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PREČÍTAJTE SI:O krok bližšie k čistej vode
Západoslovenskávodá-
renská spoločnosťurobila
ďalší krokk tomu,aby
obyvatelia Seredeacelej
spádovej oblastimali kva-
litnejšiuvodu.

V minulom roku sa začala po-
kládka vodovodného potrubia
v úseku z Galanty do Serede.
Celková dĺžka trasy predstavu-
je 16,5 km. Investícia si vyžia-
da finančné prostriedky vo
výške 5 miliónov eur. ZsVS,
a. s., bude práce financovať z
vlastných zdrojov a z fondov
EÚ. Súčasne spoločnosť osádza
do potrubia aj odkalovacie za-
riadenia. Kompletnou rekon-
štrukciou v týchto dňoch pre-
chádza aj čerpacia stanica v
Šúrovciach. Na moje otázky
mi odpovedal technicko-in-
vestičný riaditeľ ZsVS, a. s.,
Nitra Štefan Štefek.

Prečo sa spoločnosť rozhod-
lapristúpiť k rozsiahlej re-
konštrukcii čerpacej stanice
vŠúrovciach?
- Čerpacia stanica bola uve-

dená do prevádzky v roku 1973.
V priebehu jej životnosti nebo-
la mimo bežných opráv a vý-
men častí potrubných systé-
mov vykonávaná žiadna gene-
rálna oprava či rekonštrukcia
v takom rozsahu, ako robíme v
súčasnosti. Výmenu čerpacej
techniky sme vykonali začiat-
kom 90-tych rokov. Vymene-
né zariadenia zodpovedali ich
vtedajšej úrovni a našim mož-
nostiam. To znamená, že čer-
padlá nie sú riadené pomocou
frekvenčného menenia otáčok
podľa potreby. Vykonáva sa
spôsobom štart – stop a z toho
dôvodu nemôže prísť ani k

úspore elektrickej energie pri
čerpaní.
Okrem toho, sa neriešila ani

automatizácia čerpacej stani-
ce, aj keď následne boli niekto-
ré hodnoty a údaje prevádzko-
vých stavov prenesené do
technického dispečingu na
základe ktorých chod a pre-
vádzku stanice riadi obsluha
manuálne.
V minulom roku boli vyko-

nané nevyhnutné opravy na
akumulačných nádržiach pre-
tože vplyvom dlhodobého uží-
vania v sťažených podmien-
kach vnútornej vlhkosti hrozi-
la ich možná deštrukcia. Rov-
nako bola opravená i časť
strešného plášťa akumulač-

ných nádrží, ktorý bol poško-
dený pri veternej búrke. Re-
konštrukcia ČS Šúrovce je jed-
ným z radu opatrení, prijatých
v súvislosti so zabezpečením
senzoricky nezávadnej vody
pre celu oblasť.
Súčasťou celej akcie bude aj

výmena výtlačného potrubia
po rieku Váh, kde sa zabezpečí
aj prípadné možné zásobova-
nie mesta Sereď a spádových
obcí bez vodojemu Vinohrady
nad Váhom.
Zároveň by sa vyriešilo i

preplachovanie časti výtlač-
ného potrubia diaľkových vo-
dovodov tak, aby senzoricky
vysoko znečistená voda nebo-
la dodávaná do akumulácie v

Šúrovciach. Celkové investič-
né náklady predstavujú sumu
780 tis. eur.

Začnev tomto rokuaj vý-
stavbakanalizácievHor-
nomČepeni?
- Výstavba kanalizácie v

Hornom Čepeni je súčasťou
investičného projektu Kanali-
zácia a ČOV Sereď, ktorý je fi-
nancovaný z fondov EÚ a spo-
lufinancovaný ZsVS a.s. Bolo
ukončené verejné obstaráva-
nie, ktoré je momentálne v
štádiu posudzovania na Mi-
nisterstve životného prostre-
dia. Projekt musí byť zrealizo-
vaný do konca decembra 2015.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Seredské informačné centrum, nová služba pre
občanov a návštevníkov Serede v budove kina NOVA
Dňa 1. apríla 2015bolo
vovestibuleKinaNova
otvorenéSeredské infor-
mačnécentrum(SIC),
ktoré spadápodDom
kultúrySereď.

Vzhľadom na fakt, že všetky
atribúty jeho funkčnosti dote-
raz neboli zrealizované, sme
novú službu nemedializovali.
Cítim však potrebu čitateľom
SN vniesť svetlo do príčin a
dôsledkov jeho vzniku.
Projekt má tri roviny. Prvá

rovina predstavuje akcent na
uplatnenie a pocit plnohod-
notného života pre osoby so
zdravotným postihnutím, pre
ktoré sme v centre vytvorili
chránené pracovisko.

Vzhľadom na fakt, že Kino
Nova je širokožánrové zaria-
denie s viac ako 30 percent-
ným podielom uvádzania ne-
komerčných európskych fil-
mov, zohráva pre jeho exis-
tenciu aj otázka ekonomickej
roviny, v ktorej jeho prevádz-
ku nemôžeme komparovať s
komerčnými multiplexami, a
preto je sčasti financované z
verejných zdrojov. Vytvore-
ním chráneného pracoviska
sme významne znížili mzdové
náklady, a tak i celkové nákla-
dy na prevádzku kina.
Tou treťou a najpodstatnej-

šou rovinou je rozšírenie slu-
žieb Domu kultúry pre obča-
nov mesta a jeho návštevní-
kov. Predaj a rezervácie vstu-

peniek na všetky spoločenské
podujatia v meste sa od uve-
deného termínu konajú ne-
pretržite sedem dní v týždni
(pondelok – piatok: 12.00 –

20.00 h, sobota – nedeľa: 16.00
– 21.00 h) a tak sa záujemcovia
o kultúru dostanú k svojim
vstupenkám takmer neobme-
dzene. Úplnou novinkou s ví-
ziou najbližších týždňov je
partnerstvo so spoločnosťou
EVENTIM, ktorá je najväčším
európskym distribútorom
vstupeniek a ako organizátor
turné, festivalov a iných podu-
jatí vo svete zastáva tretiu
priečku.
Takže - vážení čitatelia SN a

nielen vy, ak máte záujem
navštíviť akúkoľvek kultúrnu,
športovú či spoločenskú uda-
losť nielen v Seredi, ale i v celej
Európe, navštívte Seredské in-
formačné centrum.

FRANTIŠEKČAVOJSKÝ



Nové bezplatné wifi
zóny mesta Sereď
Mesto Sereď v spolupráci s
firmou SWAN zriadili v po-
slednom období pre občanov
Serede 4 nové bezplatnéWIFI
zóny. Prvé tri sa uviedli do
prevádzky na konci roka 2014
na mestskom štadióne na
Športovej ul., v budove mest-
skej športovej haly Sokolovňa
a na Námestí republiky pred
mestskýmúradom.
V apríli roku 2015 bola

sprevádzkovaná posledná
nová wifi zóna v areáli mest-
ského amfiteátra.

SSID jeSWANfreewifi
Prenosová rýchlosť je 2Mb/
2Mb, dosah cca 100m.
Technické zariadenie,

montáž a prenos dát v plnej
miere hradí firma SWAN,
ktorá je dlhodobým spoľahli-
vým obchodným partnerom
mesta Sereď v oblasti inter-

netového pripojenia a pre-
vádzkuje v našom meste
optickú sieť MAX poskytujú-
cu občanom pripojenie na in-
ternet, IP televíziu a pevnú
telefónnu linku.
Zoznam všetkých bez-

platnýchwifi zónmesta Se-
reď a firmy SWAN:
• námestie na Námestí Slobody
•muzeálna záhrada naUliciM. R. Šte-
fánika
• železničná stanica na Železničnej
ulici
• knižnica v Dome kultúry Sereď na
Školskej ulici
• kino NOVA na Ulici D. Štúra
• mestský štadión ŠKF Sereď na Špor-
tovej ul.
• basketbalová hala Sokolovňa na
Kostolnej ul.
• Mestský amfiteáter Sereď v zámoc-
kom parku
• Námestie republiky pred mestským
úradom
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Aprílové rokovanie
mestského zastupiteľstva
Aprílové zasadnutie
Mestskéhozastupiteľstva
vSeredi sakonalodňa23.
apríla 2015. Prinášame
vámvýbernajdôležitej-
šíchbodovzasadnutia.

Kompletnú informatívnu
správu o činnosti úradu, ako aj
uznesenia a zápisnicu z roko-
vania, účasť poslancov na ro-
kovaní a ich hlasovanie si mô-
žete pozrieť na internetovej
stránke mesta: http://www.se
red.sk/mestsky-urad-poskyto
vanie-informacii. Program ro-
kovania a materiály na roko-
vanie sú zverejnené na strán-
ke: http://www.mz.sered.sk/
materialy/vo_14_19/20150423/i
ndex.html

Správyhlavnej
kontrolórkyaspráva
oprípraveprojektov
Mestské zastupiteľstvo v Se-

redi zobralo na vedomie sprá-
vu o kontrole plnenia uznese-
ní, správu z následnej finanč-
nej kontroly použitia a zúčto-
vania účelovo určených fi-
nančných prostriedkov po-
skytnutých z rozpočtu mesta
Sereď v rokoch 2013 a 2014 a
správu o výsledku následnej
finančnej kontroly ekonomic-
kého zhodnotenia majetkovej
účasti mesta v iných subjek-
toch ako založených a zriade-
ných mestom Sereď, za obdo-
bie rokov od ich vzniku do ro-
ku 2014.
Mestské zastupiteľstvo zo-

bralo na vedomie Informatív-
nu správu o príprave projek-
tov.

Správyohospodárení
za rok2014
MsZ v Seredi schválilo:
- správy o hospodárení Mater-
skej školy na Komenského ul.,
Materskej školy na ul. D.Štúra,
Základnej školy J. Fándlyho,
Základnej školy J. A. Komen-
ského a Základnej umeleckej
školy J. F. Kvetoňa za rok 2014,
ktoré predložili riaditelia škôl
- správu o hospodárení Do-

mu kultúry za rok 2014, ktorú
predložil riaditeľ DK František
Čavojský
- správu o hospodárení

Mestského bytového podniku
s.r.o., spoločnosti Správa ma-
jetku Sereď s.r.o. a spoločnosti
Naša domová správa s.r.o. za
rok 2014, ktoré predložili ko-
natelia spoločnosti.

Informáciaomožnosti
rozšíreniakapacityMŠ
Mestské zastupiteľstvo v Sere-
di zobralo na vedomie infor-
máciu o možnosti rozšírenia
kapacity materských škôl a
schválilo variantu: okamžité
zvýšenie o 1 triedu a následné
zvýšenie o druhú triedu v
priestoroch na ul. D. Štúra, v
ktorej teraz sídli školský klub
detí pri ZŠ J. Fándlyho.

NávrhÚzemnéhoplánu
mestaSereď
MsZ schválilo vyhodnotenie
stanovísk a pripomienok k

Návrhu Územného plánu
mesta Sereď

Všeobecnezáväzné
nariadeniemesta
MsZ v Seredi sa uznieslo na
VZNmesta Sereď č. 2/2015, kto-
rým sa upravuje predaj výrob-
kov a poskytovanie služieb na
trhových miestach zriade-
ných na území mesta Sereď a
vydáva trhový poriadok pre
mestské trhovisko a príleži-
tostné trhy. Účinnosťou VZN
č. 2/2015 sa ruší VZN mesta Se-
reď č. 3/2004 Trhový poriadok,
VZN č. 6/2012 o parkovaní vo-
zidiel na verejných priestrans-
tvách a VZN č. 3/2009 o vyhra-
dení miest na umiestňovanie
volebných plagátov a iných
nosičov informácií počas vo-
lebnej kampane na území
mesta Sereď.

Rozpočetmesta
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo záverečný účet mesta a ce-
loročné hospodárenie mesta
Sereď za rok 2014 bez výhrad.
Kladný rozdiel finančných
operácií vo výške 846 020,20 €
bude použitý nasledovne:
čiastkou 282 866,13 € sa vykry-
je schodok rozpočtového hos-
podárenia za rok 2014, čiast-
kou 1 059,57 € sa bude tvoriť
fond rozvoja bývania, nevy-
čerpané finančné prostriedky
v čiastke 258 751,56 € sa zahr-
nú do príjmových finančných
operácií v roku 2015 a budú
použité vo výdavkoch roku
2015 a čiastka 303 342,94 € bu-
de prevedená do rezervného
fondu.
MsZ schválilo 2.zmenu roz-

počtu na rok 2015 a rozpočtové
opatrenia predložené riaditeľ-
kou ZŠ J.A.Komenského, riadi-
teľom ZŠ J.Fándlyho, riaditeľ-
kou MŠ Komenského, riaditeľ-
kou ZUŠ a riaditeľom Domu
kultúry v Seredi.
MsZ schválilo vyhlásenie

dobrovoľnej zbierky za účelom
finančnej pomoci rodine Bo-
huslava Okoličányiho, ktorá
ostala po požiari rodinného
domu bez strechy nad hlavou,
na zabezpečenie bývania, vy-
bavenia a zariadenia domác-
nosti, na dobu 1 rok od vyhlá-
senia zbierky. Zbierka bude
realizovaná zasielaním fi-
nančných prostriedkov na
transparentný účet mesta Se-
reď a v hotovosti do poklad-
ničky umiestnenej v pokladni
MsÚ.
MsZ prehodnotilo plat pri-

mátora v zmysle zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov
miest v platnom znení uplat-
nením priemernej mzdy za-
mestnanca v národnom hos-
podárstve za rok 2014 a schvá-
lilo s účinnosťou od 1.4.2015
plat primátora vo výške 3 583
eur.

Nakladanie
smajetkommesta
MsZ v Seredi schválilo:
• nájom nebytových priesto-

rov na Krásnej ul. č. 1312 vo
výmere 366 m2 za cenu 26,50
€/m2/rok a nájom pozemku vo
výmere 736 m2 za cenu 0,10
€/m2/rok, na dobu určitú do
31.05.2020 spoločnosti HIT
Slovensko, s. r. o. Sereď,
uplatnením výnimočného po-
stupu ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa z dôvodu, že
žiadateľ zabezpečuje pre mes-
to dopravné značenie, opravy
svetelnej signalizácie, objekt
na vlastné náklady zhodnotil a
pre mesto je dočasne nevyuži-
teľný,
• nájom časti pozemku na

Trnavskej ul. vo výmere 520
m2 za cenu 120,00 €/predmet
nájmu/rok, na dobu určitú do
31. 12. 2016 nájomcovi Mare-
kovi Lakatošovi, uplatnením
výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zre-
teľa z dôvodu, že na pozemku
je postavený rodinný dom vo
vlastníctve žiadateľa a časť
pozemku je užívaná ako dvor
pri rodinnomdome,
• nájom časti nebytových

priestorov na Legionárskej ul.
1127, vo výmere 127 m2, a to
kancelárske priestory vo vý-
mere 81 m2 za cenu 25,00
€/m2/rok a dielne vo výmere
46 m2 za cenu 15,00 €/m2/rok,
na dobu neurčitú, spoločnosti
Naša domová správa s. r. o. Se-
reď, uplatnením výnimočné-
ho postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu
využívania na zabezpečovanie
správy bytového a nebytového
fondu a ďalšiu činnosť pre ob-
čanovmesta,
• nájom časti nebytových

priestorov na Legionárskej ul.
1127, vo výmere 109m2 za cenu
4,00 €/m2/rok na dobu neurči-
tú, občianskemu združeniu
Pomocníček, uplatnením vý-
nimočného postupu ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu zriadenia denného
centra, zabezpečujúceho od-
borné aj voľno-časové aktivity
pre handicapované deti,
• nájom pozemku vo výme-

re 7 591 m2 a stavby na Parko-
vej ul. za cenu 1,00 €/predmet
nájmu/rok na dobu určitú 20
rokov žiadateľovi Tenisovému
klubu Sereď, uplatnením vý-
nimočného postupu ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že nájomca sa bude
podieľať na vybudovaní nové-
ho tenisového areálu pre za-
bezpečenie športových aktivít
občanovmesta,
• spôsob prevodu nehnuteľ-

ného majetku - časti pozemku
vo výmere 45 m2 na Železnič-
nej ul. žiadateľom Rudolfovi a
Eve Horváthovým, uplatne-
ním výnimočného postupu
ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že ide o po-
zemok, ktorý sa nachádza za
oplotením medzi verejným
priestranstvom pred bytovým
domom 1114 a záhradou vo
vlastníctve žiadateľov a bol
dlhodobo užívaný ako súčasť
tejto záhrady,
• zámer mesta usporiadať

majetkovo-právne vzťahy k
pozemku pod radovými gará-
žami na Mlynárskej ul. for-
mou prevodu nehnuteľného
majetku, vlastníkom jednotli-
vých garáží za cenu 20,00
€/m2
• prevod pozemku na Stred-

nočepenskej ul. vo výmere 294
m2 za cenu 10 €/m2, ktorá bu-
de zvýšená o platnú DPH, žia-
dateľovi Romanovi Hrubému,
uplatnením výnimočného po-
stupu ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa z dôvodu, že
ide o pozemok, ktorý sa na-
chádza v bezprostrednej blíz-
kosti rodinného domu vo
vlastníctve žiadateľa, ktorý ho
dlhodobo využíva ako dvor a je
z hľadiska územno-plánovacej
koncepcie pre mesto inak ne-
využiteľný,
• prevod bytu vo výmere

40,6 m2 a spoluvlastníckeho
podielu na spoločných čas-
tiach bytového domu na Spá-
dovej ul. za cenu 304,38 € na-
dobúdateľovi Petrovi Sklená-
rovi,
• prevod bytu vo výmere

62,20 m2, prislúchajúcej piv-
nice vo výmere 2,76 m2 a spo-
luvlastníckeho podielu na spo-
ločných častiach bytového
domu na Legionárskej ul. za
cenu 369,69 € nadobúdateľom
manželomKubányiovým,
• zánik daňových nedoplat-

kov na miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady Ľubošovi Lu-
káčovi z dôvodu zastavenia
dedičského konania pre nema-
jetnosť a odpis pohľadávky za
poskytovanie opatrovateľskej
služby Jozefovi Mervovi vo
výške 1 564,62 € z dôvodu, že
dlžník zomrel nemajetný.

Rôzne
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo zriadenie záložného práva
na nehnuteľnosti vo vlastníc-
tvemesta na LV č. 591 – bytový
dom súpisné číslo 4472 a byto-
vý dom súpisné číslo 4473 v
prospech Ministerstva dopra-
vy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR ako zábezpeku za-
chovania charakteru nájom-
ného bývania v týchto byto-
vých domoch po dobu 30 ro-
kov, na ktorých obstaranie bo-
la poskytnutá dotácia vo výške
216 100 €, v rozsahu poskytnu-
tej dotácie a zriadenie zálož-
ného práva na tieto nehnuteľ-
nosti v prospech Štátneho
fondu rozvoja bývania Brati-
slava ako zábezpeku poskyt-
nutého úveru na výstavbu by-
tov vo výške 504 240,97 €.
MsZ schválilo predložený

návrh na zriadenie, rozšírenie
a úpravy spevnených plôch
pre odstavovanie vozidiel.
MsZ schválilo nových čle-

nov Redakčnej rady tlačených
Seredských noviniek: Mgr.
Františka Čavojského, Mgr.
Katarínu Valábkovú, PaedDr.
Marianu Kamenskú, Ing. Ľu-
bomíra Kyselého a Ing. Miloša
Mičániho.
OrganizačnéoddelenieMsÚ

Novinky v kine NOVA
Počas apríla sa v kine NOVA
objavilo zopár noviniek, ktoré
sú krokom knášmudivákovi.
Lístky do kina si môžu diváci
zakúpiť v predpredaji na kaž-
dý naprogramovaný film v
mesiaci v kultúrnom a in-
formačnom centre Domu
kultúry, ktoré sa nachádza v
priestoroch kina naľavo pri
hlavnom vchode. Počas celé-
ho týždňa od pondelka do
piatku od 12:00 do 20:00 a cez
víkend od 16:00 do 21:00 ho-
diny si tam môžete zakúpiť
lístky na všetky kultúrne ak-
cie kina, domu kultúry a mú-
zea. Neskôr bude toto novoza-
ložené centrum poskytovať aj
ďalšie služby a tovary.
Ďalšou novinkou, hlavne

pre tých hladnejších, je, že
pečieme vlastné pukance
Cornico na originálnom stroji
z USA priamo v bufete, a teda
máte k dispozícii rozváňajú-
ci, ešte teplý popcorn. Za jed-
no euro tak dostanete najvyš-
šiu kvalitu, aká sa u nás v ki-
nách poskytuje. Okrem
čerstvých pukancov je možné
si objednať aj ohrievané me-

xické nachos s dvoma rôz-
nymi omáčkami. Úplne
čerstvou novinkou je zavede-
nie mrazených nápojov Gra-
nita v dvoch príchutiach,
ktoré sú čerstvo vyrábané na
stroji v bufete. Z rôznych prí-
chutí je teraz k dispozícii ja-
blko a pomaranč za uvádzaciu
cenu 60 centov. Pre milovní-
kov piva už tradične ponú-
kame nealkoholické aj alko-
holické chmeľové dobroty v
plechovke.
V našom bufete aj naďalej

nájdete všetky najnovšie
produkty firmy Coca-Cola či
už nové alebo klasické neal-
koholické nápoje alebo ener-
getický nápoj Monster. No-
vou súčasťou bufetu je aj 35
mm premietačka MEO 5x-B,
ktorá zabávala divákov nášho
kina od jeho otvorenia až do
zavedenia digitalizácie 25 ro-
kov.
Na máj sme pre vás pripra-

vili bohatý program plný hi-
tov, rozprávok aj umeleckých
filmov vo filmovom klube.
Všetci ste vítaní.

KinoNOVASereď

Denný letný tábor MsP
Aj počas letných prázdnin 2015 pri-
pravuje Mestská polícia Sereď den-
ný letný tábor pre deti 2. až 6. roční-
ka ZŠ. Tábor sa bude konať v pries-
toroch Centra voľného času pri ZŠ J.
A. Komenského v Seredi v 2 termí-
noch:
1. turnus: 20. júla – 24. júla 2015,
2. turnus: 27. júla – 31. júla 2015.
Prihláška, ako aj podrobnejšie in-
formácie o dennom letnom tábore

sú k dispozícii na webovej stránke
MsP Sereď www.msp.sered.sk ale-
bo si ich zákonní zástupcovia detí
môžu osobne vyzdvihnúť na MsP
Sereď. Prihlášky MsP prijíma v ter-
míne do 12. 6. 2015, príp. do naplne-
nia kapacity denného letného tábo-
ra (max. 27 detí na turnus).
Poplatok za 1 turnus letného tábora
bude približne 40,- €/dieťa.

MestskápolíciaSereď



Výplata dôchodkov v hotovosti
počas májových sviatkov
V týchto dňoch verejnosť
najviac zaujíma, ako budú
vyplatené dôchodky počas
štátnych sviatkov v máji
2015. Dôchodcovia, ktorí po-
berajú dôchodok v hotovosti
prostredníctvom pošty s vý-
platným termínom 2. deň v
kalendárnom mesiaci, do-
stanú svoj dôchodok 4. mája
2015. Dôchodcovia s výplat-

ným termínom 8. deň v ka-
lendárnom mesiaci, dostanú
svoj dôchodok už 7. mája
2015.
Najbližší presun výplatného
termínu bude až v decembri
2015, keď dôchodcovia s vý-
platným termínom 24. deň v
kalendárnom mesiaci dosta-
nú dôchodok 23. decembra
2015. Sociálnapoisťovňa
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Správa o činnosti mesta a MsÚ
od ostatného zasadnutia MsZ
- 23. 2. 2015 sa uskutočnilo

pracovné rokovanie starostov
a primátorov galantského ok-
resu na Úrade práce, rodiny a
sociálnych vecí v Galante.
Predmetom tohto rokovania
bola využiteľnosť nástrojov
aktívnych opatrení na trhu
práce, činnosť aktivačného
centra podľa aktivovaných
poberateľov dávok v hmotnej
núdzi, prezentácia a podpora
vytvorenia pracovného mies-
ta.

- Vmarci mesto v spolupráci
so spoločnosťou SITA zabezpe-
čilo pre obyvateľov bývajúcich
v rodinných domoch jarný
zber objemových odpadov

- Spoločnosť Energetika Se-
reď s.r.o. realizovala práce na
pripojenie viacerých mest-
ských inštitúcií na centrálny
zdroj tepla. Cieľom spoločnos-
ti je prevádzkovať jednu cen-
trálnu kotolňu pre všetky by-
tové či nebytové priestory
mesta Sereď.

- Spoločnosť Samsung Elect-
ronics Slovakia Galanta odo-
vzdala 20. februára mestu Se-
reď dar - automatickú práčku.
Spoločnosť tak potvrdila svoj
záujem rozvíjať dobré vzťahy s
mestom Sereď.

- Dňa 3. 3. 2015 v priestoroch
Domova dôchodcov a sociál-
nych služieb v Seredi bola vy-
svätená kaplnka. Klienti do-
mova dôchodcov, ktorí zo
zdravotných dôvodov nemajú
možnosť navštevovať kostol,
môžu na rozvoj duchovného
života využívať kaplnku.

- Pri záhradkárskej oblasti
za hrádzou boli opäť vytvorené
čierne skládky odpadu. Okrem
záhradkárskeho odpadu aj
matrace, skrine, postele, ok-
ná, ale aj staré chladničky.
Mesto môže za zriadenie di-
vokej skládky udeliť pokutu
do výšky 165 eur. Pripravova-
ná je novela zákona o odpa-
doch, ktorá zvyšuje výšku po-
kuty pre fyzickú osobu na 1500
eur.

- Výročná členská schôdza
Denného centra pre seniorov
bola 8. 3. 2015 spojená s osla-
vou Medzinárodného dňa
žien. Vedúcim denného centra
bol aj na ďalšie obdobie jedno-
značne zvolený pán Jozef Va-
lábek.

- V marci bola vykonaná úp-
rava fasády budov na zbernom
dvore.

- Otvorenie Priemyselnej
zóny - Sereď - Juh s výstavbou
moderného logistického cen-
tra spoločnosti LIDL za účasti
predsedu vlády SR Roberta Fi-
ca a ministra hospodárstva
Pavla Pavlisa sa uskutočnilo 9.
3. 2015. V novom veľkosklade
by malo nájsť prácu približne
200 ľudí. Ukončenie jeho vý-
stavby je naplánované na jar
2016.

- Okresný úrad Galanta od-
bor krízového riadenia usku-
točnil 18. 3. 2015 odbornú príp-
ravu starostov a primátorov v
oblasti krízového riadenia a
protipovodňovej prípravy.

- Za účasti poslancov MsZ a
vedenia mesta sa 18. 3. 2015
uskutočnilo stretnutie s riadi-
teľkami materských škôl,
predmetom rokovania bola
otázka prijímania detí do ma-
terských škôl.

- Konferencia k projektu s
názvom „Stavebné úpravy
kaštieľa a revitalizácia Zámoc-
kého parku v Seredi pre zvý-
šenie kultúrneho a turistické-
ho potenciálu mesta“ bola 19.
3. 2015. Zúčastnila sa jej aj zá-
stupkyňa vedúcej misie Nór-
skeho veľvyslanectva Rannve-
ig Skofteland a projektová
manažérka Úradu vlády SR
Natália Ďurková.

- Zabezpečenie dopravy a
dopravného značenia v meste
Sereď, taktiež umiestnenie zá-
bran v okolí bývalého objektu
Milex boli 23. 3. 2015 predme-
tom rokovania so zástupcami
OR PZODI Galanta.

- Na návrh školskej, športo-
vej, kultúrnej komisie bolo 25.
3. 2015 na Mestskom úrade
ocenených 13 pedagógov zá-
kladných, materských a
stredných škôl, zástupcov škôl
a školských zariadení.

- Predmetom rokovania so
zástupcami spoločnosti LIDL
bola 25. 3. 2015 otázka výstavby
logistického centra spoločnos-
ti LIDL v priemyselnej zóne
Sereď Juh.

- Vyhodnotenie činnosti
spoločného úradu, ktorý je
vykonávaný mestom Sereď na
úseku školstva a stavebného
poriadku pre obce spádového
územia sa uskutočnilo 10. 4.
2015 .

- V piatok 27. 3. 2015 zhorel
za hrádzou dom Bohuslava
Okoličányiho, v ktorom býval
s 5 nezaopatrenými deťmi.
Rodine bola ihneď poskytnutá
pomoc zo strany občanov,
mesta a podnikateľov. Mesto a
štyri podnikateľské subjekty
zabezpečili vyčistenie sutín
zhoreniska a ich prevoz na sk-
ládku. Dňa 1. 4. 2015 sa na
podnet poslanca JUDr. Irsáka
konalo stretnutie poslancov,
vedenia mesta, p. Okoličányi-
ho a jeho dcéry. Výsledkom
stretnutia bol návrh na vyhlá-
senie dobrovoľnej zbierky
mestom.

- Výročná členská schôdza
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Seredi, na kto-
rej sa zúčastnil viceprimátor a
prednosta, bola 28. 3. 2015.

- Dňa 1. apríla 2015 bolo vo
vestibule Kina Nova otvorené
Seredské informačné centrum
(SIC), ktoré bolo vytvorené ako
chránené pracovisko v Dome
kultúry Sereď. Vytvorením
chráneného pracoviska sme
významne znížili mzdové ná-
klady, a tak i celkové náklady
na prevádzku kina. Predaj a
rezervácie vstupeniek na
všetky spoločenské podujatia
v meste sú od uvedeného ter-
mínu realizované nepretržite
sedemdní v týždni.

- V sobotu 11. apríla sa kona-

la brigáda dobrovoľníkov, kto-
rí sa rozhodli vyčistiť priestor
pri Váhu. Čistená bola časť od
Larzeniek po zberný dvor. Ak-
ciu organizovalo neformálne
združenie Zelená hliadka, OZ
Mladá Sereď a združenie
STORM. Mesto Sereď zabezpe-
čilo pre brigádnikov ob-
čerstvenie, pracovné rukavi-
ce, vrecia na odpad a veľkoka-
pacitný kontajner.

- 16. 4. 2015 sa uskutočnila
oslava 20. výročia založenia
Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Meto-
da v Seredi.

- 11. 4. 2015 navštívil primá-
tor manželov Antona a Terézie
Karmažínovcov, ktorí oslavo-
vali 65-výročie spoločného ži-
vota.

- 17. 4. 2015 sa uskutočnila
návšteva pani Janky Pulma-
novej, ktorá oslávila 95 naro-
deniny.

- Od 10. 3. 2015 prebieha kon-
trola Najvyššieho kontrolného
úradu zameraná na oblasť re-
gionálneho školstva.
- 22. 4. 2015 boli majstrov-

stvámesta v plávaní.

Investície
• Postupuje príprava akcií,

práce na projektoch a povole-
niach na plánované investície.

• Uskutočnili sa stretnutia
so zástupcami Západosloven-
skej vodárenskej spoločnosti.
Kontrolovaný bol stav gene-
rálnej opravy prečerpávajúcej
stanice Šúrovce. Očakávame
začatie prác na projekte GO
čističky odpadových vôd v
Dolnej Strede a kanalizácie v
HronomČepeni.

• Pripravujeme vybudova-
nie workoutového ihriska za
hrádzou pri dráhe pre modelá-
rov v rozmeroch 8 x 10,5m.

Doprava
• Bola ukončená zimná

údržba, uskutočnená príprava
spoločného čistenia ciest spo-
lu so Správou a údržbou ciest
TTSK
• Ukončená bola oprava vý-

tlkov po zimnomobdobí
• Vykonávajú sa prípravy

bežných opráv miestnych
komunikácií
• Urobilo sa nové vodorovné

značenie zákazov zastavenia v
určených úsekoch.

Komunálneslužby
• Priebežne sa odstránili po-

ruchy verejného osvetlenia z
dôvodu výpadkov vplyvom
nepriaznivých poveternost-
ných podmienok. Pre opako-
vanie porúch pripravujeme
prehľad nákladov na výmenu
kritických vedení s neizolova-
nými vodičmi za vzdušné izo-
lované káble.

- Na základe listu obyvateľov
Poľnej ulice sa 16. 4. 2015 usku-
točnilo rokovanie za účasti po-
slanca MsZ, náčelníka a zá-
stupcu MsP a občana bývajú-
ceho v tejto časti mesta.
Predmetom rozhovoru bol pre-
jazd nákladných automobilov
cez časť Poľnej ulice.

- Na Ministerstve školstva
sa prerokovali otázky týkajúce
sa havarijných stavov škôl a
školských zariadení, zriadenie
ďalších triedmaterských škôl.

- Uskutočnilo sa stretnutie s
riaditeľom SAD Galanta o
možnostiach výhodnejších
cien za autobusy pre školy a
združenia pri organizovaní
podujatí. Prerokovalo sa mož-
nosť spolupodieľať sa na re-
konštrukcii autobusových za-
stávok vmeste Sereď.

- S riaditeľom PZ v Galante a
riaditeľom ODI Galanta bola
prehodnotená s bezpečnostná
situácia v oblasti dopravy i
kriminality.

- Na stretnutí so zástupcom
spoločnosti Slovak Telekom sa
viedli rozhovory o možnos-
tiach uloženia telefónneho
vedenia do zeme a jeho výme-
ny za optokáble.

- V spolupráci s OZMladá Se-
reď sa 31. 3. 2015 v budove MsÚ
konalo darovanie krvi.

- S riaditeľom úradu, vedú-
cim školstva a predsedomVÚC
boli prerokované možnosti
prenajatia pavilónu a jeho
prestavby na materskú školu,
odovzdaná žiadosť o prenájom
pavilónu a dohodnuté nasle-
dujúce stretnutie na VÚC na
deň 24. 4. 2015.

- V spolupráci s VÚ v Seredi,
MsP, hasičským zborom, polí-
ciou a mestom Sereď bola
uskutočnená bola príprava
osláv MDD na Kolene dňa 3.6.
2015. Deťom bude podávané
občerstvenie a guláš veliteľom
VÚ.

- Tenisový klub začal s prá-
cami na vypratávaní areálu
bývalého záhradníctva.

- Zrealizované boli práce na
vyčistení priestoru pri Milexe.
Vlastníkovi objektu bola odo-
slaná výzva na odstránenie
bunky.

- Od ostatného zasadnutia
MsZ sa uskutočnilo niekoľko
kultúrnych, spoločenských a
športových podujatí, ktoré bo-
li organizované školami, špor-
tovými klubmi, združeniami
pôsobiacimi v našom meste,
domomkultúry:

14. 3. 2015 - Vernisáž výstavy
Dotyky s umením – Mestské
múzeum
18. 3. 2015 - Stretnutie s Já-

nom Novákom – Mestské mú-
zeum
20. 3. 2015 - Stretnutie s his-

torikom Pavlom Dvořákom –
Mestskémúzeum
26. 2. 2015 - Koncert -Fran-

tiška Nedvěda – DK
20. 3. 2015 - Show - Ivan

Mládek – DK
11. 4. 2015 - Festival Heli-

gonkárov DK
11. 4. 2015 - Knechtová Ci-

gánski diabli DK
18. 4. 2015 - Stand-up komici

DK
20. 4. 2015 - Duo Yamaha a

TomMandl DK

Spracovanépodľa
informácieprimátoramesta

Podmienky,aleaj termín
voľbyhlavnéhokontro-
lóra si eštevdecembri
odsúhlasil poslanecký
zborvSeredi.

Na tento akt bol vytýčený dátum
februárového zastupiteľstva. No
keď nastal deň „D“ a poslanci simali
zvoliť hlavného kontrolóra na ďal-
šie volebné obdobie, poslanec Mi-
chal Hanus navrhol stiahnuť tento
bod z programu rokovania.
Ako dôvod uviedol, že vopred

stanovené a poslancami odsúhla-
sené podmienky pre uchádzačov sú
nad rámec zákona. Konkrétne išlo
o osemročnú prax.
Dal preto podnet na prokuratúru

a tá po viac ako 60-dňovej lehote
vyriekla verdikt. Prokurátorka, kto-
rá sťažnosť prešetrovala, nakoniec
skonštatovala, že daná podmienka
nemá oporu v zákone a podľa všet-
kého išlo o nezákonný stav. No na
druhej strane nepodala žiadny pro-
test proti uskutočnenej voľbe. Z to-
ho vyplýva, že v určitých veciach
dala za pravdu poslancovi, ale aj
vedeniumesta.
„Výberové konanie na pozíciu

hlavného kontrolóra bolo pripra-
vované všetkými poslancami a aj
osobne si myslím, že podmienka
osemročnej praxe bola prehnaná,
napriek tomu, že bola logická a
opodstatnená,“ uviedol zástupca
primátora mesta Sereď Ľubomír
Veselický.
O post hlavného kontrolóra pre-

javili záujem štyria kandidáti. Jeden

z nich sa len pár dní pred voľbou tej-
to pozície vzdal.
Do finále sa tak dostali Zuzana

Horváthová, Jozef Prívozník a Fran-
tišek Veselický. Napriek tomu, že
podmienka osemročnej praxe bola
súčasťou výberového konania,
možnosť predstúpiť pred poslan-
cov dostali aj tí uchádzači, ktorí ju
nespĺňali, čím vlastne mesto napl-
nilo požiadavku zákona v plnom
rozsahu.
V tajnom hlasovaní dali poslanci

celkovo najviac hlasov Zuzane Hor-
váthovej, ktorá tento post zastáva-
la aj predošlé dve volebné obdobia,
a ako jediná spomedzi kandidátov
spĺňala všetky podmienky.
PoslanecMichal Hanus je však aj

naďalej presvedčený, že voľba kon-
trolóra je neplatná, a tak sa rozho-
dol posunúť záležitosť o stupienok
vyššie.
„Aj napriek tomu, že prokurátor-

ka konštatovala, že táto podmien-
ka, ktorá bola stanovená, nemala
oporu v zákone, nepodala protest
proti uzneseniu. Tým pádom som
postúpil podnet na Krajskú proku-
ratúru v Trnave a očakávam, že tá
rozhodne v súlade so zákonom,“
skonštatoval poslanec MsZ Michal
Hanus.
Na jeho slová reagoval aj Ľubo-

mír Veselický: „Každý, ktomápocit,
že bol porušený zákon, má mož-
nosť obrátiť sa na orgány činné v
trestnom konaní. Je to, samozrej-
me, jeho právo. A ja viac nemám k
tomu čo povedať.“

STANISLAVA JANEGOVÁ

Okresná prokuratúra
nepodala protest proti
voľbe hlavného kontrolóra
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Stavať na mieste
bývalého obydlia nemôže
Koncommarcaprišiel o
strechunadhlavoupre
rozsiahlypožiarBohuslav
Okoličányi a jehopäťma-
loletýchdetí.

Nešťastná udalosť, ktorá sa
odohrala na Larzenkách v Se-
redi, chytila za srdce mno-
hých ľudí, ktorí sa rozhodli ro-
dine pomôcť finančne alebo
materiálne. No s opravou či
postavením nového objektu to
nebude až také jednoduché.
Kompetentní zistili, že išlo o
nepovolenú, teda čiernu stav-
bu. A to nie je všetko. Viac
svetla do celej situácie vniesol
svojimi odpoveďami vicepri-
mátor mesta Sereď Ľubomír
Veselický.

Vedeniemesta chcelov
rámci zákonnýchmožností
pomôcťpoškodenej rodine.
Zabezpečili stevyčistenie
objektuapozemkupopo-
žiari, ale aj odvozodpadu.
PánOkoličányi sanetajil
tým, že si chcel domopraviť
anáslednesa tamopäťna-
sťahovať.Ale tovraj užne-
bude také jednoduché,pre-
čo?
- Vývozu pozostatkov po po-

žiari mesto prispelo komuni-
káciou s niekoľkými podnika-
teľmi. Sponzorsky technikou a
ľuďmi prispeli pán Miloš Hra-

cho, Ľubomír Sedláček a firma
Komplex Lobbe. Obydlie, kto-
ré zhorelo, nemal pán Okoli-
čányi na liste vlastníctva a nie
je ani vlastníkom pozemku,
na ktorom objekt stál, hoci ho
pomerne dlho užíval. V inun-
dačnom pásme Váhu je nie-
koľko rokov zákaz výstavby. Je
pravdou, že niektoré domy,
ktoré okolo stoja, majú pride-
lené súpisné číslo. Za akých
okolností boli v minulosti vy-
dané stavebné povolenia, ale-
bo ako došlo k legalizácií tých-
to stavieb, dnes ťažko povedať.
Stavebná uzávera tohto úze-
mia je vyslovená aj v doku-
mentácii k stále plánovanému
vodnému dielu, a to bez ohľa-

du na to, v akom štádiu príp-
ravy je táto investičná akcia.

Ako reagoval pánOkoličá-
nyi na fakt, keďstemu
oznámili, žev tejto lokalite
užbývaťnemôže?
- Oficiálne stretnutie s pá-

nom Okoličányim bolo 1. aprí-
la 2015. Veľkú iniciatívu vo ve-
ci vyvinul pán Dušan Irsák,
ktorý jasne vyhlásil, že bezod-
platne bude nápomocný pri
zisťovaní majetkových práv k
pozemku, ale pokračovať bude
iba vtedy, ak nový objekt bude
môcť vzniknúť legálne. O nie-
koľko dní som s ním navštívil
vedúcu stavebného úradu,
ktorá nám obom potvrdila, že

na mieste zhoreného obydlia
nie jemožné stavať.

Akémožnostimuboli po-
núknuté zo stranymesta?
- Mesto má svoje oprávne-

nia v zmysle obecného záko-
na, ale okrem neho sa musí
riadiť aj zákonom o rozpočto-
vých pravidlách. Použiť fi-
nančné prostriedky na úhradu
nákladov na výstavbu obydlia
pre súkromnú osobu nemôže.

Pre túto rodinumestovy-
hlásilodobrovoľnúzbierku.
Stalo sa taknaaprílovom
zasadnutíMsZa tentokrok
podporil svojimhlasovaním
ajposlaneckýzbor.
- Bola zriadená dobrovoľná

zbierka a som rád, že poslanci
to odsúhlasili. Je vyhlásená
presne na jeden rok. Kto bude
chcieť pomôcť tejto rodine,
môže tak urobiť dvoma spô-
sobmi.
Buď vloží priamy finančný

vklad do schránky, ktorá bude
umiestnená po celý čas zbier-
ky v priestoroch pokladne na
MsÚ alebo rovno na zriadený
účet SK74 0900 0000 0050 7063
4386 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Vyzbierané financie bude
môcť rodina následne použiť
na náklady spojené s bývaním
a iné dôležité výdavky.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Deti ZŠ J. A. Komenského
sa učili s FerdomMravcom
Divadlo deťom ponúka veľký
priestor pre rozvoj obrazo-
tvornosti, vytvára dieťaťu so-
ciálne situácie. Učí ho rozli-
šovať dobré a zlé. Deti v hľa-
disku prežívajú emócie. Do-
ma sa s niečím takým ne-
stretnú – reakcia detí na her-
cov aj hercov na detských di-
vákov. Táto interakcia dodá-
va divadlu neopakovateľné
čaro.
Učiteľky primárneho vzde-

lávania našej školy dňa 26.
marca 2015 ponúkli svojim
deťom originálne, kvalitné
spracovanie predstavenia,
Ondreja Sekoru v dramatizá-
cii Jakuba Nvotu, Ferdo Mra-
vec s profesionálnymi her-
cami v Divadle Andreja Baga-
ra v Nitre.
Stretli sa s hlavným hrdi-

nom, ktorého sláva obletela
doslova celý svet! Kto by ne-
poznal statočného Ferda,
ktorý opustil svoje rodné
mravenisko? Dobrodruh Fer-
do sa vybral v ústrety nebez-
pečenstvám sveta. Zapriahol
namosúreného slimáka do
vozíka, skrotil lúčneho koní-
ka, porazil v rytierskom súbo-
ji strašného mravcoleva. To
len preto, aby sa zapáčil
krásnej, ale krutej a povrch-
nej Lienke a zachránil rodné
mravenisko. Našiel aj nových
kamarátov: dobrodruha, vše-
vedka Truhlíka, rádioamaté-

ra Cvrčka, rýchleho a bojazli-
vého Koníka. Deti videli dej
ako pod lupou, že svet na
obyčajnej lúke bol zázračný,
zaujímavý. Zápalková škatuľ-
ka bola veľká ako dom, steblo
trávy vysoké ako strom, krti-
nec väčší ako Himaláje, šálka
veľká ako kostolná veža a vy-
šplhať sa na púpavu pre
chrobáka predstavuje veľké
akrobatické úsilie.
Na úsmevných dobrodruž-

stvách sa zabavili nielen deti
– prváci, druháci, tretiaci,
štvrtáci, ale aj ich pani uči-
teľky. Na konci predstavenia
s radosťou odmenili hercov
veľkým potleskom. Pedago-
gičky sa snažili vštepiť do de-
tí formy slušného správania.
Pretože k divadlu patrí aj
slušné oblečenie, slušné
správanie – v divadle sa nevy-
rušuje, nerozpráva, nedesia-
tuje.
Všetci mali z príjemne pre-

žitého dopoludnia krásny zá-
žitok a šťastne sa vrátili do
školy. KARINŠČASNÁ

Ďalší postup žiakov zo ZŠ Juraja
Fándlyho na Majstrovstvá Slovenska
Tentoraz až dvojnásobný
úspech. Tak ako dvojičky Lú-
čanovci prevalcovali konku-
renciu na okresnom kole Bio-
logickej olympiády keď obsa-
dili prvé dve miesta, tak ich
napodobnili aj naše dve druž-
stvá v súťaži Mladých záchra-
nárov CO, keď v konkurencii
15 družstiev obsadili prvé dve
miesta a postúpili na Maj-
strovstvá Slovenska, ktoré sa
budú konať v Košiciach v
dňoch 16.-18. júna 2015. Druž-
stvo, ktoré skončilo na 1.mies-
te označené ako ZŠ J. Fándlyho
Sereď 1, štartovalo v zložení:
Nikol Horváthová, Viktória
Mészárošová, Dominik Pauer
a Oliver Bobek. Družstvo na 2.
mieste štartovalo v zložení:
Natália Naďová, Veronika
Némethová, Sebastián Blaško

a Dávid Javor. Pri súťaži sa
hodnotí písomný test, požiar-
na príprava, civilná ochrana,
streľba, zdravotnícka prípra-
va, topografia a bežecký čas.
Podľa propozícií na Majstrov-
stvá SR mohli postúpiť druž-
stvá, ktoré dosiahli najmenej

570 bodov a to sa podarilo na-
šim dvom družstvám. Druž-
stvá pripravovala p.uč. Čoma-
jová. Víťazné družstvo dostalo
za 1. miesto putovný pohár
prednostu OÚ v Galante, ďalší
pohár, diplom a medaily.
Družstvo, ktoré sa umiestnilo

na 2. mieste získalo pohár,
diplom amedaily.

Konečnéporadie:
1. ZŠ J. Fándlyho Sereď 1. 575 bodov
2. ZŠ J. Fándlyho Sereď 2. 571 bodov
3. ZŠ s MŠ Šoporňa 567 bodov
4. Gymnázium J. Matúšku GA 563 bodov
5. ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo 557 bodov
6. ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 1. 556 bodov
7. ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 2. 556 bodov
8. ZŠ Pusté Úľany 549 bodov
9. ZŠ ul. Štefánika Galanta 547 bodov
10. ZŠ s MŠ s VJMMostová 546 bodov
11. Gymnázium V. Mihálika Sereď 544 b
12. ZŠ J.A.Komenského Sereď 529 bodov
13. ZŠ Gejzu Dusíka Galanta 3. 525 bodov
14. ZŠ Veľké Úľany 494 bodov
15. ZŠ Pata DQ
Našim postupujúcim druž-

stvám blahoželáme a držíme
palce naM SR.

JAROSLAVČOMAJ

Jazykový kvet
Dňa 15. marca 2015 sa uskutočni-
lo krajské semifinálové kolo sú-
ťaže v umeleckom prednese Ja-
zykový kvet. Jazykový kvet –
Language Flower je celosloven-
ská akreditovaná postupová sú-
ťaž v cudzích jazykoch v dvoch
vetvách - Poézia & próza a Drá-
ma. Cieľom tejto súťaže je pod-
pora učenia sa jazykov a aktív-
neho záujmu o jazyky, prezentá-
cia jazykových zručností detí a
mládeže v rôznych cudzích ja-

zykoch a motivácia a inšpirácia
formou primeraného súťaživého
prostredia. Súťaž prebiehala v
troch vekových kategóriách.
Evka a Emka Mančíkové,

žiačky V. C triedy Základnej ško-
ly Juraja Fándlyho v Seredi, re-
prezentovali školu v krajskom
semifinálovom kole a z 19 súťa-
žiacich spolu s ďalšími dvomi
súťažiacimi postúpili do kraj-
ského finálového kola, ktoré sa
konalo dňa 17. apríla 2015.
V krajskom finálovom kole

Evka recitovala v anglickom ja-

zyku ukážku Gruffalo od Julie
Donaldson a získala za svoj ume-
lecký prednes 1.miesto. Postúpi-
la do celoslovenského kola, ktoré
sa bude konať 15. mája 2015 v
Nitre.
Emka predniesla v anglickom

jazyku ukážku Snehulienka a
sedem trpaslíkov od bratov
Grimmovcov a získala 2. miesto.
Obom dievčatám ďakujeme za

reprezentáciu našej školy a Evke
budeme držať palce v celoslo-
venskom kole.

MICHAELABUBLINCOVÁ

Žiaci vo finále turnaja
INTER CUP 2015
Naši basketbaloví žiaci sa
cezveľkonočnésviatky
zúčastnili nakvalitne
obsadenomturnaji
vBratislave.

Po vyrovnaných a dramatic-
kých zápasoch sa nakoniec
chlapcom vo finále turnaja
INTER CUP 2015 nepodarilo
zvíťaziť nad družstvom Tor-
nádo Kaunas I. (Litva) a na
turnaji obsadili pekné druhé
miesto.
Do ALL STARS turnaja boli

vybraní Matúš Skubeň a Ras-
ťo Šipkovský.
Výsledky zápasov:
BK Lokomotíva Sereď -

Tornado Kaunas I. 54:70,
Skubeň 13, Villem 13, Paštéka
9, Šipkovský 9, Láštic 4, Blaš-
ko 2, Knézel 2,Molnár 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom

- BK Lokomotíva Sereď
28:68, Šipkovský 20, Skubeň
10, Villem 10, Láštic 6, Pašté-
ka 6, Révai 5, Blaško 4, Pobo-
ček 4,Molnár 3.

BK Baník Cígeľ Prievidza -
BK Lokomotíva Sereď 57:58,
Villem 19, Šipkovský 19, Láš-
tic 6, Paštéka 5, Skubeň 5,
Molnár 4.
Semifinále: BK Inter Bra-

tislava - BK Lokomotíva Se-
reď 50:53, Skubeň 33, Villem
5, Révai 4, Šipkovský 4, Paš-
téka 3, Blaško 2,Molnár 2.
Finále: BK Lokomotíva

Sereď - Tornado Kaunas I.
57:62, Skubeň 21, Šipkovský
15, Villem 14, Paštéka 3, Blaš-
ko 2, Láštic 2.
Poradie: 1. Tornádo Kau-

nas I., 2. BK Lokomotíva Se-
reď, 3. MBK Viktoria Žilina, 4.
BK Inter Bratislava, 5. BK
Žďár nad Sázavou, 6. MBK
Baník Cígeľ Prievidza, 7. BK
MŠK Žiar nad Hronom, 8.
Tornádo Kaunas II.
Veľká vďaka patrí trénerovi

Jurajovi Adamčíkovi za po-
moc pri kaučovaní zápasov a
rodičom, ktorí povzbudzovali
chalanov počas celého turna-
ja. MIROSLAVSEDLAČEK



Efektívna likvidácia
Jarné prebúdzanie sa prírody
prináša so sebou nielen pu-
čanie stromov, kopu zelene,
ale žiaľ, aj vyrastanie rôz-
nych bylín práve na takých
miestach, kde by sme ich
najradšej nemali. Najčastej-
šie je to v medzerách medzi
obrubníkmi, v puklinách na
chodníkoch a v spojoch zám-
kovej dlažby. Mechanické od-
straňovanie je namáhavé a
jeho účinok je veľmi krátko-
dobý. Pre údržbu chodníkov
je efektívnejšie chemické
ošetrovanie. V roku 2015 bu-
de túto činnosť zabezpečovať
pre mesto Sereď firma Redi-
nex Vyhne, ktorá v rámci ve-

rejného obstarávania ponúk-
la najlepšiu jednotkovú cenu
za chemickú likvidáciu bu-
rín. Na pokyn vedúceho pra-
covníka z MsÚ budú postre-
kovať herbicídom vopred za-
dané plochy. Maximálny roz-
sah zákazky je stanovený na
sumu do 10 tis. eur bez DPH.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Ďalšie kolo BabyBasketbalu
s detičkami zo škôlok
Opäť sme strávili príjemné
dopoludnie so škôlkarmi,
ktorým Marek Adamčík zo
Slovenskej basketbalovej
asociácie predstavil basket-
bal. Detičky postupne prišli
na to, čo všetko potrebujeme,
keď chceme hrať basketbal.
Že potrebujeme basketbalové
ihrisko, basketbalový kôš,

basketbalovú loptu. Škôlkari
postupne zrátali, koľko hrá-
čov hrá na ihrisku basketbal,
koľko hráčov má basketbalo-
vé družstvo. Čo všetko sa dá s
loptou robiť, si vyskúšali aj
na vlastnej koži. S týmito zá-
žitkami a sladkou odmenou
sa veselí vrátili do škôlok.

RICHARDKAMENSKÝ

Festival venovaný
heligónke
Aj tento rok si prišli na
svoje fanúšikovia ľudovej
hudby, ktorú imdoSere-
deuž tradičneprinášajú
najlepší heligonkári.

Festival sa teší vždy peknej
účasti a okrem publika si ho
nevedia vynachváliť aj účin-
kujúci. Špeciálnym hosťom
8. ročníka bol folklórny súbor
„Oprášené krpce“ s terchov-
skou vrchárskou muzikou.
Moderátorskej úlohy sa zhos-
tila spisovateľka Ružena
Scherhauferová.
Podujatie svojou účasťou

podporili umelci zo šiestich
regiónov Slovenska a z Mora-
vy. Nepísaným pravidlom
festivalu je, že účinkujúci vy-
stupujú vo svojich tradič-
ných krojoch, čo má naozaj
veľké čaro. V rámci programu
sa návštevníkom predstavilo
počas 19 vystúpení 26 inter-
pretov.
Veľkým lákadlom poduja-

tia bolo aj vystúpenie súboru
Oprášené krpce zo Žiliny,
ktorý po umeleckej stránke
vedie známy interpret žar-
tovných piesní a rodák z Ter-
chovej Tibor Mahút. Ich ter-
chovská vrchárska muzika
bola v originálnom zložení
hudobných nástrojov zapí-

saná organizáciou UNESCO
do zoznamu kultúrneho de-
dičstvo slovenského národa.
„Môžem svedomito prehlá-

siť, že Festival heligonkárov v
Seredi patrí k najlepším po-
dujatiam tohto druhu. Po or-
ganizačnej a obsahovej
stránke je pripravený na vy-
sokej úrovni. Vládne tu vyni-
kajúca atmosféra, ľudia sa
dobre bavia, a to je pre nás
najdôležitejšie,“ uviedol Ti-
borMahút.
Tohtoročnú prehliadku he-

ligonkárov si prišlo vychut-
nať približne 280 ľudí, čo po-
tešilo aj zakladateľa a organi-
zátora podujatia Ladislava
Skubeňa.

STANISLAVA JANEGOVÁ

SEREDSKÉNOVINKY

Špeciálna základná
škola v Seredi
Našaškolavznikla 1. sep-
tembra 1964,nonapriek
jej „veku“ je informova-
nosťverejnosti o jej edu-
kačnomfungovaní apo-
slaní veľminízka.Dovoľte
námpretopripomenúť sa.

Sme špeciálna základná škola
s právnou subjektivitou. Na-
ším zriaďovateľom je Okresný
úrad Trnava. Sídlime na Fánd-
lyho a Komenského ulici v Se-
redi. Poskytujeme výchovu a
vzdelávanie pre žiakov s men-
tálnym postihnutím vo všet-
kých variantoch. Z ôsmich
tried je šesť určených pre ľah-
ko mentálne postihnutých
žiakov, vzdelávaných podľa
variantu A. Dve triedy školy sú
určené pre stredne a ťažko
mentálne, prípadne kombino-
vane postihnutých žiakov,
vzdelávaných podľa variantu
B a C, tiež pre žiakov s indivi-
duálnym vzdelávacím prog-
ramom.
Žiaci školy majú trvalý po-

byt v Seredi a priľahlom okolí.
Vzdelanie škola poskytuje aj
chovancom DeD Sereď, klien-
tom DSS Šintava a DSS Štrko-
vec.
Výchovno-vzdelávací proces

sa uskutočňuje podľa vzdelá-
vacích programov pre deti a
žiakov s mentálnym posti-
hnutím, rozčlenených podľa
stupňa mentálneho postihnu-
tia v jednotlivých variantoch.
Obsah a rozsah učiva vyplýva
zo Štátneho vzdelávacieho
programu - ISCED 1 a je pod-
robne rozpracovaný v Škol-
skom vzdelávacomprograme.
Škola žiakom okrem špe-

ciálneho výchovno-vzdeláva-
cieho procesu ponúka celý rad
aktivít z oblasti výchovy k
manželstvu a rodičovstvu,
zdravotnej, dopravnej, regio-
nálnej, multikultúrnej, me-
diálnej, enviromentálnej vý-
chovy, profesionálnej prípra-
vy, preventívne programy,
zapojenie do rôznych projek-
tov i pestrú záujmovú činnosť.
Rozvoj odbornosti pedagogic-
kého kolektívu je zabezpečo-
vaný kontinuálnym vzdelá-
vaním, kde si priebežne učite-
lia dopĺňajú svoje profesijné
kompetencie so zreteľom na
premenu tradičnej školy na
modernú.
V individuálnom vzdelávaní

sú pre žiakov významným
prínosom aj asistenti učiteľov.
S podporou kvalifikovaných

pedagógov sa žiaci pripravujú
a zúčastňujú školských, ok-
resných, regionálnych, kraj-
ských i medzinárodných súťa-
ží vo svojich kategóriách.
Pozitívne prezentujú školu a

získavajúmnoho umiestnení i
významných ocenení. Najviac
sa žiakom školy darí v športo-
vých a výtvarných súťažiach,
hoci aj v prednese poézie a
prózy často vynikajú. Škola
venuje veľkú pozornosť oblasti
vzťahov so spolupracujúcimi
organizáciami a verejnosťou.
Poskytuje odborné poraden-
stvo a pomoc pri riešení prob-
lémov rodičom a zákonným
zástupcom žiakov.
Obe budovy škôl sú bezba-

riérové, s počítačovými učeb-
ňami, interaktívnymi tabu-
ľami, s relaxačnými miestnos-
ťami. K dispozícii máme aj
školské dielne a cvičnú ku-
chyňu. Priestory školských
chodieb zdobia prekrásne vý-
robky žiakov z pracovného
vyučovania, ktoré je v našej
škole jedným z dominujúcich
vyučovacích predmetov. Ví-
ziou výchovno-vzdelávacej
činnosti našej špeciálnej zá-
kladnej školy je rozvinúť po-
tenciál každého mentálne

postihnutého žiaka s dôsled-
ným rešpektovaním jeho in-
dividuálnych osobitostí, na-
učiť ho orientovať sa v prak-
tickom živote a realizovať tak
plnohodnotný život napriek
handicapu.
Hlavným cieľom je vytvoriť

zo školy otvorené spoločen-
stvo žiakov, pedagógov, rodi-
čov a iných spolupracujúcich
osôb, ktorého hlavným posla-
ním je poskytovať komplexné
služby v oblasti špeciálnej vý-
chovy a vzdelávania.
My – žiaci a pedagógovia

uvítame v našej škole každé-
ho, kto by sa chcel o našich in-
formáciách presvedčiť na
vlastné oči.
Potešíme sa novým spolu-

žiakom aj ich rodičom, ktorí k
nám stále „hľadajú cestu“ a eš-
te nenašli odvahu. Ubezpeču-
jeme ich, že u nás – v škole ro-
dinného typu - sa budú mať
určite dobre. Naše deti sú rov-
nako milé, hravé, zvedavé, ši-
kovné i neposedné, ako tie v
ostatných základných ško-
lách.
„Nemôžeme všetky deti

všetkému naučiť, ale môžeme
všetky deti urobiť šťastnými.“
Doc.PhDr. Z.Matějíček,CSc.

Srdiečko aj rozum pracovali naraz
Žiaci ZUŠ Jána Fischera-Kve-
toňa v Seredi v dňoch 22.-23.
marca 2015 reprezentovali Tr-
navský kraj vo všetkých 3 ka-
tegóriách na celoslovenskom
kole vedomostnej súťaže žia-
kov ZUŠ z predmetu hudobná
náukaHNÚŠŤANSKÝAKORD.
Súťažné družstvá z jednotli-

vých krajov Slovenska sa v
predvečer súťaže streli aj s
profesorom Jurajom Hatrí-
kom, slovenským hudobným
skladateľom a muzikokologič-
kou Evou Čunderlíkovou, aby
riešili pripravené slovenské
ľudové hádanky a výrazové
prostriedky hudby. Všetci tvo-
rivo pracovali, nakoniec všet-
ky družstvá zo Serede získali
titul MuMudr. (muzikant
mudrlant) a dokonca družstvo
B kategórie získalo aj Cenu
profesora J. Hatríka.
Pri odovzdávaní diplomov

profesor Hatrík sa s nadšením
vyjadril o našich žiakoch:

„...zo Serede to bolo cunami
šikovných detí...“
„...ja sa osobne cítim pocte-

ný, lebo ste nepripravení prišli
do situácie, ktorú ste nepozna-
li vopred, o to je ten výsledok
krajší...“
„...radosť vidieť takú presnú

prácu, aj srdiečko, aj rozum
museli pracovať naraz...“

Samotná súťaž žiakov z hu-
dobnej náuky bola veľmi vy-
rovnaná, družstvá zo všetkých
kútov Slovenska boli naozaj
dobre pripravené. Napätie,
koncentrácia, rýchlosť odpo-
vedí, široké vedomosti o hud-
be a dejinách, to všetko preží-
vali počas trvania súťaže. O to
väčšia bola radosť žiakov našej

umeleckej školy a ich p. uči-
teľky Evy Sivekovej pri ozná-
mení výsledkov.
Výborné umiestnenie žia-

kov seredskej ZUŠ v celoslo-
venskej kole:
2. miesto družstvo A kate-

górie: Ema Mančíková, Eva
Mančíková, Dominika Dubay-
ová.
1. miesto družstvo B kate-

gória: Eva Ďuricová, Ema
Uramová, Klára Ištoková.
1. miesto družstvo C kate-

gória: Alica Ištoková, Veroni-
ka Zlatohlávková, Nina Kris-
teková.
Hlavnú cenu súťaže – Cenu

profesora Jána Valacha (slo-
venského skladateľa žijúceho
v Belgicku) získalo družstvo
B aj C kategórie.
Všetkým vám srdečne bla-

hoželáme za reprezentáciu
našej základnej umeleckej
školy amesta Sereď.

DAGMARŠAJBIDOROVÁ
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Úspech Emky v celoslovenskom
kole súťaže Šaliansky Maťko
„Bola raz jedna malebná kraji-
na - Slovensko sa zvala. V nej
malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa
Šalianskeho Maťka Jozefa Cí-
gera Hronskéhomala.“
Týmito slovami vítali orga-

nizátori celoslovenského kola
súťaže v umeleckom prednese
slovenskej povesti Šaliansky
Maťko súťažiacich. Stretli sa
tu víťazi krajských kôl z celého
Slovenska, aby umelecky
predniesli slovenské povesti,

ktoré patria k skvostom našej
literatúry. V tomto školskom
roku sa konal už 22. ročník sú-
ťaže, ktorá je venovaná pa-
miatke nášho slovenského
spisovateľa Jozefa Cígera
Hronského.
Súťaže sa zúčastnila aj Em-

ka Mančíková - žiačka našej
Základnej školy Juraja Fánd-
lyho v Seredi. Po víťazstvách v
predchádzajúcich kolách Em-
ka aj v celoslovenskej súťaži

veľmi pekne a precítene pre-
rozprávala svoju povesť. Získa-
la si priazeň publika a porota
ocenila jej umelecký prednes.
Medzi žiakmi súťažiacimi v II.
kategórii sa umiestnila na
krásnom 3. mieste. Je to v ce-
loslovenskom kole súťaže
nádherný úspech.
Ďakujeme Emke za repre-

zentáciu a všetci jej srdečne
blahoželáme!

JANAVÁLKYOVÁ



Viete, čo je eRko?
Ideodetskúorganizáciu
s celoslovenskoupôsob-
nosťou, registrovanúna
MinisterstvevnútraSR
podhlavičkouobčianske-
hozdruženiaod r. 1990.

Základom činnosti hnutia je
pravidelná mimoškolská prá-
ca s deťmi v malých skupin-
kách, ktoré nazývajú jedno-
ducho a výstižne „stretká“.
Motto združenia znie „Ra-
dostnou cestou svedectva vie-
ry kráčame spolumalí i veľkí.
O program a náplň činností sa
im starajú vyškolení dobro-
voľníci. Združenie eRko za-
strešuje viac ako 8000 členov
a momentálne patrí k najväč-
ším organizáciám, ktoré na
Slovensku pravidelne pracujú
s deťmi a mladými ľuďmi.
Medzi ich hlavné hodnoty
patrí živá viera, radostná túž-
ba, otvorené spoločenstvo,
úcta k životu, zodpovednosť a
dôvera.
Jedno takéto združenie

máme aj v Seredi. Funguje od
roku 2005. Jeho členovia sa
stretávajú raz týždenne a sú
rozdelení na dve skupiny.
Mladších a starších eRkárov.
Do prvej skupiny patria žiaci
druhej až piatej triedy a do
druhej žiaci šiestej až ôsmej
triedy. V súčasnosti kolektív
tvorí 21 dievčat a 15 chlapcov.
Okrem toho je jeho súčasťou
aj 21 členný tím hlavných

animátorov aj s pomocníkmi.
Deťom sa tiež venujú i ďalší
dobrovoľníci ako Rebeka Va-
lábková, Eva Válkyová, Eliška
Gríková, Milan Navrátil, To-
máš Široký, Veronika Huláko-
vá, Andrea Suttová a mnohí
ďalší.
Zodpovednou osobou za se-

redskú farnosť je Monika
Frantová. S dôležitými úlo-
hami a činnosťou jej pomáha-
jú ďalší vedúci ako Andrej Ma-
cho, Martina Takáčová, Mi-
chaela Ambrušová, Mária
Kojšová, Jozef Kojš, Erik Hud-
covič a Katarína Ambrušová.
Stretnutia si pravidelne orga-
nizujú vo farskej klubovni, ale
aj na ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
Spoločne sa modlia, rozpráva-
jú o Bohu, hrajú a športujú.
„Keď je pekné počasie veľmi

radi chodíme do prírody alebo
si organizujeme rôzne výlety.
Zvykli sme si aj na pravidelné
podujatia ako karneval, ope-
kačka či mikulášske a vianoč-
né stretnutia. V rámci našej
činnosti sa pravidelne zapá-
jame aj do celoslovenských
akcií organizovaných eRkom.
Je to napríklad „Týždeň bez
telky – vypni telku, zapni se-
ba!“, Biela stužka – deň poča-
tého dieťaťa“, „Detský čin
pomoci“, „Dobrá novina“ a
mnohé ďalšie,“ uviedla členka
seredského eRka Michaela
Ambrušová.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Tri medaily pre Sereď na
medzinárodnej súťaži v Česku
Vzáveremarca sa traja
členovia seredskéhoTaek-
won-Doklubuzúčastnili
s výberomširšej reprezen-
tácie Slovenskanapres-
tížnejmedzinárodnej sú-
ťaži CzechOpen2015
v českomNymburku.

Toto podujatie je možné svo-
jou kvalitou zaradiťmedzi naj-
lepšie v Európe, a preto išlo
bezpochyby o jednu z najkva-
litnejších súťaží, na ktorých sa
klub zo Serede doteraz pred-
stavil.
Dvojdňová súťaž v Nymburku
sa konala v dňoch 28. a 29.
marca 2015 a všetkým zúčast-

neným dala okúsiť mnoho z
vrcholového taekwonda. Do
Čiech sa tentoraz zišlo skoro
400 súťažiacich, kde okrem
domácej špičky a slovenského
výberu bojovali aj tímy z An-
glicka, Fínska, Francúzska,
Holandska, Lotyšska, Poľska či
Ruska.
Sereď poslala do bojov o me-

daily troch ostrieľaných súťa-
žiacich, ktorými boli Juraj Ďu-
račka, Viktor Grznárik a Peter
Štrpka. Všetci traja boli napo-
kon úspešní a pre Slovensko
vybojovali cenné kovy.
Počas prvého súťažného dňa

sa konali zápasy v disciplíne
technické zostavy vo všetkých

kategóriách. Tu sa presadili
naši dvaja seniori – Juraj Ďu-
račka získal bronz a Viktor
Grznárik striebro. Peter Štrpka
zostal pred bránami semifiná-
le, vynahradil si to však v dis-
ciplíne sparing. Tam sa po-
stupne prebíjal cez svojich sú-
perov a po úspešnom semifi-
nálovom vyradení lotyšského
zástupcu naňho čakalo finále
proti bojovníkovi z Česka.
Tento zápas bol najkvalitnej-
ším zo žiackych kategórií a
priniesol veľa emócií i oboj-
strannej kvality. Po veľmi vy-
rovnanom priebehu zápas
skončil v základnom čase ne-
rozhodne, a tak nasledovalo

minútové predĺženie, po kto-
rom sa nakoniec z tesného ví-
ťazstva tešil český pretekár. Je
dôležité dodať, že každá me-
daila z takto kvalitného podu-
jatia je pre zúčastnených veľ-
kým ocenením a ďalšou inšpi-
ráciou do budúcnosti.
Slovenský výber na Czech

Open získal celkovo 7 medailí,
z toho 1 zlatú, 2 strieborné a 4
bronzové.
Výsledky za Sereď:
2. miesto: Viktor Grznárik (zo-
stavy), Peter Štrpka (sparing)
3. miesto: Juraj Ďuračka (zo-
stavy)

Taekwon-Doklub
HongRyongSereď

Spojili sa pre dobrú vec
Vsobotu 11. apríla sako-
nalabrigádadobrovoľní-
kov, ktorí sa rozhodli vy-
čistiť lokalitu Larzenky
priVáhuodneporiadku.

Akciu organizovalo nefor-
málne združenie Zelená
hliadka, OZ Mladá Sereď a
združenie STORM. K vysokej
účasti prispelo aj ideálne po-
časie.
Lásku k svojmu mestu či

prostrediu, v ktorom žijeme,
môžeme prejaviť rôznym
spôsobom. Buď budeme do-
okola niečo kritizovať z po-
hodlia svojej obývačky, alebo
osobne prispejeme k tomu,
aby sa niečo zmenilo. Partia
dobrovoľníkov, ktorá sa do-
stavila uplynulú sobotu na
brigádu, sa rozhodla pre dru-
hú možnosť. Ľudia prišli s
dobrou náladou a chuťou do
práce. Mesto Sereď im zabez-
pečilo občerstvenie, pracov-
né rukavice, vrecia na odpad
a veľkokapacitný kontajner.
S čistením spomínanej lo-

kality začali pri koníkoch a
pokračovali až k zbernému

dvoru. Na pohľad pekné zá-
kutie prírody pri Váhu ukrý-
valo naozaj veľa neporiadku.
Okrem množstva použitých
injekčných striekačiek tu ob-
javili aj množstvo topánok,
oblečenia, pneumatík, ale
dokonca aj obrovskú kopu
použitých detských plienok,
čo bola asi najväčšia kuriozi-
ta.
Pôvodne mali organizátori

v pláne vyčistiť dané miesto
až po šintavský most, ale
keďže odpadu bolo až toľko,
rozhodli sa, že si brigádu ešte
zopakujú. Plný kontajner
vriec hovoril za všetko.
„Som veľmi rád, že akciu

prišlo podporiť toľko ľudí.
Vôbec sme nepočítali až s ta-
kou vysokou účasťou. V bri-
gádach tohto typu budeme
určite pokračovať aj naďalej a
verím, že nám dobrovoľníci
ostanú verní. Ďakujeme
všetkým, ktorí prišli, a sa-
mozrejme, aj mestu Sereď,
ktoré nás podporilo,“ uviedol
spoluorganizátor brigády zo
Zelenej hliadky Michal Chu-
dý. STANISLAVA JANEGOVÁ

Manželstvo na celý život
Lenmálokto samôžepo-
chváliť takýmdlhým
manželskýchzväzkom
akoAntonaTeréziaKar-
mažínovci zoSerede.

V dobrom aj zlom, v bohatstve
aj v chudobe, ale vždy s láskou
v srdci to spolu ťahajú už ne-
skutočných 65 rokov. K jubi-
lejnému výročiu sobáša im
prišiel zagratulovať aj primá-
tormestaMartin Tomčányi.
Pán Anton Karmažín tento

rok oslávi 90 a jeho manželka
89 rokov. Spolu si v harmonic-
kom manželstve nažívajú dl-
hých 65 rokov. Výročie má
prívlastok kamenná alebo aj
železná svadba, pretože vzťah
je pevný ako kameň. Od všet-
kých drahokamov sa vraj pre-
chádza ku kameňu a obyčaj-
nému železu, čo značí, že
manželia si už nedávajú žiad-
ne dary.
Sobášili sa z veľkej lásky a

postupne sa im narodili tri de-
ti Darinka, Milan a Helenka.
Manželia žili skromne a boli si
navzájom veľkou oporou. Pán
Anton poznamenal, že svoju
manželkumá stále veľmi rád a
dodal, že vždy bola dobrá gaz-
diná. Kým boli deti malé, ne-
pracovala, ale starala sa vý-
lučne iba o domácnosť. Neskôr
sa venovala krajčírskemu re-
meslu a dohliadala, aby niko-
mu nič nechýbalo. Sem tam
mali v manželstve aj malé

škriepky, ale nikdy to nebolo
nič vážne. Snažili sa rôzne zá-
ležitosti riešiť spoločne, na
všetkom sa vopred pekne do-
hodli a kde sa dalo, tam chodili
zásadne vo dvojici. Radi sa
spolu rozprávali a stále im je
spolu veľmi veselo.
„Manželka vedela vždy

všetko zariadiť, vybaviť na
úradoch, všetko nakupovala,

takže mne po tejto stránke od-
padli všetky starosti. Dával
som jej celú výplatu, no na
druhej strane v rodine nikdy
nič nechýbalo ani deťom, ani
mne. Manželstvo nám vydrža-
lo asi preto toľko rokov, že sme
vždy žili vo vzájomnej úcte,
vyznávame rovnaké hodnoty,
sme obaja hlboko veriaci a
chodíme do kostola. Keď mala

v niečom pravdu ona, ja som
ustúpil a tak to bolo aj naopak.
V harmonickom manželstve
žijeme stále, nakoľko sa vždy
vieme na všetkom pekne do-
hodnúť,“ uviedol Anton Kar-
mažín.
Keď som sa pani Karmaží-

novej opýtala, ako by ona
ohodnotila svojho manžela po
toľkých rokoch vzájomného
spolužitia, bez zaváhania od-
povedala: „Ja by som ho ne-
vymenila ani za štyroch chla-
pov, pretože on je najlepší
manžel na svete.“ Tak tieto
slová hovoria za všetko.
Manželia Karmažínovci sú

veľkým príkladom aj pre svoje
deti. Aj ich manželstvá trvajú
už niekoľko pekných rôčkov a
sú veľmi harmonické.
I keď niektorí mladí ľudia

inštitútmanželstva odmietajú
a žijú spolu takpovediac nadi-
voko, časom k sobášu vo väč-
šine prípadov aj tak dôjde. Žiť s
papierom či bez neho? To je
riadna dilema, no ak stretnete
raz v živote svoju druhú polo-
vičku, tak prečo nie?
Manželstvo je ako stavba

rodinného domu. Každý deň
treba na ňom poctivo praco-
vať, potom ho stále zveľaďovať
a po niekoľkých rokoch si za-
slúži kompletnú rekonštruk-
ciu, aby bol nielen pekný na-
vonok, ale aj plne funkčný
zvnútra.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Knechtová a Cigánski diabli zažiarili v Dome kultúry
Ponuka zaujímavej hudby v
sobotu 11. apríla 2015 mohla
určite uspokojiť aj náročných
poslucháčov. Vystúpenie dnes
už sólovej speváčky, klavirist-
ky, gitaristky, skladateľky a
textárky Katky Knechtovej v
Seredi potvrdilo, že projekt

spoločného rogramu s unikát-
nym súborom Cigánski diabli
bol veľmi dobrým umeleckým
i komerčnýmpočinom.
Bol to koncert skvelých

skladieb popretkávaných
veľmi nápaditým aranžmá-
nom. Chvíľami rebelský výraz

Katky bol vyvážený citlivým
prejavom Silvie Šarköziovej.
Žánrovo pestré prepojenie et-
na i popu obohatené kombi-
novaným textom rómskeho
jazyka so slovenským podáva-
lo v každej piesni dôkaz o uni-
verzálnomposlaní hudby.

Virtuozitu Cigánskych diab-
lov nie je potrebné popisovať.
Stačí ju vidieť a vnímať. Kaž-
dý z viac ako tristo divákov,
ktorí v divadelnej sále Domu
kultúry boli, mi dá určite za
pravdu.

ĽUBOMÍRVESELICKÝ



ORF COSMOS CAMPING Sereď
oslávila 35. výročie svojho založenia

Stand-up show
prišla aj do Serede
Novýžánerhumoruazá-
bavykonečnedorazil aj
donášhomesta.

Občianske združenie Mladá
Sereď prinieslo fanúšikom
nenúteného humoru niečo
nové. Stand-up comedy show
v podaní trnavských prota-
gonistov, ktorí zabávajú ľudí
doslova od podlahy. Poduja-
tie s názvom Stojka si prišlo
vychutnať viac ako 80 ľudí.
Túto formu zábavy pozná-

me skôr z amerických filmov
alebo už aj z niektorých barov
nášho hlavného mesta. Na
pódiu sa prezentujú vtipný-
mi historkami rôzni prota-
gonisti, ktorých mená sú pre
nás ešte stále veľkou nezná-
mou. Do Serede zavítali v
rámci humornej show v so-
botu 18. apríla štyria z tých,
ktorí vedia svojím prejavom
zaujať publikum.
O dobrú zábavu sa publiku

postaral v tento večer Miro
Ardon, Samo Trnka, Dano
Čistý a Antonios Vlachou, ale
aj pesničkárka s vtipnými
textami Mirka Miškechová.
So svojou gitarou vie na kaž-

dom podujatí vykúzliť ne-
opakovateľnú atmosféru prá-
ve pre svoju charizmu. Jej
skladby sú veľmi priame a vy-
jadrujú realitu bežného živo-
ta, ktorú speváčka následne
pretvára do svojich textov.
Účinkujúci priniesli publi-

ku úplne nový pohľad na
svet, ktorý sa deje okolo nás,
no s poriadnou dávkou hu-
moru. Každý z nich mal pri-
pravenú inú historku, príbeh
alebo úvahu, ktorou strhol
alebo len zatiahol počúvajú-
cich do svojho sveta. No a po-
tom nasledoval už iba veľký
smiech.
Miestami to boli ich život-

né skúsenosti či zážitky, kto-
ré posunuli ďalej, aby bola
sranda. A presne o tom je
stand-up comedy show. Jej
úlohou je dobre zabaviť ľudí.
No a to sa v Seredi jedno-
značne podarilo.
Keďže o tento žáner zábavy

je v našom meste veľký záu-
jem, členovia OZ Mladá Sereď
v tom rozhodne plánujú po-
kračovať aj naďalej. Máme sa
teda na čo tešiť...

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Už si bol v prírodnom fitku?
Vposlednomčase saveľa
mladých ľudí rozhodlo
zlepšiť si postavu,nabrať
či spevniť svaly.

Tieto ušľachtilé ciele či novo-
ročné predsavzatia sa šíria ako
epidémia. No je trávenie dl-
hých hodín vo fitku jediným
spôsobom, ako zosilnieť, či
existuje aj iná, zmysluplnejšia
cesta?
Prečo zaznamenávame taký

veľký nárast záujmu o cviče-
nie? Chceme vyzerať lepšie
alebo nás jednoducho baví
trénovať? Cítime sa po trénin-
gu zdravšie,mladšie?
Určite aj toto sú niektoré z

dôvodov, prečo sme ochotní
do posilňovania investovať
toľko času, úsilia aj peňazí.
Napriek tomu si myslím, že
hlavnou príčinou je túžba nie-
čomu sa venovať či niečo do-
siahnuť.
Cvičenie sa nám ponúka ako

zmysluplná činnosť, ktorá
prináša svoje viditeľné ovocie
a zároveň hrejivý pocit spo-
kojnosti a príjemnej únavy.

Akovyužiť čas
užitočnejšie?
Nenarážam na to, že tréning
nášho tela nie je dôležitý ama-

li by sme s ním prestať. Chcela
by som len na príklade uviesť,
že nie vždy vkladáme svoje
úsilie a snahu do správnych
činností.
Vminulých storočiachmuži

či chlapci nechodili do posil-
ňovne či fitnescentra (možno
preto, že nič také nebolo) a
predsa boli samý sval. Ako to
bolo možné? Veď to by si prial
snáď každý – narodiť sa s per-
fektne vypracovanou posta-
vou. No vyrysované postavy
nemali na svedomí šťastlivé
gény.
Muž bol vždy živiteľom ro-

diny, no v tej dobe to zname-
nalo drieť od ráno do večera,
od narodenia do smrti, do úpl-
ného vyčerpania... Chlapci
museli odmala pomáhať obrá-
bať pôdu, za niečo si chlieb za-
slúžiť museli. Večer, keď sa
zmorení vrátili domov, bola
vyrysovaná postava to po-
sledné, na čomysleli.
No po celom dni prenášania

ťažkého dreva, obrábaní pôdy
či hocijakej inej manuálnej
práce nevedomky silneli. Urči-
te to nebolo ich prvotným cie-
ľom, ale nadobudnuté svalstvo
ich tešilo hlavne preto, že čím
boli silnejší, tým sa im robilo
ľahšie.

Vtedy určite nebolo nič ne-
zvyčajné, keď mal 10-ročný
chlapec väčšie svaly ako nie-
ktorí dnešní dospelí muži. Bo-
lo normálne, že v 15-tich mal
chlapec telo kulturistu a pri-
tom za svoj život nezdvihol
ani jedinú činku, neurobil ani
jeden sed-ľah a nikdy ani len
nevidel bežiaci pás...
Životy týchto mužov boli

veľmi náročné, no to, čo pre
svoje rodiny a blízkych robili,
bola zmysluplná činnosť, kto-
rá prinášala viditeľné ovocie a
zároveň pocit spokojnosti a
príjemnej únavy.
Áno, v životoch našich

predkov zastávala práca po-
dobné poslanie ako dnes cvi-
čenie v tých našich. Možno s
tým rozdielom, že my nemu-
síme cvičiť, aby sme mali čo
jesť či uživili vlastné deti...

Nenamáhaj sa zbytočne
Máme si teda poorať okrasné
záhrady, vysiať na nich obilie
a ťažkou prácou si zarábať na
živobytie? Určite nie.
Chcela som len, aby sme sa

zamysleli nad tým, že kedysi
mali chalani svaly z tvrdej
práce a dievčatá ružové líca od
behania po vonku.
Niežeby sme sa dnes na ry-

sovaní postavy nenarobili ale-
bo by bolo zakázané sa troška
namaľovať, aby sme vyzerali
zdravšie. Len to všetko bolo v
minulosti oveľa prirodzenej-
šie...
Povieme si, že teraz už aj tak

nemáme príležitosť na takú
tvrdú prácu, keď nie sme napr.
manuálni pracovníci či robot-
níci. No to nie je pravda a my
to tušíme.
Kto býva v dome či aspoň

niekoho takého pozná, má
mnoho príležitostí pomôcť a
zmysluplne naberať či zväčšo-
vať svoju silu. Veľa starých ľu-
dí potrebuje pomoc v záhrade,
či s obstarávaním majetku, čo
tiež nie sú vždy najľahšie prá-
ce.
Často sa organizujú rôzne

brigády, farské či rodinné, na
ktorých by sme tiež mohli pri-
ložiť ruku k dielu a získať tak
dva v jednom. Okrem rozum-
ne spotrebovanej energie aj
pocit naplnenia.
Je len na nás, či budeme

radšej platiť drahé vstupné do
posilňovne, alebo si namiesto
toho nájdeme činnosť, ktorá
bude užitočná nielen pre „dob-
rú postavu“, ale aj pre dobré
srdce.

REBEKAVALÁBKOVÁ

Tóny ako kvapky
živej vody
Utorok 14. apríla mal v so-
bášnej miestnosti mestského
úradu v Seredi svoju premié-
ru kráľovský nástroj harfa
spolu s violončelom. O tom,
že občianske združenie Krás-
na Hudba ponúkne bezmála
stovke milovníkov vážnej
hudby špičkových umelcov,
nik nepochyboval. Sólová
harfistka Slovenskej filhar-
mónie pani Katarína Turne-
rová a skvelý violončelista
pán Eugen Prochác interpre-
tovali ponúknuté skladby s
istotou skutočných profesio-
nálov. Úvodné skladby od
Antonia Vivaldiho navodili
tú správnu rozjímavú atmo-
sféru. Väčšina z poslucháčov
sa s nezameniteľnými tónmi
harfy stretla v úvodnej časti
symfonickej básne Vyšehrad
z cyklu Má vlast od Bedřicha
Smetanu. Farbu jej tónov spá-

jame v podvedomí s vodou,
pretože skutočne pripomína-
jú hravý až rozmarný prúd
horskej bystriny. No už Noc-
turno, Op. 21 Marcela Tour-
niera predstavilo harfu ako
skvelého partnera na pomy-
selný rozhovor. Výsledok
skoro paradoxný. Každý ná-
stroj hral svoj part a oba boli
stále v harmónii. Posluchá-
čom boli predstavení aj ďalší
autori. I tí, ktorí svoje sklad-
by nekomponovali práve pre
harfu a violončelo. Napriek
tomu alebo možno práve pre-
to bol výsledok mimoriadne
zaujímavý. Záverečný po-
tlesk nemusel našich hostí
presviedčať dlho o prídavku.
A ten bol lahôdkový. Labuť od
Camille Saint-Saensa. Živé
tóny, výborní inštrumenta-
listi. Veľmi hodnotná bodka
dňa. ĽUBOMÍRVESELICKÝ

Vo februári v roku 1980sa
14nadšencov futbaludo-
hodlo, že si založia svoj
futbalovýoddiel rekreač-
ného futbalu.

Ich spoločným cieľom bolo
pravidelné stretávanie sa kaž-
dú nedeľu v dopoludňajších
hodinách v rekreačno–špor-
tovom areáli Camping Sereď.
K uvedeným zakladateľom sa
postupne pridávali ďalší, a tak
so železnou pravidelnosťou,
bez ohľadu na podmienky, po-
časie a terén odohrali mnohé
zaujímavé i emotívne futba-
lové duely. Spočiatku neboli k
dispozícii žiadne priestory na
prezliekanie. Po zápasoch sa
hráči umývali v tečúcich vo-
dách rieky Váh. Až neskôr si
zabezpečili dve Unimo bunky,
v ktorých sa mohli prezliecť a
po zápase si aj oddýchnuť. Pre-
tože hracia plocha nebola
upravovaná, hráči si organi-
zovali brigády, zo svojich fi-
nančných prostriedkov si
skvalitňovali povrch trávnika
tak, aby sa nemuseli vyhová-
rať na nerovný terén pri poka-
zenej prihrávke alebo zaho-
denej gólovej šanci.
Od roku 2013 „ORF COSMOS“

svoje nedeľné zápasy hrá už na
tréningovom ihrisku, resp. na
umelej tráve futbalového šta-
dióna ŠKF Sereď. Vďaka ústre-
tovosti a pochopeniu hlav-
ných predstaviteľov Mesta Se-
reď a výboru FO ŠKF Sereď sa
pre náš oddiel vytvorili ideál-
ne podmienky na skvalitnenie
samotnej hry, pribudla aj
možnosť prezliekania či ospr-
chovania sa v kultúrnom pro-

stredí. Vytvorili sme si pod-
mienky aj na „pozápasové“
občerstvenie, kde následne
vykonávame podrobnú analý-
zu odohratého zápasu.
Od r. 1985 sa každoročne

spracováva vyhodnotenie rôz-
nych štatistických ukazovate-
ľov odohraných zápasov. Túto
úlohu veľmi precízne a zodpo-
vedne spracovávajú P. Kuchyn-
ka, M. Gála, D. Kabát a mnohí
ďalší. Na základe týchto štatis-
tík vieme prezentovať niektoré
zaujímavé ukazovatele.
V súčasnom kádri je 28 hrá-

čov. Vzhľadom na 35. výročie
založenia ORF COSMOS je po-
trebné poukázať na oddanosť
a vernosť hráčov oddielu, čo
napovedá aj priemerný vek
mužstva 52,32 roka.

Vekové rozpätie Počethráčov
60aviac 7
50 - 59 12
40 - 49 6
30 - 39 3

V roku 2014 bolo odohra-
ných 47 nedeľňajších zápasov
s priemernou účasťou približ-
ne 70 %, čo znamená, že prie-
merná účasť na zápase bola asi

20 hráčov. K železnýmmužom
roku 2014 patria:

Meno %účasti
P.Kuchynka 100%
J. Jánošík 95,74%
D.Kabát 95,74%
Š. Števík 91,49%
Ľ.Bundzel 91,49%

V r. 1985-2014 bolo vždy v ne-
deľu dopoludnia odohraných
1490 zápasov. Pre ilustráciu
uvádzame niektoré štatistické
ukazovatele z týchto zápasov.

Najviac odohraných zápasov
Poradie Meno Zápasy %účasti
1. P.Kuchynka 1431 96,04
2.D.Kabát 1417 95,10
3. J. Jánošík 1407 94,42
4. Ľ. Penciak 1354 90,87
5.M.Čapkovič 1327 89,06
6.D. Irsák 1153 77,38
7. I. Filo 1040 69,79

Odohrané zápasy bez prerušenia
Poradie Meno Zápasy Obdobie
1. P.Mánik 303 1993-1999
2. P.Kuchynka 295 2008-2014
3. J. Jánošík 209 2004-2008
4. J. Jánošík 198 2010-2014
5. F.Molnár 147 1989-1992
6. P.Mánik 132 2002-2005
7. P.Kuchynka 116 2006-2008

Najlepší strelci
Poradie Meno Góly Zápasy
1. T.Holička 937 948
2. Ľ. Bundzel 584 450
3.D.Kabát 569 1417
4. I. Filo 552 1040
5.A.Molnár 508 484
6. F.Molnár 502 822
7.M.Gála 447 604
8. P.Mánik 429 1004
9.D. Irsák 415 1153
10.R.Bleščák 304 509

Popri týchto zápasoch sa
„ORF COSMOS“ zúčastňuje aj
na futbalových turnajoch v
meste Sereď, ako i v Liptov-
skom Jáne a v meste Izola v
Slovinsku. Na verejnosti sa
snažíme vzorne reprezentovať
svoj oddiel i mesto Sereď. Na-
svedčujú tomu i pravidelné
dlhoročné pozvania na futba-
lové turnaje. V roku 2010 sme
založili občianske združenie,
ktoré má v súčasnosti 70 čle-
nov. Spolu s rodinnými prí-
slušníkmi a priateľmi organi-
zujeme mnoho spoločenských
akcií, ako sú brigády, varenie
gulášu, turistické výlety, spo-
ločenské posedenia a mnoho
ďalších aktivít, ktoré spájajú
našich rodinných príslušní-
kov i ostatných členov.
Zakladateľov „ORF COS-

MOS“ teší, že oddiel svojou dl-
horočnou činnosťou a prezen-
táciou na verejnosti oslovuje
ďalších i mladších členov, kto-
rí v oddieli nachádzajú pre se-
ba, svoje manželky i deti špor-
tové, kultúrne a spoločenské
vyžitie s možnosťou príjemne
stráviť voľný čas v kruhu sr-
dečných ľudí.

Správna radaCosmosu
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Krása paličkovanej čipky
Výstava „Krásapaličko-
vanej čipky“ sauskutoč-
nilapočasapríla vGa-
lantskomosvetovom
stredisku.

Záštitu nad ňou mal Trnav-
ský samosprávny kraj, Ga-
lantské osvetové stredisko a
obec Šoporňa. Členky Klubu
paličkovanej čipky pri MoMS
v Šoporni prijali pozvanie
riaditeľky Mgr. Margity
Knappovej a spoluzorganizo-
vali pôvabnú výstavu palič-
kovanej čipky.
Prítomní si na vernisáži

zaspievali spolu s Detským
folklórnym súborom Važinka
a ľudovou hudbou Muzička
pod vedením Dr. Jozefa Bú-
rana. Zazneli i verše v podaní

pani Heleny Vaškovej. S ob-
divom a radosťou zo spolu-
práce sa hosťom i účinkujú-
cim prihovorila Mgr. M.
Knappová.
Pani Hermína Homolová,

vedúca klubu, zaspomínala
na bohatú históriu i zaslúže-
né úspechy paličkárok. Sa-
mozrejme, nechýbali „šo-
pornanské inšé“ - skvelé pa-
gáčiky i veselá nálada so spe-
vom a hudbou.
Na výstave ste mohli vidieť

dielka s vychýrenou šopor-
nianskou paličkovanou čip-
kou, ako i dekorácie podľa
najnovších vzorov. Členky
klubu sa tešia na vašu náv-
števu na ich ďalších poduja-
tiach.
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Eva Horváthová (1953),Alžbeta Šišková (1919), Lukrecia Jarašová
(1925), Zdenek Slabý (1952), Vilma Macková (1931), Veronika Hab-
dáková (1927), Emília Ondrejčáková (1915), Zora Miškejová (1920),
Kamil Bačík (1967), Erika Sečenová (1940), Jozef Malay (1921),Má-
riaMegová (1938), Jiří Doboš (1954),TeréziaHábelová (1938).

Česť ichpamiatke!

OPUSTILI NÁS

MESTSKÉMÚZEUM-
FÁNDLYHOFARAVSEREDI

UlicaM.R. Štefánika8

STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória
seredského regiónu; Hrad Šin-
tava; Lapidárium s barokovými
sochami; Výstava tehál zo
zbierkyDušana Irsáka.

EXPONÁT MESIACA: Braunsove
moridlá na drevo z dielne koši-
káraMichala Tormu. Vzorkovni-
ca moridiel na drevo pre košikár-
ske družstvo z 50. rokov 20. storo-
čia, exponát domúzeadarovalMi-

lan Dostál zo Šintavy.

VÝSTAVY: Z HISTÓRIE 2. SVE-
TOVEJ VOJNY V SEREDI - 70
ROKOV OD VOJNOVÝCH
HRÔZ. Výstava historických
exponátov a archívnych doku-
mentov z obdobia rokov 1938 –
1946 z regiónu Sereď. Výber zo sú-
kromných zbierok a zbierokMest-
skéhomúzea v Seredi a partnerov.
Výstava potrvá do 30. 9. 2015.

PODUJATIA: „NOC MÚZEÍ, kla-
vírny recitál RICHARDA RIK-
KONA - 16. 5. 2015 o 18.00 h, Mú-
zejná záhrada.

KULTÚRNE POZVÁNKY

Obrovský úspech
basketbalistiek z gymnázia
Seredčankypostúpili
na školskémajstrovstvá
Slovenskavbasketbale
dievčat.

Žiačky osemročného gymná-
zia v zložení H. Bobuľová, E.
Buchová, V. Hechtová z tercie,
L. Holíková z prímy, S. Scher-
hauferová zo sekundy a A. Hu-
binská, A. Klištincová, S. Mrn-
ková, E. Nešťáková, K. Scher-
hauferová z kvarty po víťaz-
stve v okresnom kole repre-
zentovali našu školu na kraj-
skom kole, kde sa po pekných

zápasoch umiestnili na 1.
mieste a tým si vybojovali
účasť na Majstrovstvách SR
základných škôl v basketbale,
ktoré sa uskutočnili v Koši-
ciach v dňoch 24. a 25. 3. 2015.
Na turnaji sa hralo v dvoch

skupinách. Dievčatá vyhrali

všetky tri zápasy vo svojej
skupine a z prvéhomiestama-
li pekné vyhliadky na medai-
lu. Semifinálový zápas s Ru-
žomberkom nešťastne prehra-
li. V zápase o 3. miesto boli
úspešnejšie a svojho súpera –
Spojenú školu Lendak - s pre-
hľadom porazili. Domov si
priniesli bronzové medaily, čo
je v histórii školy najväčší
úspech v tejto kategórii. Diev-
čatám blahoželáme a prajeme
ešte veľa pekných úspechov.

ZUZANALÁŠTICOVÁ,
SILVIASCHERHAUFEROVÁ



PROGRAM KINA NOVA MÁJ 2015
DETSKÉ PREDSTAVENIE: MA-
LÝ PÁN (Malý Pán). 1. – 2. – 3. 5.
2015 piatok – sobota -nedeľa
16.30 h. Rozprávkové dobro-
družstvo Malého Pána s nád-
herným výtvarným spracova-
ním na motívy úspešnej det-
skej knihy „Veľká cesta Malé-
ho Pána“. ČR/SR, vstupné 4 €.
AVENGERS 2: VEK ULTRO-

NA (Avengers:AgeofUltron). 1.
– 2. – 3. 5., piatok 2D – sobota 3D
18.30 h, nedeľa 2D 20.30 h a 7. –
8. 5. 2015 štvrtok 2D 19.00 h,
piatok 3D 18.00 h. Veľkolepé
pokračovanie najúspešnejšie-
ho komiksového filmu všet-
kých čias. USA, vstupné 2D 4€,
3D 6 €.
DAJTE MI POKOJ! (Une he-

ure de tranquillité). 1. – 2. – 3. 5.
2015 piatok – sobota 21.15 h, ne-
deľa 18.30 h. Ja že som sebec?
Francúzsko, vstupné 4 €.
REŽISÉRSKY ZOSTRIH:

VOTRELEC (Director´s Cut:
Alien). 5. 5. 2015 utorok 19.30 h.
Obnovená digitálna premiéra
kultového sci-fi hororu. USA,
vstupné 4 €.
EX MACHINA (Ex Machina).

6. a 12. – 13. 5. 2015 streda 19.30
h, utorok – streda 19.30 h. Kde
začína človek? VB/USA, vstup-
né 4 €.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

CILILING A ZVER-NEZVER
(Tinker Bell and the Legend of
the Neverbeast). 8. – 9. – 10. 5.
2015 piatok – nedeľa 2D 16.30 h,
sobota 3D 16.30 h. Nové dobro-
družstvá víly Cililing a jej

priateľov. USA, vstupné 2D 3 €,
3D 5 €.
NEUTEČIEŠ (It Follows). 8. –

9. – 10. 5. 2015 piatok 20.45 h,
nedeľa 20.00 h, sobota 18.00 h.
Prežite najdesivejší orgazmus.
USA, vstupné 4 €.
TO DIEVČA MUSÍŠ MILO-

VAŤ (She´s funny that way). 9.
– 10. 5. 2015 sobota 20.00 h, ne-
deľa 18.00 h. S kým si ustelieš,
s tým budeš (spať) hrať. USA,
vstupné 4 €.
LADÍME 2 (Pitch Perfect 2).

14. – 15. 5. 2015 štvrtok 19.30,
piatok 19.00 h. Natrieme vám
to priam svetovo. USA, vstup-
né 4 €.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

VEĽKÁ ŠESTKA (Big Hero 6).
15. – 16. – 17. 5. 2015 piatok 2D
17.00 h, sobota 3D 16.30 h, ne-
deľa 2D 16.30 h. Bláznivé hr-
dinstvá nafukovacieho robota
a zázračného dieťaťa. USA,
vstupné 2D 3 €, 3D 5 €.
MADMAX: ZBESILÁ JAZDA

(Mad Max: Fury Road). 15. – 16.
– 17. 5. 2015 piatok 3D 21.00 h,
sobota 3D 18.30 h, nedeľa 2D
20.45 h. Budúcnosť patrí šia-
lencom. Austrália, vstupné 2D
4 €, 3D 6 €.
ZABIJACI (Fasandræberne).

16. – 17. 5. 2015 sobota 20.45 h,
nedeľa 18.30 h. Kto stojí za 20
rokov starou sériou vrážd?
Dánsko, vstupné 4 €.
BABY KINO: SLEPAČÍ ÚLET

(Chicken Run). 17. 5. 2015 ne-
deľa 10.00 h. Animovaná ro-
dinná komédia. Veľká Britá-

nia, vstupné 0,50 €.
FILMOVÝ KLUB: MOTÝLE

(The Duke of Burgundy). 19. 5.
2015 utorok 19.30 h. Kinofilná
lahôdka s podmanivou erotic-
kou atmosférou a výraznou
hudobnou zložkou. Veľká Bri-
tánia, vstupné 3 €, členovia FK
2 €.
EUROKINO: LÁSKA NA PR-

VÝ BOJ (Les Combattants). 20.
5. 2015 streda 19.30 h. „V ar-
máde ide o život, no v láske
o prežitie.” Francúzsko,
vstupné 3 €.
DEŇ BLBEC (Nicht mein

Tag). 21. – 22. 5. 2015 štvrtok
19.30 h, piatok 19.00 h. Prežili
ste niekedy DEŇ BLBEC? Ne-
mecko, vstupné 4 €.
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

KONEČNEDOMA (Home). 22. –
23. – 24. 5. 2015 piatok 2D 17.00
h, sobota 3D 16.30 h, nedeľa 2D
16.30 h. Mimozemšťania
ovládli planétu Zem a ľudia sa
museli vysťahovať... USA,
vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.
POLTERGEIST (Poltergeist).

22. – 23. – 24. 5. 2015 piatok 3D
21.00 h, sobota 3D 18.30 h, ne-
deľa 2D 20.30 h. Z čoho máte
najväčší strach? USA, vstupné
3D ČD 6 €, 2D ČT 4 €.
ŽIVOT JE ŽIVOT (Život je ži-

vot). 23. – 24. 5. 2015sobota20.30
h, nedeľa 18.30 h. Manželský
pár rieši milostné a životné es-
kapády svojich troch dcér, ale
predovšetkým svoje vlastné.
ČR, vstupné 4 €.
FILMOVÝ KLUB: SURI (Su-

ri). 26. 5. 2015 utorok 19.30 h.
Dokument Pavla Barabáša
o unikátnom prírodnom kme-
ni Suri, ktoré sa rozhodlo bo-
jovať za zachovanie svojich
tradícií a pôvodného spôsobu
života. SR, vstupné 3 €, členo-
via FK 2 €.
KRAJINA ZAJTRAJŠKA (To-

morrowland). 27. – 28. – 29. 5.
2015 streda – štvrtok 17.00 h,
piatok 19.00 h. V neznámom
čase a neznámom priestore sa
ukrýva dokonalé miesto, kam
smú vstúpiť len vyvolení. Si
jednýmz nich?USA, vstup. 4€.

DETSKÉPREDSTAVENIE:SE-
DEM ZHAVRANENÝCH BRA-
TOV (Sedem zhavranených
bratov). 29. – 30. – 31. 5. 2015
piatok 17.00 h, sobota – nedeľa
16.30 h. Rozprávka na motívy
Pavla Dobšinského. ČR/SR,
vstupné 4 €.
SAN ANDREAS (San Andre-

as). 29. – 30. – 31. 5. 2015 piatok
3D 21.15 h, sobota 3D 18.30 h,
nedeľa 2D 20.30 h. Vždy sme
vedeli, že raz to príde. USA,
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €.
DIVOKÁ DVOJKA (Hot Pur-

suit). 30. – 31. 5. 2015 sobota

20.30 h, nedeľa 18.30 h. Dve
ozbrojené a mierne nebezpeč-
né krásky na úteku. USA,
vstupné 4 €.

Predaj a predpredaj vstupeniek pondelok-
piatok 12:00–20:00, sob-nede 16:00–21:00.
Možnosť občerstvenia v bufete kina.
Program kina a rezervácie vstupeniek na:
www.kinonova.sered.sk. Informácie aj na
www.facebook.com/nova.sered.
Vedúca kina: Marta Vácziová, mobil: 0911
424 084, e-mail: kinonova@sered.sk.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
KINO NOVA SEREĎ JE ČLENOM EUROPA
CINEMAS NETWORK.

TP5304001

TP4306634
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Gymnázium’s going green!
Zelená je farbou, na ktorú sa
môžete vždy spoľahnúť. Upo-
kojí, privedie naspäť do objatia
matky prírody.
Z tohto predpokladu vznikla

naša idea vyjsť von z tried
a učiť niektoré lessons/Stun-
den/hodiny vonku, novo-
vytvorenej open-air triede.
Vypracovali sme projekt, ktorý
bol úspešný suma 3 000 eur
grantového programu ELITE

2014 spoločnosti Samsung sa
použila na nákup 4 stolov 12
lavíc vydláždenie povrchu

pod nimi. Časť nákladov bola
uhradená fondov rodičov-
ského združenia pri GVMS.
Drevené stoly a lavice po-

skytnú útulné miesto 24 žia-
kom, sú obklopené peknými
záhonmi, trávnikom a najop-
timistickejším osvetlením vô-
bec – jarnýmslnkom.Nokto by
(sa) turádneučil?Spoločnesme
testovali a tvrdíme: skvelé na
skupinovú prácu, hodiny
s prevahou diskusie alebo tvo-
rivé aktivity.

Ľ. FAKTOROVÁ,
K.VALÁBKOVÁ,GVMS

TP5306119

www.dianagold.sk

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

ZLATNÍCTVO

Ponúkame aj široký výber 

zásnubných prsteňov,
zlatých a strieborných 
šperkov.

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

Predajňa:
Sereď, Námestie Slobody 1196

VÝŽIVNÉ MINERÁLY PRE CELÚ RODINU
NA ZÁDKLADE DIAGNOSTIKOVANIA (VYŠETRENIA)

ORGÁNOV RAV PRÍSTROJOM

TP5306184

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

MERCI darčeková predajňa

y

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

TP53020005

Odvoz zabezpečíme zo Slovenska

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.

0910 180 252 www.spolocnicka-konzumentka.sk

LUXUSNÝ NOČNÝ KLUBV 
RAKÚSKOM MESTE GRAZ

TP5310011

TP5306226 TP5306003

Kontakt: 0908 119 830
               

Kúpeľné námestie 2603/4, Sereď 

otvorené 7 dní v týždni...

Kontakt: 0908 119 830
               

Kúpeľné námestie 2603/4, Sereď 

TP53020326
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Vlaky smerujúce do pekla
Pred 73 rokmivypravili
z popradskej staniceprvý
transport židovskýchžien
a dievčatdokoncentrač-
ného táborav poľskom
Osvienčime.

Tým sa začala prvá etapa de-
portácií židovského obyvateľ-
stva zo Slovenska. Vlaky sme-
rujúce do pekla boli vypravo-
vané aj zo Serede.
Študenti Obchodnej akadé-

mie v Seredi si pripomenuli
tieto tragické udalosti zaují-
mavými aktivitami. V úvode
projektu využili krátky film
z produkcie občianskeho
združenia Edah, v ktorom pán
Naftali Fürst spomína: „Do se-
redského tábora som sa dostal
v máji 1942, keď som mal 9 ro-
kov. Prišiel som sem s rodičmi
a sosvojímbratom.Tusmeboli
skoro až do Slovenského ná-
rodného povstania v roku 1944.
Bolo tu strašné byť, lebo zo Se-
rede odchádzali transporty do
Poľska a Nemecka a vtedy sme
už vedeli, že ideme na smrť.“
Slovenské protižidovské záko-
ny ho odsunuli na okraj spo-
ločnosti. Prešiel tábormi Se-
reď, Birkenau, Budy a Buchen-
wald, kde bol oslobodený. Mo-
mentálne pán Fürst žije v Iz-
raeli. Práve v Izraeli v Jeruza-
leme vMedzinárodnom ško-
liacom stredisku holokaustu –
Jad Vašem, pedagógom zo Slo-
venska pripravili spolu s Dr.
Martinom Korčokom neza-
budnuteľnú emotívnu aktivi-
tu. Boli to „spomienky na noc
z 1033 nocí, v rokoch 1944-45.“
Ako sámpovedal:„ ...Zvolil som
si príhodu jednej noci z 2. 11.
1944 do 3. 11. 1944, noc nášho
transportu z pracovného tá-
bora Sereď do Osvienčimu –
Birkenau…“
Rozprávanie z pozície 12-

ročného chlapca, ktorý spolu
s bratom a svojimi rodičmi za-
žili cestu vlakom do osvien-

čimského pekla, precítili
účastníci školenia stojaci tes-
ne vedľa seba na vymedzenom
malompriestore.Ani jednooko
nezostalo suché.
Aj študenti 1. a 2. ročníka

prežili podobný zážitok. Stáli
ticho, bez jediného slovíčka,
všetci vo svojich dušiach cit-
livo vnímali spomienky člove-
ka, ktorý jediný zo svojej rodi-
ny prežil:
„...2. 11. 1944 poobede nás za-

čali nakladať do dobytkových
uzavretých vagónov dlhého
vlaku.Boli smenatlačení asi 80
ľudí, starí, chorí a deti. Vo va-
góne boli 2 – 3 kýble. Podvečer
zavreli dvere a zarigľovali ich...
Situácia vo vagóne bola nezne-
siteľná, obrovský smrad, stále
plač, ovládol nás veľký strach.
Nás všetkých sa zmocnili naj-
horšie myšlienky. Situácia bo-
la hrôzostrašná! Mali sme ešte
malú nádej, snáď vyhodia ko-
ľajnice do vzduchu a vlak ne-
dosiahne svojho cieľa. Žiaľ, ani
to sa neuskutočnilo. Na druhý
deň v podvečer sme pristáli
v Osvienčime – Birkenau. To je
koniec príbehu jednej noci, po
ktorej mi dodnes ostala hlboká
jazva na duši.“
V druhej etape, po potlačení

SNP a následnej okupácii Slo-

venska nacistickými vojen-
skými a policajnými jednot-
kami bol v Seredi zriadený
z pôvodne pracovného tábora

koncentračný tábor. Od sep-
tembra 1944 do marca 1945 bo-
lo zadržaných a v tábore väz-
nených 11 719 Židov. Do Serede
sústredili Židov, ktorí ešte zo-
stali na území Slovenska. Po-
sledný transport s 360 osoba-
mi odišiel zo Serede 31. marca
1945 do Terezína.
Namiesto záveru uvádzame

niekoľko myšlienok našich
študentov: „ Ako sa mohlo ta-
kéto zverstvo dopustiť! Čo
mohli prežívať rodičia, keď ve-
deli, čo ich a ich deti čaká!
A nám sa niekedy nechce cho-
diť do školy! My sme teraz len
chvíľu stáli a počúvali a bolo
mi veľmi smutno, zvieralo mi
hrdlo. Neviem si to ani pred-
staviť, čo prežívali v tej dobe
deti a my sa sťažujeme!

MARIANAKAMENSKÁ
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Slávnostné
oceňovanie učiteľov
NaMsÚv Seredi zorganizovali dňa
25.marcapod záštitou školskej,
športovej a bytovej komisie sláv-
nostnéoceňovanie pedagógov, kto-
ré sa konalopri príležitosti Dňauči-
teľov. kultúrnyprogramsapo-
staralo duoRomanica Trnavy, kto-
ré tvorí IkaKraicova RomanKraic.

Príslušná komisia vždy na začiatku roka
schváli kritéria pre oceňovanie v jednot-
livých kategóriách. Aj v tomto roku sem
boli zahrnutí pedagógovia zo základných,
materských či stredných škôl, ktoré sa na-
chádzajú na území mesta Sereď. Okrem
toho boli ocenení učitelia voľno časových
aktivít, ale aj tí, ktorí dostali ocenenie za
mimoriadny a celoživotný prínos v oblas-
ti školstva.
V kategórii pedagóg ZŠ si odniesli oce-

nenie Jana Červeňová, Ružena Kaducová,
Dagmar Kuričová a Silvia Slováková.
Jana Červeňová je učiteľkou na ZŠ J. A.

Komenského. V tejto oblasti pôsobí už 34
rokov. V pedagogickej činnosti dosahuje
veľmi dobré výsledky. Pri výkone svojej
práce využíva všetky informačné a komu-
nikačné technológie, čím výrazným spô-
sobom prispieva k vyučovaciemu proce-
su. Okrem toho, že sa žiakom venuje po-
čas vyučovania, pripravuje ich aj na rôzne
školské a mimoškolské súťaže a niekoľko
rokov vykonávala aj funkciu predsedu Ra-
dy školy.
Ružena Kaducová je dlhoročnou vedú-

cou predmetovej komisie cudzích jazykov
na ZŠ J. Fándlyho a pre žiakov II. stupňa
organizuje množstvo podujatí. Sú to na-
príklad projektové súťaže ku Dňu vody
v spolupráci s projektom „Zelená škola“ či
aktivity na tému „Doprava a ovzdušie“.
Pripravuje žiakov na vedomostné súťaže,
či olympiádu v nemeckom jazyku, či po-
znávacie a vzdelávacie exkurzie. Okrem
toho je spoluorganizátorkou predaja via-
nočných výrobkov na seredských vianoč-
ných trhoch. Na škole vedie krúžok záuj-
movej činnosti s názvom „Klub dobrých
nápadov“.
Dagmar Kuričová pracuje na ZŠ J. A. Ko-

menského už 30 rokov. Má veľmi kladný
vzťah k deťom a obetuje im množstvo
svojho voľného času. Jej prístup k žiakom
je vždy zaujímavý, kreatívny a zábavný.
Zapája ich pravidelne do výtvarných, li-
terárnych a recitačných súťaží. Odmenou
sú vždy pekné ocenenia. Zároveň je veľ-
kým prínosom pri organizovaní rôznych
kultúrnych a divadelných podujatí pre
žiakov či zamestnancov školy.
Silvia Slováková pracuje už niekoľko ro-

kov na ZŠ J. Fándlyho. Už dvadsiaty druhý
rok sa aktívne angažuje v odborovom zvä-
ze vo funkcii predsedníčky ZO OZ a zastu-

puje všetkých zamestnan-
cov. Vo svojom voľnom ča-
se vedie plavecký krúžok
a venuje sa menej pro-
spievajúcim žiakom for-
mou doučovania. Okrem
toho je garantkou vyučo-
vacieho predmetu sloven-
ský jazyka a literatúra. Or-
ganizuje súťaže ako Ša-
liansky Maťko alebo Čaro
slova a vedie školskú kniž-
nicu. Je organizátorkou
mnohých aktivít ako na-
príklad Číta celá škola, Či-
tateľský maratón či Zálož-
kadoknihyspája.Vďaka jej
úsiliu a odhodlanosti škola získala viaceré
ocenenia.
V kategórii vynikajúci pedagóg MŠ zís-

kala ocenenie Eva Čmaradová. Aktívne sa
zúčastňuje kontinuálnych a celoživot-
ných vzdelávaní zameraných na rozvoj
a učenie sa dieťaťa. Je absolventkou vzde-
lávacej nadácie Susan Kovalikovej a na-
dobudnuté poznatky uplatňuje v každo-
dennej praxi. Vo svojich triedach uplat-
ňuje zmysluplné učenie s možnosťou vý-
beru, kde sa rozvíja a prejavuje celá osob-
nosť dieťaťa. Vždy sa snaží rozvíjať v de-
ťoch ich tvorivosť, sebaúctu a osobnostné
kompetencie a aktívnym spôsobom spo-
lupracuje s rodičmi.
V kategórii vynikajúci pedagóg strednej

školy za mimoriadne výsledky vo
výchovno-vzdelávacom procese a za sta-
rostlivosť o talentovaných študentov si
odniesla ocenenie Mariana Straková
z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi.
Jej záujem sa sústreďuje na predmety bio-
lógia či chémia a s nimi súvisiaca envi-
ronmentálna výchova. Pod jej vedením
študenti pravidelne dosahujú vynikajúce
výsledky vo všetkých súťažiach. Výrazný
podiel mala aj na úspechoch Jaroslava Fe-
renca, ktorý túto školu reprezentoval na
medzinárodných súťažiach.
Ocenenie za voľnočasové aktivity zís-

kali Marián Bihari a Jolana Čomajová.
Marián Bihari je pedagógom s dlhoroč-

nou praxou na ZUŠ J. Fischera Kvetoňa
v Seredi. Venuje sa hre na keyboarde
a svojich žiakov pripravuje na rozličné
vystúpenia. So svojimi zverencami dosa-
huje vynikajúce výsledky. K najvýraznej-
ším úspechom patria ocenenia Bruna
Štibrányiho, Martina Huteru, Martina
Krivošíka a Veroniky Zlatohlávkovej na
v poradí siedmej celoštátnej súťaži v hre
na keyboarde, ktorá sa uskutočnila v mi-
nulom roku v Považskej Bystrici. Marián
Bihari je pozitívnym príkladom pre svo-
jich žiakov nielen svojimi vlastnými in-
terpretačnými aktivitami, ale aj ako člen

jazzového zoskupenia Seredský Dixieland
Band.
Jolana Čomajová sa vždy venovala ta-

lentovaným a športovo nadaným žiakom
na škole. V roku 1996 bola ako bývalá hráč-
ka basketbalu a trénerka iniciátorkou za-
loženia Školského športového strediska
basketbalu chlapcov. Pod jej vedením zís-
kali najvyššie umiestnenie na Majstrov-
stvách SR, ale aj na krajských či medzi-
národných turnajoch. So svojimi žiakmi
vždy vzorne reprezentovala túto školu, za
čo jej právompatrí ocenenie.
Ocenenie za mimoriadny prínos a celo-

životnú angažovanosť v oblasti školstva
získal Igor Beno, Helena Földešiová, Ján
Horniak, Agnesa Horniaková Milan No-
vák.
Igor Beno pracuje na OA v Seredi od ro-

ku 1983 ako technik-programátor. So žiak-
mi dosahuje v tejto oblasti veľmi pekné
výsledky. Vďaka jeho vedomostiam, ktoré
odovzdáva svojim študentom, mnohí
z nich pokračujú v štúdiu informatiky na
ďalších školách. Patrí k obľúbeným peda-
gógom nielen u žiakov, ale aj v kolektíve
zamestnancov školy. V tomto školskom
roku sa zároveň jeho aktívny pracovný ži-
vot končí odchodomdo dôchodku.
Helena Földešiová je dlhoročná zamest-

nankyňa ZŠ J. Fándlyho. Od roku 1993 za-
stáva funkciu zástupkyne riaditeľa školy
trpezlivo pracuje pri koordinácii peda-

gogických pracovníkov. Aktívne sa zú-
častňuje na všetkých aktivitách školy so
žiakmi dosahuje vynikajúce výsledky na
literárnych hudobných súťažiach. Jej
organizačný talent cit pre umelecké za-
meranie naplno prejavila ako hlavná or-
ganizátorka dramaturgička programu
pri príležitosti osláv 30. výročia školy.
Svojím prístupom plneniu povinností je
vzorom aj pre ostatných kolegov.
Ján Horniak pracuje v školstve už 37 ro-

kov. Vo vyučovacom procese dosahuje
veľmi dobré výsledky. Žiakov pripravuje
na rôzne školské a mimoškolské súťaže.
Dlhé roky vedie na škole aj turistický krú-
žok, čím rozvíja u detí kladný vzťah k prí-
rode. Bol riaditeľom na ZŠ P. O. Hviezdo-
slava a pričinil sa o implementáciu rôz-
nych projektov. Pod jeho vedením škola
dosahovala veľmi pekné úspechy.
Ocenená bola v tejto kategórii aj jeho

manželka Agnesa Horniaková, ktorá pra-
cuje na Obchodnej akadémii v Seredi. Svo-
jimi vedomosťami oslovuje študentov
najmä v predmetoch slovenský jazyk a li-
teratúra, francúzsky jazyk a dejepis. Vďa-
ka jej úsiliu dosahujú popredné miesta
v jazykových olympiádach a literárnych
súťažiach na celoslovenskej úrovni.
Milan Novák je učiteľom na ZŠ J. Fánd-

lyho od roku 1985, kde vyučuje slovenský
jazyk. Má veľkú zásluhu na zriadení Škol-
ského športového strediska hádzanej žia-
čok, kde zároveň pracuje ako tréner. Pod
jeho vedením žiačky získali v r. 2004 titul
majsterky Slovenska a dosahujú význam-
né úspechy na krajských a medzinárod-
ných súťažiach. STANISLAVA JANEGOVÁ
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