
Seredský hodový jarmok
XVI. ročník Seredského 
hodového jarmoku sláv-
nostne otvoril 26. júna 
primátor mesta Martin 
Tomčányi, jeho zástup-
ca Ľubomír Veselický a 
riaditeľ DK František Ča-
vojský. Okrem bohatého 
kultúrneho programu boli 
počas trojdňovej akcie pre 
návštevníkov pripravené 
rôzne sprievodné poduja-
tia, predajné stánky s roz-
manitým sortimentom, 
atrakcie pre deti a, samo-
zrejme, kopec voňavých 
dobrôt. 

Prvý jarmočný deň odštarto-
val o 15.00 hodine slávnost-
nou fanfárou. Po úvodnom 
príhovore primátora to na pó-
diu rozbalila dychová hudba 
Bučkovanka. Po nich si náv-
števníci jarmoku pozreli vy-
stúpenie detí z MŠ na Fándly-
ho a Komenského ulici, ale aj 
žiakov z Detského folklórneho 
súboru Kvetoňka zo ZUŠ v Se-
redi. 

Fanúšikov kvalitnej hudby 
prilákala k pódiu trnavská ka-
pela Blues Mother in Law, kto-
rá tento rok oslávila dvadsiate 
výročie. Skupina má za sebou 
veľa úspechov a počas svojej 
existencie získala viacero oce-
není. Poznajú ju nielen doma, 
ale aj v zahraničí a má prezýv-
ku slovenský Roling Stones. 
Kapelník dodal, že je to pre 
vekový priemer.

Bluesovú kapelu vystrie-
dala tanečná show v podaní 
Johnyho Perfekta a jeho zve-
rencov z Hip Hop fakulty Se-
reď. Za svoj úžasný výkon si 
všetci tanečníci právom za-
slúžili obrovský potlesk, ktorý 
im venovalo spokojné publi-
kum. 

Nádych v štýle latino, pop a 
gypsi piesní priniesla na jar-
mok zostava štyroch mladých 

hudobníkov zo skupiny Rum-
ba Expres. No a večerným 
koncertom piatkovú atmosfé-
ru posilnila seredská kapela 
Party Lunsch, ktorá tradične 
zahrá na počkanie úplne všet-
ko. Chlapci opäť všetkým uká-
zali, že sú neskutočne dobrí 
muzikanti so všetkým, čo k 
tomu patrí. 

Súbežne s nimi sa pripravo-
val na svoj večerný koncert v 
Mestskom amfiteátri aj spe-
vák Michal David. Bola to veru 
poriadna udalosť. Zišlo sa tam 
dvetisíc fanúšikov nielen zo 
Serede, ale aj zo vzdialenej-
ších miest. Všetci si to poriad-
ne užívali, tancovali a spievali 
spolu s Michalom od začiat-
ku až do konca vystúpenia. 
Spevák v tento deň zároveň 
oslavoval svoje 55. narodeniny 
a pri tejto príležitosti dostal 
krásnu kyticu kvetov. 

Aj v sobotu pokračovala 
zábava na jarmoku v plnom 
prúde. V dopoludňajších ho-
dinách sa o dobrú náladu náv-
števníkov postarala dychová 
hudba Borovienka, potom fol-
klórne pásmo detí zo ZŠ Fán-
dlyho, kapela Sinners Moon, 
kapela Kabát Revival a kelt-
ské melódie zahralo hudobné 

zoskupenie Celtik Quartet. 
V tom istom čase mal svoje 
vystúpenie v uliciach jar-
moku aj Cirkus obludárium. 
Tento moment si užili všetci 
účastníci jarmoku, ktorí sa 
s nadrozmernými príšerka-
mi fotili doslova na každom 
rohu. O mimoriadne zábavné 
predstavenie sa všetkým ve-
kovým kategóriám postaralo 
Divadlo bez opony a herci z 
Banskej Bystrice, ktorí za-
hrali rozprávku O Siedmych 
kozliatkach. Ich dialógy boli 
vtipným oživeným klasickej 
rozprávky a výborne zabavili 
nielen deti, ale aj ich rodičov. 

Detský program vystrieda-
la dievčenská inštrumentál-
no-vokálna kapela s názvom 
G-Strinx. Tri nádherné mladé 
umelkyne excelentne zahrali 
na elektronických husliach. 
Okrem toho, že sa bolo načo 
pozerať, tak svoje vystúpe-
nie obohatili aj kvalitným 
spevom a dokonalou chore-
ografiou. I keď pomyselnú 
latku nastavili poriadne vy-
soko, skupina Vidiek vpláva-
la do tejto atmosféry ľavou 
zadnou. Ich koncert si prišlo 
vychutnať naozaj veľmi veľa 
fanúšikov. Nostalgické hity 

tejto kapely roztancovali a 
rozospievali kvantum ľudí, 
ktorí si prišli užiť nielen dob-
rú hudbu, ale aj šoumenské  
vystúpenie Janka Kurica. Vy-
nikajúcu atmosféru a spätnú 
väzbu od publika ocenila ka-
pela dodatočným hudobným 
prídavkom. 

Nedeľný program bol v po-
daní dychovej hudby Hrnča-
rované, nasledovala kapela 
Mirnix Dirnix, ktorá svojím 
repertoárom a vysoko kvalit-
nou hudbou prekvapila nie-
len publikum, ale aj prítom-
ných zvukárov, ktorí nešetrili 
chválou na ich vystúpenie. 

Ďalšou zárukou kvality bola 
domáca kapela, bez ktorej 
by jarmok nebol jarmokom.  
Reč je o Seredskom Dixieland 
Bande. Títo hudobníci sú vždy 
zárukou toho, že na pódiu 
bude znieť dobrá hudba, spev 
a pravá klasika, ktorá je srdcu 
Seredčanov veľmi blízka. 

Na posledný deň jarmoku 
sa rozhodli organizátori zor-
ganizovať v DK aj výstavu ob-
razov rodáka zo Serede, ktorá 
nesie názov Obrazy mesta 
Sereď očami Pavla Zelmana. 
Pozvanie na vernisáž prijali 
aj vzácni hostia ako profesor 
Igor M. Tomo, sólista opery 
SND Ivan Ožvát a autora diel 
prišla svojou účasťou podpo-
riť aj akademická maliarka 
Emília Urbanová. Výstava je 
predajná a potrvá do 10. júla. 

Záverečný koncert jarmoku 
patril chlapcom z pražskej 
kapely The Beatleas Revival, 
ktorí boli v Seredi po prvý-
krát. Už samotný názov pre-
zrádza, aká hudba je im blíz-
ka. Mnoho skupín hrá dnes 
piesne bývalých beatlesákov, 
a to nielen u nás, ale aj v za-
hraničí. 

Pokračovanie 
na strane 8.

Pri príležitosti 90. výro-
čia trvania speváckeho 
zboru ZVON v Seredi zor-
ganizovalo mesto Sereď, 
Dom kultúry a OZ Krásna 
hudba slávnostný kon-
cert, ktorý sa uskutočnil 
13. júna v kine Nova.

Podujatie moderovala Maria-
na Krčmáriková, ktorá v úvo-
de priblížila 90-ročnú cestu 
speváckeho zboru. Jeho cesta 
odštartovala v roku 1925 po 
tom, ako hudobný skladateľ 
Ján Fischer Kvetoň založil v 
Seredi spevokol ZVON. Pod 
jeho vedením sa súbor rozví-
jal nielen doma, ale aj v zahra-
ničí. V roku 1942 taktovku a di-
rigentskú paličku prevzal vte-
dy 22-ročný Viliam Karmažin, 

ktorý súbor viedol rovných 70 
rokov. To ho zaradilo do Gui-
nessovej knihy rekordov: je 
jediným človekom na svete, 
ktorý sa môže pochváliť naj-
dlhšou dirigentskou kariérou.

Počas 90 rokov prešiel spe-
vácky zbor rôznymi zmenami 
a tie prinášali, pochopiteľne, 
aj zmenu názvov súboru. Jeho 
súčasný je Občianske združe-
nie SPEVÁCKY ZBOR ZVON. 
Jeho dirigentom je od roku 
2013 PaedDr. Sergej Mironov, 
CSc., absolvent Hudobnej fa-
kulty v Moskve. Zároveň pô-
sobí v pozícii dirigenta v zbore 
Comenius, Danubia Singers a 
v zbore slovenských učiteliek 
Ozvena, s ktorým pred pár 
dňami na súťaži v Olomouci 
získal zlaté ocenenie.

Ešte pred slávnostným kon-
certom sa prítomným v sále 
prihovoril primátor mesta 
Martin Tomčányi. Po jeho slo-
vách zarecitoval báseň „Zvon“ 
Kristián Krčmárik a hudobnú 
gratuláciu venoval oslávenco-
vi aj husľový virtuóz Alexan-
der Jablokov. Operné melódie 
a piesne priniesla so sebou 
sólistka opery SND v Bratisla-
ve Jitka Sapara Fischerová, na 
klavíri ju sprevádzala Beáta 
Tomčányiová. Ku gratulan-
tom sa pripojil s rozmanitým 
repertoárom aj spevácky zbor 
Gaudete pod vedením diri-
gentky Andrey Ruczovej.

Potom už nadišla ďalšia 
vzácna chvíľa. Vedenie mes-
ta sa rozhodlo poďakovať 28 
spevákom za ich dlhoročné 

pôsobenie v zbore ZVON odo-
vzdaním ocenení a pamät-
ných listov.

Následne patrilo pódium 
oslávencom a ich dirigentovi. 
Pre gratulantov si pripravi-
li pestrý repertoár, ktorý bol 
prierezom rôznych žánrov. 
Príjemným zavŕšením pod-
ujatia bolo vystúpenie býva-
lých členov spevokolu, ktorí si 
spolu s nimi zaspievali pieseň 
„Aká si mi krásna“. Andrea 
Rúczová na záver odovzdala 
kyticu kvetov dirigentovi Ser-
gejovi Mironovovi.

Za kolektív Seredských no-
viniek želáme speváckemu 
zboru do ďalších rokov len to 
najlepšie a prajeme veľa úspe-
chov...

STaNISlaVa JaNegOVá

Spoločne oslávili jubileum speváckeho zboru ZVON

PREČITAJTE SI

Podpora opatrovateľskej služby

Seredčanky na majstrovstvách 
sveta

Na seredskej poliklinike pôsobia 
noví lekári

Matej Horňák z Obchodnej akadémie 
víťazom celoslovenskej literárnej súťaže

Mesto sa v tomto roku zameralo  
na verejné osvetlenie

V Seredi pribudne kostol 
pre evanjelikov
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O študijných úspechoch 
nášho študenta Maťka Hor-
ňáka, teraz už absolventa 
Obchodnej akadémie v Se-
redi, sme všetci vedeli počas 
celých štyroch rokov. Úspeš-
ne svoju školu reprezento-
val v odborných premetoch, 
ale aj v publicistických či 
literárnych súťažiach.

Po prvýkrát sme sa s Mať-
kom stretli na Knižných 
hodoch v Seredi, keď sa ešte 
ako žiak 9. ročníka Základ-
nej školy v Hájskom zapojil 
do literárnej súťaže veno-
vanej 5. ročníku Knižných 
hodov a, samozrejme, vo 
svojej kategórii vyhral prvé 
miesto. Vtedy nám prezra-
dil, že je už prijatý k nám do 
školy. Vtedy sme už vedeli o 
Maťkovom talente a tušili o 
jeho skromnosti, svedomi-
tosti, usilovnosti a zodpo-
vednosti.

 Možno je to symbolické, 
ale aj v závere štvorročné-
ho štúdia Matej zožal veľký 
literárny úspech. Svojou po-
viedkou na tému „Sloven-
sko oslobodili pred 70 rok-
mi, ale v niektorých kraji-
nách sa stále bojuje“ v tvr-
dej konkurencii 434 lite-
rárnych prác zaslaných do 
všetkých kategórií získal 
zaslúžene 1. miesto v 3.ka-
tegórii – študenti SŠ a jeho 
poviedka bude uverejne-
ná v časopise Bojovník.

 Cesty za poznaním minu-
losti je siedmym ročníkom 
celoštátnej súťaže tvorivos-
ti detí a mládeže vyhlásenej 
pri príležitosti 71. výročia 
SNP a 70. výročia ukončenia 
2. svetovej vojny. Súťaž sa 
konala pod záštitou prezi-
denta SR A. Kisku, hlavnými 
vyhlasovateľmi boli Múze-
um SNP v Banskej Bystrici 
a Slovenský zväz protifašis-
tických bojovníkov.

 Na slávnostné odovzdá-
vanie cien organizátori  
pozvali súťažiacich a ich 
pedagógov do kinosály 
Múzea SNP v Banskej Bys-
trici. Po vyhlásení výsled-
kov naše „cesty za pozna-
ním minulosti“ smerovali 
ďalej po expozícii múzea a 
historickom Námestí SNP 
v Banskej Bystrici.

 Maťkovi blahoželáme 
a ďakujeme za vzornú re-
prezentáciu OA počas ce-
lého štúdia!!!

MarIaNa KaMeNSKá  

Kým stĺp so svietidlom ve-
rejného osvetlenia plní svoju 
úlohu, vníma ho každý občan 
ako bežnú vec slúžiacu oby-
vateľom. Problém nastane 
vtedy, ak sa kryt po zásahu 
vandalov alebo náraze moto-
rového vozidla ocitne mimo 
stĺpa a elektrické drôty osta-
nú nechránené. Poškodenia 
krytov na stĺpoch verejného 
osvetlenia nie sú zriedkavé a 
následky po zásahu elektric-
kým prúdom môžu byť veľmi 
vážne. Poverený zamestnanec 
MsÚ spolu so zástupcom ser-
visnej firmy vykonal ešte v 
mesiaci máj kompletnú kon-
trolu stavu stĺpov verejného 
osvetlenia zameranú práve na 
spomínané kryty. Podľa ziste-
ní si situácia bude vyžadovať 
rýchle riešenie v 65 prípadoch, 
pričom jeden nový kryt sto-
jí približne 70 eur. Mesto ich 
výmenu zabezpečí vo vlastnej 
réžii, čo si vyžiada investíciu 
vo výške 4 550 eur.

Od začiatku roka bolo pri-
pravované aj verejné obsta-
rávanie na dodávateľa 1 390 
ks LED svietidiel, výložníkov 
a rozvádzačov aj s výzbrojou. 
Všetko vrátane montáže a 
demontáže. Zmluva bola uza-
tvorená s víťazom verejného 
obstarávania, ktorým je bra-
tislavská firma Venimex Slo-
vakia s.r.o. Firma bude podľa 
zmluvy zabezpečovať aj kom-
pletnú prevádzku a údržbu 
verejného osvetlenia počas 10 
rokov, vrátane revízií a odstra-
ňovania porúch. Celková cena 
zákazky bola vyčíslená na viac 
ako 845 tis. eur s DPH. Cenu za 
vykonanie prác bude objed-
návateľ, čiže mesto, uhrádzať 

poskytovateľovi v mesačných 
splátkach vo výške viac ako 7 
tis. eur mesačne počas 10 ro-
kov. Touto výmenou svietidiel 
by sa malo ušetriť už od budú-
ceho roka najmä na spotrebe 
elektrickej energie a servise 
verejného osvetlenia. Len ten 
stál mesto v poslednom obdo-
bí ročne cez 40 až 60 tis. eur. 

Svietidlá sa budú vymieňať 
už začiatkom júna. Hneď po-
tom prídu na rad aj poškode-
né chrániče na stĺpoch verej-
ného osvetlenia.

Obyvatelia Serede určite 
postrehli, že niektoré ulice 
sú v noci osvetlené už o čosi 
jasnejšie. Sprievodným zna-
kom rekonštrukčných prác 
viacerých svetelných okru-
hov však bolo aj niekoľko nocí 
bez osvetlenia. Na otázku aké 
boli a sú dôvody niekedy ne-
svietiacich pouličných lámp 
odpovedal Juraj Maráček zo 
spoločnosti VENIMEX Slova-
kia s.r.o., ktorá  rekonštrukciu 
verejného osvetlenia v Seredi 
vykonáva: 

„Optimalizácia infraš-
truktúry verejného osvet-
lenia mesta Sereď vyžaduje 
kompletnú rekonštrukciu 
nielen svetelných bodov, ale 
aj rozvádzačov verejného 
osvetlenia. Existujúce sú už 
zastarané a nová technoló-
gia LED svietidiel vyžaduje 
iné parametre ako majú te-
rajšie. Chcem sa osprave-
dlniť občanom za prípadné 
výpadky VO a poprosiť o 
chvíľku strpenia, kým ne-
bude rekonštrukcia úplne 
ukončená. Ďakujem za poro-
zumenie,“ uviedol Juraj Ma-
ráček. STaNISlaVa JaNegOVá

Matej Horňák z Obchodnej akadémie 
víťaz celoslovenskej literárnej súťaže 

Mesto sa v tomto roku zameralo 
na verejné osvetlenie

Primátor mesta zvolal za-
sadnutie Mestského zastu-
piteľstva (ďalej MsZ) v Seredi 
na štvrtok 25.júna 2015.  Pri-
nášame vám výber najdôle-
žitejších bodov zasadnutia. 
Kompletnú správu o činnos-
ti úradu, ako aj uznesenia a 
zápisnicu z rokovania, účasť 
poslancov na rokovaní a ich 
hlasovanie si  môžete po-
zrieť na internetovej stránke 
mesta: http://www.sered.sk/
mestsky-urad-zaklade-infor-
macie. Program rokovania 
a materiály na rokovanie sú 
zverejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materialy/
vo_14_19/20150625/index.html

Správy hlavnej 
kontrolórky a správa 
o príprave projektov
MsZ v Seredi zobralo na vedo-
mie správu o kontrole plnenia 
uznesení, správu z následnej 
finančnej kontroly dodržia-
vania ustanovení VZN mesta 
Sereď č. 7/2012 o poskytovaní 
dotácií právnickým a fyzic-
kým osobám podnikateľom z 
rozpočtu mesta Sereď na Re-
kreačné a športové služby v 
roku 2014 a správu z následnej 
finančnej kontroly dodržiava-
nia právnych predpisov v ob-
lasti účtovníctva v Základnej 
umeleckej škole v Seredi. 

MsZ schválilo plán kontrol-
nej činnosti hlavnej kontro-
lórky na II. polrok 2015. 

MsZ vzalo na vedomie Infor-
matívnu správu o príprave a 
realizácii projektov.

Školstvo
MsZ sa uznieslo na Všeobecne 
záväznom nariadení mesta 
Sereď č. 2/2015, ktorým mesto 
Sereď zriaďuje zariadenia 
školského stravovania pre 
deti materských škôl. Prija-
tím VZN a zriadením zariade-
ní školského stravovania v MŠ 
bolo potrebné upraviť znenie 
zriaďovacích listín mater-
ských škôl, preto MsZ schvá-
lilo Dodatok č. 4 k Zriaďovacej 
listine MŠ D. Štúra a Dodatok 
č. 6 k Zriaďovacej listine MŠ 
Komenského.

MsZ schválilo zámer uspo-
riadať vlastnícke vzťahy pre-
vodom pozemku formou zá-
meny pre Lenku Domčekovú 
uplatnením výnimočného 
postupu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, pretože 
je v záujme mesta usporiadať 
vlastnícke vzťahy k pozemku 
pod predškolským zariade-
ním na Fándlyho ul. tak, aby 
boli zachované nevyhnutné 
podmienky pre riadnu pre-
vádzku MŠ a priestorovo sa  
neobmedzil dvor objektu uží-
vaného špeciálnou základnou 
školou. 

MsZ zobralo na vedomie in-
formáciu o výsledku kontroly 
financovania regionálneho 
školstva mesta Sereď, Základ-
nej školy J. Fándlyho v Seredi 
a Základnej školy J. A. Komen-
ského v Seredi. Kontrolu vyko-
nal Najvyšší kontrolný úrad 
SR v čase 10. 3 – 25. 5. 2015. MsZ 
zobralo na vedomie opatrenia 
prijaté primátorom mesta na 
odstránenie zistených nedo-
statkov. Primátor poďakoval 
zamestnancom oddelenia 
ŠKRŠ a riaditeľom oboch ZŠ 
za prácu za kontrolované ob-
dobie.

Mestská poliklinika
MsZ zobralo na vedomie Sprá-
vu o stave Mestskej poliklini-
ky v Seredi, ktorú predniesla 
Ing. Kornélia Horváthová, 
riaditeľka polikliniky. Správa 
obsahuje náklady na bežné 
opravy, investície do prístro-
jového vybavenia, plánované 
investície, prehľad ambulan-
cií, ako aj víziu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. 

Zmena rozpočtu mesta
Sereď 
MsZ v Seredi schválilo
- začatie investičnej akcie na 
Športovej ul. od časti Kapust-
niská,
- variant A riešenia investič-
nej akcie Športová ul. (frézo-
vanie súčasného povrchu, 
oprava dilatácií a kanalizač-
ných vpustí, úprava časti ob-
rubníkov, penetrácia, geotex-
tília, nový AB povrch cca 6 cm, 
značenie),
- poslanecký návrh na rozčle-
nenie položky 610 na mzdy a 
odmeny,
- rozpočtové opatrenia  pred-
ložené riaditeľmi ZŠ J. A. Ko-
menského, ZŠ J. Fándlyho, MŠ 
Komenského, MŠ D. Štúra, ZUŠ 
J. F. Kvetoňa a Domu kultúry,
- IV. zmenu rozpočtu na rok 
2015
MsZ neschválilo návrh po-

slanca Michala Hanusa na 
zníženie položky miezd o 
sumu 100 000 €. 

Nakladanie s majetkom
mesta MsZ v Seredi schválilo:
• nájom nebytových priesto-
rov vo výmere 366 m2 za cenu 
26,50 €/m2/rok  a nájom po-
zemku vo výmere 736 m2 za 
cenu 0,10 €/m2/rok na Krás-
nej ul. na dobu určitú do 31. 05. 
2020 spoločnosti HIT Sloven-
sko, uplatnením výnimočné-
ho postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, 
že žiadateľ zabezpečuje pre 
mesto dopravné značenie, 
opravy svetelnej signalizá-
cie,  objekt na vlastné náklady 
zhodnotil a pre mesto je do-
časne nevyužiteľný, 
• nájom časti pozemku na 
Bratislavskej ul. vo výmere 42 
m2 za cenu 0,10 €/m2/rok  na 
dobu neurčitú s ročnou vý-
povednou lehotou nájomcovi 
Ladislavovi Šandorovi, uplat-
nením výnimočného postupu 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že pozemok 
je dlhodobo užívaný na zá-
hradu a dvor a je z hľadiska 
územnoplánovacej koncepcie 
pre mesto inak nevyužiteľný,
• spôsob prevodu nehnuteľ-
ného majetku mesta – po-
zemku na Cukrovarskej ul. vo 
výmere 21  m2  žiadateľovi Jo-
zefovi Drábikovi a manželke a 
vo výmere 23  m2 žiadateľovi 
Petrovi Šramovi a manželke, 
uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, 
že ide o pozemok, ktorý sa na-
chádza v bezprostrednej blíz-
kosti za prevádzkou žiadate-
ľov, je dlhodobo užívaný na 
zásobovanie prevádzok a je z 
hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie pre mesto inak ne-
využiteľný,  
• prevod nehnuteľného ma-
jetku – pozemkov pod radový-
mi garážami na Mlynárskej 
ul. vo výmerách 18 m2, 19 m2, 
24 m2 a 30 m2 za cenu 20,00 
€/m2 23 žiadateľom – vlastní-
kom jednotlivých garáží, 
• prevod nehnuteľného ma-
jetku – pozemku vo výmere 
62 m2 na Jesenského ul. za 
cenu 20,00 €/m2, ktorá bude 
zvýšená o platnú DPH žiada-
teľom: Rudolfovi Horvátho-
vi a manželke, uplatnením 

výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o po-
zemok, ktorý sa nachádza za 
oplotením medzi verejným 
priestranstvom pred byto-
vým domom 1114 a záhradou 
vo vlastníctve žiadateľov a bol 
dlhodobo užívaný ako súčasť 
tejto záhrady, 
• prevod správy nehnuteľ-
ného majetku – budova a 
pozemok vo výmere 2 741 m2  
(objekt bývalých detských 
jaslí) na ul. D. Štúra zo správy 
ZŠ J. Fándlyho do správy MŠ 
D. Štúra s účinnosťou od 1. 7. 
2015, 
• zverenie majetku mesta Se-
reď (rekonštrukcia kanalizácie 
v objekte MŠ D. Štúra – eloko-
vané triedy na Fándlyho ul.) do 
správy MŠ D. Štúra s účinnos-
ťou od 1. 7. 2015.

rôzne
MsZ zobralo na vedomie Infor-
máciu Západoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti a.s. o do-
dávkach pitnej vody pre mesto 
Sereď, prijatých opatreniach a 
priebehu investičných akcií, 
ktorú predniesol generálny 
riaditeľ ZsVS a.s. Ing. Ján Pod-
manický. 

MsZ schválilo doplnenie 
bodu 11 v čl. V Prehlásenia a zá-
väzky zmluvných strán v Kúp-
nej zmluve uzatvorenej medzi 
mestom Sereď a spoločnosťou 
Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
Bratislava zo dňa 10. 12. 2002 
formou dodatku ku kúpnej 
zmluve nasledovne: v rozsahu 
cca 40 parkovacích miest po ľa-
vej strane statickej dopravnej 
plochy pri pohľade od vjazdu. 

MsZ zobralo na vedomie 
vzdanie sa členstva Ing. E. 
Florišovej v Komisii finančnej 
a majetkovej, Mgr. S. Kováčo-
vej v Komisii školskej, športo-
vej a bytovej a Ing. K. Navrá-
tilovej v Komisii pre rozvoj 
mesta a životné prostredie. 
MsZ zvolilo Ing. R. Heribana a 
M. Chudého za členov Komi-
sie pre rozvoj mesta a životné 
prostredie, Mgr. A. Lomenovú 
za členku Komisie finančnej a 
majetkovej a Ing. S. Horvátha, 
Ing. J. Šipoša, Mgr. Z. Láštico-
vú a Ing. N. Kalinaia za členov 
Komisie školskej, športovej a 
bytovej. 
 OrgaNIZaČNé 

ODDeleNIe MSÚ

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva

Minister navštívil Detský domov v Seredi
Pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí zavítal 
do nášho mesta v nedeľu 
31. mája minister práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
Sr Ján richter. rozhodol 
sa, že svoju návštevu 
nasmeruje do detského 
domova, ktorý sa na-
chádza na Kasárenskej 
ulici. a nebola to náhoda. 
Prišiel si obzrieť, akému 
účelu bude v budúcnosti 
slúžiť prisľúbená finančná 
dotácia.

V Detskom domove v Seredi 
si na tento dátum okrem náv-
števy Jána Richtera napláno-
vali aj športové hry, ktoré mali 
deti nielen pobaviť, ale aj ro-
zosmiať. Vyskúšali si hod gra-

nátom, slalom s loptou, hod 
na basketbalový kôš, chytanie 
rýb v bazéne či slalom s fúri-
kom. Neskôr bola pre nich pri-
pravená aj opekačka. Minister 
práce sa s nimi kamarátsky 
porozprával a pri príležitosti 
ich sviatku im priniesol rôzne 
darčeky v podobe športových 
potrieb, spoločenských hier 
a pomôcok na rozvíjanie det-
skej motoriky.

V Seredi sa nachádzajú dva 
detské domovy. Jeden je na 
ulici A. Hlinku a druhý na Ka-
sárenskej ulici. Práve druhé 
zariadenie sa špecializuje na 
deti s duševnými poruchami 
a funguje ako detský domov 
rodinného typu. Momentálne 
je tam umiestnených 14 detí. 
Ďalších 18 je v opatere sied-

mich profesionálnych rodín. 
Celkovo sa teda v oboch zaria-
deniach nachádza až 82 detí.

„Hlavným cieľom mojej 
návštevy je, samozrejme, 
ich sviatok. Nie je to moja 
prvá návšteva, ktorú som si 
naplánoval pri tejto príle-
žitosti. Včera som sa zasta-
vil vo Valaskej a v pondelok 
sa chystám potešiť deti aj 
v Piešťanoch. Prichádzam s 
tým, že detičkám donesiem 
to, čo sa sluší a patrí a čomu 
sa zároveň potešia. Ďalším 
cieľom mojej návštevy je aj 
reálna diskusia s pedagogic-
kými pracovníkmi o proble-
matike, s ktorou denne žijú, 
a hľadanie potrieb pomoci. 
Toto zariadenie moderného 
typu sme odovzdávali do uží-

vania pred niekoľkými rok-
mi, ale viem, že tu potrebujú 
ešte niektoré veci finančne 
dotiahnuť. Napríklad, oplo-
tenie v zadnej časti areálu. 
Takže dnes budeme hovoriť 
aj o týchto témach neodklad-
nej potreby. Na druhej strane 
musím povedať, že Sereď si 
veľmi vážim. Máme len tri 
domovy na Slovensku, kde sú 
umiestnené deti s duševnými 
chorobami. Jedno z nich sa 
nachádza v Seredi a môžu sa 
pochváliť veľmi dobrými vý-
sledkami. Takže zároveň som 
im prišiel veľmi pekne poďa-
kovať za ich prácu a tlmočiť 
pripravenosť ďalšej finančnej 
pomoci z našej strany,“ uvie-
dol Ján Richter.
 STaNISlaVa JaNegOVá  
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• Jodid draselný (KJ) užite 
až na pokyn vysielaný roz-
hlasom alebo televíziou
• Tabletky je vhodné zapiť 
malým množstvom vody
• Užitie vyšších dávok jo-
didu draselného nezvyšuje 
ochranný 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 table-
tu, t. j. 65 mg KJ
• Deti nad 12 r. a dospelí: 2 
tablety, t. j. 130 mg KJ
 
 MIrOSlaV raČáK

Mesto Sereď sa od 1. 7. 2014 
zapojilo do realizácie ná-
rodného projektu Podpora 
opatrovateľskej služby. Ten-
to projekt bol vyhlásený 
Implementačnou agentú-
rou pre Operačný program 
Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia ako prijímateľom 
nenávratného finančné-
ho príspevku v rámci im-
plementácie národného 
projektu Podpora opatro-
vateľskej služby (kód ITMS 
27120130555) schváleného v 
rámci Operačného progra-
mu Zamestnanosť a sociál-
na inklúzia, Prioritná os 2 
Podpora sociálnej inklúzie. 
Od 1. 4. 2015 sa zmenil názov 
vyhlasovateľa projektu na 
Implementačnú agentúru 
Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky. 

Cieľom projektu je Pod-
pora sociálnej inklúzie 
rozšírením dostupnos-
ti opatrovateľskej služby. 
Špecifickými cieľmi pro-
jektu sú: zvýšiť dostupnosť 
opatrovateľskej služby v 
regiónoch a umožniť obča-
nom s ťažkým zdravotným 
postihnutím, občanom s 
nepriaznivým zdravotným 
stavom a seniorom zotrvať 
vo svojej rodine a komu-
nite s náležitou odbornou 
pomocou. Hlavným cieľom 
poskytovania opatrovateľ-
skej služby je podpora zo-
trvania klienta vo svojom 
prirodzenom prostredí a 
zníženie dopytu po inšti-
tucionálnej starostlivosti. 
Vytvára sa vhodné prostre-

die pre zachovanie, obno-
vu alebo rozvoj schopnosti 
odkázaných osôb a ich ro-
dín viesť samostatný život, 
podporí sa integrácia cieľo-
vej skupiny do spoločnosti. 
Podporuje sa aj súbeh pra-
covného a rodinného života 
pre rodinných príslušníkov 
cieľovej skupiny žijúcich v 
spoločnej domácnosti. 

V zmysle zmluvy s Im-
plementačnou agentúrou 
MPSVR SR mesto Sereď za-
radilo do projektu opatro-
vateľky, ktoré boli prijaté 
do pracovného pomeru na 
plný pracovný úväzok. Za 
obdobie trvania projektu 
bolo v projekte zapojených 
8 opatrovateliek. V súčas-
nosti máme do projektu 
zapojených 6 opatrova-
teliek, ktoré opatrujú 10 
občanov odkázaných na 
pomoc inej osoby. Termín 
ukončenia projektu je do 
31. 12. 2015, z toho realizá-
cia výkonu opatrovateľskej 
služby bude prebiehať do 
31. 10. 2015. Je predpoklad, 
že projekt bude pokračovať, 
mesto Sereď má záujem 
sa do projektu zapojiť aj v 
ďalšom období. Prínosom 
projektu je nielen poskyto-
vanie opatrovateľskej služ-
by klientom v prirodzenom 
domácom prostredí, ale aj 
úspora finančných pros-
triedkov. Vďaka realizácii 
projektu sme doposiaľ zís-
kali dotáciu vo výške 27 700 
€, čím sme ušetrili finanč-
né prostriedky z rozpočtu 
mesta Sereď.  
 SIlVIa aDaMČíKOVá

Čo robiť, keď dostanete 
pokyn na užitie tabletky 
Jodidu draselného?

Projekt „Podpora 
opatrovateľskej služby“

Na Mestskej poliklinike v 
Seredi, ktorú už niekoľko 
rokov prevádzkuje spo-
ločnosť ProCare, pribudli 
ďalší špecialisti. Neurolo-
gička Ivana Šimášková a 
chirurg Štefan rác. Tieto 
ambulancie tam absento-
vali dlhší čas, no nakoniec 
sa riaditeľke zariadenia 
Kornélii Horváthovej 
podarilo nájsť skúsených 
odborníkov, a tak pacienti 
nemusia za lekármi tých-
to špecializácií cestovať 
do zdravotníckych za-
riadení v iných mestách. 
Položila som im preto pár 
otázok, aby sa verejnosti 
a pacientom predstavili.

Kde ste pôsobili predtým, 
ako ste nastúpili 
do Serede...
I.Š.  Po absolvovaní Lekárskej 
fakulty UK Bratislava som 
v auguste 1996 nastúpila na 
Neurologické oddelenie NsP 
Galanta. Od apríla 2004 som 
pracovala na Neurologickom 
oddelení FN Trnava.

Š.R. Počas viac než 40-roč-
nej praxe som pracoval na 
rôznych pracoviskách, väčši-
nou v oblasti tzv. „veľkej chi-
rurgie“. Najdlhšie som pôsobil 
na Chirurgickej klinike Bra-
tislava Kramáre s užšou špe-
cializáciou chirurgia pečene, 

ale aj v skalickej nemocnici a 
v Thomayerovej nemocnici v 
Prahe v Krči. Niekoľko rokov 
som pracoval i ako posudkový 
lekár a z toho odboru mám aj 
kvalifikáciu, samozrejme, vrá-
tane plnej chirurgickej kvali-
fikácie.

V akých dňoch a časoch
vás nájdu pacienti 
vo vašej ambulancii...
I.Š.  V ambulancii v Seredi 
máme zatiaľ ordinačné hodi-
ny v utorok a štvrtok od 7.00 
do 15.00. Od septembra už bu-
deme ordinovať v týchto ča-
soch každý pracovný deň.

Š.R. Chirurgická ambulan-
cia je pacientom k dispozícií 
vždy v pondelok až stredu od 
7.00 do 15.00, pričom v poobed-
ných hodinách uprednostňu-
jeme pacientov na malé chi-
rurgické zákroky.
Objednávate pacientov
 na určitú hodinu, alebo 
k vám môžu prísť 
na vyšetrenie podľa 
potreby...
I.Š.  Pacientov vyšetrujeme 
podľa časenky, ktorých počet 
na daný deň je z objektívnych 
príčin obmedzený. S odporú-
čaním od svojho všeobecného 
lekára sa môžu objednať na 
konkrétny deň. Do júla je ešte 
možnosť objednať sa za po-
platok na konkrétnu hodinu. 

Akútne stavy na odporúčanie 
všeobecného lekára však vy-
šetríme aj bez objednania.

Š.R.  Bežní pacienti u nás 
nie sú objednávaní na kon-
krétny čas. Akútni pacienti, 
ktorí majú úrazy, zlomeniny 
či krvavé poranenia sú ošet-
rovaní okamžite a prednost-
ne. Kontroly bývajú obvykle v 
dopoludňajších  hodinách. Na 
chirurgické zákroky sú však 
pacienti objednávaní na po-
obedňajšie hodiny bezplatne.

V čom je vaša práca 
náročná, a v čom 
zaujímavá...
I.Š. Práca neurológa je podľa 
mňa náročná v tom, že preja-
vy neurologických ochorení 
majú rôznorodý charakter. 
Nie vždy je klinický obraz 
jednoznačný a často banálne 
príznaky môžu signalizovať 
aj závažné ochorenie. Na sta-
novenie správnej diagnózy 
sú často potrebné ďalšie do-
plňujúce vyšetrenia. Pacienta 
často treba dlhodobo sledovať, 
pretože niektoré diagnózy sa 
vykryštalizujú až časom. Prá-
ve pre tieto dôvody je neuroló-
gia veľmi zaujímavá.

Š.R. V chirurgii všeobecne je 
vysoká miera zodpovednosti a 
tlak na závažné rozhodnutia 
v krátkom čase, pričom roz-
hodnutia takmer nikdy nie 

je možné zmeniť. Najviac ide 
o pomerne veľké spektrum 
ochorení a poškodení zdravia. 
Toto však zase činí prácu zau-
jímavou a snáď i menej únav-
nou. Ďalšou príjemnou črtou 
je veľmi časté vyliečenie pa-
cienta, kedy i po ťažkom zdra-
votnom stave a náročnom 
chirurgickom výkone pacient 
odchádza domov „po svojich“ 
a často i bez trvalých násled-
kov a nutnosti ďalšej liečby.

S akými ťažkosťami 
za vami prichádzajú 
pacienti najčastejšie...
I.Š. K neurológovi prídu pa-
cienti najčastejšie s bolesťa-
mi chrbtice, hlavy alebo zá-
vratmi. Ďalej sú to záchvato-
vé ochorenia ako epilepsia, 
migréna a rôzne poruchy cit-
livosti a hybnosti končatín.

Š.R.  Spektrum ťažkostí a 
ochorení pacientov, ktorým 
sa venujeme, je široké, ako je 
široká i celá chirurgia, kedy sa 
aktívne vniká do tela pacien-
ta za účelom zlepšenia jeho 
zdravotného stavu a možnos-
tí zahojenia. V našich pod-
mienkach sú to najčastejšie 
úrazy kostí, rôzne poranenia, 
menšie chirurgické výkony 
a v diagnostickej oblasti i po-
četné ochorenia zažívacieho 
traktu a mnohé ďalšie.       
 STaNISlaVa JaNegOVá  

Ak študent odíde cez letné 
prázdniny za prácou do kra-
jín Európskej únie vrátane 
Švajčiarska, Nórska, Lichten-
štajnska, Islandu (ďalej len 
„EÚ“) a na Slovensku nie je 
poistený, voči Sociálnej pois-
ťovni nemá žiadne povinnos-
ti. Ak odíde do krajín mimo 
EÚ, napr. USA, tiež nemá voči 
Sociálnej poisťovni žiadne 
povinnosti.

Ak je pred odchodom do 
zahraničia poistený na soci-
álne poistenie ako zamest-
nanec, nemá žiadne odhla-
sovacie, resp. oznamovacie 
povinnosti voči Sociálnej 
poisťovni. Všetky povinnosti 
v oblasti sociálneho poiste-
nia vo vzťahu k zamestnaniu 
na Slovensku, vrátane odhlá-
senia zo systému sociálneho 
poistenia, za neho vykoná 
zamestnávateľ. V prípade, ak 
bude popri činnosti v kraji-
nách EÚ naďalej vykonávať 
činnosť ako zamestnanec 
na Slovensku, je povinný po-
žiadať Sociálnu poisťovňu o 
určenie uplatniteľnej legisla-
tívy v zmysle koordinačných 
právnych predpisov EÚ.

Ak je pred odchodom do 
krajín EÚ povinne poiste-
nou samostatne zárobko-
vo činnou osobou (ďalej len 
„SZČO“), je povinný oznámiť 
túto skutočnosť sociálnej po-
isťovni prostredníctvom tla-

čiva „Oznámenie slovenskej 
samostatne zárobkovo činnej 
osoby (SZČO), na ktorú sa v ob-
lasti sociálneho zabezpečenia 
prestali alebo opätovne začali 
uplatňovať právne predpisy 
Slovenskej republiky“, ktoré-
ho vzor je zverejnený na in-
ternetovej stránke Sociálnej 
poisťovne http://www.soc-
poist.sk/2149-menu/55449s. 
V prípade, ak bude popri čin-
nosti v krajinách EÚ naďalej 
vykonávať činnosť ako SZČO 
na Slovensku, je povinný po-
žiadať Sociálnu poisťovňu o 
určenie uplatniteľnej legis-
latívy v zmysle koordinač-
ných právnych predpisov EÚ. 
Ak pred odchodom do krajín 
EÚ nie je povinne poistenou 
SZČO, tak nemá žiadne ohla-
sovacie povinnosti voči Soci-
álnej poisťovni. Ak odíde do 
krajín mimo EÚ, napr. USA, 
nemá voči Sociálnej poisťovni 
žiadne povinnosti bez ohľadu 
na to, či je povinne poistenou 
SZČO, alebo nie.

Ak je pred odchodom do 
zahraničia študent dobro-
voľne poistenou osobou a 
platí poistné na dobrovoľné 
poistenie, má dve možnosti. 
Buď sa z dobrovoľného po-
istenia v príslušnej pobočke 
Sociálnej poisťovne odhlási, 
alebo bude platiť poistné na 
dobrovoľné poistenie aj na-
ďalej. Ak v súvislosti s výko-

nom zárobkovej činnosti v 
členskom štáte EÚ vzniklo 
študentovi v danej krajine 
povinné nemocenské pois-
tenie a povinné poistenie v 
nezamestnanosti, dochádza 
k zániku jeho dobrovoľné-
ho nemocenského poistenia 
a dobrovoľného poistenia 
v nezamestnanosti ex offo 
(v prípade, ak nepodal od-
hlášku), keďže legislatíva EÚ 
neumožňuje prekrývanie 
obdobia tohto povinného po-
istenia v členskom štáte EÚ s 
dobrovoľným nemocenským 
poistením a s dobrovoľným 
poistením v nezamestna-
nosti na území Slovenska. 
Po skončení povinného po-
istenia v členskom štáte mu 
tieto dobrovoľné poistenia 
zo zákona zasa vzniknú, t. 
j. budú pokračovať. Vznik a 
potom aj zánik povinného 
nemocenského poistenia a 
povinného poistenia v ne-
zamestnanosti v členskom 
štáte EÚ oznamuje pobočke 
Sociálnej poisťovne, v ktorej 
je prihlásený na dobrovoľ-
né nemocenské poistenie a 
dobrovoľné poistenie v neza-
mestnanosti.

V prípade, ak študent pred 
odchodom podá odhlášku z 
dobrovoľného nemocenské-
ho poistenia a z dobrovoľné-
ho poistenia v nezamestna-
nosti, dobrovoľné poistenie 

mu zanikne na základe pre-
javu jeho vôle a po návrate zo 
zahraničia (z členského štá-
tu EÚ) môže byť znovu dob-
rovoľne poistený len vtedy, 
ak opätovne podá prihlášku. 
Dobrovoľné dôchodkové po-
istenie študentovi trvá, resp. 
nedochádza k jeho zániku ex 
offo aj vtedy, ak mu vzniklo v 
súvislosti s výkonom zárob-
kovej činnosti v členskom 
štáte EÚ povinné dôchod-
kové poistenie. Ak nechce 
platiť poistné na dobrovoľné 
dôchodkové poistenie počas 
výkonu činnosti v členskom 
štáte EÚ, musí sa z dobro-
voľného dôchodkového po-
istenia v príslušnej pobočke 
Sociálnej poisťovne odhlásiť.

Pri odchode zo zahraničia 
späť na Slovensko by si mal 
študent preveriť, či ho za-
mestnávateľ zaevidoval na 
príslušnom úrade sociálne-
ho zabezpečenia a či za neho 
platil poistné. Ak áno, mal by 
si vyžiadať potvrdenie o ob-
dobí sociálneho poistenia v 
danej krajine (formuláru E 
104), ktoré vystavuje prísluš-
ná inštitúcia daného štátu. 
Zoznam príslušných inštitú-
cii je zverejnený na interne-
tovej stránke Sociálnej pois-
ťovne http://www.socpoist.
sk/institucie-socialneho-za-
bezpecenia/8914s.
    SOCIálNa POISťOVňa

Na seredskej poliklinike 
pôsobia noví lekári

Študenti, ktorí idú na brigádu do zahraničia 
a ich povinnosti voči Sociálnej poisťovni
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„Takže ja som presvedče-
ný, že táto odmena, ktorá mu 
bola vyplatená za minulý rok 
na dve splátky je adekvátna 
tomu, čo pre mesto vykonal. 
Som veľmi rád, že ho na úra-
de máme a musím zdôrazniť, 
že on je tu kľúčovým zamest-
nancom. Snažíme sa toto 
mesto manažovať tak, aby to 
bolo na prospech občanov, a aj 
do budúcna máme priprave-
ných množstvo zaujímavých 
projektov, ktoré obyvatelia 
určite ocenia.“ A „Treba však 
povedať aj to, že poslanci na 
rok 2014 odsúhlasili v roz-
počte čiastku určenú na od-
meny a tá bola oveľa vyššia 
ako prerozdelená čiastka.“ 
Zámerne som začal citátom 
zo SN, kde toto prezentoval 
primátor Tomčányi. Dámy a 
páni. Na mimoriadnom mest-
skom zastupiteľstve zo dňa 
25. 5. 2015, ktoré podľa môj-
ho názoru nemalo so zastu-
piteľstvom nič spoločné, sa 
primátor mesta vyjadril, že 
spolupracuje s odborníkmi v 
tej danej oblasti a necháva si 
od nich radiť. Pri voľbe hlav-
ného kontrolóra som ja, ako 
aj pán Irsák, predseda legis-
latívno-právnej komisie, po-
ukazoval na to, že podmienka 
8-ročnej praxe je nezákonná. 
Pán Irsák, právnik s praxou 
niekoľko desiatok rokov, ako 
aj členovia uvedenej komisie, 
právnici, poukazovali na to, 
že podmienka nemá oporu v 
zákone a jej navrhovateľom 
bol prednosta Tibor Krajčovič. 
Ten, ktorý dostal za rok, v kto-
rom podmienku navrhol, teda 
v roku 2014, odmenu viac ako 
19 000,- €, a bol to práve Tibor 
Krajčovič, ktorý na zastupi-
teľstve presviedčal poslancov, 
aby vykonali voľbu kontro-
lóra, aj keď sme jasne pouka-
zovali na to, že podmienka je 
nezákonná. Pýtam sa, prečo 
vtedy pán primátor, ktorý toto 
mohol zastaviť, nepočúval 
hlas odborníka, resp. odborní-
kov? Pán prednosta sa pýtal, či 
máme dôkaz o tom, že uznese-
nie je v rozpore so zákonom. 
Áno, máme. Aj napriek tomu, 
že prokuratúra nepodala pro-
test voči uzneseniu, lebo pani 
prokurátorka deň po tom, ako 
som podal podnet, volala na 
mesto, upozornila ich na túto 
chybu a poradila, aby na voľbu 
zavolali aj neúspešných kan-
didátov. Pani prokurátorka 
vo svojom liste píše, že mesto 
stanovilo podmienku, ktorá 
nemá oporu v zákone. Mesto 
nemá právne splnomocnenie, 
aby takúto podmienku schvá-
lilo, a nazvala toto konanie 
ako protiprávne. Žiaľ, ďalej 
nekonala. Pán prednosta bol 
za svoje pre mesto prínosné 
aktivity odmenený. A čo ním 
navrhnutá nezákonná pod-
mienka? Pán primátor, prečo 
si sa vtedy nedržal rady od-
borníkov? Alebo? Otázne je 
aj, či je celkom pravda, že po-
slanci odsúhlasili sumu na 
odmeny.  Poslanci nehlasovali 
za položku v rozpočte mesta, 
a to mzdové náklady na za-
mestnancov mesta? V tejto 

položke sú zahrnuté reálne 
mzdové náklady zamestnan-
cov, pričom však len veľmi 
málo poslancov, ak niekto 
vôbec, vedia, akú sumu reál-
ne predstavujú mzdové ná-
klady. Poslanci schválili ním 
predloženú sumu xy, pričom 
náklady na mzdy sú x, avšak, 
ako som už uviedol, málokto 
tušil, že zo sumy xy sú reálne 
náklady len x. Teda vedeniu 
zostalo y a použilo ich na od-
meny alebo ich časť bez vedo-
mia poslancov. Ja sám za seba 
môžem povedať, že nemám 
vedomosť, aké sú reálne ná-
klady na mzdy zamestnancov. 
A nevedia to ani poslanci, s 
ktorými som sa o tom bavil. 
Najbližšie to napravím.

V ďalšej časti sa zame-
riam na skutočnosti, ktoré 
som sa dozvedel najprv z 
článku tu:http://nitra.sme.
sk/c/7585194/exprimator-sale-
-rozdal-odmeny-prednostka-
-dostala-8-tisic-eur.html

„Pred vianočnými sviat-
kami si prilepšili aj 139 za-
mestnanci seredskej radnice. 
Mesto im vyplatilo mimoriad-
ne odmeny vo výške 80 070 
eur, celkovo v roku 2014 išlo na 
odmeny 132 800 eur. Prednos-
ta Tibor Krajčovič dostal vlani 
k platu 4 850 eur.“

Neskôr som sa z článku na 
SOL dozvedel, že prednosta 
mal v roku 2014 vyplatenú 
odmenu vo výške takmer 19 
000,- €. „Preto som sa na to 
spýtal prednostu Krajčoviča. 
Následnú komunikáciu pri-
kladám k článku tak, ako aj 
komunikáciu s novinárkou, 
ktorá článok spracovala. Ob-
raz si urobte bez môjho ko-

mentára.
Pan Krajcovic,

v novinach MY vysla infor-
macia, ze ste mali v minulom 
roku 4850,-€ odmenu. Teraz 
vsak bolo zverejnene nieco 
ine, teda takmer 19000,-€. Ako 
je to mozne? Za odpoved da-
kujem.
S pozdravom,
Michal Hanus.
Dňa 5.5.2015 12:15 používateľ 
<tib.krajcovic@gmail.com> 
napísal:
Otazka pani Lazaniovej bola, 
ci aj mne bola udelena nejaka 
odmena-nepytala sa na od-
meny za cely rok 2014

Odoslané z iPhonu
Dňa 9.1.2015, o 10:03, Lazánio-
vá, Jana <Jana.Lazaniova@
petitpress.sk> napísal:
Dobrý deň pán prednosta,
chcela by som sa aj Vás spýtať, 
v akej výške ste dostali odme-
nu v roku 2014, teda v prípade, 
ak aj Vám bola nejaká vypla-
tená. 
Ďakujem.
Arpášová Lazániová
Od: Tibor [tib.krajcovic@
gmail.com]
Odoslané: 9. januára 2015 10:22
Do: Lazániová, Jana
Kópia: Ľubomír Veselický; 
Korman, Štefan
Predmet: Re: odmena
Dobry deň v roku 2014 mi 
okrem beznej vyplaty bola 
vyplatena aj odmena 4.850€ v 
hrubom.  
So želanim pekného dňa
Best regards
Tibor
Nuž, tak ako to s tou výškou 
odmeny bolo?
Aby som sa na vec pozeral 

objektívne a prihliadal som 
na to, že prednosta podal vý-
kon hodný odmeny, nakoľko 
mesto Sereď patrí k veľmi 
dobre hospodáriacim mes-
tám, pozrel som sa na iné 
mestá, ktoré hospodária tak 
ako Sereď, ale niektoré ešte aj 
lepšie a každé z týchto miest 
je mestom okresným a väč-
ším ako mesto Sereď!

Ak si niekto odmenu za-
slúži, nie je o čom polemizo-
vať. Samozrejme, treba mu ju 
dať. Adekvátnu k funkcii a k 
tomu, že pracuje v miestnej 
samospráve. Ak však niekto 
argumentuje dobrým hospo-
dárením mesta, tak sa treba 
pozrieť na hore uvedené čísla. 
Tieto mestá hospodária veľmi 
dobre a v niektorých prípa-
doch sa dostali aj pred mesto 
Sereď. Odmeny pre zamest-
nancov, ako aj prednostov, sú 
ale neporovnateľné. Podľa ta-
buľky hospodárenia miest je 
zrejmé, že prednosta mesta 
Sereď nie je jediným dobrým 
manažérom a už vôbec nie 
najdokonalejším. Aj v iných 
mestách – ide o mestá okres-
né – sa dosahujú historické 
úspechy a o odmenách, aké 
pán primátor udelil zamest-
nancom mesta, nehovoriac o 
prednostovi, môžu iba snívať. 
Bola mi zverená možnosť za-
stupovať obyvateľov mesta 
Sereď. Tých obyvateľov, kto-
rí do mňa vkladali dôveru  a 
odovzdali mi hlas s tým, že 
budem obhajovať ich záujmy. 
Preto s tvrdením pána primá-
tora, hájac záujmy obyvateľov, 
aspoň tých, s ktorými sa stre-
távam, že pri podobných vý-
sledkoch ako teraz bude také-
to odmeny udeľovať aj naďa-
lej, nesúhlasím. Nesúhlasím 
s odmenami takmer 500 000 
pre zamestnancov mesta, ako 
aj 65 000 pre prednostu mest-
ského úradu, keď v okresných 
mestách, ktorých hospodáre-
nie je na úrovni miesta Sereď, 
dostávajú špičkoví manažéri 
odmenu niekoľkonásobne 
nižšiu.

Bol by som rád, keby si 
mohli čitatelia tejto stránky 
prečítať pohľad na odmeny 
aj z inej stránky, nielen ako 
im bola predostretá, a mali 
by možnosť uvedomiť si, že 
vedenie mesta Sereď nie je 
jediné, ktoré dokáže slušne 
hospodáriť. Sú aj iné, dobre 
hospodáriace mestá a pritom 
si z peňazí mesta nenadeľujú 
státisícové odmeny. Ak nie-
kto v poslednom čase hovoril 
o diskreditovaní mesta Sereď, 
tento článok s tým nemá nič 
spoločné, slúži len na lepšiu 
orientáciu v kauze odmien, 
udelených primátorom mesta 
Sereď Martinom Tomčányim. 
Poslanci mesta Sereď. Apelu-
jem na Vás! Najmä tých, s kto-
rými som sa rozprával osobne 
a nesúhlasili ste s týmito od-
menami, aby ste dali svoj ná-
zor najavo. Nie sme malé deti, 
schovávajúce sa pred rodičmi 
so strachom. Sme zástupcovia 
občanov, a tým by sme sa mali 
aj riadiť. 
  MICHal HaNUS

Odmeny ešte raz a naposledy
Sereď: počet obyvateľov 15 993
celkové odmeny rok 2011             2012               2013               2014
                                 75 120,-            144 805,-       126 560,-       130 775,-
celkovo 477.260,-
Prednosta               11 800,-         17 400,-         17 600,-         18 850,-
Spolu 65 650,-

Hlohovec: počet obyvateľov 22 264
Celkové odmeny rok 2011          2012               2013               2014
                                      50 571,-         48 994,-         51 779,-         51 235,-
Celkovo 202 579,-
Prednosta                      3 745,-    1 808,-           2 652,-           1 846,-          
Spolu 10 051,-!!!!!!!

Nové Mesto nad Váhom: počet obyvateľov 20 119
Celkové odmeny  v roku 2011                 2012               2013               2014
                                              31 419,-          33 816,-         34 425,-         45 669,-
Celkovo 145 329,-  
Prednosta                           1 437,-             1 400,-           1 700,-           2 350,-
Spolu 6 887,- !!!!!!                        

Topoľčany: počet obyvateľov 26 421
Celkové odmeny  v roku         2011                 2012               2013               2014
                                                        88 443,-          88 662,-         113 420,-       141 379,-      
Celkovo 431 904,-  
Prednosta                                    2 300,-               1 400,-           3 500,-           4 700,-
Spolu 11 900,- !!!!!!     

Galanta: počet obyvateľov 14 977 – bola v prvej tridsiatke najlepšie hospodária-
cich miest, avšak mesto je v režime šetrenia.
Celkové odmeny  v roku 2011                 2012               2013               2014
                                                    0,-                      0,-                    0,-                    0,-
Prednosta 0,- 

Žilina: počet obyvateľov 81 155, má dlh vďaka automobilke KIA, ktorý prevzala 
za štát, a preto sa nedostala na popredné priečky. Je to však krajské mesto s 
dobrým hospodárením.
Celkové odmeny  v roku 2011                 2012               2013               2014
                                             65 748,-             42 681,-         53 886,-         58 241,-        
Celkovo 220 556,-  
Prednosta                         1 300,-               1 500,-           4 000,-           8 838,-          
Spolu 15 638,-  

Čadca: počet obyvateľov 24 000, je to okresné mesto, ktoré za 20 rokov dosiahlo 
najlepšie hospodárenie, a tak dosiahlo historický úspech.
Celkové odmeny  v roku 2011                 2012               2013               2014
                                                                          30 709,-         43 900,-
Spolu 74 609, prednosta 1 500,-
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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

Program letného kina v Amfiku
NA JÚL - AUGUST 2015

 
BAŽANT KINEMATOGRAF 2015

15.-18.7.2015 streda-sobota 21:30
15.7. Díra u Hanušovic, 16.7. Zakázané uvoľnenie,

17.7. Traja bratia, 18.7. Trabantom až na koniec sveta

GRAVITÁCIA /Gravity/
24.7.2015 piatok 21:00

Keď ste vo vesmíre, ste sami. Hrajú: Sandra Bullock, George Clooney, 
Ed Harris,

Sci-fi thriller, USA, Velká Británia 2013, 91 min, dabing, vstupné: 2 € 

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ /Fifty Shades of Grey/
25.7.2015 sobota 21:00

Adaptácia prvého dielu erotickej trilógie opisujúci vzťah mladej študentky 
s bohatým podnikateľom. Hrajú: Jamie Dornan, Dakota Johnson,

Romantická dráma, USA 2015, 124 min, dabing, vstupné: 2 €

REVIVAL /Revival/
31.7.2015 piatok 21:00

V šesťdesiatych rokoch vypredávali koncertné sály plné jačiacich dievčat, 
dnes už sa stretávajú len na pohreboch. Hrajú: Bolek Polívka, Miroslav Kro-

bot, Karel Heřmánek,
Hudobná komédia, Česko 2013, 111 min, česká verzia, vstupné: 2 € 

ŤAŽKÝ DEŇ /A Hard Day‘s Night/
1.8.2015 sobota 21:00

Beatlemánia a jeden obyčajný deň v živote najslávnejšej hudobnej skupiny 
všetkých čias. Hrajú: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo 

Starr,
Hudobná komédia, Veľká Británia, 1964, 87 min, dabing, vstupné: 2 € 

HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD /The Hobbit: The Battle of the Five Armies/
7.8.2015 piatok 20:30

„Hobit: Bitka piatich armád“ uzatvára epické dobrodružstvo Bilba, Thorina 
Pavez a skupiny

trpaslíkov. Hrajú: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage,
Dobrodružný, fantasy, USA, Nový Zéland 2014, 144 min, dabing, vstupné: 

2 € 

JA, ZLODUCH 2 /Despicable Me 2/
8.8.2015 sobota 20:30

Môže byť napravený zloduch vôbec ešte zábavný?
Hrajú: Ján Galovič, Lenka Košická, Jozef Šimonovič,

Animovaná komédia, USA 2013, 98 min, dabing, vstupné: 2 € 

BABOVŘESKY 3 /Babovřesky 3/
14.8.2015 piatok 20:30

Do Babovřesek prišla mladá dáma. Miestne klebetnice, v nej spoznali sestru 
Gloriu.

Hrajú: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer,
Komédia, Česko 2015, 103 min, česká verzia, vstupné: 2 € 

PREKLIATY OSTROV /Shutter Island/
15.8.2015 sobota 20:30

Píše sa rok 1954 a Amerika sa doposiaľ nespamätala z následkov Druhej 
svetovej vojny a naviac prežíva v permanentnej paranoji domnelého i sku-

točného komunistického ohrozenia.
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley,

Mysteriózny thriller, USA 2010, 138 min, dabing, vstupné: 2 € 

HODINOVÝ MANŽEL /Hodinový manžel/
21.8.2015 piatok 20:30

Štyria plavci - hráči vodného póla sa po prehratom zápase ocitnú na dne...
Hrajú: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák,

Komédia, Česko 2014, 100 min, česká verzia, vstupné: 2 € 

RÝCHLO A ZBESILO 7 /Fast & Furious 7/
22.8.2015 sobota 20:30

Aj autá môžu lietať. Aspoň pre nesmrteľnú sériu Rýchlo a zbesilo to platí.
Hrajú: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez,

Akčný krimi thriller, USA 2015, 140 min, dabing, vstupné: 2 €

SEREDSKÝ KAŠTIEĽ (DOKUMENT),
BONIE A CLYDE /Bonnie a Clyde/

28.8.2015 piatok 20:30
Príbeh slávnej gangsterskej dvojice, ktorý je založený na skutočných uda-

lostiach.
Hrajú: Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Gene Hackman,

Krimi dráma, USA 1967, 111 min, dabing, vstupné: 2 € 

CASABLANCA /Casablanca/
29.8.2015 sobota 20:30

Američan Rick Blaine rozbieha v čase Druhej svetovej vojny v Casablance 
nočný podnik.

 Hrajú: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains,
Romantická dráma, USA 1942, 102 min, dabing, vstupné: 2 €

FRAJER LUKE /Cool Hand Luke/
30.8.2015 nedeľa 20:30

Z väzňov, ktorí prišli spoločne s Lukom sa stáva zohraná partia a Luke ich 
vodcom.

Hrajú: Paul Newman, George Kennedy, J. D. Cannon, Lou Antonio,
Krimi dráma, USA 1967, 126 min, titulky, vstupné: 2 € 

NIEKTO TAM HORE MA MÁ RÁD /Somebody Up There Likes Me/
31.8.2015 pondelok 20:30

„Svetoví boxeri trénujú tu“ hlási nápis nad vchodom Stillmanovej posilňov-
ne.

Hrajú: Paul Newman, Pier Angeli, Everett Sloane, Eileen Heckart,
Športová dráma, USA 1956, 114 min, dabing, vstupné: 2 €

Predpredaj vstupeniek v kultúrnom centre NOVA. Predaj vstupeniek pol ho-
dinu pred predstavením. V prípade zlého počasia sa nepremieta.

Program amfiteátra na: www.amfiteater.sered.sk
Informácie aj na www.facebook.com/amfiteater.sered

Mobil: 0903 780 080, e-mail: sicnova@sered.sk
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
 Dom kultúry Sereď  
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Venček – nádherná 
slávnosť mladých

Slávnostné odovzdávanie 
maturitných vysvedčení

Na gymnáziu učíme pred-
mety zamerané na rozvoj 
rozumových schopností, 
ale aj také, ktorých cieľom 
je rozvíjať estetické cítenie, 
vnímanie hudby a ladnosť 
pohybov. Medzi ne patrí aj 
neobyčajný a veľmi obľúbe-
ný predmet estetická výcho-
va v prvom ročníku a kvinte. 
Počas hodín estetickej vý-
chovy, ktorá je špecialitou 
Gymnázia Vojtecha Mihá-
lika v rámci kraja, sa žiaci 
oboznámia so štandardný-
mi i latinsko-americkými 
tancami. Vyučuje sa vieden-
ský i anglický valčík, polka, 
quickstep, temperamentný 
jive, cha-cha, tango, rumba  
a základy spoločenského 
správania.

Nejde o žiadnu nudnú te-
óriu – hodiny sa odohrávajú 
v telocvični, v tanečných 
topánkach a treba naozaj  
zabrať. „Na hodinách sme 
tancovali ako o život. Pán 
profesor nám pustil hudbu, 
prešli sme si krok po kro-
ku a na konci hodiny sme 
odchádzali zadychčaní a 
spotení. Z každého tanca 
sme sa naučili základný 
krok. Podstatné je, že zákla-
dy máme. Hlavne, aby sme 
zvládli venček, čo nás čaká,“ 
takto zhrnula svoje pocity 
z hodiny prváčka Paulína 
Maškovičová.

Záverom tanečného kur-
zu je už tradičný venček – 
tanečný večierok v estrád-
nej sále domu kultúry, kde 
sa žiaci predvedú v plnej 
kráse pred rodičmi, učiteľ-
mi a kamarátmi.

„Venček je zavŕšením ce-
loročnej snahy o to, aby sa 
žiaci naučili spoločensky sa 
správať a zvládli niektoré 
spoločenské tance – bázu, 
na ktorej môžu ďalej stavať. 
Je krásne vidieť ich tam v 
tomto „jarnom“ veku, v pl-
nom rozkvete,“ hovorí Mgr. 
Tibor Nešťák, ktorý tento 
predmet vyučuje už 18 ro-
kov.

S vážnou tvárou, v oble-
koch a nádherných koktai-
lových šatách ich takmer 
nepoznáme. Úvodný tanec – 
polonéza – je spojením tan-
ca, pohybu na javisku, ga-
lantnosti a kolektívnej cho-
reografie. Po nej nasledujú 
ukážky všetkých tancov, 
ktoré pán Nešťák sviežim a 
zasväteným spôsobom bý-
valého tanečníka predstaví 
publiku. Vrcholom progra-
mu je tanečná súťaž, pri kto-
rej sa tanečníkom na sako 
pripína ako odmena venček 
a tanečnice sú obdarované 
náramkami. Chlapec s naj-
väčším počtom venčekov a 
dievča s najväčším počtom 
náramkov utvoria víťazný – 
hviezdny tanečný pár večera 
a slávnostne zatancujú sólo.

Po  učiteľskom a rodičov-
skom tanci, večeri a fotogra-
fovaní nastane úľava a voľné 
tanečné kolá, kde sa všetci 
môžu do sýtosti vyjašiť a 
ukázať aj „free style“.

Venček je krásna oslava 
mladosti a sme radi, že už 
neodmysliteľne patrí k pro-
filu Gymnázia Vojtecha Mi-
hálika v Seredi.

  KaTaríNa ValábKOVá 

Konečne...  Odmaturované. 
Mnohým štvrtákom a okta-
vánom spadol v máji zo srdca 
obrovský balvan – prvá vážna 
skúška v študentskom živote 
– maturita. Mnohí pochybujú 
o hodnote vzdelania, ale jed-
no je isté: kvalitné vzdelanie 
ešte nikto nikdy neoľutoval. 
Môže sa stať bránou ku ka-
riére alebo tvoriť podstatnú, 
dôležitú časť ľudského vnút-
ra, veď človek nemá iba „mať“, 
ale hlavne „byť“.

 Podobné myšlienky možno 
napadli aj 53 čerstvým matu-
rantom Gymnázia Vojtecha 
Mihálika v Seredi, ktorí stáli 
koncom mája v obradnej sie-
ni mestského úradu. Svoje 
maturitné vysvedčenia do-
stali na dôstojnej slávnosti, 
ktorou sa s nimi rozlúčilo ve-
denie školy a triedni učitelia. 
V príhovoroch zaznelo veľa 
pekných, pozitívnych slov, 
sprevádzaných tónmi piesne, 
čo znela iba pre nich a ich prí-

buzných.
„Nebudem klamať. Spo-

čiatku som mal pocit, že to 
bude niečo ako pompéznejšia 
verzia klasického odovzdáva-
nia vysvedčení – proste to so 
mnou nepohne. Ale netrvalo 
dlho a niečo sa pohlo. Možno 
to bolo tou emotívnou pies-
ňou, možno to bolo plačúcou 
spolužiačkou v rade za mnou. 
Obava, že to bude príliš for-
málne, a teda aj neosobné, 
sa vytratila. Bolo to vskut-
ku milé a priateľské,“ takto 
úprimne zhrnul svoj dojem z 
tejto slávnosti čerstvý absol-
vent Jakub Hornáček. 

 Ešte slávnostný prípitok, 
podpísať dokumenty, pár 
priateľských objatí a brána 
do života sa naplno otvára. 
Zrodila sa nová pekná tradí-
cia v živote školy. A vám, milí 
maturanti, želáme len úspech 
v osobnom i profesionálnom 
živote.

  KaTaríNa ValábKOVá 

Primátor dal prednostovi úradu 
nadštandardné odmeny

Študentská výmena 
– obojstranná radosť

aj táto téma odznela na  
mimoplánovom zasadnu-
tí zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutočnilo 25. mája na 
pôde MsÚ. Na tento fakt 
upozornil podľa našich 
informácií poslanec MsZ 
v Seredi Pavol Kurbel. a 
to výnimočným spôso-
bom. Na súkromnom po-
zemku pri svetelnej križo-
vatke umiestnil bilbord s 
textom, ktorý oznamoval 
širokej verejnosti, v akej 
výške prednosta MsÚ 
Tibor Krajčovič dostal od 
primátora odmenu za 
štvorročné obdobie.

Majiteľ súkromného média 
Miloš Majko si vyžiadal na 
základe zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám od ve-
denia MsÚ výšku sumy, ktorá 
bola vyplatená prednostovi 
úradu za posledné štyri roky 
jeho práce. Výsledná suma šo-
kovala poslanca Pavla Kurbela 
až tak, že sa ju rozhodol pros-

tredníctvom bilbordu ukázať 
širokej verejnosti na súkrom-
nom pozemku medzi lekár-
ňou a obchodným centrom 
pri svetelnej križovatke. Svieti 
tam suma viac ako 65 tis. eur. 
Tú prednostovi na odmenách 
vyplatil v priebehu štyroch 
rokov vždy po šiestich mesia-
coch primátor mesta Martin 
Tomčányi.
Okoloidúci sa pri mieste za-
stavovali aj počas mojej prí-
tomnosti a neveriacky krútili 
hlavou. Pýtali sa ma, ako je 
možné, že si jeden úradník 
zaslúži takú vysokú odmenu. 
Ja som im odpovedať nemoh-
la, ale na túto tému reagoval 
Martin Tomčányi priamo na 
rokovaní zastupiteľstva. Ini-
ciátorom bol poslanec Michal 
Hanus, ktorý žiadal adekvátne 
vysvetlenie aj z hľadiska vyso-
kej účasti obyvateľov.
„Áno, dal som prednostovi 
úradu odmenu vo výške viac 
ako 65 tis. eur. Za týmto roz-
hodnutím si stojím, preto-
že tento človek priniesol do 

mestskej kasy oveľa viac fi-
nancií, ako mu bolo vyplatené 
na odmenách. A to si ja veľmi 
cením. To, čo sa udialo, je ná-
zor pána Kurbela. Urobil bil-
bordy, ale ja by som sa opýtal, 
ako by on platil špičkových 
ľudí, ktorí by boli pre jeho fir-
mu veľkým prínosom. Podľa 
môjho názoru je scestné, keď 
niekto načíta odmeny udele-
né za štvorročné obdobie. Ja to 
vnímam ako úder pod pás. Sú-
hlasím s tým, že sú nadštan-
dardné, ale Tibor Krajčovič 
robí aj nadštandardnú prácu. 
To znamená, že zoženie penia-
ze pre mesto, aj tam, kde by ne-
musel. A ako som už povedal, 
keď hocikto príde a zoženie 
peniaze pre našu samosprávu 
svojím rozumom a šetrením 
v takej výške ako prednosta, 
som ochotný mu udeliť takú 
istú odmenu,“ skonštatoval 
Martin Tomčányi.
Samozrejme, o stanovisko 
som požiadala aj prednostu 
MsÚ, Tibora Krajčoviča...
„Ja sa za svoju prácu nehan-

bím, len mi je smutno, keď si 
predstavím, že si niekto ob-
jedná zručného majstra, ktorý 
mu príde, napríklad, vykach-
ličkovať miestnosť za 15 eur 
na hodinu za meter štvorcový. 
Keď si prepočítam, že podľa 
dochádzkového systému mi to 
vychádza na hodinu 15,30 eura 
aj s odmenami, to už nikto ne-
vidí, ale ja už mám na čele ná-
lepku, koľko tento úrad stojím. 
Nikde však nie je napísané, čo 
všetko som za tieto peniaze 
urobil nielen ja, ale aj ostatní 
zamestnanci. Takto to máme 
nastavené a v tomto trende 
mienime pokračovať aj naďa-
lej,“ uviedol Tibor Krajčovič.
Mojou úlohou nie je vnucovať 
svoje pocity alebo názory oby-
vateľom mesta Sereď. Ja im 
iba sprostredkovane môžem 
načrtnúť dianie na MsZ a ná-
sledne ponúkam vyjadrenie 
predstaviteľov mesta. Svoj ná-
zor si však musí každý urobiť 
podľa svojho najlepšieho ve-
domia a svedomia...
   STaNISlaVa JaNegOVá  

Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka pokračuje aj v tomto roku 
vo veľmi milej a pre študentov 
prínosnej aktivite – v medzi-
národnom partnerstve našej 
školy so Sociálno-pedagogic-
kým gymnáziom v nemeckom 
Stuttgarte.

18 nemeckých študentov vo 
veku od 16 – 18 rokov našlo v 
júni svoj prechodný domov 
v rodinách 17 našich žiakov 
a na výmenu vycestujú slo-
venskí študenti v októbri do 
Stuttgartu.

„Zmyslom študentských 
výmen je vytvoriť taký 
program, ktorý by sa žiakom 
páčil a ponúkol by im čo naj-
viac možností slobodnej ko-
munikácie v cudzom jazyku. 
Popritom sa snažíme ukázať 
nemeckým hosťom vždy nie-
čo zaujímavé z našej krajiny,“ 
hovorí Mgr. Zuzana Šupová, 
ktorá je na slovenskej strane 
dušou tohto projektu.

Pobyt v domácnostiach 
žiakov prináša celkom inú 
dimenziu pobytu v zahrani-
čí, vidíme partnerskej strane 
vždy akoby „pod pokrievku“. 
Interkultúrna výmena neraz 
prináša zaujímavé postre-
hy – nemeckí žiaci si chvá-
lia tunajšie ceny, pohostin-
nosť, spoločné neformálne 
stretnutia v rámci oficiálne-
ho programu i mimo neho. 
„Veľmi ma potešilo, že ne-
meckí žiaci boli veľmi milí 
a priateľskí, ale hlavne tole-
rantní voči našej nemčine,“ 
povedala Veronika Huláková 
z kvinty.

Za sedem rokov trvania 
tohto projektu už nemeckí 
žiaci videli veľký kus Slo-
venska – Nízke Tatry, Oravu, 
Banskobystrický kraj, Trna-

vu, Nitru, Bratislavu, hrad 
Červený Kameň, Trenčian-
sky hrad, Bojnický zámok, 
jaskyne a iné prírodné zaují-
mavosti, venovali sa výrobe  
„hand made“ produktov na 
Dvore remesiel Úľuv-u, pla-
vili sa loďou na Devín, hrali 
bujaré spoločenské hry, vi-
deli výrobu šampanského či 
praženie kávy, hrali na fujare, 
samozrejme, skúsili aj tradič-
né „bryndzáky“ a dokonca si 
našli svoju obľúbenú ľudovú 
pieseň – „Prší, prší...“  a usi-
lovne lámali náš rodný ja-
zyk, pričom hitom boli slová 
„dobre“ a „ďakujem“.

V rámci tohtoročného 
programu sme ich zaviedli do 
Bratislavy, kde sa dozvedeli, 
ako veľmi je história tohto 
mesta spojená s nemeckým 
etnikom, do Bojníc, kde sa 
chvíľu príjemne báli počas 

nočnej prehliadky legendár-
neho zámku a do Trenčína, 
kde sa bavili pri pantomimic-
kom stvárnení príbehu Oma-
ra a Fatimy pri Studni lásky 
a tiež prekladali historický 
nápis na trenčianskej skale 
do nemčiny, za čo dostali cer-
tifikát potvrdzujúci tieto ich 
interkultúrne kompetencie.

„Nemecký jazyk obľubu-
jem, ale na začiatku som bola 
trošku prekvapená ich dia-
lektom, volá sa Schwäbisch. 
No napriek tomu som sa s 
nimi vedela veľmi dobre do-
rozumieť a hlavne sme nado-
budli veľa nových skúsenos-
tí,“  povedala nám Lucia Len-
čéšová z triedy kvinta. „Čo sa 
týka jedla, chutilo im všetko z 
nášho slovenského jedálnič-
ka. Nepoznali síce veľa našich 
jedál, ale neboli prieberčiví. 
Zaujímavé bolo, že zjedli vždy 

len presne toľko, koľko sme 
im naložili, nikdy nie viac 
alebo menej,“ dodala jej spo-
lužiačka Andrea Süttöová. 

„Čas prežitý u vás na Slo-
vensku bol nádherný. Veľa 
sme zažili a chcem sa najmä 
poďakovať za srdečné a milé 
priateľstvo s mojou hostiteľ-
skou rodinou. Teším sa, ako 
vás budem môcť pozdraviť v 
októbri u nás v Stuttgarte,“ 
píše už z domova nemecká 
študentka Laura Graf.

Tešíme sa, že sme spoznali 
nových ľudí, zažili skvelý jú-
nový týždeň, zistili, že vieme 
komunikovať aj v cudzích 
jazykoch a snažili sme sa pre-
zentovať naše Slovensko ako 
modernú, krásnu a pohostin-
nú krajinu – to je stručne po-
vedané to hlavné, prečo takéto 
projekty majú zmysel.
 KaTaríNa ValábKOVá  
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Učenie v prírode
Príroda má svoje čaro v kaž-
dom ročnom období. Kaž-
dý z nás ju má rád, preto si 
zaslúži pozornosť všetkých. 
Triedne učiteľky tretieho 
a štvrtého ročníka ZŠ Jana 
Amosa Komenského v Sere-
di prebudili v deťoch pria-
teľský vzťah k prírode pro-
stredníctvom environmen-
tálnej výchovy. Cestou do 
múzea včelárstva sme sle-
dovali flóru i faunu, všímali 
si rastliny i živočíchy, ktoré 
sa vyskytujú v našom okolí.

Deti hneď upútal Skanzen 
v areáli Včelárskej paseky v 
Kráľovej pri Senci. Založený 
bol v roku 1930. Pán Morav-
čík ml. nám veľmi púta-
vo porozprával o dejinách 
včelárstva na Slovensku, o 
unikátnych úľoch, ktoré sa 
používali už v 17. storočí, o 
debničkových úľoch z 18. 
storočia. Osobitné miesto 
vo vývoji úľov majú reliéf-
ne a figurálne úle. Skanzen 
tvoria rôzne typy úľov, pou-
žívaných aj v súčasnosti. V 
budove včelína nám objas-
nil, čo sú medomety, lisy na 
medzistienky, aké včelárske 
pomôcky a potreby sa po-
užívali v rozličných obdo-
biach vývoja slovenského 
včelárstva. Za povšimnutie 
stála aj expozícia včelárskej 
literatúry, výrobky zo vče-
lích produktov. Zaujalo nás 
rozprávanie o živote včiel. 
Deti sa ťažko lúčili od púta-
vého rozprávania, avšak ča-

kal nás vodný kolový mlyn v 
Jelke, považovaný je stredo-
európsku raritu, technickú 
pamiatku.

Deti čakal sprievodca, 
ktorý im vysvetlil, že mlyn 
stojí na ľavom brehu Malé-
ho Dunaja. Najstarší doklad 
o mlyne pochádza z roku 
1894. Mlyn pracoval až do 
roku 1951, bol obnovený, zre-
konštruovaný a v súčasnosti 
je sprístupnený verejnosti. 
Deti si prezreli trojpodlažný 
drevený mlyn s nadstavcom 
pre výťahy aj zvnútra, upria-
mili zrak na žľab na spúšťa-
nie vriec do vozov, nazreli 
do prachovej komôrky. Ob-
rovským zážitkom bolo, keď 
nám bolo umožnené vidieť 
pustený mlyn a riešili sme 
zadanú úlohu, koľko lopát 
sa otočí počas jedného oto-
čenia kola. Vypočuli sme si 
veľa zaujímavostí nielen o 
mlyne, ale aj o spracovaní 
obilia, o múke. V blízkosti 
mlyna je vybudovaný skan-
zen zameraný na poľnohos-
podársku činnosť.

Počasie nám prialo, do 
školy sme sa vrátili plní no-
vých vedomostí a zážitkov. 
Deti zistili, že príroda nám 
je príkladom a inšpiráciou v 
živote svojou krásou a múd-
rosťou. V duchu hesla „ Lep-
šie je raz vidieť ako stokrát 
počuť“ sme prežili v prírode 
na čerstvom vzduchu krás-
ny a poučný deň.    

 KarIN ŠČaSNá 

Seredčanky na Majstrovstvách 
sveta v 3x3 basketbale
Od marca sa reprezentačné 
družstvo dievčat do 18 rokov v 
3x3 basketbale pripravovalo na 
kvalifikáciu majstrovstiev Eu-
rópy, ktorá sa uskutoční 24. – 26. 
júla v talianskom prímorskom 
mestečku Ricione. Dievčatá v 
zložení Michaela Sedlačková 
(BK Sereď), Lucia Mrvová (BK 
Sereď), Monika Krajčovičová 
(BK Sereď) a Ema Mihaljevičová 
(MBK Stará Turá) pod vedením 
trénera Richarda Kamenského 
absolvovalo niekoľko repre-
zentačných zrazov v Bratislave 
a spoločne s reprezentačným 
družstvom žien sa zúčastnili 
ženských turnajov na Sloven-
sku a v Čechách. Počas prípravy 
sa pre Slovenský výber naskyt-
la neskutočná možnosť, a to 
zúčastniť sa Majstrovstiev sve-
ta do 18 rokov v 3x3 basketbale 
v Debrecíne, keď dostali divokú 
kartu. Túto príjemnú zmenu 
programu a neuveriteľnú vý-
zvu aj využili.

Majstrovstvá sveta očami 
trénera richarda 
Kamenského:
„V dňoch 3. – 7.júna sme sa zú-
častnili Majstrovstiev sveta 
FIBA 3×3 dievčat do 18 rokov v 
maďarskom Debrecíne v zlože-
ní Michaela Sedlačková, Lucia 
Mrvová, Ema Mihaljevičová a 
Alžbeta Bubeníková. Bety sa k 
družstvu pridala len 1 deň pred 
turnajom, keďže Monika Kraj-
čovičová, ktorá sa s družstvom 
pripravovala od začiatku, bola 
hospitalizovaná v Trnavskej 
nemocnici s podozrením na 
mononukleózu. Nakoniec sa 
predpoklady lekárov nepotvr-
dili.

Naše družstvo bolo vyžrebo-
vané do skupiny A spoločne s 
družstvami Maďarska, Izraela, 
Španielska, Venezuely a Ne-
mecka. Turnaj sa hral v 4 sku-
pinách s celkovým počtom 24 
družstiev.

V prvý deň sme s rovesníčka-
mi z Maďarska zahájili turnaj 
prvým zápasov na hlavnom ih-
risku. Zo začiatku bol zápas vy-
rovnaný, no postupne Maďarky 
ovládli hru a po našich jedno-
ducho stratených loptách aj 
zaslúžene vyhrali. Maďarsko – 
Slovensko 16:9

Na večerný zápas prvého dňa 
s Izraelom sme nastúpili veľmi 
nekoncentrovane a nedarilo 
sa nám brániť jednoducho, ale 
veľmi účinne hrajúce súperky. 
Po 5 minútach svietil na tabu-

li nepríjemný stav 7:0 pre sú-
pera. Po time-oute sa dievčatá 
zmobilizovali a zostávajúcich 
5 minút sme vyhrali 7:2 a keď 
nám nepadli posledné strely, z 
víťazstva sa radovali Izrealčan-
ky. Izrael – Slovensko 9:7

Piatkový zápas so Španiel-
skom sa začal veľmi dobre. Obe 
družstvá sme výborne bránili a 
koše sa dávali len veľmi ťažko, 
o čom svedčí aj stav po piatich 
minútach, a to 2:1 pre Španiel-
ky. Potom prišiel nečakaný 
výpadok, súper začal poľahky 
skórovať a my nie a nie dať kôš. 
A tak ani po tomto zápase ne-
prišlo vytúžené víťazstvo. Špa-
nielsko – Slovensko 12:4

Ak sme chceli ešte pomýš-
ľať na postup zo skupiny, náš 
druhý zápas druhého hracieho 
dňa sme museli vyhrať. Začia-
tok bol úplne iný, ako tie ostat-
né. Dobre sme bránili a aktív-
nou hrou sme rýchlo dali prvé 
body a náskok narastal. Neskôr 
ešte prišlo mierne zaváhanie, 
no víťazstvo sme s prehľadom 
udržali. Venezuela – Slovensko 
12:15

Po dvoch hracích dňoch sme 
mali ešte stále šancu postúpiť 
do osemfinále. Jedinou pre-
kážkou bolo družstvo dievčat 
z Nemecka. Zápas sa hral v so-
botu o 15:20. Teplomer ukazoval 
neskutočných 37 st., no odhod-
lanie pobiť sa o osemfinále bolo 
veľké. Bohužiaľ, dievčatá síce 
bojovali do poslednej sekundy, 
no nedarilo sa vôbec nič a tak 
do osemfinále postúpili Nem-
ky. Nemecko – Slovensko 15:6

Družstvá, s ktorými sme 
bojovali v skupine, sa umiest-
nili v konečnom poradí na vý-
borných miestach. Maďarsko 
– 3. miesto na svete, Izrael – 4. 
miesto, Nemecko – 8. miesto a 
Španielsko 11. miesto.
Naše konečné umiestnenie – 
19. miesto.
Turnaj organizátori zvládli 
perfektne po každej stránke. 
Tréningy či zápasy prebiehali 
na čas, prezentácia či propagá-
cia výsledkov bola na vysokej 
úrovni. Z hlavného kurtu bol 
vysielaný nepretržitý online 
prenos spolu s komentovaním. 
Na turnaji sa stretla svetová 
3×3 rozhodcovská špička, čím 
bolo zabezpečené aj kvalitné a 
spravodlivé rozhodovanie. Jed-
noducho, všetko fungovalo tak, 
ako malo fungovať.

Na turnaji sa naše družstvo 
mohlo konfrontovať s najlep-

šími družstvami či krajinami 
sveta. Účastníkmi boli aj nie 
typické krajiny, s ktorými sa 
stretávame v 5 na 5 basketbale, 
a preto 3×3 basketbale je cesta 
najmä pre menšie krajiny, aby 
sa mohli presadiť na medziná-
rodnej úrovni, ako sú napríklad 
Majstrovstvá sveta. Myslím si, 
že je to cesta aj pre nás. A po-
stupne sa začína presadzovať aj 
mládežnícky 3×3 basketbal na 
Slovensku. Konkurovať najlep-
ším krajinám bude ťažké, no ak 
sa bude pokračovať v koncepč-
nej práci a hlavne s dlhodobej-
ším plánom, naša konkuren-
cieschopnosť určite vzrastie.

Je pre nás perfektná skúse-
nosť, že sme sa mohli zúčastniť 
takéhoto podujatia. Ukázalo 
nám, na čom musíme popraco-
vať v zostávajúcej príprave na 
kvalifikáciu na Majstrovstvá 
Európy, ktorá nás čaká koncom 
júla. V pláne máme absolvovať 
medzinárodné turnaje a nie-
koľko ďalších tréningových 
zrazov. Najbližší turnaj odohrá-
me v sobotu 13. 6. 2015 v Brne.

Na záver by som sa rád po-
ďakoval dievčatám za vzorné 
správanie a maximálne zá-
pasové nasadenie, Marekovi 
Adamčíkovi za organizáciu vý-
pravy a všetkého, čo s turnajom 
súviselo. SBA za podmienky na 
prípravu v Bratislave a mate-
riálne vybavenie družstva Slo-
venska dievčat U18.“

Pár slov o turnaji napísala aj 
hráčka Michaela Sedlačková:

„V prvom rade by som sa 
chcela za nás, hráčky, poďako-

vať SBA za možnosť reprezen-
tovať Slovensko na majstrov-
stvách sveta v 3×3 basketbale 
do 18 rokov. Bola to pre nás 
nová skúsenosť, na ktorú sme 
sa pred majstrovstvami sve-
domito pripravovali. Všetko 
natrénované sme sa snažili 
zúročiť v zápasoch, aby sme 
čo najlepšie reprezentovali 
Slovensko. S výsledkom sme 
samy neboli úplne spokojné. 
Naša snaha bola minimál-
ne postúpiť zo skupiny, čo sa 
nám, bohužiaľ, nepodarilo. 
Mali sme možnosť hrať proti 
veľmi kvalitným družstvám z 
celého sveta a na vlastnej koži 
si vyskúšať úroveň a kvalitu 
jednotlivých družstiev. Mohli 
sme vidieť všetky krásy 3×3 
basketbalu a samy sme zistili, 
že rýchlosť, výbušnosť, tvrdosť 
a individuálna technika roz-
hoduje o víťazstvách v tomto 
krásnom športe.  Atmosféra 
bola dokonalá. Bolo vidieť, ako 
si hráči užívajú každý jeden 
zápas a ako publikum reaguje 
na krásne akcie či už zo zápa-
sov, ale aj pri individuálnych 
súťažiach. Organizácia bola 
naozaj výborná, mali sme všet-
ko zabezpečené od pitného re-
žimu, cez teamove vybavenie 
od spoločnosti Spalding, až po 
regeneráciu. Ja osobne si odná-
šam z týchto majstrovstiev len 
krásne spomienky a zážitky a 
ešte väčšiu chuť a motiváciu 
či už do 3×3 basketbalu, alebo 
aj do ďalšej juniorskej sezóny 
veľkého basketbalu 5 na 5.“    

 rICHarD KaMeNSKý  

„Čítajme si...“ 2015
aj naši žiaci Základnej 
školy Juraja Fándlyho v 
Seredi čítali a prispeli k 
celoslovenskému rekor-
du!

MLinka detskej istoty opäť 
organizovala tento školský 
rok podujatie „Čítajme si...“. 
Bol to už 8. ročník celosloven-
ského podujatia a náš štvrtý 
ročník. Projekt posilňuje akti-
vity, ktoré v deťoch podporu-
jú čítanie, pretože pre rozvoj 
osobnosti dieťaťa i mladého 
človeka má kniha nenahra-

diteľný význam. Poskytuje 
množstvo informácií, inšpi-
rácií a vedomostí. Pomáha 
poznávať hodnoty, rozlišovať 
dobro a zlo, rozvíja reč a obo-
hacuje slovnú zásobu. Vytvá-
ra priestor pre tvorivosť, po-
núka možnosť relaxovať.

Cieľom akcie bolo zapojiť 
do čítania čo najväčší počet 
detí súčasne vo viacerých  
mestách Slovenska. Podujatie 
sa konalo 18. júna 2015 v čase 
od 9.00 do 15.00 hodiny. Čítali 
sme knihy Budkáčik a Dub-
káčik od Jozefa Cígera Hron-

ského, Brata musíš poslúchať 
od Gabriely Futovej a Druhé 
podanie od Romana Brata. 
Svedkom nášho rekordu bola 
už druhýkrát naša bývalá 
pani učiteľka, Mgr. Editka 
Strapková, ktorá po skonče-
ní podujatia potvrdila počet 
čítajúcich žiakov našej školy. 
A bol to skutočný čitateľský 
maratón, pretože počtom 209 
čítajúcich žiakov sme prispe-
li k čitateľskému rekordu na 
Slovensku aj my. A rekord to 
skutočne bol! Kým minulý 
rok sa zapojilo 37 064 detí, ten-

to rok to bolo až 38 383 čítajú-
cich detí.

V podujatí však nejde len o 
lámanie rekordov, ale predo-
všetkým o príjemné chvíle 
strávené s knihou. Sme radi, 
že naši žiaci sa pri čítaní kníh 
zabavili, oddýchli si a zasúťa-
žili  si.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa do čítania kníh zapojili! 
Zároveň všetkým žiakom že-
láme, aby kniha bola ich prí-
jemným spoločníkom aj po-
čas prázdnin! 

 JaNa VálKyOVá

Gymnazisti na návšteve v Tišnove
V dňoch 14. – 15. mája 2015  
žiaci nášho gymnázia opäť 
navštívili partnerskú ško-
lu, Gymnázium Tišnov. 
Hostitelia pre nás pripra-
vili pestrý program –  pre-
hliadku historickej časti 
mesta Brno, prehliadku 
zoologickej záhrady v Brne, 
prehliadku školy i účasť na 
výročnom Majálese školy.

ZOO v Brne je veľká, veľ-
mi vkusne upravená, po-
núka množstvo atrakcií 
a možné je stráviť v nej aj 
celý deň.  Prialo nám po-
časie, a tak bola prechádz-
ka zoologickou záhradou 
zážitkom pre oči, vône aj 
chute (partneri nám v ZOO 
zabezpečili výborný obed). 
Nezabudnuteľný bol „tan-
cujúci“ ľadový medveď, na 
slniečku sa vyhrievajúci 
bieli vlci a na veľkej planine 
pasúce sa žirafy. Úchvatné! 
Jednoducho, každý si prišiel 
na svoje.

Výročný Majáles školy 
bol veľkolepý – dokonalá or-
ganizácia, skvelá atmosféra 
a dobrá nálada. Všetci žiaci 
tišnovského gymnázia sa 
zapojili do programu, volili 
si kráľa a kráľovnú Majále-
su, triedy vystúpili s vlast-
ným programom, skrátka, 
bolo sa na čo pozerať. Naši 
žiaci si do programu Ma-
jálesu pripravili krátku 
scénku (o Popoluške) a mali 
úspech. Len veľmi ťažko sa 
nám odchádzalo.

Žiaci boli ubytovaní v 
hostiteľských rodinách, 
ktorým touto cestou chce-
me za pohostinnosť poďa-
kovať. Rovnako patrí poďa-
kovanie nášmu partnerovi, 
Gymnáziu Tišnov, a organi-
zátorke výmenného pobytu 
Barbore Holubovej. Tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac fotografii na http://
www.gymsered.sk
 KarIN MaCHáČOVá
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Hviezdne triedy 
v hvezdárni

Nočné dobrodružstvo v ŠKD

Deň detí žiakov 8.C a 9.C 
triedy sa niesol v duchu no-
vých informácií a zážitkov. 
Planetárium a hvezdáreň v 
Hurbanove nás však naučili, 
že hlava vo hviezdach môže 
byť niekedy aj dobrá vec. Pre-
zentácia v kupole planetária 
nám predviedla súhvezdia a 
obrazce v hviezdach zobra-
zujúce starogréckych Bohov, 
monštrá alebo zvieratá. Našli 
sme medzi nimi medvedicu 
aj leva, žirafu alebo hydru. 
Dokonca aj starodávny ce-
lebritný pár Cassiopeiu a Ce-
pheusa. Mali sme možnosť 
prezrieť si aj exponáty mú-
zea, ktoré zahŕňali aj projek-
tor a ďalekohľad na pozoro-
vanie nočnej i dennej oblohy.

Z planetária sme sa pre-
sunuli do vodného mlyna v 
Kolárove. Osadenstvo auto-
busu bolo už veľmi unavené, 
napriek tomu sme sa však 

snažili nasávať nové infor-
mácie. Pani lektorka nás 
oboznámila s náročným spô-
sobom výroby a spracovania 
múky v tunajšom vodnom 
mlyne bez použitia moder-
ných technológií. Na rozdiel 
od našich hláv naše žalúdky 
hlasno premýšľali o nadchá-
dzajúcej opekačke, čo dávali 
aj patrične najavo škvŕka-
ním. Pri 40° C naše nadšenie 
opadlo hneď, ako sme zistili, 
že sa upečieme skôr ako naše 
špekačky. Nakoniec sme sa 
len trošku pripálili, ale do 
sýtosti najedli. Ochutnali 
sme aj pár cukríkov od pána 
učiteľa Haringu, keďže už je 
ten deň detí. Slávnostne sme 
oslavovali klimatizáciu v au-
tobuse a preberali prežité zá-
žitky počas hodinovej cesty 
domov.  K. KOllárIKOVá, 

S. DUDONOVá 
a V. WeISZOVá   

Vychovávateľky zo Škol-
ského klubu detí pri ZŠ J. 
a. Komenského v Seredi 
zorganizovali aj v tomto 
roku  veľmi obľúbenú 
akciu, ktorej dali deti už 
pred rokmi slangový ná-
zov „spačka v ŠKD“. Žia-
ci si priniesli výbavu ako 
na poriadnu stanovačku 
a nočné dobrodružstvo 
sa mohlo začať.

V piatok 29. mája nadišiel pre 
viaceré deti deň D. Celý týž-
deň sa tešili na družinársku 
akciu, ktorá sa konala, tak 
ako každý rok, pri príleži-
tosti blížiaceho sa sviatku 
MDD. Vo večerných hodi-
nách začali všetci účastní-
ci prichádzať do priestorov 
ŠKD. Priestranná spoločen-
ská miestnosť, ale aj niekto-
ré triedy, sa tak na jednu noc 
premenili na detské izby. Na 
zemi si rozložili karimatky 
a spacáky, niektorí dokon-
ca nafukovacie matrace. 
Nechýbali teplé deky a van-
kúšiky. Pre niektoré deti to 
bola prvá skúsenosť, ale ke-
ďže táto akcia má šesťročnú 
tradíciu, boli tu aj „spačkové 
stálice“, ktoré si nikdy nene-
chajú ujsť takúto príležitosť.

Keď už mal každý pri-
pravené miesto na spá-
nok, vybrali sa spoločne na 
školský dvor, kde ich čakali 
rôzne športové aktivity, ale 
aj maľovanie kriedami na 
asfalt. Po vyčerpávajúcom 
výkone im vychovávateľky 
pripravili na večeru obľúbe-
ný hot-dog a voňavú pizzu 

pre všetkých poslal majiteľ 
reštaurácie zo Šúroviec.

Keď už boli brušká nasý-
tené, čakala ich nočná ak-
cia, počas ktorej im nesmela 
chýbať vo výbave aj baterka. 
Táto časť patrí podľa slov 
detí k najvzrušujúcejším a 
zároveň najstrašidelnejším 
okamihom. Deti ju preží-
vajú vždy s veľkým očaká-
vaním. Každý rok hľadali 
ukrytý poklad, no tento rok 
nastala zmena. Boli rozde-
lení do viacerých družstiev 
a každé si určilo svojho ka-
pitána, ktorý vlastnil spo-
mínaný poklad. Ten sa im 
poriadne schoval a ostatní 
ho museli hľadať. No keďže 
kapitánov bolo viac, deti to 
mali po tme naozaj veľmi 
náročné. Za splnenie úlohy 
si odnášali sladkú odmenu. 
Noc im aj vďaka tejto akti-
vite ubehla veľmi rýchlo. No 
a ráno hneď po raňajkách si 
všetkých prišli vyzdvihnúť 
rodičia. Celkovo sa na tejto 
akcii zúčastnilo 85 detí, čo 
bola nadpriemerná účasť, 
keďže v predošlých roční-
koch mali približne 40 detí. 
Vysoký záujem prekvapil 
aj organizátorky. Nuž, ako 
to už býva, dobré sa chváli 
samo a lepšie je raz zažiť ako 
stokrát počuť.

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým vychovávateľkám 
z ŠKD, ale aj niektorým 
ochotným mamičkám, ktoré 
napiekli všakovaké dobroty, 
robili dozor a pomohli aj po 
organizačnej stránke.

 STaNISlaVa JaNegOVá 

- Rokovanie so zástupcami 
Západoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti a zástup-
cami spoločnosti Agrozel 
(užívatelia pozemkov v k. 
ú. Sereď – Dolná Streda) sa 
uskutočnilo 29. 4. 2015. Pred-
metom tohto rokovania bolo 
uloženie vodovodného po-
trubia na poľnohospodárskej 
pôde.

- Mesto Sereď s Centrom 
voľného času pri ZŠ J. A. Ko-
menského zorganizovalo 30. 
apríla akciu „Beh pre zdra-
vie“. Súťažilo 150 pretekárov 
v 14-tich kategóriách od naj-
mladších v kategórii rodiny 
s deťmi po seniorov nad 60 
rokov. 

- Predmetom rokovania 
so zástupcom spoločnosti 
Rebod 5. 5. 2015 bola prípra-
va materiálov na zasadnutie 
MsZ „Vybudovanie technic-
kej infraštruktúry v Priemy-
selnej zóne Sereď – Juh“. Ro-
kovanie MsZ sa uskutočnilo 
12. 5. 2015.   

-  Občianske  združenie Po-
mocníček 5. 5. 2015 slávnost-
ne otvorilo „Denné  centrum 
pre handicapované deti“. 
Prenájom týchto priestorov 
schválilo MsZ.  

 -  Vernisáž výstavy k 70. 
výročiu ukončenia 2. sve-
tovej vojny sa v Mestskom  
múzeu v Seredi uskutočnila 
6. 5. 2015.    

-   Mesto Sereď a Obchodná 
akadémia 7. 5. 2015 zorganizo-
vali 9. ročník akcie „Knižné 
hody“.  

-  Na Námestí slobody sa 
7. mája konalo slávnostné 
kladenie vencov pri príleži-
tosti 70. výročia oslobodenia 
a víťazstva nad fašizmom. 
Pietnej spomienky sa okrem 
zástupcov mesta zúčast-
nil aj zástupca pridelenca 
obrany pri Veľvyslanectve 
Ruskej federácie v Sloven-
skej republike, zástupcovia 
ženijného práporu v Seredi, 
členovia Zväzu protifašis-
tických bojovníkov, Zväzu 
vojakov, Denného centra pre 
seniorov, TJ Rozkvet a štu-
denti Obchodnej akadémie 
v Seredi.

-  Mama klub v spoluprá-
ci s mestom Sereď pri prí-
ležitosti oslavy dňa matiek 
uskutočnili 9. 5. 2015 poduja-
tie  „Míľa pre mamu. V tomto 
roku ho svojou účasťou pod-
porilo až 53 miest na celom 
Slovensku. Mesto Sereď sa 
do projektu zapojilo po pia-
tykrát. 

-  MO Slovenského rybár-
skeho zväzu Sereď zorgani-
zovala 9. 5. 2015 XX. ročník 
Veľkých rybárskych prete-
kov na ramene v Hornom 
Čepeni.  

  - Mesto vyhlásilo dobro-
voľnú zbierku na pomoc ro-
dine Bohuslava Okoličány-
iho. Na transparentný účet 
bolo do 25. 6. 2015 vložených 
823,24 €. Mesto tiež prispe-
lo sumu 166,- € z fondu pri-
mátora ako finančný dar na 
zabezpečenie prevozu tohto 
mobilného domu a zabezpe-
čilo vývoz ďalších kontajne-
rov zo zhoreniska.  

-  Na podnet občanov sa 
uskutočnilo rokovanie so 
zástupcami Slovenského 
cukrovaru. Predmetom toh-
to rokovania bolo riešenie 
zápachu z kalových polí. Zá-
stupcovia cukrovaru infor-
movali o opatreniach, ktoré 
pre zlepšenie situácie plánu-
jú prijať. 

-  10. 5. 2015 sa v amfiteát-
ri premietal hokejový zápas, 
prišlo viac ako 300 divákov. 

-  Pán Levko s mladými 
modelármi pripravil 11. – 17. 
05. 2015 v DK výstavu výsled-
kov ich práce za posledné 
obdobie.  

-  Športový klub Taekwon-
-Do Hong Ryong Sereď zor-
ganizoval v Sokolovni 16. 05. 
2015 seminár a technické 
skúšky pre cvičencov a tré-
nerov. Seminár, ako i samot-
né skúšky, prebiehali pod 
vedením medzinárodného 
inštruktora a prezidenta Slo-
venskej Taekwon-Do Alian-
cie Ivana Kika.

-  Na základe požiadaviek 
občanov sa opakovane usku-
točnilo stretnutie s právnou 
zástupkyňou bývalého Mi-
lexu. Prekované bolo zabez-
pečenie poriadku a údržby 
v areáli bývalého Milexu, 
ktorý sa nachádza na vstupe 
do mesta. Majitelia doteraz 
neprijali opatrenia, ktoré by 
zabránili vstupu do objektu. 
Nezabezpečili nápravu ani 
po niekoľkých  upozorne-
niach. Právna zástupkyňa 
firmy Milex sa má stretnúť 
s majiteľmi, má im predložiť 
požiadavky mesta a upozor-
niť ich, že mesto v prípade 
nevykonania nápravy uplat-
ní sankcie v maximálnej 
miere.  

 - Za účasti viceprimátora a 
zamestnancov odd. školstva 
sa 21. 05. 2015 uskutočnilo 
stretnutie s predstaviteľmi 
mládežníckych organizácií 
pôsobiacich v našom meste 
s cieľom rozšírenia možností 
spolupráce a informovania 
o pripravovanej koncepcii 
práce s mládežou. Následne 
sa dňa 18. 06. 2015v Piešťa-
noch zúčastnili workshopu 
Trnavsko-Nitrianskej skupi-
ny, pracujúcej na Národnej 
koncepcii rozvoja práce s 
mládežou. 

 -  22. 05. 2015 bolo CO cviče-
nie zamestnancov MsÚ.

-   27. 05. 2015 vo veľkej za-
sadačke zorganizovala ZŠ 
Juraja Fándlyho v spolupráci 
s mestom už 10. ročník re-
gionálnej súťaže Sudoku za 
účasti 50 súťažiacich zo Se-
rede, Galanty a ďalších okoli-
tých obcí. 

-  29. 05. 2015 Špeciálna zá-
kladná škola v Seredi spolu 
s mestom zorganizovala v 
telocvični ZŠ Jana Amosa 
Komenského stolnotenisový 
turnaj pre žiakov špeciál-
nych základných škôl z celé-
ho galantského okresu. 

-  ŠK Cyklotour a mesto 
zorganizovali 31. 5. 2015 jubi-
lejný 10. ročník cyklistických   
pretekov „Sereďmaratón“ za 
účasti 217 pretekárov nielen 
zo Slovenska. Mesto pros-

tredníctvom primátora za-
bezpečilo občerstvenie pre 
účastníkov seredského ma-
ratónu z firmy LIDL. 

- 31. 5. 2015 navštívil Detský 
domov v Seredi minister prá-
ce a sociálnych vecí SR Ján 
Richter. Návšteva detského 
domova sa konala pri príle-
žitosti MDD a priestorov za-
riadenia.   

- Denné centrum pre se-
niorov na Jesenského ulici 
v Seredi zorganizovalo 1. roč-
ník Mestského petangového 
turnaja. 

-  Mesto Sereď so zástup-
cami hasičského zboru, že-
nijného vojska, okresného 
policajného zboru, doprav-
nej polície, poriečnej polície, 
kynológov a mestskej polície 
zorganizovalo 3. 6. 2015 pri 
príležitosti MDD akciu ve-
novanú deťom. Deťom, ktoré 
sa zúčastnili MDD, podávali 
vojenský guláš a každé dieťa 
dostalo balón.   

- Mesto 5. 6. 2015 zorganizo-
valo 12. ročník „Škôlkarskej 
olympiády“. Podujatia sa zú-
častnili predškoláci z miest-
nych materských škôl a pri-
pojili sa aj predškoláci z Paty, 
Pustých Sadov, Zemianskych 
Sadov, Šintavy a Vlčkoviec. 
Občianske združenie „Zober 
loptu, nie drogy“ podporilo 
akciu poskytnutím dresov 
všetkým malým športov-
com.   

-  Žiadosť o dotáciu na MH 
SR – Priemyselný park bola 
podaná 29. 5. 2015.

-  Akcia „Spoločne pre kraj-
šie mesto 2015“ v spolupráci 
s Nadáciou Pontis sa usku-
točnila 12. 6. 2015. Vykonané 
bolo čistenie okolia cyklotra-
sy, kostola, fary, gymnázia, 
zámockého parku, natreté 
boli lavičky a pódiá v parku 
na Námestí slobody. Do pro-
jektu sa zapojili Samsung 
Electronics Slovakia s.r.o., 
nezisková organizácia Teen 
Challenge Slovakia, OZ Mla-
dá Sereď, OZ Zelená hliadka, 
MŠ Komenského a jej eloko-
vané pracovisko na Podzám-
skej ulici, Spoločenstvo Yo-
uth, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, 
Obchodná akadémia Sereď, 
TJ Rozkvet Stredný Čepeň, 
Gymnázium Sereď, LaVia, 
Erko a Mesto Sereď.

- 13. 6. 2015 sa konala cyk-
listická akcia  „Na bicykli 
deťom 2015“. Mesto prispe-
lo šekom v hodnote 300,- €. 
Cyklisti AB Sereď odovzdali 
šek na 100,- €.   

- 13. 6. 2015 oslávil v kine 
NOVA spevokol ZVON 90. 
výročie svojho založenia. 
Okrem spevokolu ZVON vy-
stúpil i spevokol Gaudette, 
husľový virtuóz p. Jablokov 
a sólistka opery SND Jitka 
Sapara Fischerová. 

-  24. 06. 2015 boli v kine 
NOVA ocenení najúspešnejší 
žiaci a študenti seredských 
základných a stredných škôl.

- 24. 6. 2015 OZ Mladá Sereď 
zorganizovalo akciu „Daruj 
krv, zachráň život“. Krv odo-
vzdalo 21 darcov. 

- Od 1. do 31. mája sa v Seredi 
uskutočnila súťaž 2. ročníka 

projektu „Do práce na bicyk-
li“. V Seredi súťažilo 18 záu-
jemcov v 5 tímoch.

-  Najvyšší kontrolný úrad 
SR vykonal v čase 10. 03. 2015 
– 25. 05. 2015 kontrolu financo-
vania regionálneho školstva. 
Výsledky kontroly sú samo-
statným bodom programu 
rokovania MsZ.

- Mesto Sereď je zapojené 
do projektu „Podpora opat-
rovateľskej služby“. Zaradené 
sú v ňom opatrovateľky, ktoré 
sme po 1.júli 2014 prijali do 
pracovného pomeru na plný 
pracovný úväzok. Je to 6 opat-
rovateliek, ktoré opatrujú 10 
klientov. Zástupcovia Imple-
mentačnej agentúry a Mi-
nisterstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny kontrolovali re-
alizáciu projektu v praxi 22. 6. 
2015. Navštívili aj domácnosti 
2 klientov. So zabezpečova-
ním opatrovateľskej služby 
v meste Sereď vyjadrili veľkú 
spokojnosť. 

Investície
Príprava stavieb
• Začína sa prestavba ŠKD 
– na Základnej škole J. Fán-
dlyho na materskú školu – l 
trieda. Plánované  otvorenie 
– september 2015.
• Uskutočnené bolo rokova-
nie o príprave materského 
centra na opatrovateľskú 
službu pre deti predškolské-
ho veku, ktoré by bolo možné 
v MC umiestniť.
• Začala sa výstavba Telocvič-
ne v prírode – workoutové ih-
risko pri zadnom vstupe do 
zámockého parku. Otvorené 
bude 8. 8. 2015.
• Vykonáva sa rekonštrukcia 
elektrorozvodov v objektoch 
ZUŠ. 
• V budove MsÚ sa uskutoč-
ňuje regulácia vykurovania.

realizácia stavieb: 
• V šatniach amfiteátra sa 
uskutočňuje rekonštrukcia 
sociálnych zariadení. 
• V MŠ na Ul. Fándlyho rekon-
štruovali kanalizačnú prípoj-
ku. 
• Pokračuje výstavba par-
kovísk na Jesenského 3000, 
Čepenskej 1212, Fándlyho pri 
MŠ, Mlynárskej pri DK. 
• V opatrovateľskom centre 
na RC Mama klub položili 
novú hydroizoláciu strechy 
a vykonávajú ďalšie stavebné 
úpravy. 

Doprava
• Priebežné čistenie ciest spo-
lu so Správou a údržbou ciest 
TTSK
• Bežné opravy miestnych 
komunikácií 
• Obnova vodorovného do-
pravného značenia

Komunálne služby
• Priebežné kosenie zelených 
plôch na celom území mesta. 
Zistené nedostatky sa rekla-
mujú a práce sa vyplácajú až 
po odstránení nedostatkov. 
• Začala sa výmena svietidiel 
verejného osvetlenia spoloč-
nosťou VENIMEX Slovakia 
s.r.o. SPraCOVal 

ĽUbOMír VeSelICKý

Správa o činnosti mestského úradu 
a mesta Sereď od 23. apríla 2015
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Každý rok jeden májový týž-
deň patrí verejnej celoslo-
venskej zbierke pod názvom 
Týždeň modrého gombíka. 
Aj naša škola, ZŠ Jana Amosa 
Komenského, mala možnosť 
pomôcť deťom, ktoré to po-
trebujú.

Tohtoročný Týždeň mod-
rého gombíka sa niesol v 
duchu hesla „Deti deťom“, 
čo znamená, že kampaň bola 
príležitosťou vyzbierať pro-
striedky na pomoc trpiacim 
deťom. Dôležitým faktorom 
bolo aj vzdelávacie hľadisko 
celej zbierky a rozvíjanie 
prosociálneho cítenia a em-
patie v slovenských deťoch. 
Pre nás bolo dôležité, aby 
deti pochopili, aké je v živote 
nevyhnutné pomáhať iným. 
Preto nám záležalo na tom, 
aby sa na zbierke podieľalo 
čo najviac detí. Pôvodným 
cieľom zbierky bolo poslať 
vyzbierané finančné pro-
striedky deťom, ktoré če-

lia humanitárnym krízam 
(Ukrajina, Sýria, Jemen...). 
UNICEF sa z dôvodu nepred-
vídaných tragických udalos-
tí v Nepále rozhodlo okam-
žite zareagovať na situáciu, 
ktorá v krajine vznikla po ka-
tastrofálnom zemetrasení, a 
preto prevažnú časť výťažku 
zo zbierky pošle na pomoc 
deťom tejto krajiny.

V našej škole sme mohli 
stretnúť dobrovoľníčky z 9. A 
triedy, od ktorých sme mali 
možnosť získať modrý gom-
bík - SYMBOL POMOCI. Na 
účel zbierky nám bolo z UNI-
CEF zaslaných 200 gombíkov 
a 100 nálepiek. Všetky gom-
bíky a nálepky boli vydané 
prispievateľom zbierky.

Veríme, že sme boli trochu 
čarodejníkmi i skutočnými 
ľuďmi, ktorým nie je ľaho-
stajný osud detí odkázaných 
na našu pomoc a pomohli 
sme dobrej veci.
 KarIN ŠČaSNá  

Deti deťom

Nové športovisko 
vyrastie v prírode
V plánoch vedenia mesta 
Sereď bol už dlhšiu dobu 
zámer vybudovať fitness 
športovisko pre obyvateľov 
priamo v prírode. Tomuto 
zámeru popriala šťastena 
až v tomto roku. Podľa do-
stupných informácií by 
malo outdoorové ihrisko 
pribudnúť za hrádzou pri 
zadnej bráne kaštieľa. Prí-
pravné práce sú už v plnom 
prúde. Podobné zostavy na 
športovanie majú vybudo-

vané už aj v okolitých mes-
tách, či obciach. Náklady na 
vyhotovenie ihriska budú 
približne 22 tisíc eur. Sláv-
nostné otvorenie je naplá-
nované na 8. augusta. Oby-
vatelia si tak okrem kor-
čuľovania po hrádzi budú 
môcť odskočiť aj na ďalší 
posilňovací tréning, ktorý 
bude určite obohatením 
športového vyžitia pre všet-
ky vekové kategórie.
 STANISLAVA JANEGOVÁ  

V Seredi pribudne 
kostol pre evanjelikov

Oceňovanie najúspešnejších 
študentov a škôl v Seredi

Na základný kameň zbo-
rového domu evanjelickej 
cirkvi augsburského vy-
znania v Seredi bolo sláv-
nostne poklepkané 7. júna. 
Udalosť bola výnimočná 
hlavne preto, že budova-
nie nových sakrálnych nie 
je vec každodenná. 
K minulosti, ktorá tomuto 
aktu predchádzala, som 
položila otázky zástupcovi 
primátora mesta, Ľubomí-
rovi Veselickému.

Ako stará je požiadavka 
evanjelikov na vybudovanie 
zborového domu?
Pre odpoveď by sme museli ísť 
naozaj do veľmi vzdialeného 
času. Oprieť sa môžem o Zbo-
rové listy z roku 2009, ktoré 
pomerne podrobne opisujú 
dejiny evanjelického zboru v 
Seredi. Provizórne priestory 
modlitebne existovali už na 
počiatku dvadsiateho storočia. 
V roku 1903 malo spoločenstvo 
štatút filiálky a bohoslužby sa 
konali každý mesiac. Seredskí 
evanjelici mali za prvej repub-
liky dokonca právnu subjekti-
vitu.

Právna subjektivita je jedna 
vec, ale ako to bolo s modli-
tebňou?
Na modlitebňu museli evan-
jelici čakať prakticky doteraz. 
Negatívny dopad na rozvoj 
tohto spoločenstva mala vý-
stavba štátnej meštianskej 
školy, dnešného gymnázia. 
Pozemok, na ktorom bola ško-
la postavená, patril pôvodne 
evanjelickej cirkvi, ktorá ho 
v roku 1924 poskytla mestu. V 
roku 1948 sa evanjelická cirkev 
obrátila na Miestny národný 
výbor so žiadosťou o poskytnu-
tie náhradného pozemku. Ne-
uspela. V roku 1951 poslala žia-
dosť Okresnému národnému 
výboru v Seredi podpísanú 127 
členmi filiálneho cirkevného 
zboru. Po dlhých rokovaniach 
v roku 1953 úrady súhlasili s 
tým, aby pozemok na Čepen-
skej ulici (dnes na ňom stoja 
garáže) získali evanjelici. Zača-
li s prípravou výstavby modli-
tebne a zadovážili si jej projekt. 
Vtedajšie vedenie mesta však 
trvalo na odpredaní pridele-
ného náhradného pozemku 
evanjelickou cirkvou a v prípa-
de neposlúchnutia pohrozilo 
jeho vyvlastnením. Evanjelic-

ký zbor podľahol nátlaku a po-
zemok predal.

Ako potom pokračovala pas-
toračná činnosť evanjelickej 
cirkvi?
Podľa slov pána Petra Machu v 
70. a 80. rokoch činnosť zboru 
stagnovala a k oživeniu prišlo 
až po roku 1989. Bohoslužby 
sa konali v Dome kultúry, no 
myšlienka vlastnej modliteb-
ne nezapadla. V marci 2010 
odovzdal zborový farár ECAV 
Mgr. Rastislav Hargaš Mest-
skému úradu v Seredi žiadosť o 
odpredaj vhodného pozemku.

Znamená to, že evanjelická 
cirkev sa rozhodla nový po-
zemok kúpiť, hoci vlastný 
pozemok v roku 1924 poskyt-
la mestu bezplatne?
Presne tak. Mestské zastupi-
teľstvo na svojom rokovaní 15. 
6. 2010 schválilo uznesením 
99/2010 odpredaj pozemku za 
cenu 44 € za meter štvorcový 
bez DPH.  Nasledovala nová 
žiadosť z 13. 7. 2010, v ktorej 
žiadatelia pripomenuli poslan-
com, že o svoj pozemok v roku 
1924 prišli bez vecnej i finanč-
nej náhrady a požiadali o zní-

ženie predajnej ceny. Na roko-
vaní MsZ 5. 8. 2010 nakoniec po 
neschválení symbolickej ceny 
1 € bez DPH za 550 m2  schválili 
tesnou trojpätinovou väčšinou 
(12 hlasmi) cenu 10 € za m2 bez 
DPH. Túto cenu ECAV akcepto-
vala.

Kladenie základného kame-
ňa vyvolalo vo verejnosti 
určitú pozornosť. Ako sa po-
zeráte na rôznorodé reakcie 
Seredčanov?
Pochopiť akékoľvek dianie 
môže iba ten, kto pozná okol-
nosti, ktoré výstavbe modli-
tebne predchádzali. Máme rok 
2015. To znamená, že Evanjelic-
ká cirkev augsburského vyzna-
nia na Slovensku čakala v Sere-
di celých 91 rokov na to, aby na 
vlastnom pozemku  mohla bu-
dovať svoj stánok. Bol to naozaj 
dlhý čas. Som preto rád, že som 
mohol prispieť k tomu, aby sa 
ten čas naplnil. Architekto-
nicky bude táto stavba určite 
príjemným oživením Dolno-
majerskej ulice, no podstatné 
je to, že aj evanjelici budú mať 
dôstojný priestor pre svoje 
stretnutia. 
 STaNISlaVa JaNegOVá  

V stredu 24. 5. 2015 sa v Kine 
Nova v Seredi uskutočnilo 
slávnostné oceňovanie naj-
úspešnejších študentov sered-
ských základných a stredných 
škôl. Na základe kritérií, ktoré 
vydala Školská, športová a by-
tová komisia pri MsZ v Seredi, 
boli vybraní študenti, kto-
rí sa úspešne umiestnili na 
okresných, krajských a celo-
slovenských súťažiach. Išlo o 
vedomostné, umelecké, ale aj 
športové súťaže, ktoré sa kona-
li počas celého školského roka.  
Ocenení boli:

ZŠ Jana Amosa Komenského
Martin Krivošík, Alexandra 
Buchová, Dominika Dubayo-
vá, Andrej Švehla, Enrico Še-
reg, Matej Rajninec, Kristína 
Čermáková, Andrea Javorová, 
Katarína Labajová, Andrea Mi-
háliková, Natália Paulíková, 
Bibiana Poláková, Laura Ševeč-
ková, Eliška Skubeňová, Laura 
Skubeňová, Paulína Žemlová, 
Viktória Škreková

ZŠ Juraja Fándlyho
Sebastián Blaško, Oliver Bobek, 
Matej Grill, David Javor, Matej 
Knézel, Patrik Kohút, Matúš 
Paštéka, Matúš Skubeň, Rasti-
slav Šipkovský, Oliver Vlado-
vič, Simona Andrásyová, Anna 
Krajčovičová, Sara Kvocerová, 
Liana Užovičová, Patrik Ko-
mačka, Nicolas Maruna, Kristi-
án Recht, Viktor Galbavý, David 
Hlaváč, Linda Macúšová, Matúš 
Melicher, Juliana Naďová, Valé-

ria Sárkányová, Adriana Sku-
tilová, Šimon Urbánek, Nikol 
Horváthová, Viktória Mészá-
rosová, Dominik Július Pauer, 
Natália Naďová, Veronika Né-
methová, Eva Mančíková, Ema 
Mančíková, Matúš Karmažín, 
Lucia Švandová, Marek Lúčan

CZŠ sv. Cyrila a Metoda
Miriam Farská, Viktória For-
gáčová, Adriana Javorová, Do-
minika Javorová, Katarína Ku-
lišiaková, Miriam Kurbelová, 
Zuzana Lašáková, Lenka Lenčé-
šová, Romana Lučanová, Laura 
Skupinová, Vanesa Tkáčová, 
Ema Valábková

Špeciálna základná škola
Adriana Zuzkovičová, Daniel 

Zuzkovič, Daniel Kocev, Lukáš 
Borovička

Gymnázium Vojtecha 
Mihálika
Samuel Polednák, Tomáš Širo-
ký, Sabina Čižmáriková, Adam 
Kabrhel, Matúš Ondruška, Mi-
chal Krivošík, Karin Elkuch, 
Alica Ištoková, Diana Zerrouk, 
Adam Straka, Veronika Hulá-
ková, Rebeka Valábková, Filip 
Jacko, Ema Nešťáková, Michal 
Nguyen, Karin Scherhauferová, 
Alexandra Hubinská, Andrea 
Klištincová, Stela Mrnková, 
Lucia Holíková, Henrieta Bo-
buľová, Ema Buchová, Viktória 
Hechtová, Simona Scherhaufe-
rová

ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa
Dominika Dubayová, Eva 
Mančíková, Ema Mančíková, 
Eva Ďuricová, Klára Ištoková, 
Eva Uramová, Veronika Zla-
tohlávková, Nina Kristeková, 
Alica Ištoková, Bruno Štib-
rányi, Martin Hutera, Matej 
Šabík, David Scherhaufer, 
Adam Hanák, Eliška Gríková, 
Radoslava Hlaváčová, Ondrej 
Lašák, Dominika Nagyová, 
Jaroslav Šandor, Jadranka 
Bangová, Andrea Süttöová, 
Zora Valábková, Martin Ku-
kučka, Kamila Tabačeková, 
Patrícia Šmátralová, Sandra 
Buchová
 
  ODDeleNIe ŠKOlSTVa, 

rODINy, KUlTÚry a ŠPOrTU 

Dokončenie zo strany 1.

Na otázku, v čom sa odli-
šujú od ostatných, mi jeden 
z členov kapely okamžite 
a bez rozmýšľania odpo-
vedal, „... pretože my sme 
jednoducho najlepší“. Áno, 
v tej chvíli to vyznelo ako 
samochvála, ale ich koncert 
bol najlepšou odpoveďou 
na položenú otázku. A to už 
vôbec nevraviac o tom, že si 
to užívali aj ako kapela až do 
poslednej minúty. Hudobný 
prídavok nemal konca kraja 
a ľudia ich za ich koncert 
právom odmenili neutícha-
júcim potleskom. No a pod-
ľa odozvy publika to vyzerá 
tak, že títo chlapci v Seredi 
neboli posledný raz. 

I keď Seredský hodový jar-

mok je ukončený, kultúrny 
život v meste ani zďaleka 
nekončí. Od 15. do 18. júla na 
Námestí slobody opäť bude 
Bažant kinematograf. Pre-
mietať sa budú filmy Díra u 
Hanušovic, Zakázané uvoľ-
nenie, Traja bratia a Traban-
tom až na koniec sveta. Špe-
ciálny program je priprave-
ný počas letných prázdnin 
aj v Mestskom amfiteátri v 
podobe divadelných pred-
stavení, bohatej filmovej po-
nuky a koncertov, kde okrem 
slovenských rytmov zaznejú 
aj africké či kubánske meló-
die. Záver leta bude patriť fil-
movému festivalu. Komplet-
ný program je možné nájsť 
na webovej stránke mesta 
v sekcii Seredské novinky. 
 STaNISlaVa JaNegOVá

Seredský hodový 
jarmok
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Mediácia a sociálne poradenstvo 
v starej budove Domu kultúry

Od 01. 08. 2015 bude na prvom poschodí v starej budove Domu kultúry 
Sereď  otvorená kancelária pre Mediáciu a Sociálne poradenstvo.

•	Rozmýšľate	o	rozvode	manželstva?	Neviete riešiť susedské, rodinné 
alebo dedičské spory? Nechcete tieto problémy riešiť na súde? Práve 

pre vás je vhodná mediácia  ako mimosúdne riešenie sporov, ktoré 
je rýchlejšie, menej stresujúce, finančne a časovo výhodnejšie ako 

konanie na súde. Výsledkom je mediačná dohoda, ktorá je v zmysle 
zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii platným právnym dokumentom, 

rovnako ako rozhodnutie súdu.
•	 Sociálne	poradenstvo – individuálne aj skupinové.  Poskytneme 

Vám podporu v ťažkej životnej situácii. Pridajte sa do našej podpornej 
skupiny (pre: seniorov, resocializovaných narkomanov/alkoholikov 

a ich príbuzných, pre tých, ktorí trpia sociálnymi fóbiami, stratou 
partnera po rozvode,  pre pozostalých, ktorí prekonávajú stratu 

blízkej osoby, pre tých, ktorí bojujú s nadváhou).
SPOLU TO ZVLÁDNEME !!!

Kontakt: PhDr. Michaela Štibrányiová
Tel: 0949 650 671

mediacia.dk@gmail.com
socialne.poradenstvo.dk@gmail.com

V priestoroch obchodného centra NOVA ponúka od 1. 6. 2015 
masážne	služby	masérka	zo	Šúroviec	

Na 1. poschodí obchodného centra NOVA poskytuje diplomovaná 
sestra, Jana Hlavatá,  na objednávku v po – so 

v čase od 13.00 do 20.00 hod. tieto masážne služby:             
Klasická a reflexná masáž, masáž lávovými kameňmi, bankovanie, 
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. 

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné 
nebytové priestory  v obchodnom centre NOVA, kde sa 

nachádza 3D kino, reštaurácie, obchody:

   V ponuke je miestnosť na poschodí,  má plochu 11 m2, 
samostatný vchod. Priestory je možné využiť na obchodnú 

alebo kancelársku činnosť. Možnosť pripojenia 
na optický internet

 V ponuke sú tri  miestnosti na poschodí, každá z nich 
má plochu 40 m2, samostatný vchod. Priestory je možné 
využiť na obchodnú alebo kancelársku činnosť. Možnosť 

pripojenia na optický internet.

Na poschodí Domu kultúry sú v ponuke dve vzájomne 
prepojené miestnosti, ktoré majú spolu plochu  57 m2. 

V miestnosti je umývadlo.

 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.

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 JÚL – AUGUST 2015
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:
„FOTOGRAFIE SPEVÁCKEHO ZBORU ZVON“

1925 – 2015 
výber	fotografií	pri	príležitosti	90.	výročia	vzniku	zboru,

exponáty	do	múzea	daroval	pán	Viliam	Karmažin	a	zbor	Zvon	zo	Serede
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

PODUJATIA: 
„VOŇAVÝ ČAJOVÝ VEČER

S PRÍCHUŤOU DŽEZU“
Ochutnávka	čajov	a	virtuálna	prechádzka	čajovými	plantážami	sveta

Voľné priestory v Dome kultúry – stará budova, 
Mlynárska ulica

Voľné priestory sa nachádzajú v budove domu kultúry, 
v ktorom sa nachádza knižnica, kníhkupectvo a sály na 

kultúrne a spoločenské akcie.

Nové tituly v Kníhkupectve Slnečnica

Propagujte sa lokálne na LED PANELI na kine NOVA

KaPITál v 21. storočí
Bohatí verzus chudobní. Ne-
bezpečenstvo tejto doby
„Thomas Piketty, jeden z naj-
významnejších odborníkov 
na dôchodkovú a majetko-
vú nerovnosť, dokumentuje 
v diele Kapitál v 21. storočí 
rastúcu koncentráciu príjmov 
v rukách neveľkej ekonomic-
kej elity. Zároveň presvedči-
vo dokazuje, že sa vraciame 
k „dedičnému kapitalizmu“, 
k hospodárstvu ovládanému 
nielen bohatstvom, ale pre-
dovšetkým zdedeným bohat-
stvom, v ktorom hrá pôvod 
väčšiu rolu než snaha a ta-
lent.“ 
Paul Krugman, New York Ti-
mes

Kapitál v 21. storočí je pozo-
ruhodné a originálne vedecké 
dielo, ktoré môže zmeniť náš 
pohľad na dejiny ekonomiky a 
konfrontuje nás s neveselými 
vyhliadkami dnešnej spoloč-
nosti.

Thomas Piketty je profeso-
rom na parížskej Vysokej ško-
le sociálnych vied (EHESS) a 
na École d’économie de Paris. 
Je autorom mnohých histo-
rických a teoretických prác, 
vďaka ktorým v roku 2013 zís-
kal cenu Yrjö Jahnssona ude-
ľovanú European Economic 
Association.

Knihu preložili Peter Frid-
ner a Jakub Minárik.

KAPITÁL v 21. storočí vy-
chádza na 752 stranách.

Maloobchodná cena v Kníh-
kupectve Slnečnica  39,90  €.

aKO FUNgUJe gOOgle
Vyhoďte podliakov, ale o 
hviezdy sa bite! V dnešnej 
rýchlej dobe môžete v pod-
nikaní uspieť len tak, že 
prilákate šikovných a krea-
tívnych ľudí a vytvoríte pre 
nich prostredie, v ktorom 
môžu vyniknúť a rásť. Ako 
na to vám prezradí táto vý-
nimočná  kniha Ako funguje 
Google.

Dnes je Google celosveto-
vou ikonou, ktorá svojimi 
inováciami posúva hranice 
možného. Ako funguje Go-
ogle je zábavne a ľahko na-
písaný „šlabikár“ toho, čo sa 
Eric s Jonathanom naučili 
počas budovania spoločnosti. 
Autori vysvetľujú, ako tech-
nológie zmenili rovnováhu 
moci a tá sa presunula od 
firiem k zákazníkom, ako aj 
to, že jediným spôsobom, ako 
v ustavične sa meniacom 
prostredí uspieť, je vytvoriť 
lepšie produkty a prilákať 
nový „typ“ všestranných za-
mestnancov. Tých  Eric s Jo-
nathanom nazývajú „šikovní 
kreatívci“. Autori sa v knihe 
zameriavajú na firemú kul-
túru, stratégiu, vyhľadávanie 
talentov, proces rozhodova-
nia, komunikáciu, inovácie, 
pričom svoje manažérske 
zásady („Konsenzus si vy-
žaduje nesúhlas,“ „Vyhoďte 
podliakov, ale o divy sa bite“) 
dopĺňajú historkami, ktoré 
doteraz kolovali len v kuloá-
roch spoločnosti Google.

Jonathan Rosenberg pri-
šiel do Googlu v roku 2002 a 
mal na starosti dizajn a vývoj 
zákazníckych, reklamných 
a partnerských produktov 
firmy, medzi ktoré patrí na-
príklad Vyhľadávanie, Ads, 
Gmail, Android, Apps a Chro-
me. V súčasnosti pôsobí ako 
poradca výkonného riaditeľa 
Googlu Larryho Pagea.

Eric Schmidt v rokoch 2001 
až 2011 zastával pozíciu vý-
konného riaditeľa Googlu. 
Počas tohto obdobia dohlia-
dal na rast firmy od startupu 
v Silicon Valley až po globál-
neho technologického lídra, 
ktorý má dnes ročné výnosy 
viac ako 55 miliárd dolárov a 
pobočky vo vyše než 40 kraji-
nách. Eric je dnes predsedom 
predstavenstva Googlu.

Z anglického originálu 
How Google Works(Grand 
Central Publishing, New York 
2014) preložil Matej Duman.

Ako funguje Google vychá-
dza na 336 stranách. Maloob-
chodná cena v Kníhkupectve 
Slnečnica 16,90  €.

MUŽ MeNOM OVe
Málovravný človek len málo-
kedy povie sprostosť

Spoznajte ho a neprestane-
te sa smiať. Román Fredrika 
Backmana o starom frflošovi  
humorne stvárňuje celý rad 
situácií, ktoré dôverne po-
známe. Je to kniha, ktorá má 
svoj vlastný svet, ale zároveň 
nám hovorí niečo dôležité o 

nás a našej súčasnosti. Príbeh 
sa nesie v podobnom duchu 
ako román Jonasa Jonassona 
Storočný starček, ktorý vy-
liezol z okna a zmizol alebo 
film Tak dobre, ako sa len dá 
s Jackom Nicholsonom. Kni-
hu Muž menom Ove preložili 
doteraz do dvadsiatich pia-
tich jazykov a pripravuje sa 
aj filmové spracovanie.

Fredrik Backman (1981) 
sa narodil v Štokholme, štu-
doval religionistiku, ale štú-
dium nedokončil a pracoval 
ako vodič kamiónu. Dnes 
je spisovateľom a známym 
bloggerom. V roku 2012 debu-
toval naraz dvomi románmi, 
z ktorých mimoriadny ohlas 
zaznamenal práve Muž me-
nom Ove. 

Zo švédskeho originálu En 
man som heter Ove (Bokför-
laget Forum, Stockholm 2012) 
preložila Mária Bratová.

MUŽ MENOM OVE vychá-
dza na 336  stranách. Maloob-
chodná cena v Kníkupectve 
Slnečnica 13,90 €.

Zoznam ponúkaných titu-
lov a najnovšie akcie a novin-
ky nájdete na www.slnecni-
ca.sered.sk .

Kníhkupectvo sa nachádza 
na prvom poschodí Domu 
kultúry Sereď v Mestskej 
knižnici na Školskej ulici v 
Seredi.

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 

o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je vi-
diteľný z Cukrovarskej ul., na 
ktorej trvale žije 1200 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. Spus-
tený je denne od 7:00 do 23:00 a 
je dobre viditeľný aj počas dňa.

Ak máte záujem o umiestne-
nie reklamy kontaktujte riadi-
teľa Domu kultúry Sereď, Mgr. 
Františka Čavojského,  

tel: 0911 424 083, riaditeldk@
sered.sk.

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

	s	Alenkou	a	Vladimírom	Ondejčíkovcami		z	Čajovne	dobrých	ľudí	v	Nitre
	s	džezovou	príchuťou	kapely	Michal	Balla	Quartet

V	piatok	21.	augusta	2015,	ochutnávka	čajov	o	17.30	hod.,
 koncert o 19.30 hod.

„SEREDSKÝ KAŠTIEĽ“
Dokumentárny	film	režiséra	Miroslava	Jeloka	o	seredskom	kaštieli,	

nakrútený	v	spolupráci	s	Mestským	múzeom	v	Seredi	
a	Občianskym	združením	Vodný	Hrad	v	Seredi

V piatok 28. augusta 2015 o 20.30 hod., amfiteáter v Seredi

PRIPRAVUJEME: 
Koncert		Jána	Svetlana	Majerčíka
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Jubilejný ročník Sereďmaratónu 
aj so zraneniami

Mladá Sereď prijímala do svojich 
radov nových členov

Stretnutie 
maturantov 
po 50 rokoch

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva

Verejné cyklistické preteky 
s hromadným štartom 
mužov a žien, ktoré nesú 
už 10 rokov názov Sereď-
maratón, sa uskutočnili v 
nedeľu 31. mája na Námes-
tí slobody. Podujatie prišlo 
aj v tomto roku podporiť 
svojou účasťou veľa prete-
károv nielen zo Slovenska, 
ale aj z okolitých krajín.

Preteky majú nielen svoju dl-
horočnú tradíciu, ale za celé 
obdobie si vybudovali medzi 
nadšencami cyklistiky veľmi 
dobré meno. A to nielen po 
organizačnej, ale aj po pro-
fesionálnej stránke. Vždy je 
všetko pripravené tak, aby 
pre účastníkov podujatia bola 
zabezpečená absolútna spo-
kojnosť. Svoju zásluhu má na 

tom predseda ŠK Cyklo Tour 
Sereď Dušan Holbík so svo-
jím organizačným tímom. 
Štart pretekov začal presne 
o 10.00 hodine výstrelom zo 
štartovacej pištole a posledný 
cyklista prišiel do cieľa krát-
ko pred 14.00 hodinou. Dĺžka 
trasy bola – tak ako po minulé 
roky – rovných 116 km.

Tento rok sa organizátor, 
veru, na zlé počasie ani na 
malú účasť sťažovať nemohol. 
Všetko dopadlo nad očakáva-
nia. Počasie ako na objed-
návku a na štarte až 217 pre-
tekárov, čo je za desaťročné 
obdobie najvyššie číslo. Po-
merne bohatá je aj štatistika 
vážnych zranení. Tým, že pre-
tekárov bolo na trati viac ako 
dosť, bol predpoklad, že skôr 
či neskôr môže prísť aj k úra-

zom. Tak sa aj stalo v štyroch 
prípadoch. Okrem nepekných 
odrenín museli jednému 
účastníkovi dokonca zašívať 
tvár, ďalší utrpel pádom otras 
mozgu, ale azda najvážnejší 
prípad vyzeral na zlomeninu 
kľúčnej kosti. Dvaja pretekári 
boli po ošetrení prevezení sa-
nitkou do galantskej nemoc-
nice. 

Aby si počas Sereďmarató-
nu prišli na svoje aj najmen-
ší, tohtoročné podujatie bolo 
obohatené aj o detský ma-
ratónik. Záujem prejavilo 74 
detí. Boli rozdelené do troch 
vekových kategórií. Najmlad-
šiu zostavu, teda deti do 4 ro-
kov, zastupovalo 28 preteká-
rov. Víťazom sa stal Norbert 
Adamča. V druhej kategórií 
súťažilo 33 detí vo veku od 

5 do 8 rokov. Tu sa z prvého 
miesta tešil Igor Beno. No 
a tretiu kategóriu tvorilo 13 
detí a jasným víťazom sa stal 
Hugo Hubina. Prví traja z kaž-
dej kategórie získali diplom a 
medaily.

Ocenenie si z rúk organi-
zátora prevzali v poobedných 
hodinách najlepší a najvytr-
valejší cyklisti. Aj v tomto prí-
pade boli kategórie odstupňo-
vané podľa veku či pohlavia. 
Najväčšiu komunitu tvorili – 
ako každý rok – muži. No svoje 
zastúpenie tu malo aj niekoľ-
ko šarmantných žien, ktoré 
dokázali, že 116 km trasa je 
pre ne hračka. Záver podujatia 
patril tradične tombole, ktorá 
pozostávala z hodnotných  a 
praktických cien.
 STaNISlaVa JaNegOVá 

Maturanti, ktorí maturovali 
v prvý júnový týždeň  roku 
1965 na terajšom Gymná-
ziu v Seredi, sa stretli po 50 
rokoch 30. mája 2015. Vtedy 
mala škola názov SVŠ (stred-
ná všeobecná vzdelávacia 
škola). Triednym učiteľom 
bol mladý začínajúci učiteľ, 
profesor Cilling. V triede nás 
bolo 37. Počas štúdia niektorí 
odišli na iné stredné školy, 
zostalo nás 34 a všetci sme 
úspešne zmaturovali. 16 
žiakov išlo študovať odbor 
učiteľstvo a tí zostali verní 
tomuto povolaniu až do dô-
chodku. 2 žiačky odišli na 
Vysokú školu dopravnú do 
Žiliny a pracovali v odbore 
letecké inžinierstvo a cest-
né staviteľstvo. Zaujímavé 
bolo, že nikto nemal záujem 
o medicínu, 1 spolužiačka 
študovala právo a pôsobila 
na prokuratúre v Bratislave. 
2 spolužiaci pracovali ako 
stavební inžinieri, niektorí 
si urobili nadstavbu, praco-
vali ako zdravotníci, iní boli 
zamestnancami obecných 
úradov, jedným slovom, 
všetci sa v živote uplatnili, 
nikto nezostal nezaradený 
ani nezamestnaný.
Prvýkrát sme sa stretli po 30. 
rokoch, potom sporadicky 
po 2 rokoch, až sme dosiahli 
50. rok. Zišlo sa nás 25, žiaľ, 3 

spolužiačky nás opustili nie 
pre starobu, ale pre ťažkú 
chorobu ešte pomerne mla-
dé. Veľmi srdečne sme priví-
tali nášho triedneho učiteľa, 
pána prof. Cillinga. Srdečne 
a s úsmevom sme spomínali 
na časy, keď sme mu pripra-
vili nejednu ťažkú chvíľu – 
veď 30 dievčat a 4 chlapci do-
kázali prekvapiť, na nás sa, 
jednoducho, nedá zabudnúť. 
Myslíme si, že ani dnes, keď 
sa blížime 70-tke, nie sme 
žiadne roztrasené babky, ale 
všetci sme plní života. Ďalšie 
stretnutie bude o rok. Naša 
trieda má prvenstvo: ako je-
diní sme nestihli urobiť tab-
lo a ako jediní sme uskutoč-
nili po 50 rokoch stretnutie. 
Za to všetko by som sa chce-
la poďakovať aj touto cestou 
našim spolužiačkam Marte 
Sčípovej, Marike Kočanovej, 
Marike Gécovej i ostatným, 
ktorí sa po 30 rokoch svojou 
mravčou prácou dopraco-
vali k vypracovaniu zozna-
mu – veď 30 dievčat zmenilo 
bydlisko a hlavne priezvisko 
– a dokázali všetkých osloviť. 
Stretnutia mali vždy úspech 
a vydržali 20 rokov.
Fotografie, spomienky, ra-
dosť zo stretnutia, to je na 
nezaplatenie. Tešíme sa už 
na budúci rok.
 MárIa VaNČOVá

Členovia OZ Mladá Sereď 
si zorganizovali 23. mája 
v priestoroch kina NOVa 
valné zhromaždenie, na 
ktorom okrem organizač-
nej štruktúry predstavili 
novým záujemcom dote-
rajšie projekty, ale aj plány 
na tento rok.

Združenie vzniklo z inicia-
tívy niekoľkých mladých 
Seredčanov ešte v roku 2011. 
Ich spoločným cieľom bolo 
aktivizovať určitú komunitu 
ľudí za účelom organizovania 
rôznych projektov a podujatí. 
Oficiálne začali svoju činnosť 
v roku 2012, kedy pripravili 
podujatie s názvom Seredský 
fotomaratón. Odvtedy sa ich 
činnosť rozrástla do vyšších 
rozmerov, no a dnes nielen 
pomáhajú, organizujú rôz-
ne zbierky a spolupracujú s 
inými združeniami na území 

mesta, ale vďaka svojim akti-
vitám sa dostali aj do povedo-
mia širokej verejnosti.

Na májovom valnom zhro-
maždení zároveň prijímali do 
svojich radov aj nových čle-
nov. Prihlásiť sa mohol každý, 
kto chcel prispieť dobrým ná-
padom alebo byť iba súčasťou 
dobrého kolektívu priateľov. 
Predsedom združenia je mo-
mentálne jeden z jeho zakla-
dateľov, Martin Tomčányi 
ml., ktorý na tomto poste vy-
striedal po rokoch Miroslavu 
Dudášovú. Nových záujemcov 
zaujímalo hlavne to, ako fun-
guje združenie, aké majú za 
sebou aktivity, ale aj to, čo pri-
pravujú do budúcnosti.

„Naším cieľom bolo od za-
čiatku zvýšiť kvalitu života 
mladých ľudí v Seredi. Chceli 
sme im ponúknuť nielen zá-
bavu či aktivity rôzneho dru-
hu na takej úrovni, aby mali 

snahu zotrvať v meste a robiť 
niečo pre ľudí. Našou úplne 
prvou akciou bolo vypúšťanie 
lampiónov šťastia, na ktorom 
sa vtedy zúčastnilo viac ako 
400 ľudí, no a potom nasle-
doval Seredský fotomaratón. 
Veľký úspech zaznamenal aj 
projekt Daruj krv, zachráň 
život, ktorý organizujem spo-
ločne s MsÚ v Seredi a Trans-
fúznou službou v Trnave. Tam 
evidujeme už 170 darcov, čo je 
veľmi pekné číslo. Tradičnou 
akciou, ktorú organizujeme 
a teší sa veľkej obľube, je aj 
Zóna bez peňazí. Ide o celo-
slovenský projekt, do ktorého 
sa zapájame, a je to niečo ako 
blší trh. Podarilo sa nám nad-
viazať spoluprácu s OZ Zelená 
hliadka a združením STORM. 
Spoločne plánujeme vytvoriť 
myšlienku komunitného cen-
tra,“ uviedla členka OZ Mladá 
Sereď Miroslava Dudášová.

Ich prvým spoločným pro-
jektom bude Piknik, ktorý sa 
uskutoční 20. júna v priesto-
roch Zámockého parku. Pôjde 
o voľné pokračovanie obľúbe-
nej akcie, ktorá má vždy inú 
tému a poslanie. Býva spojená 
aj s prednáškami, ochutnáv-
kou zdravých jedál či nápojov. 
V minulom roku ju organi-
zovali pod názvom Zelovoc 
na námestí. Na tohtoročnom 
podujatí by vraj nemala chý-
bať ekocestička pre deti, veľa 
budú hovoriť o ochrane príro-
dy, no návštevníci si pochut-
najú aj na rôznych dobrotách, 
ktoré im pripravia členovia 
jednotlivých združení. Ak 
teda máte chuť spoznať ko-
munitu mladých ľudí, ktorým 
sa nelení niečo pre mesto a 
ľudí v ňom podniknúť, nevá-
hajte a podporte ich svojou 
účasťou.
 STaNISlaVa JaNegOVá 

Nadácia Pontis aj v tomto 
roku zorganizovala ma-
sové podujatie dobrovoľ-
níkov, ktoré nesie názov 
Naše mesto. Zo všetkých 
138 miest na Slovensku sa 
do akcie okrem Serede za-
pojilo 27 miest. Hlavným 
cieľom bolo urobiť niečo 
prospešné a užitočné pre 
svoje mesto.

Sereď sa do podujatia zapoji-
la po prvýkrát v roku 2011 a 
už vtedy ho podporilo svojou 
účasťou približne 120 dobro-
voľníkov. V tomto roku bolo 
prihlásených viac ako 300 ľudí 
z rôznych organizácií a spo-
ločností, čím sa naše mesto 
zaradilo po Bratislave a Koši-
ciach medzi najaktívnejšie. 
Od počtu prihlásených ľudí sa 
odvíjala aj výška poskytovanej 

dotácie. V prípade Serede to 
bola suma 400 eur, ktorá bola 
následne použitá na nákup 
potrebného materiálu, pracov-
ných pomôcok a občerstvenia.

Projekt tradične podporila 
so svojimi zamestnancami 
spoločnosť Samsung Electro-
nics Slovakia s.r.o., ale aj ne-
zisková organizácia Teen Chal-
lenge Slovakia, OZ Mladá Sereď, 
OZ Zelená hliadka, MŠ Komen-
ského a jej elokované pracovis-
ko na  Podzámskej ulici, Spolo-
čenstvo Youth, CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda, Obchodná akadémia 
Sereď, TJ Rozkvet Stredný Če-
peň, Gymnázium Sereď, LaVia, 
Erko a mesto Sereď.

Naplánovaných bolo 14 akti-
vačných činností a dobrovoľ-
níci boli rozdelení do skupín 
podľa náročnosti práce. V rámci 
nich vyčistili od odpadkov celé 

okolie cyklotrasy, kostola, fary, 
gymnázia, Zámockého par-
ku, natreli lavičky a pódium 
v parku na Námestí slobody, 
maľovali oplotenie na MŠ na 
Podzámskej ulici, altánky pri 
hrádzi, vysadili dreviny v par-
ku Madona a mnohé iné.

„Som veľmi rád, že akciu 
Naše mesto podporilo toľko 
ľudí. Navyše, vyšlo nám aj po-
časie, takže sa nám podarilo 
všetky naplánované úlohy do-
tiahnuť do zdarného konca,“ 
uviedol koordinátor projektu 
pre mesto Sereď Branislav 
Bíro.

Vďaka ich šikovnosti a chu-
ti do práce je naše malé mes-
tečko opäť o niečo krajšie a 
čistejšie. Veľké poďakovanie 
preto patrí všetkým, ktorí ho 
svojou účasťou podporili.

 STaNISlaVa JaNegOVá 
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Mladí futbalisti Serede 
si vybojovali tretie 
miesto v tabuľke

Zbierka školských 
pomôcok 2015

Zmena v zbere jedlých 
olejov a tukov

Pomáhajú malým bojovníkom

V tejto súťaži môžete prejaviť svoj 
názor a vyhrať pekné ceny

Pri krádeži riskujú vlastný život

Seredská futbalová prí-
pravka U9 ročník 2006 
zavŕšila koniec sezóny 
priateľským turnajom, 
ktorý usporiadali ich 
zanietení rodičia. Oni sú 
ich najväčší fanúšikovia 
a chodia ich pravidelne 
povzbudzovať na zápasy 
počas celého roka.  Mož-
no aj preto sa chlapcom 
podarilo umiestniť v 
tomto ročníku na treťom 
mieste v tabuľke v C sku-
pine. Záujem o turnaj pre-
javilo viacero družstiev zo 
širokého okolia.

Zúčastnila sa Šaľa, Galanta, 
Sereď, Trnava, ktoré mali po 
dve družstvá, ale aj Hloho-
vec či Šintava, tie mali iba 
po jednom družstve. Druž-
stvá boli rozdelené do dvoch 
skupín, v ktorých prvý a 
druhý z každej skupiny hra-
li o prvé až tretie miesto v 
celkovom umiestnení. Na-
priek tomu, že ich slniečko 
vôbec nešetrilo a na štadió-
ne bolo v tento deň poriad-
ne horúco, chlapci bojovali 
zo všetkých síl a zápasy boli 
mimoriadne vyrovnané.

Seredská prípravka rozde-
lená na časť A a B sa vďaka 
svojim výkonom prebojo-
vala na druhé miesto vo 
svojich skupinách, čo dopo-
mohlo stretnutiu tvárou v 
tvár aj na zelenom trávniku. 
Ich duel skončil po napína-
vom súboji nakoniec remí-
zou 4:4 v riadnom hracom 

čase, ale na pokutové kopy 
to už bolo v prospech B sku-
piny. To hlavne preto, že tré-
ner počas zápasov presúval 
hráčov z jedného družstva 
do druhého. Podľa všetkého 
si chcel vyskúšať viaceré 
kombinácie svojich zveren-
cov, a aj preto bolo uzna-
né tretie miesto pre oboch 
účastníkov turnaja. Najviac 
skúseností ukázalo druž-
stvo Šaľa B, ktoré si zahralo 
finále s galantským tímom 
A. Stretnutie skončilo 5:2. 
Isté góly a množstvo pre-
menených šancí zabezpeči-
li Šaľanom postup na prvú 
priečku, čím sa stali víťazmi 
celého turnaja.

V každom prípade, bol 
to nádherný záver futbalo-
vej sezóny, v ktorom všet-
ci ukázali svoje kvality, a 
ktorý dáva tomuto tímu 
veľmi dobré vyhliadky v 
budúcnosti seredského 
futbalu. Ako sa zdá, veľké 
talenty vyrastajú nielen 
vo väčších, ale aj v malých 
mestách a obciach, len im 
treba dať príležitosť. Hes-
lo „Zober loptu, nie drogy“ 
už títo chlapci veľmi dobre 
poznajú a ich nadšenie pre 
šport môže byť skvelým 
príkladom aj pre ich roves-
níkov. Chlapci si domov z 
turnaja odnášali nielen dip-
lom, ale aj medaily, ktoré im 
budú navždy pripomínať ich 
bojovnosť a veľmi slušné 
ukončenie sezóny.  
 STaNISlaVa JaNegOVá 

Už 6. ročník zbierky škol-
ských pomôcok! Pomôžte 
znevýhodneným školákom 
na Slovensku pripraviť sa 
na nový školský rok a zís-
kať šancu na lepšiu budúc-
nosť.

Zapojte sa do zbierky 
školských pomôcok. Pri-
neste nové, ale i použité, 
no stále funkčné, perá, 
farbičky, pravítka, zošity, 
školské tašky, prípadne 
iné veci, ktoré môžu deti v 
škole využiť. Pomôžete tak 
študovať deťom zo sociálne 
slabších rodín a charitných 
detských domovov.

Školské pomôcky môžete 
prinášať od 1. júna do 31. au-
gusta 2015.

Viac informácií a kom-

pletný zoznam zberných 
miest nájdete na stránke 
www.charitatt.sk.

Školské pomôcky vo va-
šom okolí zbiera:

Trnavská arcidiecézna 
charita

Centrum pomoci člove-
ku Sereď

Garbiarska ul. č. 18
PO, UT, ŠT, PI     9.30 – 13.30, 

v inom čase po dohovore:
Kontaktná osoba: Mgr. 

Katarína Pažítková, t. č.: 
0948 944 449, e-mail: katari-
na.pazitkova@charitatt.sk

Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa do zbierky školských 
pomôcok zapoja a pomôžu 
nám tak pomáhať tým, ktorí 
to najviac potrebujú.
 KaTaríNa PaŽíTKOVá

Mesto Sereď – referát život-
ného prostredia – upozor-
ňuje občanov rodinných 
domov na ZMENU VÝVOZU 
JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV. 
JEDLÉ OLEJE A TUKY vykla-

dajte v uzavretých fľašiach a 
nádobách každú STREDU v 
rámci separovaného zberu 
papiera, skla, plastov a kovov.
 reFeráT ŽIVOTNéHO
  PrOSTreDIa

Šiesty ročník charitatívnej 
cyklojazdy s názvom Na 
bicykli deťom odštartoval 
6. júna v Novej Sedlici. 
Projekt, ktorý bol založený 
na pomoc onkologicky 
chorým deťom, podpo-
rujú svojou účasťou aj 
mnohé známe osobnosti. 
Cyklistický pelotón sa na 
spiatočnej ceste zastavil aj 
v Seredi.

Občianske združenie Deťom 
pre život vzniklo v roku 2009. 
Na základe vlastných skúse-
ností s onkologicky chorým 
dieťaťom ho založili manže-
lia Bilíkovci. Postupne sa k 
nim pridali aj ďalší rodičia 
z celého Slovenska. V rámci 
činnosti organizujú pre deti 
s rodinami rekondičné po-

byty, odbery krvi pre detskú 
onkológiu, športové podujatia 
a mnohé iné aktivity, ktoré 
majú jedno spoločné, a to po-
máhať malým bojovníkom.

Jedným z nosných poduja-
tí združenia je už spomínaný 
projekt Na bicykli deťom. Po-
čas svojej existencie si získal 
nielen svojich priaznivcov a 
podporovateľov, ale aj obdi-
vovateľov v podobe známych 
osobností z rôznych oblastí. 
Stálicou je herec Ivan Tuli Voj-
tek, tanečník Jaro Bekr, bratia 
Hochschornerovci, športový 
moderátor Peter Čambor a v 
tomto roku sa k nim pridal aj 
futbalista Filip Šebo.

„Je to výborná akcia. Ľudia 
nás v obciach a mestách víta-
jú veľmi srdečne. Konečne sa 
aj mne podarilo v tomto roku 

zúčastniť, pretože vždy mi do 
toho prišli nejaké pracovné 
povinnosti. Stretla sa tu vý-
borná partia ľudí s cieľom po-
môcť a som rád, že sme sa za-
stavili aj v Seredi,“ dodal Šebo.

Účastníci mohli absolvovať 
všetkých 8 etáp alebo si mohli 
vybrať ľubovoľný úsek trasy. 
Jej celková dĺžka bola v tom-
to roku 1057 km a spoločne 
navštívili 237 miest a obcí. V 
rámci poslednej etapy Tren-
čín – Bratislava sa zastavili aj 
na Námestí slobody v Seredi. 
Tu bolo pre nich pripravené 
občerstvenie a na pódiu ich 
privítal primátor mesta Mar-
tin Tomčányi, ktorý  predse-
dovi združenia a držiteľovi 
ocenenia Filantrop 2013 Mi-
rovi Bilíkovi odovzdal v mene 
poslancov aj symbolický šek 

v hodnote 300 eur. Finančný 
dar v hodnote 100 eur veno-
val združeniu za celý kolektív 
predseda CK AB Sereď Martin 
Bodiš, ktorý je spolu s ostat-
nými členmi každoročne ne-
odmysliteľnou súčasťou cha-
ritatívneho pelotónu.

Kým v minulom roku sa 
účastníkom podarilo vyzbie-
rať v jednotlivých obciach a 
mestách sumu 27 tis. eur, v 
tomto roku to bola suma až 47 
750 eur, čo nepotrebuje žiad-
ny komentár,  iba jedno veľké 
ĎAKUJEM v mene detí, ktoré 
to potrebujú. Suma bude pre-
rozdelená na rekondično-re-
generačné pobyty pre choré 
deti a na financovanie indi-
viduálnej dopravy, ktorú pre 
nich združenie zabezpečuje. 
 STaNISlaVa JaNegOVá 

ak chcete prejaviť svoj ná-
zor, zapojte sa do súťaže, 
ktorú organizuje už nie-
koľko rokov správca por-
tálu Slovakregion.sk Peter 
Jurík. Vašou úlohou bude 
hlasovať za najkrajšie 
mesto a obec alebo najlep-
šieho primátora či staros-
tu. Každý, kto sa do súťaže 
zapojí, má šancu vyhrať 
veľmi zaujímavé ceny.

Portál Slovakregion vznikol v 
roku 2006 s cieľom zviditeľniť 
krásu našich miest a obcí, ich 
kultúrne pamiatky, tradície, 
turistické zariadenia, školy, 
firmy a iné dôležité inštitú-
cie, ktoré sú ich súčasťou. O 

niekoľko rokov neskôr vznik-
la ďalšia súťaž, v ktorej verej-
nosť hodnotí predstaviteľov 
jednotlivých samospráv a ich 
činnosť.

Ak sa chcete zapojiť aj vy, 
stačí sa iba zaregistrovať na 
portáli Slovakregion.sk. „Sú-
ťaž sa začala 1. apríla tohto 
roka a ukončí sa 31. októbra. 
Pravidlá sú veľmi jednodu-
ché. Hlasujúci môže za jeden 
deň odovzdať ľubovoľnému 
mestu či obci maximálne 24 
hlasov. To isté platí aj v prípa-
de primátorov a starostov, ale 
s tým rozdielom, že na strán-
ke treba vyplniť jednoduchý 
formulár. Tam treba napísať 
pozitíva a kladné aktivity 

predstaviteľa samosprávy, 
ktorému chcete odovzdať svoj 
hlas,“ uviedol organizátor sú-
ťaže a správca portálu Slova-
kregion Peter Jurík.

Hlasujúci sú počas celej 
súťaže motivovaní hodnot-
nými cenami. Každý mesiac 
vyžrebujú šesť výhercov. Zís-
kať môžu ubytovacie pouka-
zy, vstupy do wellness, knižné 
balíčky, predplatné časopisov 
a mnohé iné. Nielen hlasu-
júci, ale aj prvé tri víťazné 
mestá či obce a najlepší pred-
stavitelia samospráv Sloven-
ska neobídu na prázdno.

„V prípade miest a obcí 
vyhodnocujeme prvých de-
sať víťazov. Vecné ceny však 

získajú iba prvé tri miesta. 
Vyhodnotenie sa bude konať 
v bratislavskej Inchebe kon-
com januára na výstave ITF 
Slovakia Tour. Čo sa týka sta-
rostov a primátorov, ocenenie 
si odnesú iba tí, ktorým sa 
podarí obsadiť prvé miesto. 
Okrem hodnotných cien zís-
kajú zároveň celoslovenskú 
propagáciu,“ dodal Peter Ju-
rík.

Súťaž sa končí až v ok-
tóbri, ak teda chcete vyjadriť 
svoj názor, stále máte šancu. 
Koncom mája bola v priebež-
nom hodnotení Galanta na 37 
mieste, Šaľa na 59  a mesto Se-
reď je zatiaľ na 131 mieste.
 STaNISlaVa JaNegOVá 

Vlaková stanica v Seredi 
je už niekoľko mesiacov 
terčom dlhoprstých. Krá-
dež medených káblov tam 
eviduje polícia od začiatku 
roka až v siedmich prípa-
doch. Zlodeji si zrejme neu-
vedomujú, že týmto skut-
kom riskujú vlastný život. 
Káble sú permanentne 
pod elektrickým prúdom.

Poslednú krádež zazname-
nala polícia koncom apríla. 
Vtedy zatiaľ neznámy pácha-
teľ spôsobil svojím konaním 
železniciam škodu vo výške 
500 eur. Dostať sa k nim zrej-
me nie je pre zlodejov žiad-
ny problém. Keď prestrihnú 
káble, výpravcovi stanice 

to okamžite signalizuje mi-
moriadnu udalosť. Následne 
musí všetky automatické 
nastavenia, ktoré dovtedy iba 
kontroloval, robiť mechanic-
kým spôsobom.

„Stanica v Seredi patrí me-
dzi menej frekventované 
miesta a na koľajisku je aj 
menší pohyb pracovníkov a 
ľudí, ako napríklad na stani-
ci v Trnave. Aj to vytvára do-
statočný priestor pre prípad-
ných zlodejov. Polícia preto 
zvýšila počet železničných 
hliadok nielen v noci, ale aj 
cez deň, a zapojila do riešenia 
aj iné zložky polície,“ uvied-
la hovorkyňa KR PZ v Trnave 
Mária Linkešová.

Ak výpravca zistí na elek-

trickom paneli poruchu a 
dôvodom sú práve odcudze-
né medené káble, okamžite 
musí kontaktovať políciu a na 
miesto je vyslaný aj výhybkár.

Skúsenosti s výjazdom na 
vlakovú stanicu má aj MsP 
v Seredi. „Máme dohodnutú 
spoluprácu so Železničnou 
políciou v Trnave. V prípade 
signálu nás kontaktujú a my 
na miesto vyšleme hliadku, 
ktorá situáciu preverí. Od za-
čiatku januára sme mali v tej-
to súvislosti sedem výjazdov 
a v jednom prípade sa nám 
podarilo zaistiť aj páchate-
ľov,“ dodal náčelník MsP v Se-
redi Ján Mizerík.

Takéto krádeže bývajú väč-
šinou riešené ako priestupky 

proti majetku a páchateľovi 
hrozí pokuta, no ak ide o väč-
šie škody, môže to byť aj trest 
odňatia slobody až na dva 
roky. No to ani zďaleka nie je 
všetko. Pri krádeži medených 
káblov je v hre oveľa viac.
„Zlodeji a vandali si neuve-
domujú, že svojím konaním 
ohrozujú nielen plynulú pre-
vádzku železničnej dopravy, 
ale v prvom rade hazardujú s 
ľudskými životmi. Touto ces-
tou vyzývame občanov, ktorí 
si všimnú akékoľvek podozri-
vé konanie na stanici alebo v 
jej okolí, nech okamžite kon-
taktujú políciu,“ pozname-
nala hovorkyňa ŽSR Martina 
Pavliková.
 STaNISlaVa JaNegOVá 

V máji  2015:
Ladislav Valent (1935), Vero-
nika Cebová (1931), Terézia 
Dostálová (1950), Peter On-
drovič (1954), Eva Órašová 
(1950), Lívia Buchová (1976), 
Anna Chlebovcová (1933),  

V júni 2015: 
Milan Gálus (1960), Franti-

šek Poláček (1952), Eva Šte-
fáková (1954), Mária Dundo-
vá (1938), Ondrej Šimášek 
(1931), Mária Ohrablová 
(1930), Dušan Golej (1951), 
Štefan Slíž (1952), Anton 
Vaško (1943), Ladislav Fidler 
(1943)

ČeSť ICH PaMIaTKe!

OPUSTILI NÁS:
Reklama	na	lavičkách	
pozdĺž	Cyklotrasy

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka 
podnikateľom možnosť umiestniť si 

reklamnú tabuľku svojej spoločnosti v rozmeroch 
30x30 cm na lavičkách umiestnených  

na Cyklotrase. 
Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH.
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V piatok 5. júna 2015 sa na 
mestskom futbalovom šta-
dióne pod záštitou mesta 
Sereď konal už 12. ročník 
škôlkarskej olympiády. V 
príjemnom slnečnom po-
časí si prišlo zmerať sily 
približne 220 detí z 12 ma-
terských škôl zo Serede, 
Dolnej Stredy, Paty, Pustých 
Sadov, Zemianskych Sadov, 
Vlčkoviec a Vinohradov n./
Váhom. Podporiť ich okrem 
ich spolužiakov a rodičov 
prišiel aj viceprimátor mes-
ta Sereď Ľubomír Veselický, 
hlavná kontrolórka mesta 
Zuzana Horváthová, staros-
tka Vinohradov nad Váhom 
Eva Hanusová a starosta 

Pustých Sadov Tomáš Ne-
meček.

Pre deti bolo priprave-
ných 5 súťažných disciplín, 
ktoré preverili ich rýchlosť, 
zručnosť, presnosť a vytr-
valosť. Témou tohtoročnej 
olympiády bola rozprávka 
„Krtko“ od českého ilustrá-
tora Zdeňka Millera, podľa 
ktorej boli aj ladené súťaž-
né disciplíny. Víťazom bolo 
každé zúčastnené dieťa, 
pretože okrem toho, že si 
dobre zasúťažili, dostali aj 
zlatú olympijskú medailu. 
Za svoje športové nasadenie 
si ju naozaj zaslúžili.
 ODDeleNIe ŠKOlSTVa, 
rODINy, KUlTÚry a ŠPOrTU 

Tento rok si pripomíname 70. 
výročie od ukončenia Druhej 
svetovej vojny. Vojna priniesla 
veľa ľudských obetí a materi-
álnych škôd. História nás učí 
spomínať, že ideológia pod-
manenia sveta a záhuby ná-
rodov rozpútala túto vojnu aj 
iné vojny v minulosti.

Mestské múzeum v Seredi, 
Občianske združenie Vodný 
Hrad, mesto Sereď pozýva na 
výstavu „70. VÝROČIE KON-
CA  2. SVETOVEJ VOJNY  -  Z 
HISTÓRIE DRUHEJ SVETO-
VEJ VOJNY V SEREDI. Výstava 
exponátov a dokumentov z 
rokov 1939 – 1946 v Mestskom 
múzeu  v Seredi približuje voj-
nové udalosti hlavne v sered-
skom regióne.

 Výstava je zostavená z vý-
beru zbierok Mestského mú-
zea v Seredi, zo súkromných 
zbierok a od partnerov: Slo-
venský národný archív v Bra-
tislave, Štátny archív v Brati-
slave, pobočka Šaľa, Slovenské 
národné múzeum, Múzeum 
židovskej kultúry v Bratislave, 
Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Seredi, Centrum 
služieb vojnovým veteránom 
Slovenskej republiky Pro Me-
moria Veteranorum, Zväz 
vojakov Slovenskej republiky, 
Klub Sereď. Garantmi výstavy 
sú PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
a PhDr. Eva Vrabcová zo Slo-
venského národného archí-
vu v Bratislave. Kurátorkou 
výstavy je vedúca Mestského 
múzea v Seredi Mária Diko-
vá. Zaujímavé predmety a do-
kumenty k výstave poskytli 
aj mladí zberatelia, niektorí 
obyvatelia oprášili rodinné 
archívy a svoje spomienky 
na ťažké roky vojny alebo aj 
spomienky na svojich najbliž-
ších.

Výstava je členená do 
troch častí. Prvá časť výstavy, 
umiestnená v chodbe múzea, 
je venovaná histórii 2. sveto-
vej vojny – chronológii vojno-
vých udalostí od roku 1939 až 
do obdobia po oslobodení. Na 
začiatku môže zaujať návštev-
níkov výstavy plán obrany 
proti Maďarom v úseku Sereď 
z marca 1939. „Kukučín a Orol“  
sú názvy situačných plánov 
mínometnej a kanónovej 
čaty. V tejto časti je aj mapa 
so zakreslením novej štátnej 
hranice a mapa ilegálnych 
prechodov hraníc do Maďar-
ska. Spomienky z tohto ob-
dobia opísala v krátkom liste 
pani Anna Voleková zo Serede. 
Okrem iných dokumentov o 
udalostiach vojny, ktoré sú 

vystavené v tejto časti, možno 
spomenúť vystavené fotogra-
fie pomníkov a pamätníkov v 
Seredi na pamiatku padlých 
v 2. svetovej vojne a zaujať 
môže história vzniku Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov s fotografiami a 
článkami z novín z činnosti 
Základnej organizácie SZPB v 
Seredi.  

 Exponáty, dokumenty a fo-
tografie v druhej časti výsta-
vy približujú život a vojenské 
udalosti v Seredi pod vplyvom 
štátnych zmien – vznik Slo-
venského štátu, vznik židov-
ského pracovného a neskôr 
koncentračného tábora. Do-
kumenty, správy, karty zais-
tencov a predmety z tábora, 
výstrižky z novín, známky 
a peniaze z tohto obdobia 
oboznamujú s vojnovými 
udalosťami v prvej Slovenskej 
republike, v Seredi, no i v No-
vákoch a Vyhniach, kde boli 
vybudované pracovné tábory 
pre Židov, a odtiaľ boli vypra-
vované deportačné vlaky do 
koncentračných táborov na 
územiach okupovaných na-

cistami. Výstava pripomína, 
„akou pohromou bol holo-
kaust“ najmä pre židovský ná-
rod, ako nacistické Nemecko 
počas vojny prenasledovalo 
a vyvražďovalo nežiaduce et-
nické, náboženské či politické 
skupiny. Podľa najnovších vý-
skumov vedcov amerického 
Memoriálneho múzea holo-
kaustu vo Washingtone sa od-
haduje počet obetí holokaus-
tu do 20 miliónov ľudí.

 Tretia časť výstavy – expozí-
cia archívnych dokumentov a 
exponátov z rokov 1939 – 1946, 
predstavuje životné udalosti 
Seredčanov, vojakov i občanov 
počas vojnového obdobia a 
oslobodenia mesta Červenou 
armádou. Návštevníci sa tu 
môžu oboznámiť so situáciou 
v Seredi počas vojny, pozrieť si 
môžu dokumenty Notárske-
ho úradu v Seredi, Okresného 
úradu v Galante, Dozorného 
úradu v Trnave, škôl, správ 
lekárov či vojenských veliteľ-
stiev. Zaujať môžu i fotogra-
fie zničeného mostu a iných 
častí Serede, dobové seredské 
pohľadnice, plagáty k oslo-

bodeniu, ruské a nemecké 
zbrane a uniformy. Korešpon-
dencia poľnej pošty, preukazy 
vojakov, zbierka známok  a  
vojnové predmety zozbierané 
seredskými zberateľmi dotvá-
rajú autenticitu doby. Viaceré 
exponáty pochádzajú od zbe-
rateľa Patrika Eckerta zo Sere-
de. Z poskytnutých rodinných 
archívov sú vystavené preu-
kazy, vyznamenania, medaily 
za odvahu a chrabrosť voja-
kov Adama Štyráka, Antona 
Pančíka či Michala Voleka. Vo 
vojne ich bojovalo mnoho aj z 
nášho regiónu, s úctou spomí-
name na všetkých. Nechýbajú 
fotografie ruských vojakov, 
ktorí prišli medzi prvými 1. 
apríla 1945 oslobodiť mesto 
Sereď, mená francúzskych 
vojakov, ktorí prechádzali cez 
hranice a skrývali sa v Seredi 
v rodinách V. Stoklasa,V. Ram-
bouska a E. Škapu. Nepochyb-
nú historickú hodnotu majú 
písané „zošitové“ spomienky 
Karola Bucka na koncentrač-
ný tábor v Sachsenhausene v 
Nemecku.

Počas mesiacov máj a jún 
sa uskutočnili v Mestskom 
múzeu v Seredi aj prednášky 
PhDr. Evy Vrabcovej na tému 
„Pracovný tábor Židov v Sere-
di“,  ktoré organizovalo Mest-
ské múzeum v Seredi v spolu-
práci so Slovenským národ-
ným archívom v Bratislave 
pre základné a stredné školy v 
Seredi a v regióne.  

Mestské múzeum v Seredi 
chce poďakovať za spoluprácu 
a pomoc pri príprave výstavy 
PhDr. Radoslavovi Ragačovi, 
PhD. a PhDr. Eve Vrabcovej zo 
Slovenského národného ar-
chívu v Bratislave, prof. PhDr. 
Pavlovi Mešťanovi, DrSc. zo 
Slovenského národného mú-
zea – Múzea židovskej kultúry 
v Bratislave, DrSc., PhDr. Ve-
ronike Novákovej a Mgr. Hil-
degarde Pokreis zo Štátneho 
archívu v Šali, Jozefovi Mitrí-
kovi zo Základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Seredi, 
PhDr. Antonovi Hrnkovi, CSc. 
a Dušanovi Ščevíkovi z Centra 
služieb vojnovým veteránom 
SR PRO MEMORIA VETERA-
NORUM, Mgr. arch. Rasti-
slavovi Petrovičovi,  Anne a 
Júliusovi Matisovcom, Patri-
kovi Eckertovi z Občianskeho 
združenia Vodný Hrad a tiež 
ďakuje všetkým obyvateľom, 
ktorí priniesli exponáty a po-
skytli cenné rady. 

Výstava bude sprístupnená 
verejnosti až do 30. septembra 
2015. MárIa DIKOVá

11. júna 2015 sa 9 žiakov Špe-
ciálnej základnej školy v Se-
redi zúčastnilo VI. ročníka 
Športových hier žiakov špe-
ciálnych základných škôl 
okresov Galanta a Dunajská 
Streda.

Usporiadateľom bola Špe-
ciálna základná škola v Jelke. 
Zúčastnilo sa 126 žiakov z 13-
tich špeciálnych základných 
škôl.

Cieľom akcie bolo podpo-
riť v žiakoch so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími po-
trebami záujem o športovú 
činnosť, zdravú súťaživosť, 
rozvíjať ich pohybové schop-
nosti a pozitívne charaktero-
vé vlastnosti.

Priebeh športových hier sa 
niesol v duchu hesla „ V zdra-
vom tele zdravý duch“.

Umiestnenie našich žia-
kov bolo vynikajúce.

 

I.  Kategória mladších
žiačok:    
Veronika Šandorová  – 3. 
miesto v behu na 50 m
II. Kategória mladších žia-
kov:
Tomáš Toráč – 1. miesto v 
behu na 50 m
III. Kategória starších žiačok:      
Daniela Lacková – 1. miesto v 
hode granátom
Nikola Toráčová  – 2. miesto 
v behu na 60 m, 2.miesto v 
behu na 400 m a 3. miesto v 
skoku z miesta
Mária Zuzkovičová – 1. miesto 
v behu na 400 m a 3. miesto v 
behu na 60 m
IV. Kategória starších žiakov:
Lukáš Borovička  – 1. miesto 
v skoku z miesta, 2. miesto 
v behu na 60 m a 2. miesto v 
behu na 400 m
Všetci sa z ich úspechov teší-
me a srdečne im blahoželá-
me. JaNa VaŠKOVá  

Škôlkarská olympiádaHistória nás učí spomínať

Športové hry žiakov 
špeciálnych 
základných škôl v Jelke

Petangový turnaj
V Dennom centre pre se-
niorov na Jesenského ulici 
v Seredi si zorganizovali 1. 
ročník Mestského petan-
gového turnaja. Z ihriska 
sa tešia viac ako rok a tak 
chceli týmto krokom od-
štartovať novú športovú 
tradíciu, ktorá by si mohla 
získať ďalších nadšencov 
petangu.

Na sklamanie vedúceho DC 
Jozefa Valábeka však o tohto-
ročný turnaj neprejavili záu-
jem žiadne kluby, organizácie, 
dokonca ani verejnosť. To im 
však náladu a chuť športo-
vať nezobralo. Členovia centra 
súťažili medzi sebou. A do po-
slednej chvíle boli naozaj vy-
rovnanými súpermi. No ako to 
už býva, niekomu sa darí lepšie, 

inému horšie. Pre všetkých boli 
pripravené účastnícke diplomy 
a prví traja z každej kategórie 
si domov odnášali aj víťazný 
pohár. V ženskej kategórii sa 
umiestnila na treťom mieste 
Antónia Valábeková, na dru-
hom skončila Zdenka Slobodo-
vá a prvenstvo si s prehľadom 
vybojovala Helena Živojíno-
vá. U mužov skončil na tre-

ťom mieste Ivan Jaček, druhé 
miesto si vybojoval Ladislav 
Takáč a víťazom sa stal Mari-
án Sloboda. Ak vás teda táto 
hra oslovila až v tejto chvíli, 
neváhajte a pridajte sa k nim. 
Veď trénovať na druhý ročník 
turnaja môžete začať už teraz. 
Aspoň si vitálni seniori budú 
mať s kým zmerať svoje sily.
 STaNISlaVa JaNegOVá 
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Inzerujte u nás: 

olga.lenicka@petitpress.sk

Oľga Lenická
0905 595 677

Novootvorená ČOKOLÁDOVŇA 
Vás pozýva na príjemné posedenie v útulnom 

prostredí pri tekutej belgickej čokoláde.

Nájdete nás na adrese:  
SNP 2871, 926 01  Sereď (oproti JOSTAVU)
www.happychoco.sk     Happy Choco - Sereď

Ponúkame:
- tekutá  belgická čokoládá
- belgické pralinky 
  (100% COCOABUTTER)
- káva, čaj
- alko a nealko nápoje
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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

Pozývame Vás
do novootvorenej predajne

Nájdete nás v Seredi na Poštovej ul. č.12 vedľa Pošty
Otváracia doba: Po - Pia   9:00 - 12:00, 14:00 - 18:00                                

   So   9:00 - 12:00
PONÚKAME VÁM:
 Záclony, látky, dekoračné látky 
    (dovoz z Maďarska)
 Dekoračné vankúše, bylinkové vankúše 
    (dovoz z ČR)
 Bytové doplnky a dekoračné predmety
 Pánsky a dámsky textil (dovoz AT, IT, HU )
 Ručne maľované šatky zo 100% hodvábu
 Prívesky z benátskeho skla

Zabezpečíme šitie záclon, vankúšov, obrusov a závesov
na mieru podľa výberu  látky.
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Brigády na Slovensku a Česku !

-možnosť aj dlhodobej práce

NÁSTUP IHNEĎ !

Bezplatná telefónna linka:  0800 189 099

D
op

rava, u
byto

va
nie

 zda
rm

a
!Náborové pobočky na Slovensku:

Bardejov, Dlhý rad 6, gsm:0911 8282 00,01,02,04,05
Vranov nad Topľou, Staničná 1268, gsm:0911 8282 06
Poprad, Alžbetina 409/2, 0911 8282 07
Nitra, Coboriho 2, gsm:0911 8282 03
Brezno, B.Němcovej 10, gsm:0903 990 014

Košice, Hlavná 82, gsm:0911 3378 26
Lučenec, T.G.Masaryka 32, gsm: 0911 8381 32

Trenčín, Hviezdoslavova199, gsm: 0911 8382 26
Martin, A.Kmeťa 13, gsm: 0911 8282 08

Michalovce, Sládkovičova 1, gsm: 0911 8282 17

v novom modernom šate 
- čapovanie vína 
pod ochrannou atmosférou.
Adresa: Andreja Hlinku 17/3058
92601 Sereď
tel.č. 0940 / 733 733

Znovu otvorená predajňa
 vína a pochutín

VINOTÉKA  „HRADNÝ POKLAD"

Tak ako sa radi obliekame 
a je nám vlastný určitý 
štýl, tak si zariaďujeme aj 
svoje domovy.  Niektorí 
sa v obliekaní aj zariaďo-
vaní domácnosti riadia 
aktuálnymi trendmi, iní 
na to idú skôr pocitovo a 
držia sa jednej línie, ktorú 
majú najradšej.

Pri zariaďovaní interiérov 
je najdôležitejšie, aby ste sa 
doma cítili skutočne „ako 
doma“. Zariaďujte si bývanie 
tak, aby bolo pohodlné a aby 
ste v ňom našli miesto, ktoré 
vám poskytne úkryt, pohod-
lie, priestor na relaxovanie aj 
zábavu.

Názor odborníka:
K téme sa vyjadruje interié-
rová dizajnérka z relácie Do-
mov na kľúč, Slavka Macka-
ničová, Livingfactory.sk
V roku 2015 nie sú dôležité 
len farby, o ktorých sme sa 
bavili s interiérovou dizaj-
nérkou minule, ale aj celko-
vý štýl, ktorý z vašich izieb 
vyžaruje.

Patina prírody
„Štýlovo sme sa aj v tomto 
roku podobne ako po minulé 
roky inšpirovali hlavne prí-
rodou. 
Drevo vetrom ošľahané, a 

rokmi vyblednuté, so šedou 
patinou v kombinácii s bie-
lou a čiernou je stále in.

Používa sa spolu s vyso-
kým leskom a spája tak “dva 
svety” - nefalšovanú prírodu 
a umelo vytvorený, ale poho-
dlný dizajn,“ popisuje dizaj-
nérka Slavka Mackaničová.
Aj keď sa to na prvý pohľad 
nemusí zdať ako dobrý ná-
pad, skúste skombinovať 
napríklad starý masívny dre-
vený stôl s modernými kovo-
vými stoličkami. Čaro tohto 
konceptu pravdepodobne 
spočíva v tom, že prepojením 
zdanlivo nezladiteľných štý-
lov vyzdvihujete a zintenzív-
ňujete krásu oboch. 

Klasický interiér a veľké 
sedacie súpravy
Obrovská pohovka, ktorá za-
berá väčšinu obývačky sme 
mohli zažiť najmä v deväť-
desiatych rokoch. No opäť sa 
tento kus nábytku dostáva 
do popredia.

„Čoraz viac ľudí si uvedo-
muje, že čas strávený doma, 
je jediný čas, keď máme mož-
nosť si oddýchnuť, uvoľniť sa 
a užiť si ho. A stále viac ľudí 
uprednostňuje klasické inte-
riéry pred moderným mini-
malizmom,“ hovorí o svojich 
skúsenostiach interiérová 
dizajnérka.

Obývacie izby sa opäť stá-
vajú miestnom, kde sa stre-
táva celá rodina a jej členovia 
tu trávia spoločne množstvo 
času.

Preto si zaslúžia aj nále-
žitý a pohodlný priestor. 
Modernejšie a novodobejšie 
podanie klasiky vo forme se-
dacích súprav a masívnych 
knižníc v pozadí vzbudzuje 
pocit tepla domova.

Sofistikovaný vintage
štýl
Retro a vintage zažívali veľký 
„boom“ v posledných dvoch 
rokoch. Tento štýl prera-
zil takmer v každej sfére a 
dnešní mladí ľudia sa začali 
obliekať a používať prístro-
je, ako to robili dve generácie 
pred nimi ich predkovia.

Potvrdzuje to aj dizajnérka: 
„Vintage štýl tu máme stále, 
no tentoraz vo viac sofistiko-
vanom štýle, využívame viac 
kryštálu, ženskosti, zamatu a 
hodvábu.“

Je to niečo ako útek z toh-
to digitálneho sveta, keď sa 
v pohodlí domova môžeme 
vrátiť opäť k tradíciám a 
ľahnúť si napríklad do samo-
statne stojacej vintage vane 
na nôžkach alebo si čítať kni-
hu v hojdacom kresle. 

 MarTINa ŠTérOVá

Šesť štýlov, ktoré dodajú 
šmrnc vášmu bývaniu
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sk Chcete u nás inzerovať?
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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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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VÝŽIVNÉ MINERÁLY PRE CELÚ RODINU
NA ZÁKLADE DIAGNOSTIKOVANIA (VYŠETRENIA)

ORGÁNOV EAV PRÍSTROJOM

Počas júna
vykonávame vyšetrenie

aj v Kauflande:
Trnava: 13. 7. 2015

Šaľa 22. 7. 2015
Sereď 23. 7. 2015

Vždy od 10. - 17. hodiny

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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NOVOOTVORENÁ 
PREDAJŇA
 
DETSKÉ 
ROZPRAVKOVÉ 
OBLEČENIE

SEREĎ, Námestie Slobody  - 2894 /
t.č - 0910 888 915

Relax
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www.wingsreality.eu,Námestie Republiky 4466/11 dusan@wingsreality.eu

0905 605 088

Úžitková plocha bytu je  
58m2,pivnica o ploche 9m2. 
Kompletná rekonštrukcia 

tehlového bytu.

Sereď, Spádová ul.

46.-€/m2

Pozemok je vhodný na 
výstavbu rekreačného 

domu. Plocha: pozemku 
1147m2. šírka 33m dĺžka 35

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

je možné vytvoriť tri 
ideálne stavebné pozemky.

Vinohrady n. Váhom

Pozemky 22.-€/m2

Úžitková plocha bytu je 
74m2.Bytovka v krátkom 
čase prejde kompletnou 

rekonštrukciou.

Sereď, Vinárska ul.

Realitná kancelária

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Bývanie realitou.
Dušan Irsák
Realitný maklér 

Dolná Streda
Celková výmera pozemkov 

je od  500m2 do 600m2. 
Zatiaľ je  možnosť výberu 
ako veľkosti tak aj miesta.

Pozemky 34.-€/m2Pozemky

3 izb.byt 2 izb.byt

Úžitková plocha bytu je 
60m2. Ďalšie možnosti 

prestavby  na mezonetový 
byt.

46 000.-€66 500.-€

Sereď, Kukučínová
Ponúkame na predaj 

nadštandardný 2 izb. byt. 
Úžitková plocha pozemku 

je 62m2.

Sereď, Komenského

2 izb.byt 60 000.-€

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

vodovod, el. prípojka.

Vinohrady n. Váhom

10 000.-€Pozemky

65 000.-€3 izb.RD 73 500.-€3 izb.RD79 990.-€6 izb.RD

Sereď, Slnečná II.
Úžitková plocha 265m2, 

podlahová 185m2, zastavaná 
125m2, celková plocha  

pozemku 480m2.

Celková plocha pozemku je  
602 m2, podlahová 120 m2, 
zastavaná 416 m2, pivnice 

120 m2.

Dolná Streda
Celková plocha pozemku je 
1585 m2. Zastavaná plocha 

1115m2, hospodárske 
budovy a garáž 55 m2

Sereď, Trnavská cesta

2 izb.byt 47 500.-€

Dolná Streda

3 izb.RD 79 900.-€

Úžitková plocha pozemku 
je 140m2, ku ktorému 

prináleží jedno parkovacie 
miesto. Terasa 11m2

DOPRAJTE
SVOJIM OČIAM
CEZ LETO TROCHU 

            FARIEB
• slnečné dioptrické okuliare
• polarizované
• ochrana pred UV žiarením
• štýlová zrkadlová úprava

Vinárska 4450/A, Perlovka II.
0948 790 666

www.optikaeva.sk

VYSKÚŠAJTE TIEŽ TRENDY FAREBNÉ 
KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY A VYTVORTE SI 

NOVÝ SVIEŽI VÝZOR

VYSKÚŠAJTE TIEŽ TRENDY FAREBNÉ 
KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY A VYTVORTE SI 

NOVÝ SVIEŽI VÝZOR

Optika Eva_SN 127,5x171.indd   1 17.6.2015   14:32:00
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FILMOVÝ KLUB: SLEPÁ / 
Blind /
14.7.2015 utorok 19:30
Dráždivá sonda do vnútorné-
ho sveta slepej ženy prekva-
puje bohatou vizualitou i ab-
surdným humorom. Nórsko, 
vstupné 3 €, členovia FK 2 €

EUROKINO: KEĎ ZVIERA-
TÁ SNÍVAJÚ / Når dyrene 
drømmer /
15.7.2015 streda 19:30
Všetci poznajú pravdu - 
okrem nej. Dánsko, vstupné 
3 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
MIMONI / The Minions /
17.7. piatok 2D 16:30, 18.7. so-
bota 3D 16:30, 19.7. nedeľa 2D 
16:30
Najžitejšia filmová udalosť 

tohto roka. USA, vstupné 2D 
4 €, 3D 6€

ANT-MAN / Ant-Man /
16.-17.-18.-19.7. štvrtok 3D 
19:30, piatok 2D 20:30, sobota 
3D 18:30, nedeľa 2D 20:30
Hrdinovia už väčší nebudú... 
USA, vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

MAGIC MIKE XXL / Magic 
Mike XXL /
17.-18.-19.7.2015 piatok 18:30, 
sobota 21:00, nedeľa 18:30
Komédia, hudobný.  USA, 
vstupné 4 €

MACÍK 2 / Ted 2 /
21.-22.7.2015 utorok - streda 
19:30
Hromoví kámoši sa vracajú. 
USA, vstupné 4 €

PAPIEROVÉ MESTÁ / Paper 
Towns /
23.-24.7.2015 štvrtok 19:30, 
piatok 19:00
Stratená a nájdená. USA, 
vstupné 4 €

PIXELS / Pixels /
24.-25.-26.7.2015 piatok 3D 
17:00, sobota 3D 20:45, nedeľa 
2D 18:30 
. Akčná sci-fi komédia. USA, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
OVEČKA SHAUN VO FILME/ 
Shaun the Sheep Movie /
25.-26.7.2015 sobota 16:30, ne-
deľa 16:30
. Rodinná animovaná komé-
dia.  VB, Francúzsko, vstupné 
3 €

BOJOVNÍK / Southpaw /
24.-25.-26.7.2015 piatok 21:00, 
sobota 18:30, nedeľa 20:30
Veriť v seba. Veriť v nádej. 
USA, vstupné 4 €

PÚTNIK - NAJLEPŠÍ PRÍBEH 
PAULA COELHA / Não Pare 
na Pista: A Melhor História 
de Paulo Coelho/
28.7.2015 utorok 19:30
Film o úžasnej životnej púti 
spisovateľa Paula Coelha. 
Brazília/Španielsko, vstupné 
4 €

EUROKINO: LEVIE SRDCE / 
Leijonasydän /
29.7.2015 streda 19:30
Dokáže láska zvrátiť rasistic-
ké predsudky? Fínsko, Švéd-
sko, vstupné 3 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
MALÝ DRÁČIK / Der kleine 
Drache Kokosnuss /
30. - 31. 7. štvrtok 3D 16:30, pia-
tok 2D 16:30
Viete, kto žije na Dračom 
ostrove? Predsa tí najzábav-
nejší a najšikovnejší draci!
Nemecko, vstupné 2D 4 €, 3D 
6 €

MISSION: IMPOSSIBLE:  
NÁROD GRÁZLOV / Mission: 
Impossible – Rogue Nation /
30. - 31.7.štvrtok 18:30, piatok 
20:30
Agent Ethan Hunt sa vracia.  
USA, vstupné 4 €

IRACIONÁLNY MUŽ / Irra-
tional Man /
30. - 31.7.2015 štvrtok 21:00, 
piatok 18:30

„Nedokážem si spomenúť, 
prečo žijem...“ USA, vstupné 
4 €

Predaj a predpredaj vstupe-
niek /pondelok-nedeľa/. Mož-
nosť občerstvenia v bufete 
kina.
Program kina a rezervácie 
vstupeniek na: www.kinono-
va.sered.sk.
Informácie aj na www.face-
book.com/nova.sered.
Vedúca kina: Marta Vácziová, 
mobil: 0911/424084, e-mail: 
kinonova@sered.sk

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

KINO NOVA SEREĎ JE ČLE-
NOM EUROPA CINEMAS 
NETWORK

3D KINO NOVA SEREĎ – PROGRAM NA JÚL 2015
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Directreal Norea realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ www.directreal.sk/norea, norea@directreal.sk

0944 370 188
Katarína Halabrínová

0918 116 810
Michal Hubus
0907 415 354
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Directreal Norea realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ www.directreal.sk/norea, norea@directreal.sk

0944 370 188
Katarína Halabrínová

0918 116 810
Michal Hubus
0907 415 354


