
Ambiciózne plány 
premenili na skutočnosť
OZ Pomocníček netreba 
vôbec zvlášť predstavo-
vať. Stoja za ním šikovné 
mamičky zo Serede, kto-
ré svoju energiu denne 
vynakladajú na to, aby 
pomohli finančne či ma-
teriálne inak obdareným 
deťom a zároveň ich ro-
dinám. Ich veľkým snom 
bolo vybudovať centrum, 
kde by sa mohli deťom 
poskytovať vhodné te-
rapie, cvičenia a masáže. 
A to sa nakoniec aj po-
darilo.

Slávnostné otvorenie Den-
ného centra Pomocníček sa 
konalo 5. mája. Pozvaných 
hostí srdečne privítala mo-
derátorka Adela Banášová, 
ktorej sa zároveň dostalo poc-
ty byť krstnou mamou zaria-

denia. No a niet sa ani čomu 
čudovať. Práve ona je veľkou 
fanúšičkou združenia už nie-
koľko rokov a svojou účasťou 
a moderovaním podporuje 
všetky ich podujatia. Krstilo 
sa netradične a veľmi origi-
nálnym spôsobom bublinka-
mi šťastia.

„V prvom rade musím po-
vedať, že členky združenia už 
roky veľmi obdivujem preto, 
že keď si niečo zaumienia, tak 
idú za tým a dotiahnu to ešte 
aj v časovom limite do úspeš-
ného konca, čo je aj pre mňa 
veľmi inšpirujúce. Podľa mňa 
to dokážu aj preto, že vedia k 
sebe pritiahnuť veľa pozitív-
nych ľudí, ktorí im v tom po-
máhajú. Ja preto želám tomu-
to centru, aby z neho vychá-
dzali šťastnejší, spokojnejší 
a zdravší ľudia. Aby si tu ma-

mičky oddýchli, nadviazali 
nové kontakty a mohli zdieľať 
svoje skúsenosti či nové poci-
ty,“ uviedla Adela Banášová.

Daniela Matušková, Micha-
ela Miškolciová, ale aj nový 
člen Rudolf Miškolci, ktorý v 
združení nahradil Ľubomíru 
Polákovú, mali od začiatku 
predstavu o tom, ako by cen-
trum malo vyzerať. So svojimi 
plánmi sa obrátili na vede-
nie miesta a to im ponúklo 
priestory v budove Mestské-
ho bytového podniku. Už na 
prvý pohľad im bolo jasné, že 
ich čaká veľmi veľa práce. Vy-
budovanie vhodných priesto-
rov si vyžadovalo kompletnú 
rekonštrukciu, vrátane vý-
stavby samostatného a bez-
bariérového vstupu. Po troch 
mesiacoch skonštatovali, že 
to zvládli a všetko doviedli do 

úspešného konca.
„Okrem priestrannej ča-

kárne budú mať mamičky s 
deťmi k dispozícii aj kuchyn-
ku, ale čo je najdôležitejšie, sú 
tam dve špeciálne miestnosti. 
Jedna sa nazýva multisen-
zorická, v nej bude pracovať 
špeciálna pedagogička, kto-
rá poskytne deťom terapie 
podľa stupňa ich mentálneho 
rozvoja a druhá – fyziotera-
peutická – sa bude využívať 
na cvičenie, masírovanie a 
iné účinne procedúry. Touto 
cestou by sme sa chceli veľmi 
pekne poďakovať všetkým, 
ktorí nám pri budovaní cen-
tra pomáhali, ale aj tým, ktorí 
naše združenie akýmkoľvek 
spôsobom podporujú. ĎAKU-
JEME!“ uviedla Michaela Mi-
školciová.

StAnISlAvA JAnegOvá

S radosťou sme prijali 
správu, že bývalý 
absolvent nášho gym-
názia, doc. Ing. Ľubomír 
Švorc, PhD., dosiahol ob-
rovský úspech – stal sa 
mladým vedcom 
roka 2014. 

Túto súťaž každoročne vy-
hlasuje Centrum vedecko-
-technických informácií SR, 
ďalej SAV a Zväz slovenských 
vedeckotechnických spo-
ločností a konal sa už jej 18. 
ročník. Ľubomír Švorc zví-
ťazil v kategórii Mladá osob-
nosť vedy. Cena sa udeľuje 
vedcom do 35 rokov a v jeho 
prípade išlo o ocenenie v od-
bore analytická chémia. Ťa-
žiskom vedeckovýskumnej 
činnosti doc. Švorca je vývoj 

inovatívnych, rýchlych a cit-
livých analytických metód 
využitím nových elektródo-
vých materiálov pre stano-
venie analytov v potravinár-
skych, klinických a environ-
mentálnych vzorkách. Jeho 
vedeckovýskumná práca je 
spojená aj s výchovou štu-
dentov v rámci bakalárskych 
projektov, semestrálnych, 
diplomových a dizertačných 
prác, čo sa prejavilo na ich 
úspechoch a umiestnení na 
študentských vedeckých 
podujatiach. Doc. Švorc ab-
solvoval zahraničné vedecké 
stáže na Karl-Franzens uni-
verzite v Grazi a na Porúr-
skej univerzite v Bochume. 
V roku 2013 prevzal ocenenie 
„Cena firmy Metrohm“ za 
najlepšiu publikáciu mla-

dého elektroanalytického 
chemika do 35 rokov. Jeho 
činnosť je dokumentovaná 
aj bohatou publikačnou a ve-
deckou aktivitou (65 článkov 
v zahraničných karentova-
ných časopisoch, 70 príspev-
kov z vedeckých podujatí, 14 
prednášok na zahraničných 

konferenciách) je aj rieši-
teľom viacerých vedeckých 
projektov. Na jeho vedeckú 
prácu je evidovaných vyše 
200 citácií. Svojím význa-
mom a kvalitou sú výsledky 
jeho práce naozaj obdivu-
hodné.

Doc. Ing. Ľubomír Švorc, 
PhD. sa narodil 26. apríla 1983 
v Galante a v rokoch 1997 – 
2001 študoval na Gymnáziu 
Vojtecha Mihálika v Seredi. 
V súčasnosti pracuje v Ústa-
ve analytickej chémie na 
Fakulte chemickej a potra-
vinárskej technológie STU 
v Bratislave. K oceneniu mu 
blahoželáme a prajeme ďal-
šie úspechy v jeho vedecko-
výskumnej práci. 

vIerA tkáčOvá, 
k. vAlábkOvá 

Ľubomír ŠVORC - vedec roka 2014
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 MDD 
bezpečnostných a záchranných zložiek  

Kde?  Pri vodnej ploche „Koleno“ za záhradkárskou oblasťou 

Kedy?  03.06.2015 od 08.00 hod. do 12.00 hod.   

Pripravené sú pre vás: 
ukážky výstroja a výzbroje, techniky, plavba detí na obojživelnom transportéri, jazda 
na terénnom aute, streľba zo samopalu, riešenia krízových situácií a pravý vojenský 
guláš 
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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

PREČITAJTE SI
Poslanci riešili kapacitný problém 
materských škôl
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v basketbale

Celoštátne kolá olympiád  
nie sú o náhode ani šťastí

Práca v logistickom centre LIDL

Míľa pre mamu

Rybári prišli zabojovať o tučnú 
finančnú odmenu a ďalšie ceny
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tohtoročný zápis detí do 
MŠ v Seredi opäť pouká-
zal na mnohé problémy. 
riaditeľky zaevidovali 
oveľa viac žiadostí, ako je 
voľných miest. 

Chýbajú priestory, v ktorých 
by bolo možné otvoriť ďalšie 
triedy. Situácii sa venovali na 
aprílovom zasadnutí zastu-
piteľstva poslanci a vedenie 
mesta. Z predložených ná-
vrhov mali vybrať, kde budú 
vybudované ďalšie kapacity 
tak, aby bola jedna trieda pri-
pravená pre deti už od sep-
tembra.

Jeden z poslancov, Michal 
Hanus, na tieto informácie 
zareagoval priamou otázkou 
vedeniu mesta. Chcel vedieť, 
prečo čakali až doteraz. Na 
základe dostupných štatistík 
mohlo vedenie mesta vedieť, 
koľko detí čaká na nástup do 
MŠ. Primátor mesta Martin 
Tomčányi mu vysvetlil, že Tr-
navská arcidiecéza plánovala 
v minulom roku na Garbiar-
skej ulici vybudovať cirkevnú 
škôlku.

„Tá škôlka bola v hre až do 
septembra minulého roka, 
keď sme im už oznámili, že 

dlhšie čakať nemôžeme. Pre-
to sme skôr nepodnikali žiad-
ne kroky. Asi by sme boli div-
ní, keby sme budovali škôlku 
v období, keď to chcel urobiť 
niekto druhý. Priestory na 
Garbiarskej sme im dokon-
ca chceli predať za symbo-
lické jedno euro. Žiaľ, ani do 
dnešného dňa sme nedostali 

z Arcidiecéznej charity žiad-
ne vyjadrenie,“ dodal Tom-
čányi.

Na rokovanie zastupiteľ-
stva boli poslancom predlo-
žené rôzne návrhy, ako by sa 
dal problém urýchlene vy-
riešiť. Poslanci sa nakoniec 
priklonili k alternatíve, že na 
tento účel použijú budovu 

Školského klubu detí pri ZŠ 
Juraja Fándlyho, ktorá záro-
veň susedí z MŠ na Ulici D. 
Štúra. Do septembra by tam 
mala byť pripravená jedna 
trieda pre približne 22 detí s 
tým, že ak si to budú okolnos-
ti vyžadovať, mesto k objektu 
pristaví ďalšie budovy.

StAnISlAvA JAnegOvá

Poslanci riešili kapacitný problém materských škôl

Poberatelia dôchodkov 
zo Sociálnej poisťovne v 
tomto období vo zvýšenej 
miere žiadajú potvrdenia 
o vyplatenom dôchodku za 
jednotlivé mesiace pred-
chádzajúceho roka. Potvr-
denia od nich žiada predlo-
žiť do 31. mája Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
na preukázanie výšky príj-
mov, ktoré sú rozhodujúce 
pre určenie výšky peňaž-
ného príspevku na kom-
penzáciu.

Sociálna poisťovňa na 
ich žiadosť vyhotoví po-
tvrdenie zväčša „na počka-
nie“. Ak bol však dôchodok 
v predchádzajúcom roku 
priznaný alebo bola vyko-
naná zmena vo vyplácaní 
dôchodku, nie je technicky 
možné potvrdenie vyhoto-
viť na počkanie. V takomto 
prípade Sociálna poisťovňa 
zašle potvrdenie prostred-
níctvom pošty do 2 až 3 týž-

dňov.
Žiadať o vyhotovenie po-

tvrdenia je možné osobne 
v ktorejkoľvek pobočke So-
ciálnej poisťovne alebo v 
Informačno-poradenskom 
centre ústredia Sociálnej 
poisťovne, telefonicky na 
bezplatnej linke Sociálnej 
poisťovne 0800 123 123 a 
elektronicky prostredníc-
tvom Formulára pre otázky 
na webovej stránke Soci-
álnej poisťovne www.soc-
poist.sk. Potvrdenie bude 
žiadateľovi zaslané pros-
tredníctvom pošty do 3 dní. 
Žiadať možno aj písomne 
na adrese: Sociálna pois-
ťovňa, ústredie, 29. augusta 
8, 813 63 Bratislava. Tento 
spôsob vybavovania potvr-
denia je však zdĺhavý, preto 
odporúčame požiadať Soci-
álnu poisťovňu telefonicky 
alebo elektronickou poštou.

SOcIálnA 
POISťOvňA  

Ministerstvo hospodár-
stva Sr zverejnilo na 
svojej webovej stránke 
výzvu na predkladanie 
žiadostí na podporu 
rozvoja priemyselnej 
výroby a služieb v roku 
2015. 

Mesto Sereď sa rozhodlo 
túto šancu využiť na vybu-
dovanie kompletnej infraš-
truktúry v Priemyselnom 
parku Sereď – Juh, čím by 
sa podarilo vytvoriť ideálne 
podmienky pre vstup ďal-
ších investorov.

Podobnou situáciou sa 
mesto zaoberalo aj pred 
piatimi rokmi, no s tým roz-
dielom, že vtedy bolo mož-
né získať financie z fondov 
EÚ, ale podmienky na zís-
kanie finančných zdrojov 
boli oveľa náročnejšie. Pod-
ľa slov primátora mesta by 
tento krok vtedy znamenal 
pre samosprávu veľké rizi-
ko.

„Jednou z podmienok 
bolo, že mesto malo zabez-
pečiť výstavbu závodu, v 
ktorom mali byť zamestna-
ní ľudia minimálne na ob-
dobie piatich rokov. Ak by sa 
nám to nepodarilo, museli 
by sme vrátiť sumu vo výš-
ke 180 mil. Sk. Teraz je situ-
ácia úplne iná. V súčasnosti 
spĺňame všetky podmien-
ky na získanie dotácie, kto-
rej výška bude závisieť od 
sumy preinvestovaných 
financií. Čoskoro tam bude 
dobudovaná prístupová 
komunikácia a v priemy-
selnom parku sa už začala 
výstavba centrálneho skla-
du spoločnosti LIDL, ktorá 
tam plánuje preinvestovať 
viac ako 40 mil. eur. Prá-
cu tam nájde približne 165 
ľudí. Zmluvy sú po právnej 
stránke zabezpečené tak, 
že samospráve momentál-
ne nehrozí žiadne riziko,“ 
uviedol primátor mesta Se-
reď Martin Tomčányi.

Výška dotácie z Minister-
stva hospodárstva SR môže 
byť poskytnutá v rozpätí od 
dvoch až do šiestich milió-
nov eur. Na investičnom 
zámere sa bude spolu s 
mestom podieľať aj spoloč-
nosť REBOD SK, s ktorou 
bolo podpísané ešte v roku 
2013 Memorandum o spo-
lupráci. Kompletne vybu-
dovaná infraštruktúra by 
mohla prilákať ďalších in-
vestorov.

„Už pri podpise memo-
randa sme si spoločne vy-
týčili, že ak sa naskytne 
taká možnosť, mesto sa 
bude uchádzať o dotácie na 
vybudovanie infraštruk-
túry. Táto príležitosť teraz 
prišla, tak ju treba využiť. 
Treba však podotknúť, že 
tieto financie budú iba 
malým zlomkom celkovej 
investície do vybudovania 
technickej infraštruktúry. 
Naša spoločnosť momen-
tálne financuje vybudova-
nie kompletného doprav-
ného napojenia a plynovú 
prípojku v tejto lokalite. 
Celková investícia bude vo 
výške 3 mil. eur,“ uviedol 
investičný riaditeľ spoloč-
nosti Rebod SK, a. s. Juraj 
Juritka.

Ak bude mesto v žiadosti 
o dotáciu úspešné, do mest-
skej kasy by v budúcnosti 
mohlo prúdiť oveľa viac 
finančných prostriedkov. 
Okrem zamestnanosti to 
budú hlavne čisté peniaze 
v podobe dane z nehnuteľ-
nosti a podnikania, čo je 
mimoriadne dôležité pre 
rozpočet mesta.  

Z toho dôvodu zvolal pri-
mátor mesta na 12. mája 
mimoriadne rokovanie 
MsZ. Poslanci tento krok 
jednohlasne podporili. Te-
raz ostáva len dúfať, že žia-
dosť o dotáciu bude úspeš-
ná. Výsledok by mal byť 
známy do dvoch mesiacov.

StAnISlAvA JAnegOvá

Ako žiadať potvrdenie 
o vyplatených dôchodkových 
dávkach pre úrady práce

Mesto požiada o dotáciu 
na vybudovanie infraštruktúry

Zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi 
otvoril a viedol Ing. Mar-
tin tomčányi, primátor 
mesta Sereď. Po schvá-
lení programu podala 
základné informácie k 
materiálu predkladateľka 
Ing. A. Halbrínová.

Mesto môže podať žiadosť o 
nenávratný finančný príspe-
vok na výstavbu technickej 
infraštruktúry na podporu 
priemyselnej výroby a slu-
žieb v roku 2015. Podpísaním 
Memoranda o spolupráci so 
spoločnosťou Rebod SK, a. s. 
má mesto možnosť uchádzať 
sa o poskytnutie dotácie z 
rozpočtu MH SR a realizovať 
investičný zámer. Územie 
medzi rýchlostnou cestou Rl, 
cestou I/62 a Novým Majerom 
je v súlade s Územným plá-
nom mesta Sereď pripravené 
na výstavbu technickej in-
fraštruktúry. Pre toto územie 
je vydané územné rozhodnu-
tie, stavebné povolenie na 
vybudovanie infraštruktúry 
spoločnosťou Rebod SK. V 
súlade so schváleným Me-
morandom o spolupráci bol 
pripravený návrh zmluvy o 
postúpení práv a povinnos-
tí, návrh zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného 
bremena, návrh zmluvy o 
budúcej zmluve o realizácii 
investície. Tieto podklady 
treba mať vypracované v sú-
lade s vyhlásenou výzvou. Je 
možnosť žiadať dotáciu min. 
vo výške 2 mil. Eur, ak celkový 
finančný objem je 6 mil. Eur. 
Ďalším kritériom na podanie 
žiadosti je poznanie investo-
ra. Výška dotácie sa odvíja 
od výšky preinvestovaných 
finančných prostriedkov 
investora v tomto území. V 
súčasnosti spoločnosť LIDL 
realizuje investičnú akciu, 
v ktorej predpokladá prein-

vestovať cca 40 mil. Eur a vy-
tvoriť 160 až 165 pracovných 
miest. Mesto Sereď spĺňa 
podmienky a kritériá na po-
danie žiadosti o poskytnu-
tie dotácie pre vybudovanie 
technickej infraštruktúry v 
priemyselnej zóne. Priemy-
selná zóna s rozlohou asi 240 
hektárov je pri diaľnici Rl a 
má pre investorov strategic-
ky výhodnú polohu. Ďalšie 
nevyhnutné kroky, ktoré je 
potrebné vykonať, je získanie 
práva stavebníka na mesto 
Sereď a povinnosť podpísať 
zmluvu so spoločnosťou MH 
Invest, ktorá by mala doze-
rať nad realizáciou tejto in-
vestičnej akcie zo štátneho 
rozpočtu. Stavebné povolenia 
pre toto územie sú vydané. V 
roku 2010 bol prerokovávaný 
investičný zámer na poskyt-
nutie dotácie z prostriedkov 
EÚ. Za uplynulých 5 rokov 
prišlo k zmene v tomto úze-
mí, vybudovala sa prístupová 
komunikácia, je známy in-
vestor, ktorý realizuje v tej-
to lokalite investičnú akciu. 
Vybudovaním technickej in-
fraštruktúry sa zvýši atrak-
tivita mesta Sereď, zabezpe-
čí sa zvýšenie pracovných 
príležitostí a mesto získa 
do rozpočtu mesta finančné 
prostriedky z dane z nehnu-
teľnosti. Po krátkej rozprave 
poslanci MsZ schválili: 

1. Investičný zámer mesta 
realizovať výstavbu technic-
kej infraštruktúry v Priemy-
selnej zóne Sereď – Juh za 
podmienky zabezpečenia jej 
financovania z dotácie z roz-
počtovej kapitoly Minister-
stva hospodárstva SR podľa 
zákona č. 71/2013 Z. z. o posky-
tovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva 
SR v znení neskorších pred-
pisov 

2. Návrh zmluvy o postúpe-
ní práv a povinností 

3. Návrh zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného 
bremena 1 

4. Návrh zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného 
bremena 2 

5. Návrh zmluvy o budúcej 
zmluve o realizácii investície 

6. Podanie žiadosti o po-
skytnutie dotácie na výstav-
bu technickej infraštruktúry 
v Priemyselnej zóne Sereď – 
Juh na základe výzvy Minis-
terstva hospodárstva SR „Vý-
zva na predkladanie žiadostí 
na podporu rozvoja priemy-
selnej výroby a služieb v roku 
2015“ v znení jej Dodatku č. 1

a poverili primátora mesta, 
aby: 

vykonal potrebné úkony na 
podanie žiadosti o dotáciu na 
projekt „Vybudovanie tech-
nickej infraštruktúry v Prie-

myselnej zóne Sereď – Juh pre 
potreby investorov zvyšujú-
cich zamestnanosť v regióne“ 
na základe výzvy Minister-
stva hospodárstva SR „Výzva 
na predkladanie žiadostí na 
podporu rozvoja priemysel-
nej výroby a služieb v roku 
2015“ v znení jej Dodatku č. 1, 

rokoval o zabezpečení 
garancií prípadných rizík 
mesta pri realizácii projektu 
„Vybudovanie technickej in-
fraštruktúry v Priemyselnej 
zóne Sereď – Juh pre potreby 
investorov zvyšujúcich  za-
mestnanosť v regióne“ 

a návrh zabezpečenia ga-
rancií rizík predložil na pre-
rokovanie mestskému za-
stupiteľstvu pred podpisom 
zmluvy o dielo so zhotovite-
ľom stavby.

ĽubOMír veSelIcký 

Rokovanie MsZ 12. mája 2015
Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 3. - Vybudovanie technickej infraštruk-
túry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich 
zamestnanosť v regióne (poznámka: Uznesenie)
Zasadnutie č. 201503 – Zasadnutie mestského  zastupiteľstva 
Dňa 12. 05. 2015 17:36:19

1 0  Ing. Iveta Belányiová SMER NEPRÍTOMNÝ
2 20  Milan Buch SDKÚ-DS ZA
3 0  MUDr. Miroslav Bucha NEKA NEPRÍTOMNÝ
4 4  Bc. Anton Dúbravec NEKA ZA
5 5  PhDr. Michal Hanus NEKA ZA
6 6  Ing. Bystrík Horváth SNS ZA
7 7  Dušan Irsák SMER ZA
8 0  JUDr. Michal Irsák SMER NEPRÍTOMNÝ
9 9  Mgr. Tomáš Karmažín SIEŤ ZA
10 10  Pavlína Karmažínová NEKA ZA
11 11  Michal Koričanský NEKA ZA
12 12  Mgr. Marcel Královič SMER ZA
13 13  Pavol Kurbel KHD ZA
14 0  Ing. Marek Lovecký TIP NEPRÍTOMNÝ
15 15  Daniela Matušková NEKA ZA
16 16  Mgr. Marta Némethová SMER ZA
17 17  Róbert Stareček SMER ZA
18 18  Bc. Ľubomír Veselický SMER ZA
19 19  Božena Vydarená NEKA ZA

POČET PRÍTOMNÝCH: 15, ZA: 15, ZDRŽALO SA: 0, 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 0,  NEHLASOVALO: 0, 
POČET POSLANCOV: 19



seredské novinky 3
Opatrovateľská služba je so-
ciálna služba, ktorú mesto 
Sereď poskytuje svojim ob-
čanom s trvalým pobytom v 
zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov. Opatro-
vateľská služba sa poskytuje 
občanovi, ktorý je odkáza-
ný na pomoc inej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy (napr. 
hygiena, stravovanie, oblie-
kanie, sprievod pri chôdzi), 
pri úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť (napr. ná-
kup, donáška jedla, umytie 
riadu, bežné upratovanie, pra-
nie, žehlenie, úprava lôžka) 
a pri základných sociálnych 
aktivitách (napr. prechádzky, 
vybavovanie úradných záleži-
tostí, donáška liekov). Opatro-
vateľská služba sa poskytuje v 
domácnosti občana, v pracov-
ných dňoch, v rozsahu min. 2 
hodiny, maximálne 8 hodín 
denne a vykonávajú ju kvali-
fikované opatrovateľky, ktoré 
sú zamestnankyňami mes-
ta. Rozsah opatrovateľskej 
služby závisí od požiadaviek 
klienta a od jeho zdravotného 
stavu.

Žiadosť o posúdenie odká-
zanosti na sociálnu službu a 
bližšie informácie nájdete na 
mestskom úrade v kancelárii 
prvého kontaktu, na č. d. 6 – 
referát sociálnych vecí alebo 
na webovej stránke mesta 
http://www.sered.sk/opatro-
vatelska-sluzba. K žiadosti je 
potrebné doložiť Vyjadrenie 
lekára o zdravotnom stave 
žiadateľa a odkázanosti na so-
ciálnu službu vyplnené ošet-
rujúcim lekárom alebo nálezy 
odborných lekárov nie staršie 
ako 6 mesiacov. Na základe 
žiadosti a lekárskych nálezov 
mesto Sereď posúdi odkáza-
nosť občana na poskytovanie 
opatrovateľskej služby a vydá 
rozhodnutie o odkázanosti 
občana na opatrovateľskú 
službu. Na základe tohto roz-
hodnutia si občan môže na 
mestskom úrade podať Žia-
dosť o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní opatrovateľskej 
služby. K žiadosti je potrebné 
zdokladovať príjem za minu-
lý kalendárny rok. So žiada-
teľom uzatvorí mesto Sereď 
zmluvu o poskytovaní opat-
rovateľskej služby a o platení 

úhrady za túto službu. 
Za opatrovateľskú službu 

sa platí úhrada vo výške 1 € za 
hodinu v zmysle všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Sereď č. 1/2009 a 16/2011, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č. 
1/2009. Úhradu za opatrova-
teľskú službu si klient platí 
iba v prípade, že je jeho prí-
jem (dôchodok) postačujúci. V 
prípade, že má klient príjem, 
ktorý nepostačuje na úhradu 
opatrovateľskej služby, platia 
túto službu príbuzní, alebo sa 
služba poskytuje bezplatne a 
mesto si úhradu uplatňuje v 
konaní o dedičstve. 

Umiestnenie do zariadenia 
pre seniorov
V prípade, že občan potrebu-
je väčší rozsah starostlivosti, 
ako je možné zabezpečiť mu 
v domácnosti formou opat-
rovateľskej služby, a chce byť 
umiestnený do zariadenia 
pre seniorov (bývalý domov 
dôchodcov), môže požiadať na 
mestskom úrade o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu služ-
bu v zariadení pre seniorov. 
Tlačivo žiadosti o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu služ-
bu je totožné, ako pri vybavo-
vaní opatrovateľskej služby. 
Na základe predloženej žia-
dosti a posúdenia odkázanos-
ti vydá mesto Sereď rozhod-
nutie o odkázanosti občana 
na poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení pre senio-
rov. S týmto rozhodnutím sa 
potom občan môže uchádzať 
o umiestnenie do zariade-
nia pre seniorov v blízkom či 
vzdialenejšom okolí. Zmluvu 
o poskytovaní služieb uza-
tvára s klientom už konkrét-
ne zariadenie, ktoré si klient 
vyberie. 

celodenné opatrovanie 
v domácnosti
Ak si zdravotný stav občana 
vyžaduje celodenné opat-
rovanie a občan nechce byť 
umiestnený v zariadení pre 
seniorov, ale chce zostať vo 
svojej domácnosti, môže po-
žiadať o príspevok na celo-
denné opatrovanie. Príspevok 
sa vybavuje na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Ga-
lante, Staničná ul. č. 5.

SIlvIA ADAMčíkOvá

Opatrovateľská služba

Nedávne pripojenie Mest-
ského úradu v Seredi na 
dodávku tepla z kotolne 
Energetiky prinieslo, okrem 
iného, aj radikálnu rozko-
pávku záhrady. Zamestnanci 
mesta urobili terénne úpra-
vy a následne nechali na 
túto plochu položiť trávnatý 
koberec v hodnote viac ako 
tisíc eur, ktorý zafinancova-

la firma Energetika Sereď, 
s.r.o. Výsledkom spolupráce 
je skrášlená zelená plocha, 
ktorá bude slúžiť nielen náv-
števníkom múzejnej záhra-
dy, ktorí si prídu vychutnať 
rôzne kultúrne podujatia, 
ale pôžitok z toho budú mať 
aj účastníci svadobných ob-
radov.

StAnISlAvA JAnegOvá

Pred dvoma rokmi Mest-
ské zastupiteľstvo v 
Seredi odsúhlasilo vznik 
redakčnej rady Sered-
ských noviniek a zároveň 
jej členov. 

Počas tohto obdobia sa po-
stupne tohto členstva z rôz-
nych dôvodov vzdali viacerí 
členovia, preto jej tajomník 
Ľubomír Veselický navrhol 
na aprílovom zasadnutí MsZ 
mená ich nástupcov. Redakč-
nú radu pôvodne tvorilo päť 
členov, nakoniec ostal tejto 
funkcii verný iba jeden, Sta-
nislav Klačanský. Členstva 
sa vzdala Daniela Kasáková 
Vašková, Ivan Sklenár, Miro-
slava Dudášová a Branislav 
Koričanský.

Ľubomír Veselický na ich 
miesto navrhol nových čle-
nov: Františka Čavojského, 

Katarínu Valábkovú, Marianu 
Kamenskú, Ľubomíra Kyselé-
ho a Miloša Mičányiho. No a 
s jeho výberom boli spokojní 
aj poslanci, ktorí za nich za-
hlasovali.

„Pri výbere nových ľudí do 
RR SN som vychádzal hlavne 
z mojej osobnej skúsenosti s 
nimi. Títo ľudia veľmi aktív-
ne pristupujú aj k Seredským 
novinkám. Buď sú to autori 
mnohých článkov, ktoré už 
boli zverejnené v elektronic-
kej či v tlačenej forme, alebo 
aktivizujú ďalších prispieva-
teľov zo svojho okolia,“ uvie-
dol Ľubomír Veselický.

Hlavnou úlohou členov RR 
SN je vybrať články zverej-
nené v elektronickej forme 
noviniek a rozhodnúť, ktorý 
z nich bude uverejnený aj v 
tlačenej podobe.

StAnISlAvA JAnegOvá

Od slávnostného pokle-
pania základného kame-
ňa budúceho logistického 
centra spoločnosti lIDl 
neuplynuli ani dva me-
siace a záujem o prácu 
v ňom prejavilo veľké 
množstvo ľudí.

Spýtala som sa teda zástup-
cu primátora, aké informácie 
majú funkcionári mesta, a 
ako a kde sa môžu záujem-
covia o prácu v novom veľko-
sklade prihlásiť.

 „Je pravdou, že iba nie-
koľko málo dní od otvorenia 
staveniska sme evidovali te-
lefonáty s otázkou na budúce 
možné pracovné príležitosti. 
Predstaviteľmi spoločnosti 
sme boli informovaní,  že žia-
dosti o prijatie do zamestna-

nia môžu občania posielať na 
mailovú adresu lidl@lidl.sk 
alebo je im k dispozícii  webo-
vá stránka www.lidl.sk, kde v 
sekcii kariéra http://kariera.
lidl.sk/cps/rde/career_lidl_sk/
hs.xsl/index.htm nájdu všet-
ky podstatné informácie. 
Odtiaľ žiadosti rozpošlú prís-
lušnému oddeleniu. Prípadné 
otázky budú zodpovedané aj 
na telefónom čísle hotlinky 
0800 00 50 95,“ uviedol Ľubo-
mír Veselický.

 Čím skôr spoločnosti po-
šlete svoj životopis prípadne 
motivačný list, tým vyššia je 
šanca, že sa vám podarí za-
mestnať. Výstavba logistické-
ho centra je už v plnom prúde 
a do prevádzky by ho mali 
uviesť na jar v roku 2016.

StAnISlAvA JAnegOvá  

Múzejná záhrada 
v novom šate

Redakčná rada má
nových členov

Práca v logistickom 
centre LIDL

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Mesto Sereď v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 
1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
na pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho

Usporiadateľ zbierky:
Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď
IČO: 306169
Účel dobrovoľnej zbierky: Finančná pomoc rodine Bohusla-
va Okoličányiho, ktorá ostala po požiari rodinného domu 
bez strechy nad hlavou, na zabezpečenie bývania, vybave-
nia a zariadenia domácnosti.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:
1. Zaslaním finančných prostriedkov na transparentný 
účet mesta Sereď:
SK74 0900 0000 0050 7063 4386, 
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
variabilný symbol: 12015,
2. V hotovosti do pokladničky s označením 
„Dobrovoľná zbierka“  umiestnenej v pokladnici MsÚ, 
v úradných hodinách MsÚ.
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: Mesto Sereď
Doba konania dobrovoľnej zbierky: 
od 28. 4. 2015 do 27. 4. 2016

Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola: Zbierkou 
získané finančné prostriedky budú použité výlučne na 
uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky a o použití 
zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informo-
vať primátor mesta na Mestskom zastupiteľstve v Seredi, 
zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli mesta, na we-
bovej stránke mesta www.sered.sk a v médiách. Kontrolu 
použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavná 
kontrolórka.
 Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 60/2015 
zo dňa 23. 4. 2015.
V Seredi dňa 28. 4. 2015

 Ing.  MArtIn tOMčányI,PrIMátOr MeStA Sereď

Riaditeľka Základnej umelec-
kej školy Jána Fischera-Kve-
toňa, Komenského 1136/36, 
926 00 Sereď, v súlade s § 5 ods. 
2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. 
o základnej umeleckej škole v 
znení Vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
 
vyhlasuje
 
prijímacie skúšky
do hudobného, výtvarného, 
tanečného odboru
na školský rok 2015/2016
 
Termín konania prijímacích 
skúšok: 2. 6. 2015 – 5. 6. 2015
od 13.30 do 17.30 hod.
 
Miesto: budova Základnej 
umeleckej školy Jána Fische-
ra-Kvetoňa, Komenského 
1136/36, 926 00 Sereď (blok B, 
tr. č. 7)
 
Hudobný odbor – v tomto 
odbore sa vyučuje hra na 
klavíri, akordeóne, keybo-
arde, zobcovej a priečnej 
flaute, klarinete, saxofó-
ne, trubke, husliach, gitare 
(klasickej, elektronickej a 
basgitare), harfe, bicích ná-
strojoch a hlasová výchova 
– spev.
Výtvarný odbor – poskytuje 
základy výtvarných tech-
ník – kresba, maľba, grafika, 
dekoratívne činnosti, ke-
ramika, smalt, počítačová 
grafika.
Tanečný odbor – je zamera-
ný na vyučovanie rôznych 
tanečných disciplín – ta-
nečno-pohybovú prípravu, 

ľudový tanec, scénický ta-
nec, kreatívny tanec, taneč-
ná prax
 
Prihláška:
Prihláška na štúdium sa po-
dáva na tlačive schválenom 
Ministerstvom školstva SR.
Môžete si ju vyhľadať na we-
bovom sídle školy a vytlačiť. 
Zákonný zástupca dieťaťa 
môže priniesť vyplnenú pri-
hlášku, prípadne ju vyplní 
počas prijímacích skúšok.
ZUŠ poskytuje základné ume-
lecké vzdelanie, pripravuje 
na štúdium odborov vzdelá-
vania umeleckého zamera-
nia v stredných školách a v 
konzervatóriách, pripravuje 
aj na štúdium na vysokých 
školách s pedagogickým ale-
bo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:
Do prípravného štúdia prijí-
ma riaditeľ školy žiakov na 
základe posúdenia predpo-
kladov na štúdium vo zvole-
nom umeleckom odbore. Po 
skončení prípravného štúdia 
nevzniká žiakovi nárok na 
prijatie do základného štúdia.
Do základného štúdia a štú-
dia pre dospelých prijíma ria-
diteľ školy žiakov na základe 
výsledkov talentovej skúšky, 
pričom môže prijať aj nada-
ných žiakov, ktorí nedosiahli 
alebo prekročili vek odporú-
čaný v učebnom pláne ume-
leckého odboru alebo študij-
ného zamerania.
 
Vekové kategórie žiakov 

študujúcich na ZUŠ:
Štúdium na ZUŠ je určené vo 
všetkých odboroch pre záu-
jemcov vo veku:
• 5 až 6 rokov (prípravné štú-
dium)
• 7 až 15 rokov (štúdium 1. 
stupňa)
• 15 až 18 rokov (štúdium 2. 
stupňa)
• 18 a viac (štúdium pre do-
spelých)

Štúdium je rozdelené:
• prípravné štúdium – jedno-
ročné (pre žiakov 1. ročníka 
základnej školy)
• prípravné štúdium – dvoj-
ročné (pre deti materských 
škôl od 5 rokov)
• základné štúdium na  
I. stupni trvá 8 rokov a delí 
sa na primárne vzdelávanie  
(4 roky) a nižšie sekundárne 
vzdelávanie (4 roky)
• základné štúdium na  
II. stupni trvá 4 roky
• štúdium pre dospelých 
trvá 4 roky

Na prijímacích (talento-
vých) skúškach zisťujeme u 
detí tieto schopnosti:
Hudobný odbor:
1. hudobný sluch (zaspievať 
zahraný tón, rozlíšiť jeden a 
viac tónov, rozoznať výšku 
tónu atď.)
2. rytmické cítenie (tlieska-
ním či ťukaním opakovať 
krátky rytmický úsek)
3. spev ľudovej piesne
4. pri skúške tiež zisťujeme 
fyzické predpoklady ku hre na 
určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor:
1. schopnosť priestorového, 
farebného a tvarového vní-
mania
2. stupeň vyjadrovacích 
schopností výtvarným preja-
vom podľa skutočnosti a pod-
ľa predstavy
Tanečný odbor:
1. hudobné a pohybové schop-
nosti
2. telesnú spôsobilosť
3. rytmické cítenie

Výška príspevku za štú-
dium v základnej umeleckej 
škole mesačne na osobu
a. v prípravnom štúdiu
• individuálne vyučovanie                                              
10,00 €
• skupinové vyučovanie                                                   
7,00 €       
b. v základnom štúdiu
• individuálne vyučovanie                                              
10,00 €
• skupinové vyučovanie                                                    
7,00 €      
c. v štúdiu pre dospelých, 
pre plnoletú osobu, ktorá 
má vlastný príjem
• individuálne vyučovanie                                              
70,00 €
• skupinové vyučovanie                                                  
40,00 €     
d. v štúdiu pre dospelých 
pre plnoletú osobu – štu-
dujúcu (do 25 rokov), ktorá 
nemá vlastný príjem
• individuálne vyučovanie                                               
10,00 €
• skupinové vyučovanie                                                     
7,00 €    
 

v SereDI DňA 28. 4. 2015                                           
DAgMAr ŠAJbIDOrOvá

Vyhlásenie prijímacích skúšok do ZUŠ
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Finálový turnaj  starších žiačok v basketbale
v dňoch 15. – 17. máj sa 
konal v košiciach finá-
lový turnaj starších žia-
čok. na tento turnaj sa 
prebojovali 4 najlepšie 
družstvá po základnej 
časti.

Naše družstvo sa postupne 
stretlo v súbojoch o medaily 
s Young Angels Košice, BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica a 
na záver s BKM Junior UKF 
Nitra.

15. mája  Young Angels 
Košice – BK Lokomotíva 
Sereď 91:37  (51:20)

Scherhauferová K.12, Mrn-
ková 9, Hechtová 4, Škreková 
3, Paulechová 2, Dzuriaková 
2, Henčeková 2, Buchová 2, 
Scherhauferová S.1

Do úvodného zápasu s do-
mácimi Košicami sme na-
stúpili s odhodlaním pobiť 
sa o čo najlepší výsledok. No 
už v priebehu prvého pol-
času, ktorý sme prehrali o 31 
bodov, sa ukázala súperova 
väčšia basketbalová skúse-
nosť. Pod tlakom agresívnej 
obrany sa zvyšoval počet 
stratených lôpt a klesala 
úspešnosť našej streľby. 

16.mája BK Lokomotíva 
Sereď – BK ŠKP 08 Banská 
Bystrica 42:55 (16:28)

Scherhauferová K. 18, 
Mrnková 10, Paulechová 6, 
Škreková 2, Henčeková 2, 
Buchová 2 

Sobotňajší zápas s B. Bys-
tricou nezačal pre nás vôbec 
dobre. Hneď v úvode zápasu 
sme prehrávali 8:0 a už sme 
museli dobiehať výsledok. 
Do kompaktnej obrany bys-
trického družstva sa nám 
veľmi ťažko presadzovalo. 
V 1. polčase sme dali len 16 
bodov, no stále bolo len o 

12. Cez prestávku sme si vy-
svetlili, čo chceme hrať v 2. 
polčase, a že zápas sa dá ešte 
spraviť. No znovu sme začali 
celkom opačne. Počas tretej 
štvrtiny sme prehrávali už o 
22 bodov. Vtedy začal boj. Po-
stupne sme začali znižovať 
náskok súpera. Vo štvrtej 
štvrtine sme dokonca 3-krát 
prehrávali už len o 7 bodov. 
Keďže sme celý zápas dobie-
hali výsledok, čo nás stálo 
mnoho síl, museli sme po 
záverečnom hvizde zagratu-
lovať súperovi k víťazstvu.

17.mája  BKM Junior UKF 
Nitra – BK Lokomotíva Se-
reď 74:47 :22)

Paulechová 12, Mrnková 11, 
Scherhauferová K. 8, Henče-
ková 8,Bolvanová 3, Dzuria-
ková 3, Škreková 2

V záverečnom zápase s bu-
dúcim majstrom Slovenska 
sme znovu nechytili úvod a 
prvé dejstvo sme prehrali o 
14 bodov. Do konca druhého 
polčasu sa rozdiel v skóre 
stále zvyšoval. Aj keď sa nám 
celý druhý polčas podarilo 
o 1 bod vyhrať, na výsledku 
to nič nemenilo. Po zápase 
si dievčatá z Nitry zaslúžili 
naše gratulácie k zisku titulu 
majstra Slovenska.

Do „ALL STARS“ B bola 
vybraná Stela Mrnková. Do 
„ALL STARS“ A bola vybraná 
Karin Scherhauferová. BK 
Lokomotíva Sereď reprezen-
tovali v tejto vekovej kategó-
rii:

Romana Bartová, Lucia 
Bolvanová, Emma Laura Bu-
chová, Viktória Dzuriaková, 

Viktória Hechtová, Karin 
Henčeková, Soňa Koleňá-
ková, Stela Mrnková, Klára 
Paulechová, Karin Scherhau-
ferová, Simona Scherhaufe-
rová, Viktória Škreková.

Tréner družstva: Martin 
Bosý, asistent trénera: Juraj 
Adamčík.

Všetkým dievčatám chcem 
poďakovať za odvedenú prácu 
v celej sezóne. Odmenou pre 
nás bol tento turnaj 4 najlep-
ších, už vtedy sme „získali 
jednu z medailí“. Aj keď sme 
nevyhrali ani jeden zápas 
a skončili po 3 prehrách 
na 4. mieste, beriem to ako 
úspech. Už len to, že sa nám 
to podarilo druhý raz za se-
bou je pre nás motivácia 
pracovať ďalej.

MArtIn bOSý

Obchodná akadémia a mesto 
Sereď aj tento rok 7. mája zor-
ganizovali na Námestí slobo-
dy podujatie s názvom Kniž-
né hody. Tohtoročnou témou 
bolo predstaviť školu a jej 
študentov zo všetkých strán, 
a to hlavne preto, že škola 
získala 1. miesto v hodnote-
ní stredných odborných škôl 
Trnavského kraja v priesku-
me švajčiarsko-slovenského 
projektu Úradu vlády SR s 
názvom Odborné vzdeláva-
nie a príprava na trh práce.

Zamestnávatelia z celého 
kraja hodnotili dané školy 
na základe kvality študentov 
a ich následného uplatnenia 
v praxi. Obchodná akadémia 
je známa tým, že stále napre-
duje a zapája sa do rôznych 
súťaží. Jej študenti majú ši-
roký rozhľad a po skončení 
štúdia nemajú problém nájsť 
si adekvátne zamestnanie. 
No a presne to bolo tohto-
ročným zadaním pre Knižné 

hody. Predstaviť školu v plnej 
paráde.

Študenti predstavovali v 
jednotlivých stánkoch na 
Námestí slobody okoloidú-
cim návštevníkom či žiakom 
základných škôl svoje vyučo-
vacie predmety. A dali si na 
tom poriadne záležať. Každé 
stanovište odrážalo ich spo-
ločnú prácu a kreativitu. O 
svojej škole rozprávali s nad-
šením a bolo na nich vidieť, 
že sú hrdí na to, že práve ich 
škola získala také vysoké 
hodnotenie.

Hrdá na nich bola nielen 
autorka myšlienky a zakla-
dateľka Knižných hodov, uči-
teľka na Obchodnej akadé-
mii, Mária Kamenská, ale aj 
jej kolegyne, ktoré jej už de-
väť rokov pomáhajú s prípra-
vou a organizáciou poduja-
tia, na ktorom, samozrejme, 
opäť nechýbala ani tradičná 
burza kníh.

StAnISlAvA JAnegOvá

Siedmy ročník Dejepisnej 
olympiády sa stal v týchto 
dňoch už minulosťou. Kraj-
skí víťazi Dejepisnej olympi-
ády sa zišli v dňoch 30. apríla 
až 2. mája 2015 na celoštát-
nom kole Dejepisnej olympi-
ády v Bratislave. V kategórii 
A a B súťažilo 27 stredoškolá-
kov. Početné zastúpenie mali 
aj kategórie D a C, v ktorých 
sa stretlo 16 súťažiacich. Or-
ganizátorom podujatia bol 
Slovenský inštitút mládeže 
– IUVENTA a odborným ga-
rantom Historický ústav SAV.
Nadšenci histórie – ôsmaci, 
deviataci a stredoškoláci zo 
všetkých krajov Slovenska 
prišli predviesť svoje široké 
znalosti z histórie. Všetci zú-
častnení sa zhodli v názore, 
že presadiť sa v štvorkolo-
vom postupovom systéme 
súťaže (školské, obvodné, 
krajské, celoštátne kolo) 
nie je jednoduché. Našu zá-
kladnú školu zastupovala 
víťazka Trnavského kraja 
Lucka Švandová. Vedomosti 
študentov preverili testy po-
zostávajúce nielen z mono-
tematickej časti Slovenský 
štát v rokoch 1939-1945, ale aj 

z učiva príslušného ročníka. 
Testy boli náročné, pripra-
venosť a vedomosti žiakov 
veľmi vyrovnané. Medailové 
umiestnenie síce Lucka ne-
získala, ale s prehľadom sa 
zaradila medzi úspešných 
riešiteľov. Svojím umiest-
nením dokázala, že právom 
patrí medzi „slovenskú elitu 
mladých dejepisárov“.
Lucke gratulujeme a ďakuje-
me za úspešnú reprezentá-
ciu školy v Dejepisnej olym-
piáde. Dúfame, že jej úspech 
bude inšpiráciou pre ďalších 
žiakov, jej nasledovníkov v 
budúcich ročníkoch olym-
piády.

lucIA rIcHnákOvá

Knižné hody 
v podaní študentov 
Obchodnej akadémie

Lucka Švandová 
na celoštátnej 
Dejepisnej olympiáde

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom 

stredovekého kostola
 a s kamennými fragmentmi 

z hotelov Lichtner a Frištaczký   

EXPONÁT MESIACA:
„Brauns‘ove moridlá na drevo z dielne košikára 

Michala Tormu“
Vzorkovnica moridiel na drevo pre košikárske družstvo 

z 50. rokov 20. storočia,
exponát do múzea daroval Milan Dostál zo Šintavy

VÝSTAVY:
„Z HISTÓRIE 2. SVETOVEJ VOJNY V SEREDI“

70. výročie konca 2. svetovej vojny
Výstava historických exponátov a archívnych 

dokumentov 

z obdobia rokov 1938 – 1946 z regiónu Sereď 
VÝBER ZO SÚKROMNÝCH ZBIEROK A ZBIEROK 
MESTSKÉHO MÚZEA V SEREDI A PARTNEROV:

 SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV V BRATISLAVE, ŠTÁTNY 
ARCHÍV V BRATISLAVE – POBOČKA ŠAĽA,

SNM – MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE, 
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU 

PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V SEREDI, 
CENTRUM SLUŽIEB VOJNOVÝM VETERÁNOM 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRO MEMORIA 
VETERANORUM, ZVÄZ VOJAKOV SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY – KLUB SEREĎ
Výstava potrvá do 30. 9. 2015

PRIPRAVUJEME:
 Výtvarný workshop „TVORÍME ILUSTRÁCIE“
 AKVARELOVÁ FANTÁZIA NA NÁMET Z KNÍH 

SPISOVATEĽA JÁNA NAVRÁTILA
V piatok 3. júla 2015 od 9.00 – 17.00 Múzejná 

záhrada a Mestské múzeum v Seredi 
Záujemcovia o maľovanie sa môžu prihlásiť do 20. júna 

2015 v Mestskom múzeu 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

OTVÁRACIE HODINY: MÁJ – SEPTEMBER: Ut – So, 10°° – 18°° hod., INFO: 031/789 4546, 
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac JÚN 2015
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Beh pre zdravie
každý, kto miluje pohyb 
na čerstvom vzduchu a 
v prekrásnom prostredí, 
využil príležitosť zúčast-
niť sa na športovom pod-
ujatí s názvom beh pre 
zdravie. 

Už niekoľko rokov ho orga-
nizuje mesto v spolupráci s 
Centrom voľného času pri 
ZŠ J. A. Komenského pri prí-
ležitosti XXXII. ročníka Behu 
oslobodenia mesta Sereď, čo 
je zároveň predošlý názov 
podujatia.

Registrácia účastníkov 
prebiehala mailovou či tele-
fonickou formou už niekoľko 
dní vopred. Tí, ktorí to ne-
stihli, urobili tak priamo na 
mieste. Zámocký park je ide-
álnym miestom nielen na od-
dych a relax, ale aj na športové 

vyžitie. No a podujatiu opäť 
prialo aj počasie, ktoré bolo 
pre bežecké preteky doslova 
ideálne.

O túto akciu je každoroč-
ne veľký záujem. Zapájajú sa 
školy, športové kluby a široká 
verejnosť. Preteká sa podľa 
pravidiel atletického zväzu 
pre cezpoľné behy a súťaží v 
rôznych vekových kategóri-
ách. Dĺžka trate bola od 200 
do 1 700 metrov. Pre každého 
súťažiaceho bolo pripravené 
občerstvenie a sladká odme-
na. Na športovom podujatí sa 
zúčastnilo približne 150 pre-
tekárov. Aj tento rok tu mali 
svoje zastúpenie mamičky a 
babičky, ktoré bežali s kočí-
kom. Najmenšou účastníčkou 
bola iba päťmesačná Terezka.

Účastníkov na prvých troch 
miestach v jednotlivých ka-

tegóriách odmenili diploma-
mi, medailami a vecnými ce-
nami. No ani ostatní neodchá-
dzali domov naprázdno, ale 

s dobrým pocitom, že v tento 
deň urobili niečo prospešné 
pre svoje zdravie.   

 StAnISlAvA JAnegOvá

V nedeľu 10. mája celé Sloven-
sko držalo palce našim hoke-
jistom v boji o postup zo zá-
kladnej skupiny hokejových 
majstrovstiev sveta 2015 v 
Česku. V Ostrave nastúpi-
li proti sebe naši chlapci a 
špičkový tím Ruska. Mestský 
amfiteáter po úvodnej úspeš-
nej akcii Míľa pre mamu zo 
soboty preverila ďalšia veľká 
akcia. Viac ako 300 divákov 
prišlo povzbudiť našich na 
veľkom plátne.

Táto prvá televízna projek-
cia sa neobišla bez detských 
chorôb a v určitých častiach 
obraz dvb-t antény sekal na-
priek kvalitnému signálu z 
antény. Druhý polčas bol pre-

to premietaný prostredníc-
tvom záložného internetové-
ho vysielania. Keďže projek-
cia zo svetelného projektoru 
vyžaduje špeciálne svetelné 
podmienky a zápas začal sú-
časne so západom slnka, prvé 
minúty mali zníženú viditeľ-
nosť, avšak po zatmení bol 
obraz výborne viditeľný. V 
amfiteátri zavládla výborná 
športová atmosféra, ktorú 
pokazil až na konci víťazný 
gól Ruska v predĺžení na 2:3.

Veríme, že projekcie veľ-
kých športových zápasov 
Slovenska so skvelou atmo-
sférou sa stanú v mestskom 
amfiteátri tradíciou.

DOM kultúry Sereď

Začiatkom mesiaca máj sa 
viacerí obyvatelia Serede po-
zastavili nad tým, že najmä 
na sídliskách je vysoká tráva, 
ktorú nik nekosí. Je to sku-
točnosť, no k nej je potrebné 
povedať niekoľko dôležitých 
informácií. Náklady na kose-
nie verejných priestranstiev 
v roku 2014 predstavovali 
sumu 55 tis. 240 eur. V roku 
2015 samospráva plánuje na 
tento účel vyčleniť sumu 56 
tis. eur. Priemerné náklady na 
jedno kosenie v meste tvoria 
približne 11 tis. eur. V záuj-
me operatívneho riešenia 
aktuálnych potrieb sú k dis-
pozícii dve výkonné kosačky, 
ktoré prednostne upravujú 

trávniky v strede mesta a v 
školských areáloch. Sereď je 
rozdelená na dve časti. Prvá 
sa upravuje vlastnými zaria-
deniami, druhú robí firma 
SITA. Od stredu mesta k okra-
jovým častiam postupujú 
zamestnanci tak, aby sa ko-
senie tráv počas vegetačného 
obdobia vykonalo v piatich 
turnusoch. V prípade potre-
by bude tento počet navýše-
ný, rovnako ako v minulom 
roku. Plnenie plánu kosenia 
bude, samozrejme, závisieť 
od klimatických podmienok. 
Koncom mája by mali byť v 
meste pokosené všetky tráv-
naté plochy.                                                                                                           

StAnISlAvA JAnegOvá

únia materských centier 
organizuje toto podujatie 
dvanásť rokov. v tomto 
roku ho podporilo svojou 
účasťou až 53 miest na 
celom Slovensku. Pripo-
jili sa aj účastníci z čiech, 
Srbska, írska a veľkej 
británie. 

No a svoje zastúpenie tu 
malo aj mesto Sereď, ktoré sa 
do projektu Míľa pre mamu 
zapojilo po piatykrát.

V Seredi túto akciu pripra-
vuje RC Mama klub v spolu-
práci s rôznymi združenia-
mi, ktoré pôsobia na území 
mesta. Ruku k dielu prilo-
žilo mesto Sereď, OZ Mladá 
Sereď, OZ Občan rozhodni, 
OZ Prevenciou proti krimi-
nalite, členovia Veterán Car 
Clubu Galanta, študenti OA a 
OZ Vodný hrad. Tento ročník 
pripravili v priestoroch zre-
konštruovaného amfiteátra, 
kde sa uskutočnil kultúrny 
program, ale míľová pre-
chádzka sa už konala v pre-
krásnom prostredí Zámocké-
ho parku.

V programe vystúpila hu-
dobná škola Yamaha a deti 
z RC Mama klub. So svojím 
farbičkovým koncertom deti 

aj rodičov poriadne pobavila 
Mia Králová, ale veľmi peknú 
tanečnú choreografiu pred-
viedli aj žiaci z Cirkevnej zá-
kladnej školy. No a potom už 
na pódium prišiel všetkých 
privítať primátor mesta Se-
reď Martin Tomčányi, ktorý  
symbolickým kľúčom sláv-
nostne otvoril míľovú pre-
chádzku.

Pre účastníkov bolo pri-
pravených 15 stanovíšť, kde 
museli plniť náročné úlohy. 
Keďže išlo o oslavu Dňa ma-
tiek, téma bola jasná. Pomôž 
svojej mamičke. Deti umýva-
li okná, skladali ponožky, pri-
pravovali raňajky, nakladali 
do pračky, zametali chodník 
a mnohé iné. Za každú aktivi-
tu získali pečiatku, no a keď 
ich už mali plný počet, ča-
kala ich sladká odmena. At-
mosféru podujatia si s nimi 
vychutnávali aj rodičia, ktorí 
sa dobre zabavili nad zruč-
nosťami a vynaliezavosťou 
svojich ratolestí.

Po míľovej prechádzke 
opäť pokračoval kultúrny 
program v mestskom amfite-
átri. Tentoraz vystúpil spevo-
kol Pohoda z DC pre seniorov, 
po nich mohli návštevníci 
sledovať ukážky agility a dog 

dancing v podaní OZ Spokojný 
pes, ale aj divadelné predsta-
venie v podaní RC Mama klub.

Okrem týchto aktivít tam 
prebiehal aj bohatý sprievod-
ný program ako maľovanie na 
tvár, koláčová súťaž, dopravné 
ihrisko, žrebovanie tomboly 
a mnohé ďalšie.

Na záver sa všetci aktéri 

míľovej prechádzky dozve-
deli od organizátorov fantas-
tické číslo. Vďaka ich účasti 
sa podarilo v Seredi prelomiť 
rekord návštevnosti z minu-
lých rokov. Podujatie prišlo 
podporiť v tento deň až 960 
ľudí a na celom Slovensku to 
bolo 28 213 účastníkov.   

 StAnISlAvA JAnegOvá

Trnavská arcidiecézna cha-
rita prostredníctvom Centra 
pomoci človeku Sereď na Gar-
biarskej ulici v spolupráci s 
miestnou farou začala už v mi-
nulom roku s realizáciou po-
travinových zbierok pre ľudí v 
núdzi. Zámerom tohto projek-
tu je pomáhať najzraniteľnej-
šej skupine obyvateľov Serede 
a blízkeho okolia. Radi by sme 
všetkých darcov informovali o 
tom, kam ich pomoc smeruje. 
Počas májového prvopiatko-
vého týždňa ľudia prinášali 
do kostola sv. Jána Krstiteľa 
potraviny rôzneho druhu. 
Podarilo sa nám vyzbierať 17 
ks instantných polievok, 8 ks 
rôznych polotovarov, 9 kom-
pótov, 18 ks pudingov, 4 ener-
gy drinky, 4 ks šumienky, 39 
balení cestovín, 7 balení kávy, 

7 kg cukru, 10 kg múky, 9 kg 
ryže, 2 l oleja, 8 balení čaju, 3 
balenia strukovín, 42 ks mä-
sových, rybacích konzerv a 
paštét, 38 ks rôznych cukro-
viniek, 28 ks 20 g džemov, 1 
balenie džús, 1 pochutina, 1 
l mlieko, trvanlivá saláma, 
kačacia masť, syr + 8 ks hy-
gienických a zdravotníckych 
potrieb.

Vďaka tejto zbierke do-
kážeme pomáhať rodinám, 
ktoré sa ocitajú v neľahkej 
životnej situácii a takáto ne-
čakaná pomoc je pre nich veľ-
kým darom. Väčšina potravín 
už putovala do mnohodet-
ných rodín a jednotlivcom v 
dôchodkovom veku, ktorí sa 
nečakanej pomoci úprimne 
potešili. Menšia časť potravín 
slúži pre bežné potreby klien-

tov denného nízkoprahové-
ho centra. Klienti, ktorí sa 
aktívne zapájajú do bežných 
pomocných prác v centre, 
akými sú umývanie podláh, 
WC, upratovanie v sociálnom 
šatníku či zbieranie odpad-
kov v okolí centra, oceňujú, 
že zásluhou zbierky im za 
ich prácu môžeme poskytnúť 
„nadštandardné“ potraviny 
(konzervu, paštétu) ako od-
menu.

Radi by sme poďakovali 
všetkým, ktorí sa zapojili do 
prvopiatkovej potravinovej 
zbierky a zároveň našim pra-
videlným darcom – Pečivárni 
Sedita Sereď, majiteľke Pekár-
ne zo Serede Ivici Kobeščak, 
ale i všetkým nepravidelným 
darcom, ktorí nám pomáhajú 
pomáhať.

Naozaj nás teší, keď vidí-
me, že sú ľudia, ktorým záleží 
na pomoci iným, pretože na 
druhej strane sú ľudia, ktorí 
dokážu pocítiť, že iní vníma-
jú ich ťažkú životnú situáciu, 
nie sú im ľahostajní a snažia 
sa im nezištne pomôcť.

Záverom ešte raz vyjad-
rujeme veľkú vďaku za to, 
že nám dávate pocítiť, že 
naša práca má zmysel!

Pracovníci a dobrovoľníci 
Centra pomoci človeku Se-
reď

Trnavská arcidiecézna 
charita, Centrum pomoci 
človeku Sereď, Garbiarska ul. 
č. 18, Mgr. Katarína Pažítko-
vá, katarina.pazitkova@cha-
ritatt.sk, www.charitatt.sk, 
t. č.: 0948 944 449.

kAtArínA PAžítkOvá

Za hrádzou v Seredi sa 
nachádza rozsiahla zá-
hradkárska oblasť, no 
okrem krásnej prírody 
tam objavíte naozaj 
všeličo.  

Napriek tomu, že mesto 
čierne skládky priebežne 
čistí, vždy sa nájde niekto, 
kto ju opäť naplní starým 
nábytkom, nepotrebným 
šatstvom, plastovými či 
sklenenými fľašami alebo 
záhradným odpadom. Zá-
hradkári sa rozhodli, že si v 
dňoch 24. až 25. apríla okolie 
vyčistia. Zorganizovali preto 
dobrovoľnú brigádu.

Na výročnej schôdzi, kto-
rú mali začiatkom marca, 
si stanovili hlavné priority. 
Okrem likvidácie čiernej 
skládky a vyčistenia celé-
ho okolia popri záhradkách 
naplánovali aj spevnenie 
prístupových ciest, ktoré 
vedú k záhradkám. Poslanec 
Dušan Irsák im pomohol vy-
baviť dovoz a odvoz veľkoka-
pacitného kontajnera, nie-
koľko tatroviek kameniva 
na posyp cesty a množstvo 
iných potrebných záležitos-
tí.

Brigádu prišlo podporiť 
svojou účasťou veľa ľudí. Už 
počas prvého dňa sa im po-
darilo naplniť celý kontaj-

ner a množstvo igelitových 
vriec. Odpad pri zbere triedi-
li tak, aby sa mohol násled-
ne separovať. Konáre a halu-
ze odviezli pracovníci mesta 
do drvičky na drevo. Spra-
covaný materiál tak bude 
mať svoje ďalšie využitie, 
napríklad, aj v kvetinových 
záhonoch.

Poriadok v tejto lokalite 
chcú ustrážiť vybudovaním 
organizovanej a legálnej 
skládky na konáre a trávu, 
ktorú budú môcť využívať 
záhradkári celoročne. Bio-
logicky rozložiteľný odpad 
tak bude v budúcnosti vy-
riešený. No a pre neporiad-
nikov, ktorí sem doteraz ve-
selo vynášali odpad rôzneho 
druhu a znečisťovali príro-
du, máme dôležitý oznam: 
Mesto Sereď má zriadený 
Zberný dvor, kde môže každý 
obyvateľ bezplatne odniesť 
všetky nepotrebné veci.

Inú a zdá sa, že efektívnu 
taktiku zvolila aj MsP. Zača-
li v tejto lokalite vykonávať 
takzvané tiché hliadky. Prís-
lušníci polície sa prechádza-
jú v civile a keď niekoho pri-
stihnú pri vytváraní čiernej 
skládky, na miesto okamžite 
privolajú hliadku. A to sa 
deje nielen cez deň, ale aj v 
nočných hodinách...
 StAnISlAvA JAnegOvá

Amfik žil hokejom

Kosenie trávnatých plôch

Míľa pre mamu

Seredčania pomáhajú...

Záhradkári 
likvidovali 
čiernu skládku
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V sobotu 16. mája sa športo-
vej hale Sokolovňa v Seredi 
konal seminár a technické 
skúšky v Taekwon-Do. Hlav-
ným cieľom bolo opäť po-
sunúť seredských cvičencov 
o niečo vyššie a zároveň zís-
kať nové technické stupne 
(pásy). Seminár ako i samot-
né skúšky prebiehali pod 
vedením medzinárodného 
inštruktora a prezidenta Slo-
venskej Taekwon-Do Alian-
cie Ivana Kika, IV. Dan. 

 Za Sereď sa seminára zú-
častnilo 20 cvičencov a 19 z 
nich následne absolvovalo aj 
skúšky, pričom veľká väčšina 
bola napokon úspešná. Spo-
medzi nižších technických 
stupňov treba vyzdvih-
núť najmä päticu Adriana 
Čechová, Nina Kopajová, 
Tamara Královičová, Ema 
Valenčíková a Jakub Masni-

ca, ktorí okrem úspešného 
zvládnutia skúšok na žltý 
pás dostali od skúšajúceho 
aj špeciálnu pochvalu za 
veľmi dobrú kvalitu. Z vyš-
ších technických stupňov 
boli úspešní všetci zúčast-
není, pričom najvyšší bo-
dový zisk dosiahli členovia 
širšieho výberu slovenskej 
reprezentácie Peter Štrpka 
a Juraj Ďuračka. Juraj sa zis-
kom červeno-čierneho pásu 
zároveň dostal na posled-
ný stupienok pred ziskom 
pásu čierneho, na ktorý sa v 
najbližších mesiacoch bude 
pripravovať.  

Taekwon-Do klub Hong 
Ryong Sereď ďakuje mestu 
Sereď za poskytnutie peknej 
športovej haly na toto podu-
jatie a teší sa na ďalšiu spo-
luprácu!

Mgr. JurAJ ďurAčkA

Sociálna poisťovňa sa počas 
otvorenia II. piliera od 15. 
marca často stretáva otáz-
kami, z ktorých vyplýva, že 
poistenci majú pochybnos-
ti o tom, či sú, alebo nie sú 
účastníkmi II. piliera. Neve-
dia ani to, či sú, alebo nie sú 
za nich odvádzané príspev-
ky do II. piliera. Keďže ide o 
veľmi dôležitú informáciu, 
ktorá sa týka ich budúceho 
dôchodku, je pre nich dô-
ležité, aby si svoju situáciu 
preverili. Môžu tak jedno-
ducho urobiť v Informačno-
-poradenskom centre Soci-

álnej poisťovne na telefón-
nych číslach 0800 123 123, 
0906 171 989 a 02/3247 1989, 
e-mailom prostredníctvom 
Formulára pre otázky na 
webovej stránke Sociálnej 
poisťovne www.socpoist.sk 
alebo pri návšteve najbliž-
šej pobočky Sociálnej pois-
ťovne. Odborníci Sociálnej 
poisťovne im odpovedia na 
všetky otázky súvisiace s 
ich účasťou, ale aj na ďalšie 
otázky spojené s dôchodko-
vým zabezpečením.

SOcIálnA 
POISťOvňA  

Dňa 30. apríla 2015 zorga-
nizovala predsedníčka MO 
Matice slovenskej  v Seredi 
Slávka Kramárová v spolu-
práci s vedúcim Denného 
centra seniorov Jozefom Va-
lábkom v centre súťaž v spe-
ve slovenskej ľudovej piesne 
„Na ľudovú nôtu“. Pre záu-
jem sa konal už druhý roč-
ník. Súťaž sa uskutočnila v 
rámci stavania májky a ná-
slednej zábavy.

Seredskí seniori povzbu-
dzovali všetkých súťažia-
cich. Súťažili dvojice aj jed-
notlivci. Porota v zložení 
Ľubomír Veselický – vice-
primátor Mesta Sereď, Silvia 
Adamčíková – vedúca orga-

nizačného oddelenia a Sláv-
ka Kramárová za MO Matice 
slovenskej mala neľahkú 
úlohu. Hodnotila intonáciu, 
rytmus a celkový prednes. 
Všetkým zúčastneným ďa-
kujeme za účasť. Ocenení 
dostali okrem diplomov 
ceny – poukážky na nákup 
kníh, na ktoré finančne 
prispelo Mesto Sereď.

Víťazom srdečne blahože-
láme k umiestneniu:
1. Ružena Schifferová a Ele-
na Fenclová
2. Elena Fenclová a Irenka 
Dubanová
3. Fridolín Kostka 

SlávkA krAMárOvá

Ľudovít Baláž (1942), Elena 
Juríková (1927), Ján Szpevár 
(1972), Ján Čačaný (1935),
Bohumír Máčaj (1969), Jozef 
Majko (1933), Jozefína Ra-
nincová (1934), Alfonz Hab-

dák (1924), Anna Salvová 
(1925), Magdaléna Paštéko-
vá (1923), Jolana Letkovičo-
vá (1951), Margita Švihorí-
ková (1938)

čeSť IcH PAMIAtke!

Seminár a technické 
skúšky v Seredi

Preverte si, 
či ste v II. pilieri

V Dennom centre 
sa spievalo

účasť na celoštátnych 
kolách súťaží a predme-
tových olympiád nie je 
otázkou náhody ani šťas-
tia. Zo strany žiaka vyža-
duje sústavnú prípravu a 
najmä záujem o predmet, 
zo strany učiteľa vyhľa-
danie talentov a množ-
stvo hodín, ktoré venuje 
jeho rozvíjaniu. 

Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka má na celoštátnych kolách 
zastúpenie každoročne, a to v 
mnohých predmetoch. Svoju 
účasť, prípravu a individu-
álny pohľad na súťaže nám 
sprostredkovali tohtoroční 
reprezentanti GVMS – Samu-
el Polednák, úspešný riešiteľ 
celoštátneho kola Biologic-
kej olympiády, Tomáš Široký, 
piaty v celoslovenskom kole 
Olympiády zo slovenského ja-
zyka, a Karin Elkuch,  piata na 
celoslovenskom kole Olympi-
ády v nemeckom jazyku.
 
Prečo je pre študenta dobré 
zúčastňovať sa podobných 
súťaží?
Samuel Polednák:  Môžem 
si rozšíriť obzor, získať nové 
skúsenosti a porovnať sa s ro-
vesníkmi.
Tomáš  Široký: Dobré je to 
najmä preto, že človek získa 
veľa skúseností. Aj keď mož-
no nevyhrá, ale aspoň zistí, 
aké to je, zažije tú atmosféru. 
A aby som neklamal, musím 
priznať, že študijné voľno je 
príjemný bonus.
Karin Elkuch: Súťažiaci 
môžu ukázať svoj talent a 
spoznať nových ľudí.

Aká bola príprava a ktorá 
jej oblasť bola pre teba naj-
ťažšia?
Samuel: Počas roka som na-
vštevoval krúžok biológie ve-
dený pani profesorkou Stra-
kovou, za čo jej aj touto cestou 
ďakujem. Niekoľkokrát som 
sa tiež stretol pri čaji a bioló-
gii s dobrým priateľom, ktorý 
navštevuje Prírodovedeckú 
fakultu UK. Žiadna oblasť pre 
mňa nebola vyslovene nároč-
ná, osobne však nemám príliš 
rád príklady z genetiky.
Tomáš: Pripravoval som sa 
priebežne, intenzívne asi me-
siac vopred. Pre mňa bola ťaž-
ká ústna časť súťaže. Olympi-
áda zo slovenského jazyka sa 
totiž skladá z troch častí: test, 
sloh a ústny prejav, v tomto 

roku diskusný príspevok na 
tému ako masmédiá ovplyv-
ňujú vkus Slovákov. U mňa 
bolo najťažšie predniesť ho 
pred porotou a ostatnými sú-
ťažiacimi, som totiž trémista.
Karin: Potrebovala som sa 
najmä zbaviť starých návy-
kov a nahradiť niektoré frázy, 
na ktoré som si zvykla. Súťa-
žím v kategórii tzv. germano-
fónov, kde je jeden z rodičov 
nemecky hovoriaci. S otcom 
sa rozprávam alemanským 
dialektom, ale preorientovať 
sa na spisovnú nemčinu ne-
bolo až také náročné. 

Zohráva rolu tréma, ner-
vozita, napätie? Ako proti 
tomu bojuješ?
Samuel: Na súťaži som tré-
mu nemal. Ostatne, nejde o 
výhru, veď svojím spôsobom 
vyhrali všetci – urobili pre 
štúdium biológie viac, ako sa 
vyžaduje v škole.
Tomáš: Mne veľmi pomáha, 
keď si veci vopred príliš ne-
pripravujem a snažím sa byť 
spontánny, pretože keď mám 
trému, často sa stane, že za-
budnem, čo som chcel vlastne 
povedať.
Karin: Stále si opakujem, že 
o nič nejde. Pred súťažou sa 
snažím myslieť a rozprávať 
len po nemecky, aby som sa 
„naladila“.

Čo bolo v súťaži tvojou sil-
nou stránkou?

Samuel: Pravdepodobne to, 
že nad mnohými otázkami sa 
mi stačí len poriadne zamys-
lieť a niekedy uvidím riešenie 
ukryté priamo v zadaní. Auto-
ri úloh totiž uznávajú akýkoľ-
vek logický výsledok v duchu 
„možno objavíte niečo nové 
– iba vám to musí fungovať“.
Tomáš: Mojou silnou strán-
kou bola v súťaži výrečnosť, 
ktorou som štedro obdarený. 
Karin: Najradšej riešim úlohy 
na čítanie a voľné rozpráva-
nie na danú tému.

Prečo bývajú celoslovenské 
kolá viacdňové?
Samuel: Je to pre komfort-
nejšie cestovanie a aklima-
tizáciu tých, ktorí to majú 
do Nitry ďaleko, veď súťaží 
celé Slovensko – súťažiaci sú 
i z Košíc a Popradu, a tiež pre 
zdĺhavejšie vyhodnocovanie 
úloh porotou. V prvý deň je 
ubytovanie, druhý samotná 
súťaž, na tretí deň vyhlásenie 
výsledkov.

Čo znamená pojem „úspešný 
riešiteľ“, ktorý olympiády 
používajú?
Samuel:  Každá olympiáda to 
definuje inak, v tej biologickej 
získal úspešný riešiteľ aspoň 
50 % bodov.

Kam sa dá postúpiť z celoslo-
venského kola olympiád?
Samuel: Z biológie sa po-
stupuje na medzinárodné 

kolo – International Biology 
Olympiad (IBO), tento rok v 
Dánsku. Desiatich najlepších 
z celoštátneho kola pozvú 
na výberové kolo a až tam sa 
určí, kto postúpi. Vraj by ich 
na výber pozvali aj viac, ale 
nie sú peniaze, čo, samozrej-
me, tiež o niečom svedčí. 
Tomáš: Celoštátne kolo olym-
piády zo slovenského jazyka je 
najvyšším kolom tejto súťaže.
Karin: Víťazi národných kôl 
olympiád v nemeckom jazy-
ku môžu postúpiť na dvoj-
týždennú medzinárodnú 
nemeckú olympiádu (IDO) 
v Nemecku, kde súťažia v 
disciplínach ako tvorba pro-
jektov, videí, kvíz o Nemecku, 
zároveň navštevujú kultúrne 
zaujímavosti a hlavne – „špre-
chujú“. Rada by som sa tam 
raz dostala.

S akými myšlienkami ste od-
chádzali z celoštátneho kola 
olympiády?
Samuel: Mám väčšiu chuť do 
štúdia biológie.
Tomáš: Chcel by som byť na 
budúci rok zasa lepší.
Karin: V mysli vždy rozobe-
rám, kde som stratila body, 
aby som tú oblasť mohla zlep-
šiť.

Našim mladým olympioni-
kom ďakujeme za reprezentá-
ciu a prajeme veľa úspechov 
na budúci rok.

SAMuel POleDnák, tOMáŠ 
ŠIrOký, kArIn elkucH

Celoštátne kolá olympiád 
nie sú o náhode ani šťastí

Čo robiť, keď dostanete pokyn na ukrytie
• Opustite otvorený priestor a ukryte sa v domoch alebo by-
toch
• Utesnite alebo zatvorte všetky okná a dvere
• Uhaste oheň v zariadeniach na spaľovanie pevných palív, 
uzatvorte komínové klapky a prívod plynu
• Vyčkajte na ďalšie spresňujúce pokyny vysielané mest-
ským rozhlasom alebo RTVS
• Nepoužívajte zbytočne telefóny pevnej ani mobilnej tele-
fónnej siete s výnimkou privolania rýchlej zdravotnej služby 
na záchranu života
• O vaše deti v školách bude postarané!
 

Čo robiť, keď dostanete pokyn na užitie tabletky 
jodidu draselného
• Jodid draselný (KJ) užite až na pokyn vysielaný rozhlasom 
alebo televíziou
• Tabletky je vhodné zapiť malým množstvom vody
• Užitie vyšších dávok jodidu draselného nezvyšuje ochran-
ný efekt a vášmu zdraviu neprospeje
• Odporúčané dávkovanie:
– novorodenci do 1 mes.: 1/4 tablety, t. j. 16 mg KJ
– deti od 1 mes. do 3 r.: 1/2 tablety, t. j. 32 mg KJ
– deti od 3 r. do 12 r.: 1 tabletu, t. j. 65 mg KJ
– deti nad 12 r. a dospelí: 2 tablety, t. j. 130 mg KJ
  MIrOSlAv rAčák

Okienko civilnej ochrany

OPUSTILI NÁS:
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Rybári prišli zabojovať o tučnú 
finančnú odmenu a ďalšie ceny

veľké rybárske preteky 
na ramene v Hornom 
čepeni každoročne orga-
nizuje Slovenský rybársky 
zväz v Seredi. 

Je to bezpochyby najväčšie 
podujatie tohto druhu na Slo-
vensku. Tento rok sa konal 
jubilejný XX. ročník. Súťaž si 
za ten čas vybudovala naozaj 
veľmi pekné meno a tradíciu. 
Okrem rybárov, ktorí ju vyhľa-
dávajú pre atraktívne ceny a 
dobrú rybačku, majú z pod-
ujatia zážitok aj návštevníci. 
Jedinečnú atmosféru pod-
čiarklo slnečné počasie, ale aj 
hudobná skupina Zenit.

Rybárske preteky v skorých 
ranných hodinách tradične 
otvoril primátor mesta Mar-
tin Tomčányi. No a potom sa 
už začal skutočný boj o naj-
väčší úlovok. Rameno rieky 
Váh osídlilo celkovo 180 súťa-
žiacich plus dvaja náhradníci, 
čo je zároveň aj maximálny 
počet vyplývajúci z pravidiel 
pretekov. Aby mali súťažiaci 

plný revír, prvé zarybnenie 
nádrže bolo urobené ešte na 
jeseň minulého roka, kedy 
tam pribudlo 2 500 kg kaprov. 
Druhú dávku šupináčov, pri-
bližne 6 000 kg,  tam vypustili 
v marci.

Tohtoročnou novinkou 
pretekov bolo, že váženie rýb 
neprebiehalo tak ako dote-
raz – pri hlavnom pódiu, ale 
priamo pri vode po vylove-
ní. Každý rybár, ktorý chytil 
kapra nad 70 cm, si k sebe pri-
volal rozhodcovskú komisiu. 
Tá následne úlovok zmerala, 
odvážila a zapísala jeho váhu 
priamo na mieste.

To, že rybačka už nie je vý-
sostne chlapská záležitosť, 
dokazovala účasť štyroch šar-
mantných rybárok, ktoré si z 
pódia odnášali od usporiada-
teľov vecné ceny a darčekový 
kôš ako poďakovanie za účasť. 
Jednej z nich sa nakoniec po-
darilo umiestniť v rámci súťa-
že na 15. mieste, čo bol veľmi 
pekný výkon.

Keďže išlo o jubilejný roč-

ník, organizátori si povedali, 
že ocenia nie 15, ako to bolo 
vždy, ale až 20 pretekárov. Vy-
hrať prišiel každý, no ako to 
už býva, rybačka je hlavne o 
šťastí, dobrom mieste a chut-
nej návnade. Veľkou motivá-
ciou bola pre všetkých určite 
hlavná výhra. Okrem pamät-
ného pohára pretekov je to už 
druhý rok namiesto osobné-
ho auta finančný poukaz vo 
výške 10 tisíc eur. Z výhry sa 
oprávnene tešil Peter Hofier-
ka z Nitry, ktorého kapor vážil 

16,375 kg.
No a zábava pokračovala 

aj ďalej. Každý účastník si tu 
mohol počas dňa kúpiť žrebo-
vaciu vstupenku a v bohatej 
tombole vyhrať veľmi hod-
notné ceny. Okrem toho tu 
boli pripravené rôzne atrakcie 
pre deti, nákupné stánky plné 
dobrôt, voňavá cigánska, ale aj 
kačacie či husacie hody. Kto 
prišiel, určite neoľutoval. Or-
ganizátori to pripravili opäť 
na výbornú...

StAnISlAvA JAnegOvá

Dvere viacerých múzeí 
a galérií ostali v 62 mes-
tách na Slovensku otvo-
rené v sobotu 16. mája 
pre návštevníkov až do 
neskorých večerných či 
nočných hodín. 

V tomto roku sa konal 11. 
ročník a podujatie svojou 
účasťou podporilo aj mesto 
Sereď. Okrem prehliadky 
tradičných expozícií boli v 
ponuke aj aktuálne výstavy, 
ktoré sú nainštalované po-
čas tohto mesiaca v Mest-
skom múzeu. No a čereš-
ničkou na torte bol koncert 
známeho klaviristu Richar-
da Rikkona, ktorého mnohí 
poznajú aj zo speváckej sú-
ťaže Superstar.

Múzeá a galérie si na tento 
deň vždy pripravia pre náv-
števníkov niečo výnimočné. 
Zväčša sa orientujú na roz-
šírenú ponuku svojich ex-
pozícií a priestorov, ktoré sú 
po celý rok pre verejnosť ne-
prístupné. V mnohých mes-
tách si pripravili aj nočnú 
prehliadku múzea či galérie, 
spojenú, samozrejme, s pú-
tavým výkladom sprievod-
cov. V Seredi mali možnosť 
návštevníci obdivovať stále 
expozície s názvom Prehis-

tória – Pravek seredského 
regiónu, História hradu Šin-
tava, ale aj aktuálnu výstavu 
Z histórie 2. svetovej vojny. 
Vstup bol, pravdaže, voľný.

O príjemný kultúrny záži-
tok sa prítomným postaral v 
tento deň aj obľúbený klavi-
rista Richard Rikkon, ktorý 

v plnej paráde koncertoval 
v prekrásnom a vynovenom 
prostredí Múzejnej záhrady. 
Tento moment si prišlo vy-
chutnať veľa jeho fanúšikov 
a po jeho klavírnom recitáli 
museli uznať, že ten večer 
mal veru úplne inú príchuť... 
Hudba nielen lieči, ale je aj 

dokonalým balzamom na 
dušu a v dnešnom uponá-
hľanom svete by sme si mali 
podobné chvíle povinne 
dopriať aj niekoľkokrát do 
týždňa. Pýtate sa prečo? Jed-
noducho, len tak pre radosť a 
pre dobrý pocit...

StAnISlAvA JAnegOvá

Noc múzeí a galérií sa konala aj v Seredi

5. jún, 21:30 h
MASKA / The Mask
Akčný / Komédia
USA, 1994, 101 min.
Réžia: Chuck Russell
Hrajú: Jim Carrey, 
Cameron Diaz, Peter 
Greene
VSTUPNÉ: 2 €
 
6. jún, 21:30 h
POMPEJE / Pompeii
Katastrofický 
/ Historický / 
Dobrodružný
Kanada / Nemecko / 
USA, 2014, 105 min.
Réžia: Paul W.S. 
Anderson
Hrajú: Emily Browning, 
Kit Harington, Kiefer 
Sutherland
VSTUPNÉ: 2 €
 
12. jún, 21:30 h
HOBIT I. – 
Neočakávaná cesta 
/ The Hobbit: An 
Unexpected Journey
Dobrodružný / Fantasy
USA / Nový Zéland, 
2012, 169 min.
Réžia: Peter Jackson
Hrajú: Martin Freeman, 
Ian McKellen, Richard 
Armitage
VSTUPNÉ: 2 €
 
13. jún, 21:30 h
MILIONÁR Z 
CHATRČE / Slumdog 
Millionaire
Dráma / Romantický
Veľká Británia, 2008, 

115 min.
Réžia: Danny Boyle
Hrajú: Dev Patel, 
Saurabh Shukla, Freida 
Pinto
VSTUPNÉ: 2 €
 
19. jún, 21:30 h
SEDEM / Seven
Krimi / Mysteriózny / 
Thriller
USA, 1995, 127 min.
Réžia: David Fincher
Hrajú: Brad Pitt, 
Morgan Freeman, 
Gwyneth Paltrow
VSTUPNÉ: 2 €
 
20. jún, 21:30 h
INTERSTELLAR / 
Interstellar
Sci-Fi / Dobrodružný / 
Mysteriózny
USA / Veľká Británia, 
2014, 169 min.
Réžia: Christopher 
Nolan
Hrajú: Matthew 
McConaughey, Anne 
Hathaway, Matt 
Damon
VSTUPNÉ: 2 €
 
V prípade 
nepriaznivého 
počasia sa 
nepremieta
Zmena programu 
vyhradená
Pokladnica otvorená od 
20:30 hod.
Premietanie od 21:00 
hod.
www.amfik.sered.sk

Program mestského 
amfiteátra na jún 2015

26. – 28. jún 2015
Pódium pred Domom kultúry
MICHAL DAVID / G – STRINGS
VIDIEK / THE BEATLES REVIVAL

Piatok 26. 6. 2015
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie
15.00 h FANFÁRA – Slávnostné otvorenie jarmoku
BUČKOVANKA – dychová hudba
16.30 h BLUES MOTHER IN LOW 
18.00 h „Najprv tréning potom šou“ tanečná show JOHNY 
PERFEKTA – LADY MEL & HIP-HOP FAKULTA 
19.00 h RUMBA EXPRES 
20.30 h NaEX – hudobná skupina 
20.30 h MICHAL DAVID – koncert, Mestský amfiteáter, 
Vstupné: 33 €

Sobota 27. 6. 2015
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie
10.00 h BOROVIENKA – dychová hudba 
12.00 h Folklórne pásmo detí ZŠ J. Fándlyho
12.30 h SINNERS MOON 
14.00 h KABÁT REVIVAL 
16.00 h CELTIC QUARTET 

JARMOK ĎEŤOM:
16.30 h Cirkus obludárium v uliciach jarmoku
17.00 h O TROCH PRASIATKACH – rozprávka pre deti

18.00 h G – STRINGS
21.00 h VIDIEK 

Nedeľa 28. 6. 2015
9.00 – 19.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie
10.00 h MIRNIX DIRNIX 
12.00 h HRNČAROVANÉ – dychová hudba
14.30 h SEREDSKÝ DIXIELAND BAND 
17.30 h THE BEATLES REVIVAL 
Záverečný galakoncert jarmoku 

Mesto Sereď a Dom kultúry 
v Seredi Vás srdečne pozývajú 
na XVI. Seredský hodový jarmok
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CENA VSTUPENKY: 

33 €WWW.DOMKULTURY.SERED.SK

HLAVNÝ PARTNER MEDIÁLNY PARTNERORGANIZÁTOR

20.30 h 
AMFITEÁTER
SEREĎ

Voľné priestory na prenájom  
 
      
 

 

 

 

 

 
 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      
                                  

 

 

 

 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka:  
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, Obchodné centrum NOVA, 
Sokolovňa, bývalá ZŠ Garbiarska), 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou, 
- prenájom športovísk, 
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre 
semináre, konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, 
spoločenské podujatia, 
- knihy v kníhkupectve Slnečnica. 
 
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje: 
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu a 
prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú 
a vydavateľskú činnosť. 
 
 
ňň 
 
 

Obchodné centrum NOVA 
Ulica D. Štúra  
v obchodnom centre NOVA, kde sa 
nachádza 3D kino, reštaurácie, 
obchody. Každá z miestností má 
samostatný vchod a plochu 40 m2 alebo 
11 m2. Priestory je možné využiť na 
obchodnú alebo kancelársku činnosť. 
Možnosť pripojenia na optický internet. 

 
 
 
 
 
Správa  
majetku  
Sereď, s.r.o. 
Námestie republiky 1176/10 
Sereď 926 01 
 
Kontakty:  
Prenájom a údržba: 
+421 907 321 710  
  
Nájomné zmluvy: 
+421 917 972 114 
 
Mail: 
sms.konatel@gmail.com 
web:  
www.sms.sered.sk 
 

Dom kultúry Sereď 
Mlynárska ulica 
Voľné priestory sa nachádzajú v budove 
domu kultúry, v ktorom sa nachádza 
knižnica, kníhkupectvo a sály na 
kultúrne a spoločenské akcie.  
V jeho staršej budove sú k dispozícii  3 
miestnosti, jedna je klimatizovaná a má 
48 m2 a druhá miestnosť je prepojená 
s treťou a spolu majú 57 m2. 

Propagujte sa lokálne na LED PANELI na kine NOVA 

Využite jedinečnú príležitosť na zviditeľnenie vašej firmy alebo akcie, 
ktorú organizujete v meste Sereď a jeho okolí, na novo osadenom LED 
PANELI na Cukrovarskej ul. LED panel s rozmermi 7,7 m x 1,1 m je 
viditeľný z Cukrovarskej ul., na ktorej trvale žije 1 200 občanov mesta 
a sú na nej umiestnené viaceré obchodné prevádzky so stovkami 
návštevníkov denne. Panel je dobre viditeľný aj z hlavnej cesty na 
Cukrovarskej ulici, ktorou vodiči prichádzajú na neďalekú križovatku. 
Spustený je denne od 7:00 do 23:00 a je dobre viditeľný aj počas dňa. 
Ak máte záujem o umiestnenie reklamy, kontaktujte riaditeľa Domu 
kultúry Sereď, Mgr. Františka Čavojského. 
Tel.: 0911 424 083, riaditeldk@sered.sk. 
 

Zviditeľnite svoju firmu na našej cyklotrase!! 

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť si 
reklamnú tabuľku svojej spoločnosti v rozmeroch 30 x 30 cm na 
lavičkách umiestnených  na cyklotrase. Cena na kalendárny rok je 50 eur 
bez DPH. 
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Jarmočná zľava na knihy 
v kníhkupectve Slnečnica
Počas Seredského hodového jarmoku, v dňoch 26.6. až 28.6.2015, v čase od 10.00 hod. do 18.00 
hod., bude možné v drevenom stánku na trhovisku alebo priamo v kníhkupectve Slnečnica kú-
piť knihy so zľavou 15%. 

Zoznam ponúkaných titulov a najnovšie akcie a novinky nájdete na www.slnecnica.sered.
sk. Kníhkupectvo sa nachádza na prvom poschodí Domu kultúry Sereď v Mestskej knižnici na 
Školskej ulici v Seredi.

Do priestorov obchodného centra NOVA 
sa sťahuje masážny salón zo Šúroviec 
Od 1.6.2015 sa otvára nový masážny salón  na 1.poschodí obchodného centra NOVA.  Diplomo-
vaná sestra, Jana Hlavatá,  poskytuje na objednávku  Po  - So v čase  od 13,00 do 20,00 hod.  tieto 
masážne služby:             

Klasická a reflexná masáž, masáž lávovými kamenmi, bánkovanie, Breussova masáž,indická 
masáž hlavy, aplikácia rašeliny, parafínu, CO2, prístrojová lymfodrenáž a anticelulitídna masáž.
Možnosť získania vernostnej karty, možnosť zakúpenia darčekových poukážok.
Objednávky na č.t. 0905 101 956. 

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.  
 Ročník XIII, č. 4, máj 2015, vychádza v náklade 8 600 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk   Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Ladislav Odráška. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 55, 
recepcia.nitra@petitpress.sk.  grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe 
rozhoduje redakčná rada.
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www.wingsreality.eu,Námestie Republiky 4466/11 dusan@wingsreality.eu

0905 605 088

Úžitková plocha pozemku 
je 143m2, Podlahová plocha 

je 68m2. Terasa 11m2,
+ jedno parkovacie miesto

Dolná Streda

47 500.-€

Úžitková plocha bytu je 
56m2. Nachádza sa na 3. 
posch. z 3. Stav objektu: 
čiastočná rekonštrukcia.

Sereď, Legionárska
Ponúkame na predaj 

nadštandardný 2 izb. byt. 
Úžitková plocha pozemku 

je 62m2.

Sereď, Komenského

2 izb.byt 45 500.-€

Úžitková plocha pozemku 
je 445m2, Podlahová 

plocha je 98m2. Pivničné 
priestory 30m2.

Dolná Streda

Realitná kancelária

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Bývanie realitou.
Dušan Irsák
Realitný maklér 

Vinohrady n. Váhom

3 izb.RD

Sereď, Spádová ul.
Úžitková plocha bytu je  

58m2,pivnica o ploche 9m2. 
Kompletná rekonštrukcia 

tehlového bytu.

3 izb.byt 60 000.-€2 izb.byt

3 izb.RD 3 izb.RD

Celková plocha pozemku 
je 602m2. Zastavaná plocha 
pozemku je 416m2, Podla-

hová plocha je 120m2. 

79 900.-€65 000.-€65 000.-€

Dolná Streda
Stav. pozemky pre výstavbu 

RD v obci Dolná Streda. 
Celková výmera pozemkov 

je od 500m2 do 600m2

Dolná Streda

Pozemky 46.-€/m2

 Byt o celkovej rozlohe 
51m2 je po čiastočnej 

rekonštrukcii. Bytové jadro 
je pôvodné - oprava nutná.

Sereď, Legionárska

38 000.-€2 izb.byt

Pozemky 34 500.-€4 izb.RD 128 000.-€4 izb.RD10 000.-€34.-€/m2Pozemky

Vinohrady n. Váhom
Celková plocha pozemku je 
1757m2. Rozparcelovaním 

je možné vytvoriť tri ideálne 
stavebné pozemky.

Plocha pozemku 676m2. 
Svahovitý pozemok. V blíz-
kosti pozemku sa nachádza 

vodovod, el. prípojka.

Celková plocha pozemku je  
1149m2, podlahová 240m2, 
zastavaná 773m2, pivnice 

25m2.

Šoporňa
Celková plocha pozemku 
je !!!5 539m2!!!. Zastavaná 
plocha 1240m2, podlahová 

plocha 160m2. 

Vinohrady n. Váhom

 

Hľadám šikovnú
spolupracovníčku

na predaj prírodných produktov
z okolia Trnavy a Serede

ŽL a VP nie je podmienkou, je však výhodou

0904 666 556

belussova.indd   2 15. 5. 2015   10:32:22
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KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
VÝROBA:

 náhrobné pomníky
 opravy pomníkov

 betónovanie základov

Martin Maňura, 031 / 789 76 93, 0903 471 375

www.kamenarstvo.manura.sk

AKCIOVÉ CENY!
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 odborný rez ovocných drevín
 údržby trávnikov, výsev, 
     položenie kobercových trávnikov
 výzdoby spoločenských akcií

 letničky a trvalky
 umelé kvety a kahance
 ovocné a okrasné dreviny
 odborné poradenstvo 

E-mail: zahradnecentrumpetricek@gmail.com  Tel. č: 0911  410  083
Facebook: Záhradné centrum Petríček

Šúrovce, Hlavná 52

ÚDRŽBY A REALIZÁCIE ZÁHRAD PO CELOM SLOVENSKU.
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www.echo.sme.sk

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

Najsladšia čokoláda je v Happy Choco
Ponúkajú lenpravúbel-
gickúčokoládu.Ako jediní
v širokomokolí si juaj sa-
mivaria.

SEREĎ. Milovníci dobrej čoko-
lády určite zaregistrovali čo-
koládovňu Happy Choco, kto-
rú nájdu v Seredi na ulici SNP.
Otvorili ju slečny Alena Luká-
čová a Veronika Machová
v septembri minulého roka.
„Nechcelo sa nám už viac ďa-

leko cestovať za dobrou čoko-
ládou, tak sme si čokoládovňu
rovno otvorili,“ začínajú sym-
patické blondíny o začiatkoch.

Čokoládu si samivaria
Na predaj majú tri druhy čo-
kolády: bielu (28 %) , mliečnu
(30 %) a horkú (54 %). Kto si ne-
vie vybrať, môže si dať mix
všetkých troch, takzvanú čo-
koládu v čokoláde. Pre ozaj-
stných labužníkov majú v po-

nuke tabuľkové čokolády so 65
% a 72 % obsahom čokolády.
„Máme len pravú belgickú čo-
koládu, ktorá je jedna z naj-
kvalitnejších na svete. Na roz-
diel od ostatných, ktorí robia
práškovú čokoládu, my si ju
ako jediní v širokom okolí sa-
mi pripravujeme a varíme.“

V leteaj ľadová čokoláda
Najviac si zákazníci obľúbili
čokoládu so zmrzlinou a ovo-
cím. Na odbyt ide najmä mali-
nová. Pre tých, ktorímajú chuť
na niečo štipľavejšie, majú
v ponuke red hot chilli čoko-

ládu. Pre väčšie skupiny zá-
kazníkov je určené čokoládové
happy fondue s ovocím.
Najčastejšími zákazníkmi

Happy Choco sú mamičky
s deťmi. Pre najmenších je pri-
pravený kútik, kde sa môžu
pohrať a pritom si pochutnať
na detskej happy čokoláde.
Domov si môžu kúpiť figúrky
známych postavičiek z čoko-
lády.
„V zime chutila hosťom naj-

viac likérová čokoláda, asi sa
chceli hostia zahriať,“ pokra-
čuje duo majiteliek. Na leto
pripravujú novinku. „Chystá-
me zmrzlinové poháre s ovo-
cím a ľadovú čokoládu, ktorá
prijemné schladí v letných
horúčavách. Podávať sa bude
s čerstvým ovocím.“

Naprenájomponúkajú
fontánu
Kapacita čokoládovne je 20 ľu-
dí. Majiteľky ponúkajú aj mož-
nosť uzavretej spoločnosti.
K nej, ale aj pre iné akcie, po-
núkajú na prenájom čokoládo-
vú fontánu, ku ktorej je čoko-
láda a čerstvé ovocie. „Na osla-
vu zabezpečíme a pripravíme
aj výzdobu.“ Samozrejmosťou
jewifi pripojenie na internet.
V Happy Choco ponúkajú aj

alko, nealko, kávu a čokoládo-
vú kávu. Okrem toho majú
ručne robené darčekové čoko-
lády a belgické pralinky rôz-
nych príchutí. „Zastávame fi-
lozofiu, že najbližším by sme
mali dávať iba tie najlepšie

darčeky. Čokoláda od nás je
tým najlepším a najsladším
darom. Ak ju niekto ochutná,
už nebude mať chuť na tú kla-
sickú z obchodu,“ sľubujú
v Happy Choco. A ak sa nebude
zákazníkom páčiť v ich prí-
jemnomprostredí, ponúkajúaj

čoraz populárnejšiu kávu a čo-
koládu so sebou.
Otvorené majú od pondelka

do štvrtku od 10.00 do 20.00 h,
v piatok od 10.00 do 22.00, v so-
botu od 15.00 do 22.00 a v ne-
deľu od 15.00 do 20.00 h.

(LO)

TIP NA PRÍJEMNÉ POSEDENIE

VHappy Choco si môžete dať aj tekutú čokoládu so šľahačkou.

Majiteľky ponúkajú aj možnosť uzavretej spo-
ločnosti, výzdobu zabezpečia.

Na prenájom ponúkajú čokoládovú fontánu s čerstvým ovocím.

K čokoládemajú aj čerstvé ovocie, najviac sa
predávajúmaliny.
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Pozývame Vás do novootvoreného priestoru 
skupinových cvičení.

Na ulici M.R.Stefánika 2158 na 1.poschodí, Sereď

BOSU  -  aerobne a posilnovacie cvičenie 
s využitím balančnej pomôcky BOSU
DYNAMIC PUMP - cvičenie kondično 
posilnovacieho charakteru 
vlastnou váhou.
KRUHOVÝ TRENING - intervalový tréning do 
kruhu. Posilnuje svaly, spevňuje telo, zrýchluje 
metabolizmus, spaluje tuky a pomáha straťiť váhu.
DETSKÁ TANEČNÁ SOBOTA - vaše deti 
si zatancuju a zacvičia v rytme tanečnej hudby.
 

TRX Suspension Training
TRX: Total-Body Resistance 

Exercise
Cviky pre zaťaženie 

celého tela 

REZERVÁCIE : Sona Barantalová t.č.0905 861 003 - Viber, Whats App, Skype
www.facebook.com/sona.barantalova

Termíny cvičení
Pondelok – Piatok o 8.30hod
Pondelok- Piatok o 18.00hod

GYM - SONJA

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
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VÝŽIVNÉ MINERÁLY PRE CELÚ RODINU
NA ZÁKLADE DIAGNOSTIKOVANIA (VYŠETRENIA)

ORGÁNOV EAV PRÍSTROJOM

Počas júna
vykonávame vyšetrenie

aj v Kauflande:
Trnava: 10. 6. 2015
Sereď 11. 6. 2015
Šala 12. 6. 2015

Vždy od 10. - 17. hodiny

Poskytujeme:
 ošetrenie kvalitnou kozmetikou

 hĺbkové čistenie
 kozmetická masáž

 úprava, farbenie obočia
 depilácia

 spoločenský, svadobný a denný make-up
 predsvadobný balíček

 kozmetické ošetrenia pre pánov

KOZMETICKÝ SALÓN 
CRYSTAL

A. Hlinku 3058, Sereď, 0903 763 746,
lkiradzievova@gmail.com
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Poslancom za KDH  Pavlom 
Kurbelom bola v 21. týždni  
rozbehnutá druhá vlna dis-
kreditačnej kampane, ktorou 
boli spochybnené rozhod-
nutia  primátora i poslancov 
minulého volebného obdobia 
o prenájme tepelného hospo-
dárstva. Časový sled udalostí 
je možné overiť posúdením 
obsahu niekoľkých rokovaní 
zastupiteľstva. Uvedené úda-
je sú zo Zápisníc, hlasového 
záznamu mestských zastu-
piteľstiev (MsZ), z hlasovania 
poslancov. Všetko údaje sú na 
webovej stránke mesta.

MsZ 11.6.2013  - boli predne-
sené investičné zámery byto-
vého podniku ( MsBP). Hľadal 
sa optimálny modul riešenia 
zabezpečenia tepelného hos-
podárstva. Konateľ p. Káčer 
prisľúbil spracovať analýzu 
hospodárenia MsBP a jeho 
ďalšieho smerovania.

MsZ 23.7.2013 -  konateľom  
predložená Analýza súčasné-
ho stavu a možností ďalšieho 
smerovania MsBP. Predostrel 
3 možnosti riešenia situácie: 

• ponechanie súčasného 
stavu a riešenia vo vlastnej 
réžii,

• prenájom tepelného hos-
podárstva,

• predaj. 
Deň pred MsZ 22.7.2013 sa 

konalo spoločné rokovanie 
komisie podnikateľskej a fi-
nančnej a komisie rozvoja 
mesta a životného prostredia. 
Pozvaní boli aj všetci poslan-
ci. Výsledkom rokovania bolo  
odporučiť variant vstupu 
partnera formou prenájmu 
aktív spoločnosti a

• vypísať obchodnú verejnú 
súťaž na výber strategického 
partnera,

• schváliť odbornú komisiu 
pre prípravu a vyhodnotenie 
súťaže,

• uložiť p. Káčerovi v spolu-
práci s odbornými útvarmi a 
komisiou pripraviť podmien-
ky obchodnej verejnej súťaže.

Rokovanie MsZ pokračova-
lo po 20 min. pauze, v súlade 
s Rokovacím poriadkom MsZ. 
Pán Pavol Kurbel bol navrh-
nutý za člena komisie. Opäť 
ako už neraz odmietol.

Hlasovanie: 18 prítomných, 
14 za, 3 sa zdržali, 1 proti (p.
Kurbel)

MsZ 19.9.2013 – výsledky ve-
rejného ponukového konania, 
uznesenie č. 161/2013:

Poveruje konateľa MsBP 
spol. s r.o. na rokovanie s ví-
ťazom verejného ponuko-
vého konania o prenájme 

aktív spoločnosti. V prípade 
neúspechu rokovania jednať 
so záujemcom, ktorý skončil 
druhý v poradí. Ukladá kona-
teľovi MsBP spol. s r.o. pripra-
viť zmluvu na nájom aktív 
spoločnosti so záujemcom, na 
základe výsledkov rokovania.

Hlasovanie: 15 prítomných, 
11 za, 3 sa zdržali, 1 proti (p.
Kurbel)

MsZ 12.11.2013 – informácia 
o pokračovaní rokovania s ví-
ťazom súťaže na prenájom ak-
tív MsBP. Zmluva je priprave-
ná na podpis, po jej podpísaní 
bude možné dať podanie na 
Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (ÚRSO). Poslanec Ky-
selý vzniesol námietku, že ná-
vrh zmluvy nebol predložený 
poslancom MsZ. Prednosta sa 
vyjadril, že nevidí na to dôvod. 
JUDr. Irsáka, ktorý zmluvu 
pripomienkoval spolu s JUDr. 
Pastuchovou uviedol, že pred-
ložiť zmluvu na odsúhlasenie 
MsZ nie je povinnosťou kona-
teľa MsBP.  V tomto prípade 
koná MsBP prostredníctvom 
konateľa a p. primátora. Pripo-
mienky boli do zmluvy zapra-
cované. (vid. zápisnica z MsZ.)
Hlasovanie: 16 prítomných, 
16 za

MsZ 10.12.2013 – zo správy 
hl. kontrolórky o kontrole pl-
nenia uznesení sa p. Kurbel 
dozvedel, že zmluva bola pod-
písaná a zverejnená na strán-
ke MsBP.

Počet rokovaní vo veci sved-
čí o vážnom a zodpovednom 
prístupe k riešeniu tepelné-
ho hospodárstva zastupiteľ-

stvom. Jeden z 19 poslancov 
to ale vidieť nechcel a nechce 
doteraz.

Za jeho konaním, ktoré 
19.5.2015 pokračovalo tla-
čovou konferenciou zvola-
nou Ivanom Katrincom z OZ 
ICOCRIM v trnavskom hote-
li Max Plaza, je ale potrebné 
vidieť jej začiatok. Ten bol 
novembri 2014 vydaním vo-
lebných novín kandidátov ko-
alície KDH a Zmeny zdola, De-
mokratickej únie. Kandidát na 
primátora a ani trinásť kandi-
dátov na poslancov neprešlo 
do MsZ. Do zastupiteľstva sa 
dostal iba  Pavol Kurbel. Na 
šiestej a siedmej strane týchto 
novín zverejnil článok „Zmlu-
va o prenájme Mestského by-
tového podniku – MsBP, alebo 
ako sme prenajali rodinné 
striebro“. Článok plný nepres-
ností, klamstiev a vlastného 
neodborného komentára k 
výrobe tepla a obsahu nájom-
nej zmluvy. Vo voľbách koalí-
cia neuspela. Po pol roku svoj 
útok zopakoval. A znova vytia-
hol povesť o rodinnom strieb-
re.  Skutkový technický stav 
rozvodov tepla, rastúci podiel 
nákladov po vplyve niekoľ-
koročného poklesu spotreby 
tepla z dôvodu masového za-
tepľovania bytových domov, 
v tomto článku spomenutý 
samozrejme nie je. 

Snahy Pavla Kurbela o zís-
kanie vplyvu na chod mesta 
nie sú nové. Čestne vyhlásenia 
bývalých dvoch primátorov 
hovoria o jasne formulova-
ných požiadavkách pri ob-

sadzovaní pozície zástupcu 
primátora. Do akej miery ide 
o iniciatívu jednotlivca alebo 
je za ňou aj konkrétna poli-
tická strana je otázkou. Je ale 
známe, že mesto práve roz-
hodnutím skupiny poslancov 
KDH  predalo v minulosti po-
zemok pri Sokolovni RKC na 
výstavbu Domu charity, ktorý 
dodnes nestojí. Mesto však v 
záujme občanov v minulosti 
finančne podporilo generál-
nu opravu strechy kostola 
čiastkou zhruba 1 mil. korún, 

čiastkou 400 tis. Sk prispelo na 
rozšírenie kaplnky pri ZIPP - 
ke, a prispelo a 20 tisícami Sk 
na opravu zvonice pri Domove 
dôchodcov. To všetko bolo asi 
málo. 

Na tlačovú konferenciu v 
Trnave som bol telefonicky 
pozvaný dve  hodiny pred jej 
konaním. Veľmi nezvyčajný 
spôsob. Keď som sa opýtal, kto 
tam zo Serede bude odpoveď 
znela: „To Vás nemusí zaují-
mať!“  Prečo neprišla žiadna 
oficiálna pozvánka je myslím 
všetkým jasné. 

Kto je vlastne ICOCRIM? 
Toto združenie sa charakteri-
zuje ako Medzinárodný výbor 
pre boj s organizovaným zloči-
nom, terorizmom a korupciou. 
Znamená to, že sme zločinci, 
teroristi a skorumpovaní? 
Prečo sa stretnutie nekonalo 
v Seredi ale v Trnave ? Prečo 
iba jeden poslanec ?  A  pre-
čo   práve  Kurbel, ktorý  vždy  
v prípade   MsBP   hlasoval 
proti.     Kto je za touto mani-
puláciou?  Podľa vysloveného 
názoru novinárom Martinom 
Daňom  sú to  páni  Katrinec, 
Kurbel a Majko.

Vrátim sa do minulosti. 
Problémy v MsBP sa prejavo-
vali už v roku 2010, keď bolo 
evidentné, že spotreba tepla 
klesá a v najbližšom čase bude 
naďalej klesať. Bola vytvorená 
komisia, ktorá prešla niekoľ-
ko miest SR s cieľom odporu-
čiť zastupiteľstvu alternatívy, 
riešenia budúcnosti MsBP. V 

tejto komisii boli páni: R. Áč, 
Ľ. Kyselý, M. Tóth, P. Rampa-
šek, R. Kráľ a zdôrazňujem 
Pavol Kurbel. To bolo v roku 
2010. Táto komisia predložila 
len dve alternatívy:  predaj 
alebo prenájom tepelného 
hospodárstva MsBP.  Mestské 
zastupiteľstvo 15. júna 2010 
zobralo informáciu iba na ve-
domie. 

Poslaním a zmyslom po-
slaneckej práce je prijímať 
rozhodnutia. Nie je to vždy 
ľahké a v prípade tepelného 
hospodárstva to bolo mimo-
riadne zložité. Po technic-
kej i právnej stránke. Pavol 
Kurbel sa v hlasovaní nikdy 
nestotožnil  s názorom  os-
tatných poslancov. Bolo to 
jeho právo. No spôsob, akým 
riešil  nepresadenie jeho ná-
zoru odmietam. V komisiách 
pracovať nechcel. Keď bolo 
potrebné problém riešiť, ostal 
bokom. Zatiaľ čo ostatní po-
slanci prijímali komplikova-
né rozhodnutia, Pavol Kurbel 
posielal podnety na Okresnú 
prokuratúru, Krajskú  proku-
ratúru, Generálnu prokura-
túru, NKÚ i predsedovi vlády. 
Vyhrážky Ivana Katrinca, že 
tento prípad bude riešiť Ná-
rodná kriminálna agentúra 
ani nekomentujem. Podávať 
podnety dokáže každý.  Zobrať 
na seba mieru zodpovednosti 
aj v ťažkých a nepopulárnych 
rozhodnutiach - to každý ne-
dokáže.   

 MArtIn tOMčányI 

Kto je za diskreditáciou mesta a prečo
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