zasadnutí komisie.
V zmysle schválenej zmeny
bude výplata odmeny po-
slanca ako člena komisie vo
výške 17 eur podmienená je-
ho účasťou na komisii.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Majster prezentácie
s Ľudovítom Štúrom
Dňa 11. marca 2015 sa usku-
točnila v Seredi na ZŠ Jana
Amosa Komenského súťaž v
tvorbe prezentácií na PC pod
názvom „Majster prezentácií“.
Bola zameraná na 200. výročie
narodenia významného slo-
venského dejateľa Ľudovíta
Štúra. Súťaž otvorila predsed-
níčka MOMS Slávka Kramáro-
vá spolu s riaditeľkou Mgr. Zu-
zanou Súdinovou a viceprimá-
torom Mesta Sereď Bc. Ľubo-
mírom Veselickým. Organizo-
vali juMOMatice slovenskej a
ZŠ Jana Amosa Komenského v
spolupráci s Mestom Sereď.
Spolu sa zúčastnilo 23 žiakov
zo 6 škôl: ZŠ J. Fándlyho, CZŠ
sv. Cyrila a Metoda, ZŠ J. A.
Komenského a Gymnázium V.
Mihálika zo Serede, ZŠ s MŠ
kráľa Svätopluka zo Šintavy a

ZŠ K. Kuffnera zo Sládkovičo-
va. Žiaci súťažili v dvoch kate-
góriách: I., 4. - 6.ročník a II., 7.
- 9. ročník. Tvorbe prezentácií
sa venovali dve hodiny, ďalšiu

hodinu prednášali prezentácie
pred 3-člennou porotou, ktorá
mala veľmi náročnú prácu,
pretože prezentácie boli veľmi
dobré. Hodnotila sa obsahová

stránka, spracovanie prezen-
tácie a celkový dojem. Nako-
niec porota v zložení Mária
Kojšová, Veronika Navrátilová
a Jana Očenášová rozhodli v I.
kategórii nasledovne:
1. AdamKabrhel
2. Zora Valábková
3. Timotej Tabaček
V II. kategórii rozhodovala

porota v zložení AlenaUjlacká,
Marianna Kramárová a Danka
Babišová, ktorá udelila:
1. MarekMatušica
2. Dominik Farský
3. VanessaMasaryková
Ocenení dostali okrem dip-

lomov ceny, konkrétne prvé
miesta slúchadlá, druhé USB
kľúče a tretie DVD nosiče.
Všetci účastníci mali sladkú
desiatu.

SLÁVKAKRAMÁROVÁ

Stretnutie s historikom
DoSeredeopäť zavítal
uznávanýhistorikPavel
Dvořák.Návštevníkom
prišiel predstaviť vporadí
siedmydiel svojej knihy
Stopydávnejminulosti
s podtitulom„Slovensko
nakonci stredoveku“.
Noaprezradil aj námet
naďalšiepokračovanie
spomínanej edície.

Jeho posledná kniha je púta-
vým rozprávaním o udalos-
tiach, ktoré nastali po smrti
Žigmunda Luxemburgského,
ale aj o vláde veľkého kráľa
Mateja Korvína či panovní-
kov, ktorí nemali také šťastie
ako on. Dočítate sa v nej aj o
Ladislavovi Pohrobkovi a poľ-
ských Jagelovcoch. Toto obdo-
bie bolo pre Slovensko mimo-
riadne významné. Súviselo s
ťažbou drahých a farebných
kovov. Len z nej sa dozviete,
ako sa „liptovské knieža“ Ján
Huňady mladší pokúšal získať

svoju pozíciu na uhorskom
tróne.
Historik Pavel Dvořák prí-

tomným porozprával množ-
stvo zaujímavostí a historiek
zo svojej najnovšej knihy. Po
jeho prednáške mu mnohí
kládli rozmanité otázky nielen
z tohto obdobia, ale zaujímala
ich aj súčasnosť spojená s his-
torickými objavmi. Najčastej-
šie súviseli s bratislavským
hradom a medializovanou vý-
stavbou garáží, ale aj súčas-
nými nálezmi v seredskom
kaštieli.
Uznávaný historik a autor

mnohých knižných publikácií
či dokumentárnych filmov
pripravuje pre svojich fanúši-
kov ďalšie prekvapenia. Mo-
mentálne pracuje na voľnom
pokračovaní knižnej publiká-
cie Stopy dávnej minulosti 8,
ktorá bude odzrkadľovať Slo-
vensko v čase osmanských vo-
jen. Okrem knihy plánuje o
tejto historickej udalosti na-

krútiť aj dokumentárny film s
podporou RTVS. Projekt sa
rozhodol finančne podporiť
riaditeľ televízie Václav Mika
po tom, ako historik získal ce-
nu týždenníka Život v ankete
Osobnosť televíznej obrazovky
za jeho filmy z cyklu „Hľada-
nie stratených svetov“.

Sošku priniesol aj do Serede,
kde si ju mnohí návštevníci
požičali, aby si s ňou mohli
urobiť pamätnú fotografiu. Po
skončení besedy nasledovala
autogramiáda, predaj kníh a
DVD filmov, o ktoré bol veľký
záujem.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Úspešný barista
Káva ho očarila už ako 5-roč-
ného chlapca. Samozrejme nie
jej chuť, ale vôňa a proces pra-
ženia. Tento jav mal možnosť
vidieť v otcovej pražiarni na
vlastné oči. Ako rástol, k la-
hodnému nápoju mal stále
bližšie. Rozhodol sa preto, že
bude baristom. A dnes sa už
môže pochváliť viacerými
úspechmi. Reč je o Oldřichovi
Holišovi, ktorý pochádza z Pa-
ty.
Kedy prišiel ten moment,

keď si už vedel, že by si sa
chcel súťažne venovať príp-
rave kávy a všetkému, čo s
tým súvisí?
Keď som mal približne 14

rokov, otec ma zobral na jed-
nu súťaž, kde zastupoval fun-
kciu technického komisára.
Videl som tam starších a skú-
sených baristov, ktorí sa tomu
venujú už niekoľko rokov.
Pamätám si, že ma práca s ká-
vou veľmi zaujala a chcel som
si to vyskúšať. Po nejakom ča-
se otec kúpil kávovar, mlyn-
ček a začal som tvrdo tréno-
vať. Trvalo približne rok, kým
som sa dostal na moju prvú
súťaž. Podarilo sa mi ju vy-
hrať, čo bola, samozrejme, pre
mňa veľká motivácia. Po-
stupne som sa zdokonaľoval a
absolvoval ďalšie súťaže.
Na stene máš množstvo

diplomov. Je ich naozaj veľa.
Viem, že sa nebudú dať vy-

menovať všetky úspechy,
ktoré si za ten krátky čas do-
siahol, ale prezraď, na ktoré
si najpyšnejší?
Som dvojnásobný majster

ČR a vicemajster ČR.
Aká je konkurencia a čo je

vlastne vašou úlohou?
Konkurencia je, samozrej-

me, veľká. Napríklad v ČR sa
tomu venuje veľmi veľa žia-
kov stredných škôl. V súťaži sa
stretne od päť až do dvadsať
baristov. To závisí od toho, v
akommeste sa to koná. Každá
súťaž sa skladá z dvoch kate-
górií. Najprv musí barista
nadstaviť mlynček na espres-
so. Má na to presne desať mi-
nút a 250 gramov kávy. Na
všetko dohliada technický
komisár. V druhej časti sa

kontroluje príprava espressa,
kapučína a musíme pripraviť
aj voľný nápoj, ktorý musí,
samozrejme, obsahovať es-
presso.
Mňa by zaujímalo, čo ho-

voríš ty ako skúsený barista
na mlieko a cukor, ktoré si s
obľubou dávame do kávy. Je
to prehrešok alebo je to v po-
riadku?
Väčšina baristov tvrdí, že sa

tým pokazí originálna chuť
kávy. Na druhej strane trochu
cukru v espresse podľa môjho
názoru zvýrazní jej chuť a do-
stane čokoládovejšiu príchuť.
Mlieko by sa v žiadnom prípa-
de nemalo používať studené.
Ale keď sa zohreje a dáme si
pár kvapiek, tak ju pekne
zjemní.

Na trhu máme niekoľko
druhov kávy a každá sa tvári
ako najlepšia a najkvalitnej-
šia. Aký druh je podľa teba
ten naj?
Je viac druhov, ktoré mi

chutia, ale najradšej mám
Arabicu, Robustu a Libericu.
Máš nejaký životný cieľ,

ktorým sa chceš uberať v ob-
lasti kávy alebo je to mo-
mentálne tvoje hobby?
Príprave kávy sa venujem

profesionálne, tak je pre mňa
viac ako len moje hobby.
Chcem sa stále zdokonaľovať,
získavať stále viac poznatkov
o káve a raz by som si možno
chcel otvoriť vlastný Coffee
shop alebo malú kaviareň.
Uvidíme...

STANISLAVA JANEGOVÁ

Okienko civilnej ochrany
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
sa vykonáva varovnými sig-
nálmi doplnené hovorenou
informáciou.
a) „Všeobecné ohrozenie“ -

dvojminútovým kolísavým

tónom sirén pri ohrození ale-
bo pri vzniku mimoriadnej
udalosti, ako aj pri možnosti
rozšírenia následkov mimo-
riadnej udalosti.

b) „Ohrozenie vodou“ -
šesťminútovým stálym tó-

nom sirén pri ohrození niči-
vými účinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo
koniec pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti sa vy-
hlasuje signálom „Koniec

ohrozenia“ - dvojminútovým
stálym tónom sirén bez opa-
kovania.

Varovné signály a signál
„Koniec ohrozenia“ sa ná-
sledne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníc-
tvom hromadných infor-
mačných prostriedkov.
Preskúšanie prevádzky-

schopnosti systémov varo-
vania obyvateľstva sa vyko-
náva dvojminútovým stálym
tónom sirén po predchádza-
júcom informovaní obyvateľ-
stva o čase skúšky prostred-
níctvom hromadných infor-

mačných prostriedkov. Ko-
ordináciu preskúšavania
týchto systémov vykonáva
Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky.
Pri zvuku sirén sa uistite,

či nejde o plánovanú skúšku
sirén. Bližšie informácie o
nebezpečenstve poskytnú
hlásenia prostredníctvom
mestského rozhlasu alebo
RTVS. Presvedčte sa, že i vaši
susedia hlásenie počuli a po-
rozumelimu.
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Výročnú schôdzu
spojili s oslavou žien
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v spo-
lupráci s Denným centrom
seniorov v Seredi zorganizo-
vala v Dome kultúry 8. marca
Výročnú členskú schôdzu a
zároveň aj oslavu Medziná-
rodného dňa žien. Zhodnotili
svoje aktivity a činnosť za
uplynulý rok a popritom sa
konala aj voľba predsedu,
členov výboru, ale aj členov
revíznej komisie samosprávy
Denného centra.
V minulom roku sa im po-

darilo uskutočniť množstvo
športových a kultúrnych ak-
tivít. Okrem toho navštívili
rôzne výstavy, divadlá, fil-
mové predstavenia, ale zor-
ganizovali si aj niekoľko zá-
jazdov. Denné centrum v Se-
redi má momentálne 304 čle-
nov.
„Na pravidelných stretnu-

tiach, ktoré máme každý uto-
rok, štvrtok a v nedeľu, sa po-
čas roka zúčastnilo viac ako 7
350 ľudí. O naše podujatia pre-
javilo záujem približne 3 000
ľudí, čo je veľmi pekná štatis-
tika, Teší ma, že sa ľudia na-
učili chodiť do klubu či na zá-
jazdy a veľmi dobre sa pri tom
bavia,“ uviedol predseda cen-
tra Jozef Valábek.
Na podujatí sa zúčastnila aj

členka ZO JDS Terézia Ožvol-
dová, ktorá v krátkosti poin-
formovala seniorov o aktuál-

nych zmenách či novinkách,
ktoré zaviedli do praxe po-

slanci Národnej rady SR alebo
vzišli z iniciatívy strany
SMER-SD či sociálnej pois-
ťovne. Súčasťou Výročnej
členskej schôdze bola aj voľba
predsedu, členov výboru a
členov revíznej komisie ZO
JDS a samosprávy DC pre se-
niorov v Seredi. O členstvo vo
výbore prejavilo záujem 19
ľudí. Z tohto počtu si museli
vybrať deväť z nich. O prácu v
revíznej komisii sa uchádzalo
päť členov, ale zvoliť si mohli
iba troch z celkového počtu
prihlásených. Funkciu pred-
sedu centra zastáva už nie-
koľko rokov Jozef Valábek a
novozvolený deväťčlenný
tím mu prejavil dôveru aj v
týchto voľbách.
Na výročnej schôdzi bol

prítomný aj primátor mesta
Sereď Martin Tomčányi a je-
ho zástupca Ľubomír Vese-
lický. Obaja popriali všetkým
ženám k ich sviatku len to
najlepšie a každej dáme odo-
vzdali kvet ako symbol úcty a
poďakovania. Potom už na-
stal čas na zábavu. Na pódiu
vystúpil spevácky zbor Poho-
da, po nich spevácky zbor
Rozmarín zo Šintavy a kul-
túrnu bodku za podujatím
urobila hudobná skupina Ve-
selka.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Výročné posedenie
seredských včelárov
Príroda sa pomaly, ale isto
pripravuje na jar. Včelstvá,
niektoré v januári, ale isto
všetky už vo februári, začína-
jú s výchovou novej generácie.
Aj včelári začínajú pociťovať
príchod novej sezóny. Nastáva
čas častejších stretnutí.
Tak ako po iné roky aj tento

rok bol 14. február svedkom
výročného posedenia včelárov
regiónu Sereď. Stretli sme sa,
aby sme bilancovali minulo-
ročné výsledky našej práce,
oboznámili sa s úlohami, kto-
ré sú na našu organizáciu kla-
dené, vymenili si skúsenosti
pri včelárení, ale hlavne, aby
sme sa spolu stretli a utužili
priateľské putá.
Spoločné stretnutie sme o-

tvorili prednáškou „Nové
smery vo včelárení“, ktorú
predniesol odborník v oblasti
včelárstva Ing. Róbert Chlebo,
PhD. z VŠP Nitra. Prednáška sa
niesla v duchu nových po-
znatkov z oblasti včelárenia a
obohatila ju aj obrazová do-
kumentácia na plátne datap-
rojektora.
Tému sme hlavne nasmero-

vali pre začínajúcich včelárov,
aby mali predstavu o nových
poznatkoch a trendoch získa-
ných dlhoročným pozorova-
ním včiel, týmom odborníkov
vybavených najmodernejšou
technikou.
Po prednáške stretnutie po-

kračovalo prednesením sprá-
vy o činnosti za rok 2014 pred-

sedom spolku pr. JánomMize-
ríkom. Okrem bežných spol-
kových starostí, ako sú jarné
prehliadky včelstiev, nákup
liečiv, zdravotná problemati-
ka, vyzdvihol v správe zorga-
nizovanie prvého ročníka me-
dového festivalu v DK Sereď. V
organizovaní takýchto propa-
gačno-vzdelávacích podujatí
je nutné pokračovať aj v bu-
dúcnosti, na čom sme sa zhod-
li všetci.
Pozitívom dobrej osvety a

propagácie včelárstva je aj pri-
jatie piatich nových členov
nášho spolku.
V správe o hospodárení po-

kladníčka Karin Kapustová
predstavila vyrovnaný rozpo-
čet bez akýchkoľvek pohľadá-
vok a záväzkov. Poskytnuté
dotácie za liečivá, prehliadky a
opeľovaciu činnosť boli vypla-
tené v plnej výške oprávne-
ným žiadateľom.
V rámci diskusie včelári vy-

jadrili nepochopenie nad krá-
tením dotácie zo zrealizova-
ných opatrení Národného
programu zo strany Združenia
slovenská včela a dotácie za
opeľovaciu činnosť zo strany
ministerstva pôdohospodár-
stva.
Každoročne na spoločné

stretnutie pozývame aj priate-
ľov z výrobne medzistienok
Želovce pre zabezpečenie vý-
meny včelieho diela, odpreda-
ja prebytkov vosku a dokúpe-
nie včelárskeho náradia.
Pomaly ale isto sme vyčer-

pali tému spoločného stretnu-
tia. Niektorí si odniesli zo
stretnutia nové poznatky, iní
nové náradie a medzistienky,
ale určite všetci dobrý pocit zo
spoločného stretnutia.
Na záver predseda zaželal

všetkým do ďalšej práce pri
včelách veľa chuti, pevné
zdravie a dobrú znášku medu
v roku 2015. JOZEFKUŠNÍR

Kino NOVA praskalo
vo švíkoch
Skoro 1200 divákov nav-
štívilo počas februára fil-
mové predstavenie filmu
50 odtieňov sivej v kine
NOVA. Film sa stal feno-
ménom na celom Sloven-
sku. Divácky najúspešnej-
ší titul pre dospelých od
digitalizácie kina NOVA i
posledných desaťročí pre-
konal historické rekordy v
návštevnosti aj na celom
Slovensku. Film mali
možnosť vidieť diváci päť-
krát vo februári, keď kino
NOVA vyšlo divákom v ús-
trety a okrem pôvodne
plánovaných predstavení
doplnilo program o špe-
ciálne nočné predstavenie
počas Valentína. Filmový
hit sa premietne ešte dva-
krát na konci marca, keď-
že vypadol jeden pôvodne
plánovaný titul.
Jemne erotický roman-

tický príbeh teda má šan-
cu zvýšiť svoj rekord a stať
sa úplne najúspešnejším
titulom prekonaním fil-
mu Ľadové kráľovstvo,
animovaného hitu z pre-
lomu rokov 2013 a 2014 s
návštevnosťou 1216 divá-
kov. Bude zaujímavé sle-
dovať či sa podarí niekto-
rému z titulov v tomto ro-
ku napodobniť tento ne-
čakaný úspech. Dvaja toh-
toroční favoriti nastúpia

už na začiatku (Rýchlo a
zbesilo 7 – 2. apríla) a na
konci apríla (Avengers :
vek Ultrona – 31. apríla) a
kino NOVA ich uvedie v
deň ich celosvetovej pre-
miéry. Počas roka sa môžu
diváci tešiť na množstvo
ďalších hitov, ako sú Mi-
nioni, Mad Max, V hlave,
Jurský svet, Mission Im-
posible 5, Ted 2, James
Bond: Spectre, Hry o život:
Drozdajka 2 a na záver ro-
ka novéHviezdne vojny.
Investícia do digitalizá-

cie a výmeny sedadiel v
kine sa ukázala ako správ-
na voľba, kino NOVA dnes
ponúka divákom absolút-
ny komfort a oni sa tam
radi vracajú. Po prvýkrát v
histórii počas tejto sezóny
kino NOVA nepreruší svo-
ju prevádzku „prázdni-
nami“ a bude sa premietať
aj počas oboch prázdnino-
vých mesiacov, aby naši
diváci neprišli o premié-
rové tituly.
Minulý rok bola mesač-

ná prestávka vynútená
pre rekonštrukciu hľadis-
ka. V lete teda budú mať
diváci po dlhých rokoch
možnosť vybrať si medzi
letným kinom v amfiteát-
ri alebo premiérovým v
kineNOVA.

DomkultúrySereď
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Zomrelí vo februári 2015:l Mária Urbanová (1931),l Anna Peregrinová (1948)
V marci 2015:l Peter Hričovský (1972),l MVDr. Eva Mikitová (1963),l Hedviga
Ozimyová (1924), l Božena Sedláková (1925), l Elena Godályová (1929),
l Anton Sedlák (1941),l František Kincel (1934)

Česť ichpamiatke!

VO FEBRUÁRI AMARCI NÁS OPUSTILI:

Ďalšie referendum o rodine
Neprešiel ani mesiac a vo
vzduchu už cítiť, že čoskoro
čaká slovenské domácnosti
ďalšie referendum. Na roz-
diel od toho posledného, te-
raz sa bude rozhodovať iba o
jednej otázke, o pokoji v ro-
dine. Nie, nebojte sa, ne-
musíte ísť zasa k urnám.
Tentoraz majú hlasovacie
lístky pevne v rukách ma-
turanti. Presne tak, na kon-
ci marca čaká maturitná
skúška tisíce študentov po
celom Slovensku. Celý test
za skladá z niekoľkých de-
siatok otázok, no kdesi spo-
za nich sa vynára tá najdô-

ležitejšia: „Čo bude do-
ma...?“
Ďalším rozdielom medzi

prichádzajúcim „referen-
dom“ a tým, ktoré máme za
sebou, je, že každý bude
rozhodovať sám o sebe. Čas
zúčtovania štyroch rokov,
keď si maturanti budú zod-
povedať za svoju prácu.
Každý rozhoduje sám o svo-
jom živote. Málokedy roz-
hoduje väčšina o súkrom-
nom živote iných osôb. Veď
aj tým chodilo v hlave pred
referendom:
„Čo bude doma...?“
Zakrúžkovanie odpovede

študentmi a napísanie slo-
hu rozhodne o ich budúc-
nosti. Väčšina ľudí na svoj
februárový krížik zabudla,
nomaturanti si chybne zvo-
lený (é) krížik (y) budú pa-
mätať dlhý čas. No najmä
vtedy, keď pri ústnej skúške
budú musieť odpovedať
minimálne na trojku. V ne-
poslednom rade je prie-
pastná odlišnosť aj v cene
tohto „dobrodružstva“. To
maturitné stojí asi o šesť
miliónovmenej.
Dve spomínané referendá

majú však aj spoločný znak.
Tak, ako všetky otázky v

maturitných testoch, aj tie
februárové už dávno majú
svoju odpoveď – všetko, na
čo sa organizátori pýtajú a
chcú presadiť, už dávno
funguje.
Prajem všetkým matu-

rantom, aby tie svoje kríži-
ky nemuseli ľutovať a dú-
fam, že na konci mája budú
všetci stáť hrdo so svojím
maturitným vysvedčením.
A odpoveď na otázku o po-
koji v rodine ostane len prí-
jemnou spomienkou na
strednú školu.

MATEJHORŇÁK

SMÚTOČNÁ SPRÁVA
Odišiel pokojnea tíško,

v srdci námbolesť zanechal.
Rýchlo, bez rozlúčky.
Nikto tonečakal!

S hlbokýmzármutkomoznamujeme.
žedňa 10. 2. 2015

námodišiel nášdrahýbrat a švagor
FrantišekKubovič zoSerede,

voveku67 rokov.

Lúčia sa sním jehomilujúce sestry
Betka,Oľga, Editka,Valika,

Alenka s rodinami.

MESTSKÉMÚZEUM-
FÁNDLYHOFARA

VSEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

EXPONÁTMESIACA:
„A RÓZSA – RUŽA“
Historický obrázkový lexikón vyše 70 od-
rôd ruží z rôznych krajín sveta z 19. storo-
čia
exponát do múzea darovala Hedviga
Hupková zo Serede
Výstava potrvá do 9. 4. 2015
VÝSTAVY:
DOTYKY S UMENÍM

výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Jána
Fischera – Kvetoňa v Seredi
Výstava potrvá do 9. 4. 2015
PRIPRAVUJEME VMÁJI:
6. 5. 2015 – 30. 9. 2015 „Z HISTÓRIE 2. SV.
VOJNY V SEREDI“ – 70 rokov od vojno-
vých hrôz –
historickú výstavu s prednáškou
16. 5. 2015 o 18.00 h „NOCMÚZEÍ“, klavír-
ny recitál RICHARDA RIKKONA

OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER - AP-
RÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod.
INFO: 031/789 4546, www.sered.sk,
e-mail: muzeum@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY

ILUSTRAČNÉFOTO: FOTOLIA
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TP43010334

TP5304001

 Balenie darčekových košov
 Zdobenie fliaš
 Darčekové balenie
 Vianočné stromčeky
 Adventné vence
 Zdobenie stromčekov
 Darčekové poukážky
 Zľavové kupóny

MERCI

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

TP53020005

TP4306634

VÝŽIVNÉ MINERÁLY PRE CELÚ RODINU
NA ZÁDKLADE DIAGNOSTIKOVANIA (VYŠETRENIA)

ORGÁNOV RAV PRÍSTROJOM

TP5306184

www.dianagold.sk

Výber z nášho vzorkovníka alebo aj pod�a Vášho vzoru.VýbVýber z nášhášho vzorkovovko níkníka al bleboo ajj p d�od� Va Vášhášho vzoru

ZLATNÍCTVO

Ponúkame aj široký výber 

zásnubných prste ov,
zlatých a strieborných 
šperkov.

Možnosť individualizácie Vašich obrúčok.
Možnosť vsadiť zirkón alebo briliant.
Vnútorný gravír v cene obrúčok.

Predajňa:
Sereď, Námestie Slobody 1196

TP5306119

TP5306003

Chcete u nás inzerovať?
Kontaktujte:

OľgaLenická, 0905595677
e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

TP5306025
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3D KINO NOVA SEREĎ:
Program na apríl 2015
5. PLUK - MISIA AFGANIS-

TAN. 1. - 2. 4. 2015 streda a
štvrtok o 18.30 h. Jedinečný
dokument o svedectvách
priamych účastníkov prísluš-
níkov 5. pluku špeciálneho ur-
čenia zo Žiliny. SR, vstup. 4 €.
RÝCHLO A ZBESILO 7 (Fast

& Furious 7). 2. - 3. - 4. - 5. a 11. -
12. 4. 2015 štvrtok 19.45 h, pia-
tok 19.15 h, sobota a nedeľa
20.45 h, sobota 20.45 h, nedeľa
18.30 h. Pomsta sa vracia do-
mov. USA, vstupné 4 €.
PRÍBEHY Z LESOV (Into the

Woods). 3. - 4. - 5. 4. 2015 piatok
17.00 h, sobota a nedeľa 18.30
h. Meryl Streep, Emily Blunt,
Johnny Depp a ďalší vmuziká-
li s hviezdnym obsadením.
USA, vstupné 4 €.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

KONEČNE DOMA (Home). 4. -
5. a 7. 4. 2015 sobota 2D a nede-
ľa 3D 16.30 h, utorok 2D 10.00
h. Animovaná dobrodružná
komédia. USA, vstupné: 3D 6
€, 2D 4 €
FILMOVÝ KLUB: ZORAN,

MOJ SYNOVEC IDIOT (Zoran,
il mio nipote scemo). 7. 4. 2015
utorok 19.30 h. Trpká komédia.
Taliansko, vstupné 3 €, členo-
via FK 2 €.
EUROKINO: SILS MARIA

(Clouds of SilsMaria). 8. 4. 2015
streda 19.30 h. Dráma o ume-
ní, herectve a prelínaní fikcie

s realitou, odohrávajúcej sa v
Sils Marie, odľahlej oblasti
švajčiarskych Álp. Franc./
Nemecko/Švajč., vstupné 3 €.
TAK ĎALEKO, TAK BLÍZ-

KO. 9. - 10. 4. 2015 štvrtok 19.30
h, piatok 19.00 h. Výnimočný
dokument otvára tému au-
tizmu a počas 7 rokov zazna-
menáva dospievanie štyroch
detí s rôznymi druhmi autiz-
mu. SR, vstupné 4 €.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

POPOLUŠKA (Cinderella). 10. -
11. - 12. 4. 2015 piatok 17.00 h,
sobota a nedeľa 16.30 h. Oslni-
vé spracovanie klasickej roz-
právky z Disneyho produkcie.
USA, vstupné 4 €.
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL

MARIGOLD (The Second Best
ExoticMarigold Hotel). 10. - 11.
- 12. 4. 2015 piatok 20.30 h, so-
bota 18.30 h, nedeľa 21.00 h.
Komédia o siedmych trochu
noblesných a trochu blázni-
vých britských penzistoch,
túžiacich po zmene a novom
živote.... USA, vstupné 4 €.
FILMOVÝ KLUB: CHOĎ DO

PEKLA (Mange tes morts). 14.
4. 2015 utorok 19.30 h. Fred sa
po 15 rokoch väzenia vracia k
svojej rodine do cigánskej ko-
munity práve v čase, keď sa
jeho bratia chystajú medzi
„gadžov“ na veľkú krádež me-
di... Francúzsko, vstupné 3 €,

členovia FK 2 €.
MESTO 44 (Miasto 44). 15. 4.

2015 streda 19.30 h. Láska v ča-
se apokalypsy. Poľsko, vstup-
né 4 €.
EUROKINO: HOLUB SEDEL

NA KONÁRI A PREMÝŠĽAL O
ŽIVOTE. (En duva satt pa en
gren och funderade pa tillva-
ron). 16. 4. 2015 štvrtok 19.30 h.
Brilantne absurdné príbehy o
ľudskom žití. Komediálna
dráma. Hrajú: Holger Anders-
son, Nils Westblom. Švédsko,
Nórsko, Dánsko, 101 min., ČT,
MP 12, vstupné 3 €.
FILMOVÝ KLUB DETSKÉ

PREDSTAVENIE: PIESEŇ MO-
RA (Song of the Sea). 17. - 18. -
19. 4. 2015 piatok 17.00 h, sobo-
ta a nedeľa 16.30 h. Animovaná
rodinná rozprávka. Írsko,
Dánsko, Belgicko, vstupné 3 €,
členovia FK 2 €.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

POPOLUŠKA (Cinderella). 17. a
19. 4. 2015 piatok 19.00 h, nede-
ľa 18.30 h. Oslnivé spracovanie
klasickej rozprávky z Disney-
ho produkcie. USA, vstupné 4
€.
VZKRIESENIE DÉMONA

(Lazarus effect). 17. - 18. - 19. 4.
2015 piatok 21.00 h, sobota
18.00 h, nedeľa 20.45 h. Skupi-
na vedcov sa snaží získať ne-
predstaviteľnú možnosť pri-
viesť späť k životu mŕtve telo.

USA, vstupné 4 €.
CARMEN. 18. 4. 2015 sobota

20.00 h. Prenos záznamu ope-
ry Georgesa Bizeta Carmen z
Metropolitnej opery v New
Yorku s Elinou Garančou a Ro-
bertom Alagnom predstavuje
jeden z najväčších operných
diváckych hitov. Operná su-
perstar Elina Garanča sa v tej-
to vynikajúcej inscenácii Ri-
charda Eyra predstavila v úlo-
he rafinovanej zvodnej cigán-
ky, hrdej a sebavedomej fem-
me fatale. Jej partnerom, za-
milovaným Donom José, je
hviezdny tenorista Roberto
Alagna. 178 min., ST, MP 12,
vstupné 8 €.
BABY KINO: ZA PLOTOM

(Over the Hedge). 19. 4. 2015
nedeľa 10.00 h. Keď sa zvierat-
ká po jari prebrali zo zimného
spánku a zistili, že uprostred
ich domova vyrástol vysoký
zelený živý plot, rozhodli sa
preskúmať, čo je za ním...
USA, vstupné 0,50 €.
FILMOVÝ KLUB: SAMA NO-

COU TMOU (A Girl Walks Ho-
me Alone at Night). 21. 4. 2015
utorok 19.30 h. Po skazenom
meste sa po nociach túla mla-
dá osamelá upírka, ktorá na-
stoľuje poriadok podľa vlast-
ných pravidiel... USA, vstupné
3 €, členovia FK 2 €.
NOČNÝ BEŽEC (Run all

Night). 22. - 23. 4. 2015 streda a
štvrtok 19.30 h. Žiadny hriech
nezostane bez trestu. USA,
vstupné 4 €.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

OVEČKA SHAUN VO FILME
(Shaun the Sheep the Movie).
24. - 25. - 26. 4. 2015 piatok
17.00, sobota a nedeľa 16.30 h.
Úžasné dobrodružstvá ove-
čiek, ktoré sa vydali hľadať
farmára do veľkomesta. VB,
Francúzsko, vstupné 4 €.
S TVÁROU ANJELA (The Fa-

ce of an Angel). 24. - 25. - 26. 4.
2015 piatok 19.00 h, sobota
20.30 h, nedeľa 18.30 h. Aké je
to byť rodičom niekoho, koho
zavraždili? Aké je to byť rodi-
čom niekoho, koho obvinili z
vraždy? VB, Taliansko, Špa-
nielsko, vstupné 4 €.
V KRÁĽOVÝCH ZÁHRA-

DÁCH (A Little Chaos). 24. - 25.
- 26. 4. 2015 piatok 21.00 h, so-
bota 18.30 h, nedeľa 20.30 h.

Veľkolepá a výpravná filmová
lahôdka z doby kráľa Ľudovíta
XIV. VB, vstupné 4 €.
FILMOVÝ KLUB: PROTI

PRÍRODE (Mot naturen). 28. 4.
2015 utorok 19.30 h. Kto je, keď
sa nikto nepozerá? Nórsko,
vstupné 3 €, členovia FK 2 €.
EUROKINO: DIPLOMACIA

(Diplomatie). 29. 3. 2015 streda
19.30 h. Vojnová dráma. Fran-
cúzsko, Nemecko, vstupné 3 €.
AVENGERS 2: VEK ULTRO-

NA (Avengers: Age of Ultron).
30. 4. 2015 štvrtok 3D 19.30 h.
Veľkolepé pokračovanie na-
júspešnejšieho komiksového
filmu všetkých čias. USA,
vstupné 3D 6 €.
RYBÁRSKE PRETEKY: 1. 5.

2015 rameno Dolná Streda –
dospelí, 2. 5. 2015 bagrovisko
Šintava – dospelí, 3. 5. 2015
bagrovisko Šintava – deti, 9. 5.
2015 Veľké rybárske preteky
Horný Čepeň.
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Futbalisti ŠKF sú v prvej šestke
Trnava jun. – Sereď1:3 (0:2)
Posilnená rezerva Trnavy za-
čala proti futbalovejším hos-
ťom s útočnou snahou, no vie-
tor pomáhal v prvom polčase
Seredčanom. V úvodnej štvrť-
hodine najskôr prestrelil Mo-
rong a kapitán hostí Vaško
hlavičkoval do brvna. Po pol-
hodine trikrát úspešne zasa-
hoval domáci brankár Jaku-

bech po pokusoch Loduhu a
dvakrát Mujkoša. V 38. min na
dlhý výkop Rybánskeho vyšp-
rintoval Kasaj a preloboval vy-
biehajúceho Jakubecha – 0:1.
O tri minúty kopal hosťujúci
Jurica roh a Morong hlavou od
pravej žrde zvýšil. V závere
polčasu mali domáci smolu,
keď Vyskočil nastrelil uteše-
nou strelou brvno. Na opačnej
strane si Jakubech poradil so
strelou nebezpečného Moron-
ga. Po zmene strán mali výho-
du vetra domáci a v 49. min

mohli znížiť Vojtušom, ale
tomu najskôr včas odkopol
loptu Tarek a po následnom
rohu jeho hlavičku zneškodnil
pozorný Rybánsky. V 62. min
sa dostal k zakončeniu v šest-
nástke Pecho, ale zblízka na-
strelil len brankára. Z násled-
ného rohu po chybe domácej
obrany voľný Mujkoš pohoto-
vo zvýšil – 0:3. Potom ešte stre-
lou z diaľky vyskúšal Deket
pozornosť Rybánskeho. Do-
máci kapitán však v 78. min
dostal druhú žltú kartu a mu-

sel predčasne pod sprchu. V
81. min faulovala obrana hostí
v pokutovom území Vojtuša,
rozhodca Špaček bez váhania
ukázal na biely bod, Kuzma z
penalty oklamal Rybánskeho a
uzavrel skóre. Víťazstvo hostí
bolo úplne zaslúžené, v ich ra-
doch vynikli najmä v strede
poľa Mujkoš a na hrote Mo-
rong.
l Góly: 82. K. Kuzma (11 m) – 38. Kasaj,
41. Morong, 63. Mujkoš.
l R Špaček, ŽK: Deket, Víglaský, K.
Kuzma, Krajčovič – R. Meszlényi, Vaško,
Morong, ČK: 78. Deket (T), 310 divákov.
l ŠKF: Rybánsky – Tarek, K. Vaško, R.
Hulák, Jurica – Mujkoš, R. Meszlényi (71.
Hanzel) – Kasaj (76. B. Hulák), Loduha,
Pecho – Morong (89. Adam).
l Tibor Meszlényi, tréner: „Do zá-
pasu sme išli s jasným cieľom vyhrať.
Nechceli sme si nechávať konečné
umiestnenie na posledný zápas so Ša-
ľou. Myslím si, že chalani zápas veľmi
dobre zvládli, podali disciplinovaný
výkon. Nezostáva mi iné, iba za pred-
vedenú hru poďakovať. Týmto zápa-
som sme si definitívne zabezpečili
umiestnenie v prvej šestke našej sku-
piny druhej ligy.“
1. Skalica 21 14 4 3 38:15 46 (+16)
2.Nitra 21 12 3 6 39:22 39 (+9)
3. Šaľa 21 10 7 4 33:21 37 (+4)
4. ŽilinaB 20 12 1 7 38:31 37 (+7)
5. Sereď 21 10 6 5 36:22 36 (+6)
6. SFMSenec 21 9 6 6 28:21 33 (0)
7. FKPohronie 21 10 3 8 30:31 33 (0)
8. Slovan jun. 20 7 5 8 17:25 26 (-4)
9. Šamorín 21 4 7 10 20:32 19 (-14)
10. Trnava jun. 21 5 4 12 18:33 19 (-14)
11.Dubnica 21 2 6 13 23:41 12 (-18)
12.NovéMesto 21 2 4 15 11:37 10 (-20)
V nedeľu 29. 3. o 15.00 h Sereď privíta
v regionálnomderby Šaľu.
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S loptouAdamMorong,
autordruhéhogólu.

Pomôžte nám pomáhať
Možnosimnohí zvás
spomínatenapríbeh
mladej študentkyzNitry
DominikyPetrášovej,
ktorýna jeseňminulého
rokaodvysielala
nemenovanákomerčná
televízia.

Televízny štáb Dominiku nav-
štívil na Klinike detskej he-
matológie a onkológie DFNsP
na bratislavských Kramároch,
aby jej splnil vytúžený sen -
navštíviť Paríž. Žiaľ, výlet už
Dominika absolvovať nestihla
a svoj boj s ťažkým onkologic-
kým ochorením o pár dní na
to prehrala. Kto televíznu re-
láciu videl, iba ťažko zabudne
na slová 15-ročnej, chorobou
vysilenej dievčiny: „Život je
krásny“. Život Dominiky sa
sotva rozvinul, prežiť ho jej
ale nebolo dopriate.
Strata vlastného dieťaťa je

jednou z najbolestivejších
strát, akú môže ľudská bytosť
utrpieť. Dominikini rodičia
Ondrej a Žaneta Petrášovci o
tom vedia svoje. Choroba ich
milovanej dcéry a najmä jej
posledné štádium prinieslo
rodine obrovskú beznádej,
strach a bolesť. Najbližší prí-
buzní ťažko chorého dieťaťa si
siahnu na dno svojich psy-
chických a fyzických síl, záro-
veň strádajú finančne. Jeden z
rodičov sa často krát vzdáva
svojho zamestnania, aby mo-
hol byť chorému dieťaťu k

dispozícii v nemocnici. Tak to
bolo i v prípade Petrášovcov. S
Dominikou zostala v nemoc-
nici mama, otec sa snažil ro-
dinu zabezpečiť finančne a zá-
roveň sa doma v Nitre staral o
Dominikinho brata Adama.
Cez víkendy so synom cesto-
vali do Bratislavy za dcérou a
manželkou, aby spolu ako ro-
dina mohli tráviť čo najviac
času. Bez finančnej pomoci a
podpory poskytnutej príbuz-
nými a priateľmi, ale aj dobro-
činnými organizáciami, by to
nebolomožné.
Prežité útrapy Dominikinu

mamičku Žanetu nenechali
ľahostajnou a v decembri mi-
nulého roka založila nezisko-
vú organizáciu „Pod krídlami
Dominiky“, n.o. K jej založe-
niu ju viedla vlastná skúse-
nosť s dcériným ochorením, a
žiaľ, aj s jej umieraním. Do-
minikine ochorenie trvalo
niečo vyše roka a takmer celý
tento čas bola hospitalizovaná
na detskej onkológii, kde i
zomrela. Rodina si veľmi žela-
la, aby Dominika posledné dni
svojho života strávila doma,
to však pre jej zdravotný stav
nebolo možné. Mala silné bo-
lesti, ktorých tlmenie by rodi-
čia bez odbornej pomoci doma
nezvládli. Práve táto skutoč-
nosť pani Petrášovú priviedla
k myšlienke zriadenia det-
ského mobilného hospicu. Jej
snom je umožniť deťom s ne-
vyliečiteľným ochorením pre-

žiť čo najviac zostávajúceho
času kvalitnejšie, v ich priro-
dzenomdomácomprostredí, v
obklopení rodičmi, súroden-
cami, priateľmi a vecami, kto-
rémajú radi. O choré deti a ich
rodiny by sa mal starať multi-
disciplinárny tím - lekári, ses-
try, rehabilitační pracovníci,
sociálny pracovník, klinický
psychológ. Ťažisko zdravotnej
starostlivosti by malo spočí-
vať v liečbe bolesti a v zmier-
není príznakov, ktoré sprevá-
dzajú posledné štádium ocho-
renia.
Činnosť neziskovej organi-

zácie by však nemala byť za-
meraná len na podporu detí v
terminálnom štádiu ochore-
nia, ale aj na pomoc v priebe-
hu ochorenia - zabezpečenie
materiálnej pomoci, organi-
zovanie prevozov detí do
zdravotníckeho zariadenia a
späť, odborné poradenstvo,
sociálna pomoc.
Vybavenie povolenia na po-

skytovanie zdravotnej starost-
livosti v mobilnom hospici
predpokladá splnenie pod-
mienok na personálne zabez-
pečenie a materiálno - tech-
nické vybavenie určené pre
takýto typ zdravotníckeho za-
riadenia. Splnenie uvedených
podmienok je samozrejme
možné len vtedy, ak nezisko-
vá organizácia na prevádzku
zariadenia získa dostatok fi-
nančných prostriedkov. Keď-
že nie je možné očakávať

príjmy zásadnejšieho charak-
teru z verejných zdrojov, zá-
kladom rozpočtu neziskovej
organizácie budú prostriedky
získané z verejných zbierok,
dary, granty, výťažky z bene-
fičných akcií a v neskoršom
období príjmy z dvoch percent
z dane z príjmov.
Dňa 17. 2. 2015 Ministerstvo

vnútra SR zapísalo do registra
verejných zbierok zbierku s
názvom „Pod krídlami Domi-
niky“ na podporu činnosti ne-
ziskovej organizácie. Vyzbie-
rané peňažné prostriedky bu-
dú použité na nákup zdravot-
níckehomateriálu, pomôcok a
prístrojov, na financovanie
zdravotníckeho personálu a
pohonných hmôt.
Pomôžte nám pomáhať. S

vašou podporou to dokážeme!
Činnosť neziskovej organi-

zácie Pod krídlami Dominiky,
n.o. môžete podporiť niekto-
rým z nasledovných spôso-
bov:
- ľubovoľným príspevkom

na bankový účet vedený v Slo-
venskej sporiteľni, a.s., IBAN:
SK2409000000005068182253
- zaslaním darcovskej sprá-

vy SMS v hodnote 2,00 EUR v
tvare DMS (medzera) Domini-
ka na telefónne číslo 877
- zakúpením vstupenky na

benefičný koncert v štýle Fun
ky&Rap&Hiphop&Merengue,
ktorý sa uskutoční dňa 8. 4.
2015 v deň nedožitých 16. Do-
minikiných narodenín v Kul-

túrnom dome v Galante. Líst-
ky na koncert je možné zakú-
piť v predpredaji a v deň ko-
nania koncertu v Kultúrnom
dome v Galante. Cena lístka je
7,00 eur. Podrobnosti o konaní
koncertu sú zverejnené na
webovom sídle neziskovej or-
ganizácie www.podkridlamid
ominiky.sk.
Vyúčtovanie peňažných

prostriedkov získaných z ve-

rejnej zbierky bude predlože-
né bezodkladne po ukončení
verejnej zbierky (po 29. 2.
2016) Ministerstvu vnútra SR
a bude uvedené na webovom
sídle neziskovej organizácie w
ww.podkridlamidominiky.sk.
Všetkým prispievateľom

ďakujeme a ich podporu si
veľmi vážime.

TímPodkrídlami
Dominiky,n.o.



KRÍŽOVKA SUDOKU
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Sudoku pripravuje ZUZANA HROMCOVÁ

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.

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

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.

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

Peter Samec
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