
Siahla na dno svojich síl, 
no nakoniec to zvládla
Každý z nás z času na čas 
bojuje so životom alebo s 
neprajníkmi a zdoláva ťaž-
ké prekážky, no to je nič 
oproti tomu, čo zažila Se-
redčanka Monika Žemlová 
na adrenalínovej súťaži v 
Kalifornii. Okrem toho, že 
skoro odpadla od vyčerpa-
nia, táto skúsenosť jej dala 
do života zrejme viac, ako 
očakávala. Silu, odhodla-
nie, vytrvalosť a chuť ísť 
ďalej za každých okolností. 
Veď posúďte sami. Takto 
sa začína jej príbeh.....

Koncom septembra sme s tí-
mom SRTG Nitra vyrazili na 
Majstrovstvá sveta v Spartan 
Race, ktorá ktoré sa uskutoč-
nilia v horách Sierra Nevada 
v Kalifornii. Pred samotnými 
pretekmi sme však mali mož-
nosť narýchlo si prezrieť aj veľ-
kolepý New York a pár dní sme 
strávili v najkrajšom meste 
Kalifornie – San Franciscu. Dva 
dni pred pretekmi sme dorazili 
do Tahoe City, neďaleko miesta 
konania pretekov.

V sobotu 3.októbra ráno sme 
sa za veľmi chladného počasia 
postavili na štart medzi elitu 
pretekárov prekážkových be-
hov. Ako sa dalo čakať, bol to 
najťažší prekážkový beh, aké-

ho som sa zúčastnila. Plánova-
ný štart Štart plánovaný o 7,.30  
hodine mal asi pol hodinové 
meškanie, a tak sme úplne pre-
mrznutí vyštartovali k prvej 
prekážke – vode s bahnom, 
ktorá nás ešte viac schladila. 
Avšak ďalších 11 km sme sa 
zahriali nekonečným stúpa-
ním do kopca s rôznymi pre-
kážkami a nosením ťažkého 
závažia. Štart sa nachádzal vo 
výške 1800 metrov n. m a naj-
vyšší bod bol až vo výške pri-
bližne 2800 metrov n. m., tak-
že sa mi ťažko dýchalo a občas 
sa mi aj točila hlava. Výhľad z 
vrchu bol však nádherný.

Asi od 12  kilometra sa už 
viac-menej klesalo a koneč-
ne som si začala užívať beh. 
Ale to netrvalo dlho. Asi po 2,5 

km sme zbehli k jazeru. Keď 
som zbadala, že v ňom plávajú 
pretekári a trasúci sa z neho 
vychádzajú von, nadšenie zo 
mňa opadlo. Po chvíľke pre-
hovárania sa som vošla do tej 
ľadovej vody a čo najrýchlej-
šie som sa snažila doplávať na 
druhú stranu. To ale nebola 
žiadna výhra. Studený silný 
vietor a plazenie sa pod ostat-
ným drôtom nedávali veľmi 
šancu zohriať sa. Potom nasle-
dovala ďalšia vodná prekážka 
a zase plazenie... .bohužiaľ, po 
týchto prekážkach sa pre veľa 
pretekárov kvôli v dôsledku 
podchladeniu podchladenia 
preteky skončili. Tiež som 
mala chuť to vzdať, ale túžba 
dokončiť najťažšie preteky na 
svete ma hnala vpred, a tak 

som s drkotajúcimi zubami a 
slzami v očiach prekonávala 
ďalšie prekážky.

Pomaly sa blížil cieľ a už 
som sa tešila, že to celé bu-
dem mať za sebou, ale organi-
zátori nám nechali to najlep-
šie na koniec. Úloha  naplniť 
si vedro hlinou, vyniesť ho 
do 500 m prudkého kopca a 
zniesť dolu, získala titul naj-
ťažšej prekážky. Tak som sa 
so svojíim vedrom, ktoré som 
ledva zdvihla zo zeme, prida-
la k pretekárom, ktorí so zú-
falstvom v očiach miestami 
sedeli na svojich vedierkach a 
snažili sa nazbierať posledné 
sily. Po tomto „boji“ boli pre 
mňa prekážky pred cieľom 
neprekonateľné, tak som si 
dala posledné trestné cviky v 
podobe angličákov a vysilená 
pribehla do cieľa. Počas šies-
tich hodín som si párkrát po-
riadne siahla na dno svojich 
síl, ale pocit, že som to zvládla, 
stojí za to.

Týchto pretekov by som sa 
však nemohla zúčastniť bez 
finančnej pomoci, za ktorú 
veľmi pekne ďakujem vedeniu 
mesta Sereď, p. Róbertovi Šip-
kovi (športový klub – fitness), 
firme LLARIK a p. Petrovi Ur-
bánkovi - – autoškole BB Sereď.
 STaniSlaVa JanegOVá

PREČITAJTE SI

Nemecko očami gymnazistov

Účelový kurz 
Jánošíkovom kraji 

Predseda kraja ocenil 
aj Seredčanov

Túžba po rokoch sa premenila 
na skutočnosť

 Kto robí zo Serede Kocúrkovo ?

V programe kina NOVA - James Bond 
a Drozdajka sa vracajú do kina NOVA
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Rekonštrukcia časti Športovej 
ulice je ukončená
Pred niekoľkými týždňami 
začala firma Stavby Nitra 
s.r.o. realizovať prvú eta-
pu rekonštrukcie Športovej 
ulice vrátane obrubníkov v 
smere od lokality Kapustnis-
ká. V polovici októbra boli sa 
práce ukončenéukončili, a jej 
hladký povrch si pochvaľujú 
nielen motoristi, ale aj bi-
cyklisti, ktorí sa už nemusia 
vyhýbať hlbokým výtlkom 
na ceste.

Rekonštrukciu Športovej 
ulice poslanci MsZ v Seredi 
síce zaradili medzi priorit-

né investície na tento rok, 
no aby sa ušli financie aj na 
ďalšie, bola rozvrhnutá na tri 
etapy. Prvú urobili v tomto 
roku za sumu 75 tis. eur, ďalšia 
časť je na v pláne v  budúcom 
roku a posledný úsek, ktorý má 

koncovku až pri futbalovom 
štadióne, chce samospráva re-
alizovať ukončiť až v roku 2017.

Rozhodli sa tak, pretože kvô-
li očakávanejjú dotácií dotáciu 
zo strany Slovenského futba-
lového zväzu, o ktorú mesto 
prejavilo záujem v súvislosti 
s rekonštrukciou štadióna. Ak 
by to vyšlo, zbytočne by sa po 
novej komunikácií preháňa-
li nákladné autá, ktoré by ju 
mohli poškodiť.

„Ďalším dôvodom, prečo 
si nechávame tento úsek až 
na rok 2017, je aj to, že priamo 

pred štadiónom sa nám spája-
jú do jedného lievika spájajú 
viaceré cesty, ale v nebezpeč-
nej zákrute nám chýba chod-
ník. Ten tam chceme vybudo-
vaťuložiť, no príprava na jeho 
realizáciu vybudovanie bude 
o niečo zložitejšia. Stanovis-
ko budú musieť najprv zaujať 
všetky dotknuté inštitúcie a v 
prípade ich súhlasu, treba ešte 
usporiadať pozemky v tejto 
časti, ktoré patria súkromným 
vlastníkom,“, uviedol zástup-
ca primátora Ľubomír Vese-
lický. STaniSlaVa JanegOVá

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015

splatný dňom 31.10.2015
V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne,  Mesto Sereď pristúpi k vyrubeniu sankčných úrokov (úrokov 
z  omeškania), príp. k vymáhaniu  nedoplatku v zmysle platných predpisov (zabezpečením pohľadávky zriadením záložného 

práva na nehnuteľnosť, alebo vymáhaním pohľadávky prostredníctvom exekútora). Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, 
môžu úhradu realizovať priamo v pokladnici  na Mestskom úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu uvedeného na 

rozhodnutí, alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na referát životného prostredia, č. dv. 4,  na Mestskom Mestský úrade v Seredi, 

alebo na tel. čísle: 789/23-92, kl.: 189 a kl. 279.
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Stretnutie s podnikateľmi
Vedenie mesta Sereď 
zorganizovalo aj v tomto 
roku tradičné stretnutie 
s podnikateľmi, ktoré sa 
uskutočnilo v reštaurač-
nom zariadení v Dolnej 
Strede. Okrem nich boli 
na túto udalosť pozvaní 
aj predstavitelia rôznych 
úradov a inštitúcií v na-
šom regióne.

V príjemnom prostredí sa 
stretli 15. októbra ľudia z rôz-
nych oblastí, aby sa nefor-
málne  porozprávali, zozná-
mili a vymenili si rôzne in-
formácie či zaujímavé skúse-
nosti. Primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi toto podu-
jatie pripravil už po tretíkrát. 
Podľa jeho slov je to dôležité 
aj z toho dôvodu, aby podni-
katelia prejavili svoj názor na 
celkovú klímu a podmienky, 
ktoré im samospráva ponúka 
v tejto oblasti. Preto je dôle-
žité, aby sa spolu pravidelne 
stretávali a hovorili o tom, čo 
funguje alebo čo treba ešte v 
tomto smere vylepšiť.

V rámci akcie tu mal svoju 
minivýstavu aj zručný mo-
delár a zároveň autor dvoch 
knižných búdok v Seredi 
Pavel Fintor z Dolnej Stredy. 
Pod jeho umeleckými die-

lami bol  napísaný jasný a 
výstižný odkaz určený všet-
kým návštevníkom, ktorý 
znel: „Vráťme sa na chvíľu do 
detstva“. A to hlavne preto, že 
deti sa nikam neponáhľajú, 
nič neriešia a hlavne si vedia 
vychutnať aj tie najbežnejšie 
radosti bežného života, na čo 
dospelí v dnešnej dobe veľmi 
často pri množstve pracov-
ných záležitostí úplne zabú-
dajú.

„Ja som rád, že prijalo 
pozvanie veľmi veľa šikov-
ných a dobrých ľudí, ktorí 
pomáhajú mestu Sereď, a že 
sa v tejto uponáhľanej dobe 
trošku zastavíme a navzájom 
medzi sebou porozprávame. 
Okrem zástupcov rôznych fi-
riem prišli aj vedúci zamest-
nanci MsÚ v Seredi a ďalších 
inštitúcií, ktorí si môžu me-
dzi sebou vymeniť dôleži-
té poznatky a informácie v 
neformálnej atmosfére, čo 
je podľa mňa veľmi dôležité. 
Myslím si, že sme navzájom 
všetci odkázaní na spoluprá-
cu a tak ako podnikatelia po-
trebujú mesto, tak aj mesto 
potrebuje podnikateľov. Preto 
si musíme navzájom pomá-
hať,“ uviedol primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi.
 STaniSlaVa JanegOVá

Kto robí zo Serede Kocúrkovo?
Veta v tomto zmysle 
odznela z úst redaktorky 
andrey Paulínyovej v re-
lácii Reflex odvysielanej 
5. 10. 2015. Chápem, že  
relácia  musí byť podaná 
tak, aby mal divák do-
jem, že súkromná televí-
zia je na strane občana. 
ide predsa o priazeň 
divákov. aj za cenu nie 
presného podávania in-
formácií. 

Takto tomu bolo aj v našom 
prípade. Pani Paulíniová 
mala k dispozícii všetky do-
kumenty, na ktoré som sa 
pri rozhovore s ňou odvo-
lával. Na stretnutí som jej 
preukázal list Okresného 
úradu Galanta, odboru cest-
nej dopravy a pozemných 
komunikácií, v ktorom je 
napísané:
 

„Tunajší úrad dňa 04. 02. 
2015 obdržal prehodnote-
né stanovisko OR PZ ODI 
Galanta pod. č. ORPZ-GA-
-ODI-28-004/20150 zo dňa 
02.02.2015, v ktorom nesú-
hlasí s preložením informa-
tívnej značky II 7a – označ-
ník MHD.

Rovnako so zmenou pre-
sunu informatívnej znač-
ky II 7a zastávka autobusu 
pri ceste III/5137 v km 1,999 
cestný správny orgán nesú-
hlasí z nasledovných dôvo-
dov:

- podľa čl. 5.3.1.3. STN 
736425 Stavby pre dopra-
vu autobusové, trolejbuso-
vé a električkové zastávky 
sa nemajú umiestňovať v 
miestach zjazdov z pozem-
ných komunikácií,

- miesto preloženia ozna-
čenia autobusovej zastávky 
by bolo v rozpore s ustanove-
ním § 25 ods.1 písm. f, u, zá-
kona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpi-
sov.“

Toto stanovisko podpísal 
vedúci odboru cestnej do-
pravy a pozemných komu-
nikácií OÚ Galanta.

 
Redaktorka Adrea Paulí-

nyová sa na toto stanovisko 
nepýtala toho, kto ho podpí-
sal, ale plk. Mgr. Silvie Kera-
tovej, ktorá  v relácii označi-
la odborný útvar Okresného 
úradu ako poradný orgán, 
hoci  podľa náplne činnosti 
odboru (zverejnené na we-
bovej stránke Okresného 
úradu Galanta) tento odbor:    
c) na úseku pozemných ko-
munikácií

1. ako cestný správny or-
gán vykonáva štátnu sprá-
vu vo veciach ciest II. a III. 
triedy: určuje so súhlasom 
dopravného inšpektorátu 
použitie dopravných zna-
čiek a dopravných zariadení, 
povoľuje zriadenie vyhrade-
ných parkovísk a ak ide o za-
stavané územie alebo o úze-
mie určené na zastavanie, aj 
po prerokovaní s obcou,

Poznámka: Zastávka auto-
busu II7a je informatívnou 
dopravnou značkou.

Ďalším preukázaným do-
kumentom bolo stanovisko 
vedúceho DZ SAD Dunajská 
Streda z 30. 4. 2015, z kto-
rého citujem: „Po zvážení 
situácie Vám oznamujem, 
že alternatíva viesť dopra-
vu MHD cez Družstevnú 
ulicu je komplikovanejšia 
z hľadiska odbočovania na 
križovatkách /3pravouhlé 
odbočenia/. Nesúhlasíme s 
ňou a doporučujem naďalej 
využívať pôvodnú trasu i za-
stávku.“

 
Logické a jasné vyjadre-

nie. Adrea Paulínyová sa ale 
na dôvod takéhoto vyjadre-
nia nespýtala pracovníka 
SAD Dunajská Streda, ktorý 
stanovisko vydal, ale  iného 
zamestnanca spoločnosti. 
Ten sa vyjadril, že rozhodnu-
tie SAD je úplne irelevantné.

Zaujímavé sú aj písom-
né stanoviská Okresného 
dopravného inšpektorátu 
Galanta v porovnaní s vyjad-
rením hovorkyne KR PZ v Tr-
nave Márie Linkešovej.

 
1/ Na žiadosť mesta Sereď o 

stanovisko k presunu označ-
níka MHD na Dolnočepen-
skej ulici odpovedal OR PZ 
Galanta okresný dopravný 
inšpektorát 18. 12. 2014 takto:

 
Okresný dopravný inšpek-

torát Galanta s predloženým 
návrhom preloženia označ-
níka MHD v zmysle predlo-
ženej žiadosti po prehodno-
tení dopravno-bezpečnost-
nej situácie v danej lokalite s 
ú h l a s í   za podmienok, že:

• Dopravná značka 
(označník MHD) bude po-
užitá v zmysle STN 018020, 
upevnená na príslušnom 
nosiči, resp. stĺpiku a bude v 
súlade so zákonom č. 8/2009 
Z. z. a s vyhláškou č. 9/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpi-
sov,

• Okresný dopravný in-
špektorát Galanta žiada, aby 
bol včas prizvaný ku kontro-

le umiestňovania, resp. pou-
žitia dopravného značenia.

 2/ Mestu bolo doručené 
vyjadrenie OR PZ Galanta, 
okresného dopravného in-
špektorátu,

z 2. 2. 2015,  ktorým M. Raj-
skému odpovedal na žiadosť 
o prehodnotenie stanoviska 
k presunu označníka zastáv-
ky MHD na Dolnočepenskej 
ulici. Citujem: „Z pohľadu 
posúdenia veci ODI v Galan-
te v súvislosti s bezpečnos-
ťou a plynulosťou cestnej 
premávky nesúhlasí s pre-
ložením označníka MHD, 
nakoľko samotné preloženie 
označníka by bolo v rozpore 
s ust. § 25 ods. 1 písm. f, u zák. 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

 
3/ OR PZ Galanta okresné-

ho dopravného inšpektorátu 
vo vyjadrení zo 6. 3. 2015, kto-
rým žiadateľke M. Culkovej 
odpovedal na žiadosť o pre-
sunutie označníka zastávky 
MHD na Dolnočepenskej 
ulici, napísal: „Nakoľko 
mesto Sereď je zriaďovateľ 
autobusových zastávok na 
danom území, je potrebné 
požiadať mesto o presu-
nutie označníka zastávky 
MHD alebo o stavbu novej 
zastávky na inom vhodnom 
mieste. Okresný dopravný 
inšpektorát Galata (ďalej 
len ODI) odporúča prostred-
níctvom mesta Sereď zvolať 
spoločné rokovanie za účasti 
všetkých dotknutých strán 
z dôvodu premiestnenia pô-
vodného označníka MHD 
alebo zriadenia novej auto-
busovej zastávky. ODI vy-
dáva súhlas, nesúhlas alebo 
podmienený súhlas k pred-
loženým návrhom alebo ho-
tovým projektom.

 
Vyjadrenie M. Linkešovej 

v relácii 5. 10. 2015: „Galant-
ská polícia sa v tomto roku 
zaoberala dvomi žiadosťami 
manželov. V prvom prípade 
žiadali presunutie označní-
ka MHD a v druhom prípa-
de úplne zrušenie zastávky 
MHD. V oboch prípadoch 
dal dopravný inžinier ODI 
Galanta kladné stanovisko. 
Zároveň listom oslovil zria-
ďovateľa, ktorým je v tomto 
prípade mesto Sereď, aby sa 
uskutočnilo rokovanie za 
účelom doriešenia situácie. 
Do dnešného dňa mesto ne-
reagovalo na podnet polície.

 
Záznam z pracovného ro-

kovania vo veci zastávky 
MHD na Dolnočepenskej 

ulici z 24. 08. 2015 obsahuje 
toto: „Pani Culková v do-
hodnutom čase neprišla. Za 
neprítomnosti iniciátorky 
stretnutia bolo konštatova-
né, že stanovisko mesta vo 
veci predmetnej prekládky, 
oznámené žiadateľke  lis-
tom č. 2797/2015 zo dňa 05. 03. 
2015, zostáva nezmenené.“

Vyjadrenie M. Linkešovej 
v relácii 5. 10. 2015: „V tejto 
veci vieme uviesť, že  bolo 
vydané nesúhlasné stano-
visko, ale inému žiadateľovi, 
nakoľko navrhované rieše-
nie nebolo v súlade so záko-
nom.“

 
Poznámka. Ak sa jedná o 

nesúhlasné stanovisko vy-
dané 2. 2. 2015 M. Rajskému, 
týkalo sa toto tej istej veci, 
teda presunu označníka 
MHD na Dolnočepenskej 
ulici.

 
Vyjadrenie M. Linkešovej 

v relácii 5. 10. 2015: Polícia 
vydáva stanovisko, ktoré má 
len odporúčajúci charakter.

 
Webová stránka MV SR - 

Činnosť okresného doprav-
ného inšpektorátu:

Okresný dopravný inšpek-
torát v sídle okresného ria-
diteľstva najmä vyjadruje 
sa a dáva súhlas, kde a aké 
dopravné značky a dopravné 
zariadenia sa použijú.

 
Zhrnuté.
Okresný úrad, odbor dopra-
vy a cestných komunikácií, 
podľa obsahu svojej činnosti 
na úseku pozemných komu-
nikácií určuje so súhlasom 
dopravného inšpektorátu 
použitie dopravných zna-
čiek a dopravných zariadení, 
no podľa hovorkyne úradu je 
iba poradným orgánom.

 
Dopravca slovami jedné-

ho člena spoločnosti s pre-
sunom označníka zastávky 
II7a na Dolnočepenskej ulici 
v Seredi nesúhlasil, no podľa 
iného člena je rozhodnutie 
spoločnosti irelevantné.

 
Podľa obsahu zverejne-

nom na webovej stránke 
MV SR sa okresný dopravný 
inšpektorát vyjadruje a dáva 
súhlas, kde a aké dopravné 
značky a dopravné zariade-
nia použijú, ale podľa hovor-
kyne KR PZ,  polícia vydáva 
stanovisko, ktoré má len od-
porúčajúci charakter.

 Kto robí zo Serede  Kocúr-
kovo?  

 ĽubOMíR VeSeliCKý  

ZIMNÁ PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA
 MESTA SEREĎ

od 1. novembra do 28. februára
                                     Pondelok Zatvorené
                                    Utorok – Piatok 07.00 – 16.00
                                    Sobota             07.00 – 12.00

Túžba sa po rokoch 
premenila na skutočnosť
Obyvatelia lokality Horný 
Čepeň v Seredi dlhé roky 
žiadali vybudovanie ka-
nalizácie. ako sa hovorí, 
trpezlivosť ruže prináša. 
Trvalo to síce dlho, no 
nakoniec sa to podarilo, 
a ich túžba sa po rokoch 
konečne premenila na 
skutočnosť. Kanalizácia 
bude hotová do konca 
roka.

Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť Nitra čakala na 
vhodnú príležitosť, aby získa-
la na tento projekt dostatok 
finančných prostriedkov. Na 
výstavbu kanalizácie a čis-
tičky odpadových vôd sa im 
podarilo získať v rámci Ope-
račného programu Životné 
prostredie sumu v celkovej 
výške oprávnených výdavkov 
vo výške 12 024 223,27 Eura. 
Práce na výstavbe kanalizá-
cie začali 2. júla a definitívne 
musia byť ukončené do kon-

ca roka 2015. Povinnosť pri-
pojiť sa na novovybudovanú 
kanalizáciu vyplýva obyvate-
ľom z platnej legislatívy, pri-
čom lehota pri existujúcich 
nehnuteľnostiach podľa slov 
Romana Čajku z Útvaru reali-
zácie investícií ZsVs, a.s. Nitra 
nie je stanovená. Pri novovy-
budovaných ju môže stanoviť 
príslušný stavebný úrad, čo 
v preklade znamená, že pri-
pojiť sa budú môcť majitelia 
nehnuteľností až po  vydaní 
povolenia na užívanie kana-
lizácie. Ak sa niektorí obyva-
telia rozhodnú v súčasnosti 
nenapojiť na novovybudova-
nú kanalizačnú sieť a pone-
chajú si klasickú žumpu, nie 
je stanovená žiadna zmluvná 
pokuta. No, ak časom zmenia 
názor, budú musieť znášať 
všetky náklady súvisiace s vy-
budovaním odbočenia kanali-
začnej stoky, čo nebude vôbec 
zanedbateľná čiastkasuma. 
  STaniSlaVa JanegOVá
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Spokojné psíky 
pozdravili deti 
štekaním aj tento rok

Seminár stromáckych 
novinárov

25. septembra 2015 bolo vo 
veľkom parku pri kaštieli 
veľmi rušno. 152 škôlkarov zo 
šiestich materských škôl pri-
chádzali prichádzalo od rána 
do parku, aby strávili strávilo 
zábavno-náučné dopoludnie 
s názvom „Psíček šteká hav-
-hav-hav, pekne hlasno na 
pozdrav“ v spoločnosti Mest-
skej polície Sereď, v spoloč-
nosti veterinárnej lekárky 
MVDr. Petry Hřebíčkovej a jej 
psíkov Eby, Meggy, Sendy a v 
spoločnosti členov občian-
skeho združenia Spokojný 
pes a ich psíkov – Lary, Brity, 
Tary, Lili, Sary, Cézara, Žofky, 
Ely, Lussy, Ajši a Dina.
Veľká vstupná brána symbo-
lizujúca psiu búdu uviedla 
deti do sveta psíkov, kde sa 
stretli so psíkmi a dozvedeli 
sa o  tom, ako sa psíky učia, a 
že vycvičiť sa dá každý psík, 
ak má správnu motiváciu. 
Tiež sa dozvedeli, prečo je 
pre psíkov taká dôležitá po-
slušnosť. Spolu s veterinár-
nou lekárkou psíkov vyšet-
rili, aby zistili, či majú zdra-
vé zuby, či ich nebolí hrdlo, 
ušká, bruško alebo nemajú 
v labke zapichnutý tŕň. So 
zástupcom náčelníka MsP 
Sereď sa porozprávali o tom, 
čo to pre nás znamená, keď 
máme psíka doma, a čo mu-
síme dodržať, keď ideme so 

psíkom na prechádzku.
Výsledky výcviku našich 

„spokojných“ psíkov sme 
všetci mohli obdivovať pri 
ukážkach poslušnosti, agili-
ty a zručností obrany.

Naša veľká vďaka za MsP 
a všetky deti patrí pani 
doktorke MVDr. Petre Hře-
bíčkovej a občianskemu 
združeniu Spokojný pes, bez 
ktorých by sa dnes Zámocký 
park na svet psíkov nepre-
menil.

Aktivita „Psíček šteká 
hav-hav-hav, pekne hlasno 
na pozdrav“ bola realizova-
nása konala v rámci projektu 
Vždy máš na výber, ktorý bol 
finančne podporený Radou 
vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality.

KaRin KaPuSTOVá, 
MeSTSKá POlíCia SeReď                                                                                                                 

Vybraní študenti z celého 
Slovenska sa v rámci organizá-
cie STROM ŽIVOTA stretli, aby 
obohatili svoje novinárske  ve-
domosti a posunuli sa  o krok 
ďalej v písaní správ, reportáží 
a článkov.                         

Mladí novinári, medzi kto-
rými bolo aj 8 žiačok ZŠ Fán-
dlyho v Seredi, sa v rámci 
programu zúčastnili rôznych 
prednášok a diskusií, ktoré 
sa konali 22. a 23. septembra v 
Nitre a Diakovciach. Seminá-
re boli zamerané na životné 
prostredie (CHKO Ponitrie) a 
novinársku prácu. Študenti 
základných a stredných škôl 
sa najskôr presunuli do bu-
dovy Nitrianskych novín.  V 
redakcii MY NITRIANSKE NO-
VINY žiaci absolvovali prvú 
prednášku, týkajúcu sa tvorby 
a výroby novín s redaktormi 
Tomášom Holúbekom a Ja-
nou Černákovou. Redaktori 
poskytli mladým žurnalistom 
všetky potrebné informácie 
o písaní, zháňaní informácií, 
dohadovaní s klientmi, uve-
rejňovaní inzerátov, rôznych 
príloh a pod. Odtiaľ viedla ces-
ta novinárov do Správy CHKO 
Ponitrie, kde sa im venoval 
botanik Jaroslav Košťál. Popo-
ludňajší program pokračoval 
prehliadkou priestorov Ka-
tedry žurnalistiky Univerzity 
Konštantína Filozofa (UKF). 
Študenti žurnalistiky, ktorí 
vydávajú univerzitné noviny, 
opisovali prácu redakčnej rady 
a snažili sa nádejných noviná-
rov usmerniť v písaní článkov. 
Účastníci semináru mali mož-
nosť navštíviť Mediálne cen-

trum Filozofickej fakulty UKF  
a tak vidieť, ako sa upravujú 
videá, ako pracuje rozhlas a 
tiež si vyskúšali účinkovanie 
v rádiu.                                                                                                                                

Večer čakala na študentov, 
ktorí sa presunuli do penzió-
nu Európa v  Diakovciach, 
teplá večera, súťažné  aktivity 
a hry. Ďalší deň sa niesol tiež 
v novinárskom duchu. Po-
stupne sa žiakom predstavili:  
novinár Tomáš HolubekHo-
lúbek, rozhlasová redaktorka 
Žofia Miklovičová a fotograf 
Richard Weber.  Žiaci mohli 
počas aktivít vyhrať rôzne 
ocenenia v podobe USB klú-
čovkľúčov a kníh. Svoj pobyt 
na dvojdňovom seminári za-
končili v termálnom kúpalis-
ku v Horných Salibách, ktoré 
sa nachádza neďaleko Diako-
viec.  Všetci zúčastnení dostali 
od organizátorov tričko s ná-
pisom SOM STROMÁK, TEDA 
SOM. Okrem toho si každý 
zo semináru odniesol kopec 
radostných zážitkov a užitoč-
ných rád v pre novinárskej no-
vinársku práciprácu.      

luCKa MiHalČíKOVá 
a ViKTóRia balOgOVá, 9.a 

Predseda kraja ocenil aj Seredčanov

Stretnutie v družobnej škole

Máme, či nemáme v Seredi dosť kultúry?

V Divadle Jána Palárika v 
Trnave sa konalo oceňova-
nie významných osobností 
Trnavského samosprávne-
ho kraja. Predseda Tibor 
Mikuš ocenil spomedzi 
mnohých aj troch Seredča-
nov. Pocty sa dostalo Sláv-
ke Kramárovej, Viliamovi 
Karmažinovi a Františkovi 
Janíčkovi. Podujatie sa 
konalo v rámci Dňa TTSK a 
pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Ľudovíta Štúra. 
na záver podujatia vystú-
pil spevácky zbor umelec-
kého súboru lúčnica.

Na základe Všeobecného zá-
väzného nariadenia TTSK boli 
aj v tomto roku poslancami 
kraja odsúhlasené nominá-
cie na ocenenia významných 
osobností. Slávnostný akt sa 

uskutočnil 1. októbra v Divadle 
J. Palárika. Ceny boli udelené 
v kategóriách Čestné občian-
stvo TTSK, Cena TTSK, Pamät-
ná medaila TTSK a Pamätná 
medaila TTSK – Rok Ľudovíta 
Štúra.

Pamätnú medailu za rozvoj 
v matičnej činnosti v rámci 
kraja získala Slávka Kramá-
rová, ktorá sa dlhodobo venu-
je aktivitám zameraným na 
rozvoj miestnej a regionálnej 
kultúry v rámci okresu Galan-
ta. Je organizátorkou kultúr-
nych aktivít pre mládež, ale aj 
pre seniorov. Veľkému záujmu 
žiakov základných a stredných 
škôl sa tešia súťaže ako je Mi-
hálikova Sereď, Folklórna Se-
reď, Jeseň Jána Navrátila,  či 
kvízy a súťaže zamerané na 
okrúhle výročia významných 
dejateľov. Pani Kramárová je 

aktívnou členkou Krajskej 
rady Matice slovenskej v Tr-
navskom samosprávnom kraji 
a predsedníčkou Okresnej rady 
Matice slovenskej v Galante.

Ďalším oceneným v tejto ka-
tegórií kategórii bol František 
Janíček, ktorý patrí už viac ako 
20 rokov k významným odbor-
níkom v oblasti elektrických 
ochrán a systémov chránenia 
prvkov elektrizačnej sústavy. 
V súčasnosti pôsobí na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky  
STU v odbore elektroenergeti-
ka. V rokoch 2000 až 2007 zastá-
val post dekana tejto fakulty. Je 
členom kolégia ministra hos-
podárstva a viacerých pracov-
ných komisií zameraných na 
elektroenergetiku a autorom 
mnohých odborných článkov, 
vysokoškolských učebníc a 
skrípt, výskumných správ a 

štúdií. Bol ocenený Pamätnou 
plaketou  a Medailou Sloven-
skej akadémie vied, bronzovou 
medailou SVŠT a je nositeľom 
Ceny ministra hospodárstva 
Poľskej republiky za energeti-
ku.

Slová poďakovania a uznania 
boli v tento deň vyslovené aj 
bývalému pedagógovi, hudob-
níkovi a dirigentovi spevokolu 
ZVON Viliamovi Karmažinovi, 
ktorý si z rúk predsedu prevzal 
Pamätnú medailu TTSK -– Rok 
Ľudovíta Štúra.

„Som veľmi rád, že si na mňa 
spomenuli a bol som ocenený. 
Celá slávnostná udalosť bola 
veľmi pekne pripravená a 
najviac som si vychutnal vy-
stúpenie umeleckého súboru 
Lúčnica. To bola nádhera,“, 
uviedol Viliam Karmažin. 
   STaniSlaVa JanegOVá

V rámci športovo – -me-
todického dňa v piatok, 
25. septembra 2015, 8 
pedagógov a 27 žiakov ZŠ 
Jana amosa Komenského 
v Seredi, navštívilo dru-
žobnú školu ZŠ Smíškova v 
Tišnove.

Pán riaditeľ Mgr. Michal Kom-
prs nás vrúcne privítal v zre-
konštruovanej škole. Je po-
ložená v čarovnom prostredí 
mestského parku. Školou sa 
niesla príjemná, kľudnápokoj-
ná, rodinná atmosféra. Prezreli 
sme si nové priestory – triedy, 
odborné učebne, bezbariérový 
prístup do všetkých častí školy. 
Naši českí kolegovia pripravi-
li bohatý pracovný program. 
V prvom ročníku sme mali 
možnosť vidieť žiačikov, kto-
rých pán učiteľ učil modernou 
výukou prostredníctvom di-
gitálnej technológie. Hodinu 
českého jazyka spestril hudob-
nou vsuvkou v hre na gitare. Vo 
štvrtom ročníku sme taktiež 

videli hodinu češtiny, kde pani 
učiteľka ukázala rôzne formy 
a metódy vyučovania. S deťmi 
sme sa aj zabavili – vzájomne 
sme sa vyskúšali v jazykových 
hlavolamoch. Zistili sme, že ne-
máme jazykovú bariéru, a vzá-
jomne si bez problémov rozu-
mieme. Zúčastnili sme sa aj na 
otvorenej hodine zemepisu v 7. 
ročníku, kde si žiaci pomocou 
pracovného listu a interaktív-
nej tabule opakovali poznatky 
o Amerike. Na hodine prírodo-
pisu, rovnako v 7. ročníku, žiaci 
prezentovali svoje projekty o 
hlavonožcoch. Českí aj sloven-
skí pedagógovia si vzájomne 
vymenili skúsenosti v oblasti 
výchovy, vzdelávania, komuni-
kovali o školských systémoch 
oboch krajín. ZŠ Smíškova kla-
die dôraz na rozvoj športových 
zručností. Dostatok pohybu 
patrí k základným podmien-
kam zdravia a k udržaniu dob-
rej kondície. Pravidelné špor-
tovanie  je na v oboch školách 
prioritou, uvoľňuje napätie, 

zlepšuje imunitný systém. 
Zástupkyňa riaditeľa pre II. 
stupeň ZŠ Smíškova Mgr. Věra 
Dvořáčková usporiadala spo-
lu s kolegyňami športový deň. 
Žiaci ZŠ Smíškova Tišnov a ZŠ 
Jana Amosa Komenského Se-
reď svoje športové schopnosti 
dokázali v rôznych športových 
disciplínach. Žiaci si zmerali 
sily počas športového dopolud-
nia  v atletike. 

Dievčatá zo ZŠ Smíškova 
podali super perfektný výkon 
v basketbale, keď zvíťazili nad 
dievčatami zo ZŠ Jana Amosa 
Komenského 55 : 23.

Vo futbale sa viac darilo 
chlapcom zo Serede, vybojo-
vali si výkonom 5 : 2 si vybo-
jovali víťazstvo nad Tišnovom. 
Výborným kolektívnym vý-
konom si prvenstvo získali 
florbalistky  zo ZŠ Smíškova, 
ktoré porazili dievčatá zo ZŠ 
Jana Amosa Komenského 6 : 0. 
Chlapci z Tišnova mali celý čas 
hru vo florbale pod kontrolou. 
Efektívnou hrou si pripísali 

prvenstvo nad Sereďou výsled-
kom 5 : 2. 

Všetky deti podali počas ce-
lého dňa dobré výkony, a vzor-
ne reprezentovali svoju školu 
a. Ssvojimi výsledkami moti-
vovali svojich spolužiakov. Ve-
ríme, že budúci rok zabojujú o 
čo najlepší výsledok v jednotli-
vých športových disciplínach. 

Po vyhodnotení športových 
aktivít nastal čas odchodu. 
Družobné stretnutie bolo ve-
nované nielen o športue, ale i 
oaj komunikácii a spoznáva-
níiu ľudí, krajiny. Večer sme 
sa rozlúčili s našou „českou 
partnerskou rodinou“ a plní 
zážitkov z celého dňa, z no-
vých priateľstiev a pekných 
spomienok sme sa vrátili do-
mov, na Slovensko. Tešíme sa 
na najbližšie stretnutie s na-
šimi českými kolegami a žiak-
mi. Ďakujeme našej družobnej 
škole a kolegom za priateľské 
stretnutie a príjemný deň.
  PeDagOgiČKy ZŠ Jana aMOSa 

KOMenSKéHO V SeReDi  

náročnosť obyvateľov na 
ponuku kultúrnych akcií 
je rôzna. Rovnako rôzne a 
nezriedka veľmi odlišné sú 
aj názory na to, či je v Sere-
di je týchto akcií dostatok, 
alebo nie. Položila som 
preto niekoľko otázok  zá-
stupcovi primátora Ľubo-
mírovi Veselickému. Tak 
aký je váš názor na túto 
problematiku....
 
Poskytuje Dom kultúry 
občanom Serede dosta-
tok ponúk na kultúrne 
vyžitie?
Z môjho pohľadu určite áno. 
Priznám sa, že ma dosť hnevá, 
keď niekto povie, že v meste je 
organizovaných málo kultúr-
nych podujatí. Pravdou  je, že 
o kultúrne podujatia  nemá 
väčšina Seredčanov až taký 
záujem.
 
To je ale veľmi prehnané 
tvrdenie...
 Vôbec nie. Skúste odhadnúť. 
Na zaujímavom folkovom 
koncerte Mariána Geišberga a 

jeho synov bolo 31. 7. 2015 spo-
lu celkovo 28 divákov.  Mys-
líte, že v zhruba pätnástich  
zariadeniach predávajúcich 
nápoje, bolo v tom čase menej 
ako 28 návštevníkov, alebo ich 
bolo desaťkrát viac? Môžem 
pokračovať. Domácu kapelu 
Party Lounge si 30. augusta 
prišli pozrieť iba rodinní  prí-
buzní členov skupiny.
 
Každý predsa ide tam, 
kde sa  mu páči, či nie?
 Tomu rozumiem. Nerozu-
miem však kritikom, ktorí za-
svätene hovoria o nedostatku 
ponuky kultúrnych predsta-
vení  v Seredi. Pritom od janu-
ára do konca septembra sme 
ponúkli spolu 50  hudobných, 
výtvarných,  literárnych, 
osvetových a divadelných ak-
cií.
 
Čo si na ponuke v oblasti 
hudby ceníte najviac?
 Tu by som rád oddelil prácu 
profesionálnych organizáto-
rov  od práce dobrovoľníkov. 
Niekoľko rokov mám mož-

nosť vnímať  výsledky práce 
Občianskeho združenia Krás-
na Hudba, ktorého vedúcou 
osobnosťou  je  pani Marcela 
Hochedlingerová. V tomto 
roku si  najmä jej zásluhou 
mohli priaznivci klasickej 
hudby vypočuť  recitál bra-
vúrneho klaviristu Róberta 
Kohútka, harfistky Slovenskej 
filharmónie Kataríny Turne-
rovej, violončelistu Eugena 
Procháca, či sláčikového Var-
ga kvartetta z Trnavy. Z ku-
chyne nášho DK, ktorý riadi 
pán František Čavojský, to 
boli veľmi  hodnotné vystú-
penia vystúpenie Cigánskych 
diablov s Katkou Knechtovou, 
Františka Nedvěda, či The Be-
atles  Revival.
 
ako vnímate ponuku di-
vadelných predstavení?
 Teší ma, že Radošinské na-
ivné divadlo divadelnú sálu 
Domu kultúry vždy naplní. Aj 
to, že  Seredčania nemusia za 
umením Zdenky Studenko-
vej, či Jozefa Vajdu cestovať 
do Bratislavy. Ponuka diva-

delných predstavení je veľmi 
slušná. Zdá sa ale, že ani tento 
druh umenia, sa prenikavému 
záujmu v našom meste neteší. 
Zrušenie predstavenia Ver(ej)
ný milenec v obsadení Karin 
Haydu, Mirka Partlová, Slá-
va Daubnerová, Igor Adamec, 
ktoré malo byť 1. októbra 2015, 
pre malý počet predaných 
vstupeniek (15ks), tento nezá-
ujem iba potvrdzuje.
 
aká bude teda ponuka 
kultúry v budúcom roku?
 Príprava ponuky pre rok 2016 
bude predmetom hodnotenia 
po uplynutí celého roka 2015. 
Určite nezopakujeme počet 
divadelných predstavení a 
koncertov ako v tomto roku. 
Možno to budú 3 -– 4 koncerty 
a zhruba ten istý počet diva-
delných predstavení. Pri nere-
dukovanom počte vystúpení 
počas jarmoku a seredských 
slávností, ktoré sú bezplatné, 
bude táto ponuka zodpovedať 
reálnemu záujmu našich ob-
čanov.
 STaniSlaVa JanegOVá
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Odcudzená šmykľavka

Účelový kurz 
v Jánošíkovom  
kraji a nielen to…

V auguste 2015 boli nainštalo-
vané nové hracie prvky na v 
materskej škole na Podzám-
skej ulici . Ihrisko zakúpili 
rodičia detí z  2 %  daní a z 
darov od rodičov a priateľov 
materskej školy. Po mesiaci 
užívania neznámy páchateľ 
odcudzil šmykľavku, doslova 

ju vytrhol z konštrukcie. Deti 
len smutno hľadeli a nechá-
pali tento vandalský čin.
Občanovi, ktorí ktorý napo-
môže k dolapeniu páchate-
ľa, bude vyplatená odmena  
200 €.

iVeTa FRaňOVá, 
RiaDiTeĽKa MŠ  

Účelový kurz ochrany živo-
ta a zdravia sme absolvovali 
tento rok v Terchovej v dňoch 
23. 9 – 25. 9. 2015. Počas troch 
dní sme spojili príjemné s po-
vinným, krásne s užitočným, 
náročné s oddychovým, mo-
derné s tradičným.

Hneď po príchode do Já-
nošíkovho kraja nás priví-
talo príjemné teplé počasie 
vhodné na prvú turistickú 
prechádzku. Za Hotelom Die-
ry vedie modrá značka, ktorá 
nás priviedla do azda najkraj-
šej časti Jánošíkových dier – 
do Ostrvného. Rebríky ponad 
rokliny, vodopády, obrovský 
skalný kaňon, cez ktorý pre-
teká Dierový potok, to bol 
kontrast k školským povin-
nostiam a mestskému ruchu. 
Za kaňonom sme pokračovali 
smerom na Podžiar, tu sa Dol-
né diery končia. Niektorým 
našim študentom, zvyknu-
tým väčšinu svojho voľného 
času presedieť pri počítači, aj 
táto trasa určená rodinám s 
deťmi robila „menšie“ prob-
lémy. Ale nevzdávali sme sa. V 
malej dreveničke označenej 
„bufet“ sme síce občerstve-
nie nenašli, ale vyčistili sme 
okolie, chvíľku si posedeli a 
oddýchli na lavičkách pod 
ochranou Veľkého Rozsut-
ca. Lesným chodníkom sme 
zbehli do Štefanovej a cesta 
medzi skalnými tiesňavami 
nás viedla popod „Modlia-
cim sa mníchom“. Do nášho 
penziónu sme prišli podvečer 
unavení, ale hrdí, že sme bez 
ujmy na zdraví zdolali náš 
prvý turistický deň. 

Druhý deň nás čakala 
upravená, po minuloročných 
záplavách obnovená Vrátna 
dolina. Rozmanitú krásu prí-
rody sme obdivovali už z ka-
bínkovej lanovky. Chladnejší 
silný vietor a prevaľujúca sa 
hmla nám nedovolili zdolať 
Veľký Kriváň. Museli sme sa 
spod vrcholu vrátiť a kamen-
ným turistickým chodníkom 
sme zamierili na Chatu pod 
Chlebom. Bola to príjemná 
prechádzka v obkolesení   ču-
čoriedok, rôznofarebných vr-

chov a údolí. Tí, ktorí nemohli 
absolvovať výstup na Kriváň, 
čistili okolitú prírodu. Spojili 
sme príjemné s „environ-
mentálne“ užitočným.

Poobede sme v Terchovej 
nemohli obísť sochu nášho 
národného hrdinu Jánošíka 
v nadživotnej veľkosti. Na ná-
protivnom vrchu práve pred 
niekoľkými dňami postavili 
drevenú vyhliadkovú  vežu 
„Srdce Terchovej“. Na tom 
mieste vraj stála „filmová ši-
benica“ pripravená pre čier-
no-bieleho Jánošíka – Paľa 
Bielika. Škoda, že nebola ešte 
sprístupnená. Využili sme 
však príjemný čas  a po večeri 
sme si pozreli Terchovú z inej 
strany. Neďaleko penziónu, v 
ktorom sme boli ubytovaní, 
sa nachádza unikátna kalvá-
ria. Táto kalvária nemá nijaké 
kaplnky, zastavenia krížovej 
cesty predstavujú symbolic-
ky štylizované kamenné krí-
že a iné sochárske diela. Na 
vrchole cesty s prekrásnym 
výhľadom na obec a okolitý 
kraj sa pod holým nebom na-
chádza majestátny kamenný 
oltár.

V deň nášho odchodu sme 
doobedie využili na návštevu 
Kostola sv. Cyrila a Metoda, 
aby sme obdivovali rezbárske 
umenie terchovských umel-
cov a ich spoločné dielo – Ter-
chovský Betlehem. Pohybu-
júce sa postavičky sú rozdele-
né do troch častí. Prvú pred-
stavuje „stará“ Terchová so 
svojimi remeslami a charak-
teristickým koloritom, druhú 
miesto Ježišovho narodenia 
„skromný“ Betlehem, a tretiu 
„prepychový“ Jeruzalem. 
Pred odchodom do Terchovej 
sme si spoločne pozreli filmo-
vé spracovanie osudu Jánoší-
ka. V múzeu Juraja Jánošíka 
sme si prehĺbili vedomosti 
nielen o jeho živote, ale aj o 
našich národných zvykoch a 
tradíciách.
Účelový kurz splnil svoj účel. 
Urobili sme niečo pre svoje 
zdravie, pre našu prírodu i 
pre svoju dušu.                   

MaRiana KaMenSKá

Seredskí taekwondisti v ČR opäť úspešní

Memoriál Jána Schiffera vo štvorhre – 3.ročník

V dňoch 17. a 18. októbra sa se-
redský taekwondo klub zúčast-
nil v českej Ostrave na prvej 
súťaži v novej sezóne 2015/2016. 
Na začiatok to nebola súťaž len 
tak hocijaká, ale išlo o medzi-
národnú súťaž Moravia Open 
2015, ktorá sa právom mohla 
nazývať najväčšou v Českej re-
publike. Tento titul jej prinie-
sol počet súťažiacich, ktorý sa 
vyšplhal na skvelé číslo 389. O 
tento výborný počet účastní-
kov sa postarali tímy z Bosny a 
Hercegoviny, Česka, Maďarska, 
Poľska, Slovenska a Slovinska. 
Seredský klub, ktorý bol súčas-
ťou výberu Slovenska, vyslal do 
bojov 12 súťažiacich a tým sa 
dokopy podarilo vybojovať až 
14 medailí!
 

Súťažiť sa začalo v sobotu 
na poludnie na šiestich rin-
goch v žiackych a seniorských 
kategóriách. Veľkú radosť pre 
Sereď hneď na úvod pripravil 
najmladší člen tímu Simon 
Rajský v kategórii “ „mini“” (do 
7 rokov), ktorý najprv obsadil 3. 

miesto v disciplíne technické 
zostavy, a následne vybojoval 
zlatú medailu v športovom boji, 
v ktorom súťažil prvýkrát v ži-
vote! Za mladších žiakov sa k 
tomuto úspechu pripojili tretí-
mi miestami Kristián Georgiev, 
Dávid Kozmér a Jakub Masni-
ca a druhým miestom Nikola 
Iracká.

 
Podobne úspešní boli aj se-

redskí starší žiaci. Po jednom 
bronze získali Alex Hrašna a 

Peter Štrpka a svoju prvú me-
dailu, ktorá bola hneď rovno 
zlatou, si v zostavách zabezpe-
čil Boris Bílka. Dvojnásobnú 
medailovú radosť zažili Matúš 
Javor, ktorý si odniesol strieb-
ro a bronz, a Ema Valenčíková 
s bilanciou jedna zlatá a jedna 
bronzová medaila. V Na druhý 
súťažný deň seredskú medailo-
vú zbierku skompletizoval me-
dzi seniormi Viktor Grznárik, 
ktorý pridal štvrté zlato.

 

Spomínaných 14 medailí je 
v takto kvalitne obsadenej sú-
ťaži vynikajúci výsledok, ktorý 
si celý klub nesmierne cení, a 
ktorý všetkých motivuje k do 
ďalšej prácipráce. Preto sa už 
teraz seredskí taekwondisti 
pripravujú na ďalšie dôležité 
podujatie, ktorým budú už v 
novembri Majstrovstvá Slo-
venska 2015 na domácej pôde 
v Seredi.

Výsledky za Sereď
1. miesto: Boris Bílka (zosta-
vy), Viktor Grznárik (zostavy), 
Simon Rajský (sparing), Ema 
Valenčíková (zostavy)
2. miesto: Nikola Iracká (spa-
ring), Matúš Javor (špeciálne 
kopy)
3. miesto: Kristián Georgiev 
(sparing), Alex Hrašna (zo-
stavy), Matúš Javor (sparing), 
Dávid Kozmér (zostavy), Ja-
kub Masnica (zostavy), Simon 
Rajský (zostavy), Peter Štrpka 
(zostavy), Ema Valenčíková 
(sparing)
 JuRaJ ďuRaČKa  

ako je už zvykom, ani 
tento rok sa neobišiel bez 
usporiadania Memoriálu 
Jána Schiffera, tenisového 
turnaja štvorhry v Seredi.

TK Sereď zorganizoval tento 
záverečný turnaj sezóny v so-
botu 3. 10. 2015 na antukových 
dvorcoch na mestskom šta-
dióne. Slnečné počasie tenis-
tom prialo a tenisový program 
zaplnil celý sobotňajší deň. 
Medzi zúčastnenými hráčmi 
prevládali muži, no zastúpenie 
malo i nežnejšie pohlavie v po-
daní Anky Melišíkovej.
 Štvorhru tvorilo deväť párov 
tenistov v zostave: Horváth/
Melišík, Lukáčik/Lipták, Gren-
del/Ďurech, Pazúr/Melišíková, 
Stafa/Cicak, Jacko/Bobal, Mi-
kuš/Šarvaic, Krivosudský/Bú-

ran, Vavro/Balog. Hralo sa vo 
dvoch základných skupinách 
a do semifinále sa prebojova-
li Grendel/Ďurech – Lukáčik/
Lipták (6:3) a Pazúr/Melišíková 
– Mikuš/Šarvaic (2:6).

 Vo finále sa nakoniec stre-
tli Grendel/Ďurech a Mikuš/

Šarvaic. Zápas bol veľmi vy-
rovnaný, celkovým víťazom 
sa nakoniec stali Grendel/
Ďurech, ktorí zdolali hráčov 
Mikuš/Šarvaic v jednosetovom 
zápase s výsledkom 6:4. Zápas 
o tretie miesto Pazúr/Meliší-
ková – Lukáčik/Lipták skončil 

výsledkom 6:3. Po zápasoch v 
hlavnej skupine si cenu úte-
chy odniesli Stafa/Cicák.
 Za usporiadanie tenisového 
turnaja patrí celému orga-
nizačnému tímu TK Sereď 
úprimná vďaka.
 TK  SeReď

Nemecko očami gymnazistov 
Šestnásť študentov Gymnázia 
Vojtecha Mihálika v Seredi sa v 
posledný septembrový týždeň 
presunulo na týždeň do Stutt-
gartu, aby navštívili svojich 
rovesníkov v rámci dlhoročnej 
družby s tamojším Sociálno-
-pedagogickým gymnáziom. 
Strávili aj jeden deň na vyučo-
vaní a zážitok iného vzdeláva-
cieho systému považovala  väč-
šina našich žiakov za mimo-
riadne zaujímavú skúsenosť a 
to isté si myslí aj RNDr. Jozef 
Lenčéš a Mgr. Zuzana Šupová, 
ktorí našich študentov počas 
toho týždňa sprevádzali.

Program bol bohatý, hos-
titelia sa snažili, aby si každý 
našiel to svoje. Nechajme teraz 
hovoriť našich študentov – žia-
kov tried sexta, kvinta, druhá-
kov, tretiakov a štvrtákov.

„Veľmi sa mi páčil ich škol-
ský systém a prístup učiteľov 
k žiakom. Bolo zaujímavé sa 
zúčastniť na hodinách a sledo-
vať ich priebeh. Podnikali sme 
rôzne výlety: navštívili sme 
Lindau, Bodamské jazero či 
múzeum hier v Ravensburgu.“

 Lucia Lenčéšová, 16 rokov

„Páčilo sa mi prostredie 
(parky, budovy, ulice), štýl uče-
nia na súkromnom gymnáziu, 
stretnutie s  čašníkom v Lin-
dau, ktorý nás najprv nechal 
objednať po nemecky a potom 
sa priznal, že je Čech.“ Zuzana 
Drobná, 16 rokov

„Myslím, že majú lepší škol-
ský systém, stretli sme milých 
a tolerantných ľudí.“

 Veronika Huláková, 16 rokov
 „Mne sa páčila exkurzia do 

čokoládovne Rittersport, ro-
benie vlastnej čokolády. V ro-
dine mi bolo dobre a boli milí. 

Školský systém sa mi pozdával, 
hlavne to, ako si každý, vrátane 
učiteľa, odišiel z hodiny, kedy sa 
mu chcelo.“

 Róbert Haršányi, 16 rokov
„Pozdával sa mi školský sys-

tém a prístup učiteľov. Zaujalo 
ma ravensburgské múzeum s 
otázkami a posluchom a luxus-
ná Jugendherberge (ubytovňa 
pre mladých). V čokoládovni 
značky Rittersport sme si vyro-
bili vlastnú čokoládu. Tiež ma 
zaujal fakt, že nemeckí mladí 
môžu piť pivo – nemecký „ná-
rodný“ nápoj už od veku 16 ro-

kov.“
 Andrea Süttöová, 16 rokov
„Zaujal ma školský systém  

-– všetky hodiny boli dvojho-
dinovky. Rád som cestoval U-
-bahnom a S-bahnom (mestské 
rýchlovlaky, podobné metru)  
a Volksfest Wasen, (podobný 
mníchovskému Oktoberfestu) 
– kolotoče, stany s občerstve-
ním, zábava. Negatívom boli 
‚„drahé‘“ ceny.“

 Matej Kováč, 16 rokov
„Celý program bol taký ne-

násilný, mali sme aj dosť voľné-
ho času. Páčili sa mi spoločné 
aktivity a vôbec, celý program.“

 Jana Haršanyiová, 16 rokov
„V Stuttgarte sa mi páčilo, 

ako nás naša hosťovská rodi-
na okamžite prijala a dali dala 
nám ochutnať tradičné ne-
mecké jedlá. Tiež sa mi páčila 
čistota verejných priestran-
stiev. V ich škole ma zaujal 
prístup učiteľov a žiakov k 
učeniu. Celkovo sa mi Nemec-
ko veľmi pozdávalo a chystám 
sa tam v budúcnosti   vrátiť.“                                        
Simona Matulová 16 rokov                                                                                                               
 
 KaTaRína ValábKOVá 
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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

Keď je ulica poradenskou miestnosťou...
Združenie STORM v meste Se-
reď pôsobí viac ako 12 rokov. 
Pracovníci občianskeho zdru-
ženia s klientmi (s užívateľmi 
drog a osobami pracujúcimi v 
sex-biznise) pracujú v ich pri-
rodzenom prostredí – teda na 
ulici, ale aj v priestoroch kon-
taktného centra ZÓNA na Gar-
biarskej ulici.
 Vďaka podpore Nadácie GRAN-
VIA sa rozbehol ročný projekt, 
ktorý pomáha byť ešte bližšie 
tým, ktorí bojujú s viacerými 
problémami naraz. Bezdomo-
vecstvo, nezamestnanosť a 
užívanie drog. Ťažký, až začaro-
vaný kruh. Čo s ním?

Projekt sa skladal z viace-
rých častí.

Poradenstvo a výmenný ser-
vis sa poskytuje v kontaktnom 
centre ZÓNA i v teréne. Za 10 
mesiacov sa kontaktovali pra-
covníci združenia s klientmi 
2 269x a poskytli 3 250x rôzne 

sociálne služby alebo poraden-
stvo.

Riešili s nimi ich najzáklad-
nejšie potreby – kam majú ísť 
prespať, kde si vybavia občian-
sky, čo potrebujú pri hľadaní 
práce Nápomocné boli nielen 
edukačné materiály, ale i prak-
tické pomôcky – polievky, kaše, 
karimatky, baterky...

V kontaktnom centre si 
mohli odložiť svoje doklady 
a dôležité dokumenty, aby sa 
vyhli stratám či odcudzeniu. 
Pracovníci ich počas sociálnej 
asistencie sprevádzali na úra-
dy, do nemocnice či na liečenia. 
Združenie sa tak stalo mostom 
medzi ulicou a ďalšou pomo-
cou.

 Súčasťou projektu bolo tiež 
informovanie obyvateľov mes-
ta prostredníctvom lokálnych 
médií. Tí sa na poradcov môžu 
obrátiť nielen telefonicky, ale 
aj prostredníctvom novej on-
-line poradne www.e-poradna.
sk.

Rýchlu a profesionálnu po-
moc nájdu práve tí, ktorí sa 
hanbia, boja alebo nemajú 
čas sa objednávať k poradcom 
osobne.

V prípade, že máte záujem 
zistiť o Združení STORM a pro-
jekte viac, môžete nás kontak-
tovať telefonicky (0905 943 229 
alebo 02/38105282), prípadne 
mailovo (zdruzenie.storm@
gmail.com) alebo sledovať 
našu činnosť na https://www.
face bo ok.com/zdruzenie.
storm, www.zdruzeniestorm.
sk/.

ZDRuŽenie STORM 
MgR. anDRea HugáňOVá

Miroslav Hrdina sa stal 
novým trénerom ŠKF Sereď

Záslužná činnosť terénnych pracovníkov

Tibora Meszlényiho po 
niekoľkých rokoch vo 
funkcii hlavného trénera 
druholigových futbalis-
tov ŠKF Sereď vystriedal 
Miroslav Hrdina. ako 
zareagoval na túto ponu-
ku a aké zmeny plánuje 
uskutočniť po nástupe 
do svojej funkcie, pre-
zradil v nasledujúcom 
článku.

Niekoľko sezón si pôsobil 
vo futbalovom tíme ŠKF 
Sereď na pozícii brankára 
a neskôr aj ako asistent 
trénera Tibora Meszlényi-
ho. Ako si zareagoval, keď 
prišla ponuka prevziať po 
ňom túto funkciu? Zvažo-
val si to alebo si bol hneď 
rozhodnutý ísť do toho?
- Na začiatku ma kontaktoval 

funkcionár ŠKF Sereď Miro-
slav Bucha a dohodli sme si 
stretnutie. Položil mi otázku, 
či by som prijal miesto hlav-
ného trénera a ja som ponu-
ku hneď prijal. Už ako bran-
kár som mal vždy rád výzvy 
a ťažké zápasy. Takže nebolo o 
čom dlho premýšľať.

Je teda funkcia hlavného 
trénera ŠKF Sereď pre 
teba výzva, či skôr zod-
povednosť? Z čoho máš 
najväčšie obavy?
- Samozrejme, je to výzva, ale 
zároveň aj obrovská zodpo-
vednosť. Hráme druhú ligu a 
ciele sú jasné. Chceme zabo-
jovať a postúpiť do skupiny o 
postup do Fortuna ligy. Obavy 
nemám žiadne. Je to pre mňa 
skôr veľká výzva.

Prestupové obdobie skon-
čilo koncom septembra, 
čiže ďalšia personálna po-
sila v kádri už nepribudne 
ani neubudne. Ako si spo-
kojný s aktuálnou zosta-
vou hráčov?
- Myslím, že toto mužstvo má 
určite na lepšie výkony a ve-
rím, že sa mi to podarí z chlap-
cov dostať. Chalani začali viac 
na sebe pracovať a je vidieť, že 
si uvedomili aj to, že doterajšie 
výkony určite neboli ani podľa 
ich predstav.

Akú máš predstavu o ďal-
šom smerovaní mužstva? 
Čo by si chcel zmeniť, po-
nechať, prípadne zlepšiť?
- Moja predstava je popracovať 
viac na taktike a zlepšiť našu 
ofenzívu, ale aj defenzívu.  
Vždy som preferoval hru zalo-

ženú na kombinácii a futba-
lovom umení s minimom na-
kopnutých lôpt a tento trend 
budem preferovať aj v našich 
zápasoch. Verím, že sa nám 
opäť vrátia diváci na tribúny a 
budú nás povzbudzovať mini-
málne tak ako počas zápasu s 
Banskou Bystricou.

Post hlavného trénera si 
bude vyžadovať veľa ener-
gie a času. Budeš sa musieť 
vzdať niektorých doteraj-
ších aktivít? Ak áno, ktoré 
to budú?
- V klube mám na starosti ešte 

prípravky a  som aj trénerom 
brankárok v seniorskej žen-

skej reprezentácií Slovenska. 
Budem sa snažiť skĺbiť tieto 

aktivity tak, aby som nemusel 
robiť žiadne ústupky.                                                                                                                    

STaniSlaVa JanegOVá

Denné centrum pre seniorov 
v Seredi pripravuje:  
  5. 11. 2015       Cykloturistika – pohybom ku zdraviu
17. 11. 2015       Melódia slova – recitačná súťaž v spolupráci s  
MO MS
26. 11. 2015       Katarínska veselica so súťažou o najchutnejší 
pagáčik
1. – 11. 12.2015   Zájazd podľa záujmu členov DC (Bratislava, Olo-
mouc)
  6. 12. 2015       Stretnutie s Mikulášom a dobrou zábavou
13. 12. 2015       Lucia straší a zabáva
20. 12. 2015       Predvianočné posedenie s dobrou zábavou a 
chutnými sladkosťami
31. 12. 2015       Silvestrovská párty v klube DC pre seniorov

Denné CenTRuM PRe SeniOROV V SeReDi  

Na zimný spánok sa 
rozhodne neukladáme
Leto opäť skončilo skôr, ako-
by sme si všetci priali. Čas do-
voleniek je nenávratne preč a 
my si môžeme už iba užívať 
farby jesene v spojení so zim-
nými teplotami.

Priestor vo vašich spo-
mienkach na leto sa snaži-
la vyplniť aj Mladá Sereď. 
Leto sme začali piknikom 
v Zámockom parku, ktorý 
sme pripravili spoločne so 
Združením STORM a Zele-
nou hliadkou. Táto naša prvá 
spoločná akcia bola privíta-
ním projektu komunitného 
centra PRIESTOR, na ktorom 
momentálne intenzívne pra-
cujeme.

Čistením čiernej sklád-
ky na Kasárenskej ulici sme 
sa zúčastnili aj už tradičnej 
brigády Naše mesto, ktorú 
organizuje každoročne Na-
dácia Pontis. Jún sme za-
končili našou zabehnutou 
iniciatívou s názvom Daruj 
krv, zachráň život. Zúčast-
nilo sa jej 30 ľudí, čím sme 
prekročili dovedna dve stov-
ky účastníkov. Prázdnino-
vé mesiace sme venovali aj 
pomoci iným organizáciám 
pri ich aktivitách. Napríklad, 
Mama Klubu či kávovým 
nadšencom z Academy of 
coffee. Potešili nás organi-
zátori podujatia Modrová na 
kolesách, ktorí nás pozvali 
do ich Zóny dobra, kde sme 
mali možnosť porozprávať 
o našich aktivitách, o našej 
motivácii, či vzťahu k dobro-
voľníctvu.

 To, čo nám v lete urobi-
lo najväčšiu radosť, bolo, že 
konečne uzrela svetlo sveta 
naša druhá knižná búdka, 
tentoraz určená pre detskú 
literatúru. Umiestnili sme ju 
teda príznačne k detskému 
ihrisku v Zámockom parku. 
Búdku sme sa rozhodli veno-
vať spisovateľovi Jánovi Na-
vrátilovi, ktorý sa stal aj jej 

krstným otcom, čo je pre nás 
nesmiernou cťou. Autorom 
rozprávkovej verejnej kniž-
nice sa stal opäť Pavel Fintor 
z Dolnej Stredy a o jej roz-
právkový vzhľad sa posta-
rala jeho dcéra Martina. Zá-
roveň nám pomohlo mesto 
Sereď, a to nielen pri osádza-
ní búdky, ale aj darovaním 
lavičky, na ktorej si rodičia s 
deťmi môžu dopriať potreb-
ný komfort pri listovaní si 
v obľúbenej knižke. Okrem 
toho prešla potrebnou re-
konštrukciou pri príležitosti 
svojich prvých narodenín aj 
prvá búdka z Námestia slo-
body. Sereď je už teda ofici-
álne dvojnásobnou súčasťou 
projektu Ďakujem, sused.

 Čo nás, ale aj vás čaká už v 
najbližšom období? Už 10. no-
vembra pokračujeme v našej 
obľúbenej dobročinnej čin-
nosti – v darovaní krvi, ktoré 
sa už po ôsmy raz uskutoč-
ní v priestoroch Mestského 
úradu. Koniec mesiaca bude 
patriť skrášľovaniu niečích 
Vianoc, pretože sa stretne-
me na pravidelnej akcii s ná-
zvom Zóna bez peňazí. Celo-
slovenská udalosť, ktorej sa 
28. novembra zúčastní viac 
ako 60 miest z celej krajiny a 
jej cieľom je podnietiť recyk-
láciu vecí, ktoré nepotrebu-
jeme, ale stále môžu poslúžiť 
niekomu inému. Neváhajte 
preto prísť so svojimi veca-
mi a ktovie, možno odídete s 
niečím, čo poteší práve vás či 
vašich blízkych.

Ak máte záujem dozvedieť 
sa o našej práci viac a byť 
vždy aktuálne informovaní, 
stačí sledovať našu stránku 
na Facebooku.
My sa na vás tešíme osobne 
na našich akciách alebo on-
line na facebook.com/mlada-
sered. 

          OZ MlaDá SeReď, 
anTOn DúbRaVeC  

Združenie STORM bolo 
založené v roku 2002 a na 
základe nízkoprahových 
princípov, čiže anonymne 
a bezplatne sa venuje pre-
vencii rizikového správania 
u rôznych cieľových skupín 
v nitre, Trnave a Seredi. 
Zväčša sú to užívatelia drog 
a osoby pracujúce v sex biz-
nise. Vďaka nadácií granvia 
sa združeniu podarilo získať 
ďalšie finančné prostriedky 
na rozbehnutie nového pro-
jektu s názvom nová Zóna.

Aj v tomto prípade ide o terén-
nu sociálnu prácu, ktorá však 
prepája tému bezdomovectva a 
užívania drog. Prax ukázala, že 
tieto problémy veľmi úzko súvi-
sia. A presvedčila som sa o tom 
aj na vlastné oči.  Potvrdili mi to 
ich klienti, ktorých navštevujú 

vždy raz do týždňa na známych 
miestach v Seredi. Peter sa pri-
znal, že odkedy ostal na ulici, 
začal brať drogy. Vraj, aby ne-
vnímal realitu. Ten istý príbeh 
mi porozprával aj Karol, ktorý 
skončil na ulici potom, ako ho 
brat obral o strechu nad hlavou. 
Asi najhoršie dopadol Marián. 
Narkomanom je už 25 rokov a 
vďaka drogám je na ulici. V dô-
sledku zdravotných problémov 
prišiel o nohu a niekoľko prstov. 
Po trojtýždňovej hospitalizácií 

v nemocnici sa teraz rozhodol s 
užívaním drog prestať. V komu-
nite ľudí bez domova a zároveň 
narkomanov je ich stabilne asi 
desať. Sem-tam niekto pribudne 
či odíde.

Terénni pracovníci Pavol a 
Agneša sa o nich pravidelne 
starajú. Nosia im prezervatívy, 
vymieňajú im požité injekčné 
striekačky za sterilné. Samo-
zrejmosťou sú aj alkoholové 
tampóny či vlhčené hygienické 
obrúsky. S blížiacou sa zimou 

im rozdávajú karimatky a ba-
terky, aby si nemuseli svietiť 
sviečkami. Mnohým sa to stalo 
osudným. Na zohriatie im teraz 
ponúkajú teplý čaj a rozdávajú 
instantné polievky.

Práca Združenia STORM  ne-
spočíva iba v tejto záslužnej 
terénnej činnosti. Svojim klien-
tom ponúkajú aj stacionárne 
služby ako kontaktné centrum 
a nízkoprahový klub, či dokon-
ca uzamykateľné skrinky na 
úschovu osobných dokladov. 
Sídlo majú na Garbiarskej ulici 
v Seredi. Pomôžu, poradia, navi-
gujú, vybavia liečenie, ale hlav-
ne – nikoho nesúdia a do ničoho 
nenútia. Snažia sa týchto ľudí 
motivovať najmä k tomu, aby sa 
vrátili k bežnému životu. No aby 
sa tak stalo, musia to chcieť pre-
dovšetkým oni sami.
 STaniSlaVa JanegOVá
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3D KINO NOVA SEREĎ – PROGRAM NA NOVEMBER 2015
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 / 
(Hotel Transylvania 2) /
1. 11. 2015 nedeľa 2D 16:30
Desivejšie než stretnúť Dra-
kulu, je postarať sa o jeho vnú-
čika. Animovaná rozprávka.
USA, 89 min., SD, MP, vstupné 
4 €

PARANORMAL ACTIVITY: 
THE GHOST DIMENSION 
/ (Paranormal Activity: The 
Ghost Dimension) /
1. 11. 2015 nedeľa 2D 18:30
Nemôžete ich zachrániť. Mô-
žete sa len pozerať. Horor. 
Hrajú: Olivia Taylor Dudley, 
Chloe Csengery. USA, 95 min., 
ST, MP 15, vstupné 4 €

HUSIA KOŽA / (Goosebumps) 
/
1. 11. 2015 nedeľa 3D 20:30
Aj v tých najslnečnejších kon-
činách občas slnko zájde za 
mraky. Horor, komédia. 
Hrajú: jack Jack Black, Hal-
ston Sage. USA, 103 min., ČD, 
MP 12, vstupné 6 €

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 
100: MA MA / (Ma ma) /
3. 11. 2015 utorok 19:30 
Príbeh ženy, ktorú opustil 
manžel, prišla o prácu a diag-
nostikovali jej rakovinu prs-
níka v treťom štádiu. Dráma. 
Hrajú: Penélope Cruz 
Španielsko, 111 min., ČT, MP 
12, vstupné 3 €, členovia FK 2 
€

CELEBRITY s.r.o. / (Celebrity 
s.r.o.) /
4. a 6. 11. 2015 streda 19:30, 
piatok 19:00 
Komédia zo zákulisia natáča-
nia nakrúcania nekonečného 
TV seriálu. Komédia. Hrajú: 
Jiří Mádl, Monika Horvátho-
vá. Česko, 90 min., OV, MP 12, 
vstupné 4 €

SPECTRE / (Spectre) /
5. -– 6. - 7. - 8. 11. 2015 štvrtok 
19:30, piatok 21:00, sobota 
18:30, nedeľa 20:30 
Daniel Craig je späť ako Agent 

007 v novej, v poradí už 24-tej 
bondovke. Akčný thriller. 
USA, Veľká Británia 150 min., 
ST, MP 15, vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
PEANUTS: SNOOPY A CHAR-
LIE BROWN VO FILME 
/ (The Peanuts Movie) /
6. -– 7. - 8. 11. 2015 piatok 3D 
17:00, sobota 2D 16:30, nede-
ľa 2D 16:30
Snoopy prvýkrát na veľkom 
plátne! Animovaná komédia.
USA, 88 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €, 3D 6 €

BABY KINO: OVEČKA SHAUN 
/ (Shaun the Sheep Movie) /
8. 11. 2015 nedeľa 10:00 
Úžasné dobrodružstvá ove-
čiek, ktoré sa vydali hľadať 
farmára do veľkomesta. Ro-
dinná dobrodružná animova-
ná komédia. VB, Francúzsko, 
90 min., bez dialógov, MP, 
vstupné 0,50 €

PARANORMAL ACTIVITY: 
THE GHOST DIMENSION 
/ (Paranormal Activity: The 
Ghost Dimension) /
7. 11. 2015 sobota 2D 21:15
Nemôžete ich zachrániť. Mô-
žete sa len pozerať. Horor. 
Hrajú: Olivia Taylor Dudley, 
Chloe Csengery. USA, 95 min., 
ST, MP 15, vstupné 4 €

PRDIPRÁŠOK DOKTORA 
PROKTORA / (Doktor Prok-
tors prompepulver) /
8. 11. 2015 nedeľa 18:30
Rodinná komédia podľa best-
selleru Jo Nesba. 
Nórsko, 87 min., ČD, MP 12, 
vstupné 3 €

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 
100: VÝCHOD SLNKA / (A 
Song of Two Humans) /
10. 11. 2015 utorok 19:30 
Romantická dráma.
USA, 95 min., ST, MP 12, vstup-
né 3 €, členovia FK 2 €

BE2CAN: MACBETH / (Mac-
beth) /
11. 11. 2015 streda 19:30 

Z krvi vzíde ďalšia krv… Histo-
rická dráma podľa Shakespe-
ara. Hrajú: Michael Fassben-
der, Marion Cotillard. Veľká 
Británia, Francúzsko, USA, 113 
min., ČT, MP 15, vstupné 3 €

FAKJU PÁN PROFESOR 2 / 
(Fack ju Göhte 2) /
12. - 13. a 15. 11. 2015 štvrtok 
19:30 piatok 21:15, nedeľa 
18:30 
Ideme na triedny výlet! Ko-
média. Hrajú: Elyas M‘Barek, 
Karoline Herfurth. 
Nemecko, 115 min., ČD, MP 12, 
vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
PREČO SOM NEZJEDOL 
SVOJHO OCKA 
/ (Pourquoi j‘ai (pas) mangé 
mon père) /
13. - 14. 11. 2015 piatok 2D 
16:30, sobota 3D 16:30
Opice, zlezte zo stromu! Ani-
movaná rozprávka.
 Francúzsko, 95 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

SPECTRE / (Spectre) /
13. - 14. 11. 2015 piatok 18:30, 
sobota 20:30 
Daniel Craig je späť ako Agent 
007 v novej, v poradí už 24-tej 
bondovke. Akčný thriller. 
USA, Veľká Británia 150 min., 
ST, MP 15, vstupné 4 €

OTCOVIA A DCÉRY / (Fathers 
and Daughters) /
14. - 15. 11. 2015 sobota 18:30, 
nedeľa 20:30
Písal len o nej, len pre ňu … a 
len jej. Dráma. Hrajú: Amanda 
Seyfried, Russell Crowe. 
USA, Taliansko, 116 min., ČT, 
MP 12, vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 / 
(Hotel Transylvania 2) /
15. a 17. 11. 2015 nedeľa 2D 
16:30, utorok 2D 17:00
Desivejšie než stretnúť Dra-
kulu, je postarať sa o jeho vnú-
čika. Animovaná rozprávka.
USA, 89 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 
100: LOVE / (Love) /
17. 11. 2015 utorok 19:30 
Láska je vzrušujúca erotická 
melodráma o chlapcovi, diev-
čati a daľšomďalšom dievčati. 
Francúzsko, Belgicko, 130 
min., ČT, MP 18, vstupné 3 €, 
členovia FK 2 €

STRATENÍ V MNÍCHOVE / 
(Ztraceni v  Mnichově) /
18. 11. 2015 streda 19:30 
Na základe papagájových 
kontroverzných citácií sa roz-
pútava medzinárodný politic-
ký škandál. Komédia, dráma. 
Hrajú: Martin Myšička, Ma-
rek Taclík
 Česko, 105 min., OV, MP 12, 
vstupné 4 €
 
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 2 
/ (The Hunger Games: Moc-
kingjay - Part 2) /
19. -– 20. - 21. 11. 2015 štvrtok 
2D 19:30, piatok 3D 18:30, so-
bota 2D 21:00
Konečné zúčtovanie s nenávi-
deným prezidentom Snowom 
sa blíži. Hrajú : Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson.
USA, 135 min., ST, MP12, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
PEANUTS: SNOOPY A CHAR-
LIE BROWN VO FILME 
/ (The Peanuts Movie) /
20. - 21. - 22. 11. 2015 piatok 3D 
16:30, sobota 2D 16:30, nede-
ľa 2D 16:30
Snoopy prvýkrát na veľkom 
plátne! Animovaná komédia.
USA, 88 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €, 3D 6 €

STEVE JOBS / (Steve Jobs) /
20. a 22. 11. 2015 piatok 21:00, 
nedeľa 18:30
Stretnutie troch výnimoč-
ných mužov, vyústilo vdo 
výnimočnéhoý filmu o inom 
výnimočnom mužovi. Dráma. 
Hrajú: Michael Fassbender, 
Kate Winslet.
 USA, 122 min., ČT, MP 15, 
vstupné 4 €

BLACK MASS: ŠPINAVÁ DO-
HODA / (Black Mass) /
21. - 22. 11. 2015 sobota 18:30, 
nedeľa 21:00
... medzi FBI a Whitey Bul-
gerom, najznámejším gang-
strom v americkej histórii. 
Hrajú: Johnny Depp, Joel Ed-
gerton. 
USA, 122 min., ST, MP 15, 
vstupné 4 €
 
FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 
100: ZBRUSU NOVÝ ZÁKON 
/ (Le tout nouveau testa-
ment) /
24. 11. 2015 utorok 19:30 
Boh existuje. Žije v Bruseli, je 
poriadne neznesiteľný a celý 
deň len sedí za počítačom. Ko-
média. Hrajú: Catherine De-
neuve, Benoît Poelvoorde.
Belgicko, Francúzsko, Luxem-
bursko, 113 min., ČT, MP 12, 
vstupné 3 €, členovia FK 2 €

PRI MORI / (By the Sea) /
25. - 26. 11. 2015 streda 19:30, 
štvrtok 19:30  
Ich manželstvo sa behom 
v priebehu rokov premeni-
lo v mierne toxický vzťah, 
kde sú radšej sami ako s tým 
druhým. Romantická dráma. 
Hrajú: Brad Pitt, Angelina Jo-
lie. 
USA, 122 min., ČT, MP 15, 
vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
DOBRÝ DINOSAURUS / (The 
Good Dinosaur) /
26. - 27. - 28. - 29. 11. 2015 štvr-
tok 3D 17:00, piatok 2D 16:30, 
sobota 3D 16:30, nedeľa 2D 
16:30
Čo keby asteroid, ktorý raz a 
navždy zmenil život na Zemi, 
našu planétu netrafil a obrov-
skí dinosauri by nikdy nevy-
hynuli? Animovaná komédia. 
USA, 100 min., SD, MP 7, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6 €

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 2 
/ (The Hunger Games: Moc-
kingjay - Part 2) /
27. a 29. 11. 2015 piatok 3D 
18:30, nedeľa 2D 21:00

Konečné zúčtovanie s ne-
návideným prezidentom 
Snowom sa blíži. 
Hrajú: Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson.
USA, 135 min., ST, MP12, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

VICTOR FRANKENSTEIN / 
(Victor Frankenstein) /
27. - 28. 11. 2015 piatok 21:00, 
sobota 18:30
Odhaľte pôvod monštra a 
jeho stvorenie. Horor, dráma. 
Hrajú: James McAvoy, Daniel 
Radcliffe. USA, 109 min., ST, 
MP 12, vstupné 4 €

TAJOMSTVO ICH OČÍ / (The 
Secret in Their Eyes) /
28. - 29. 11. 2015 sobota 21:00, 
nedeľa 18:30
Pravda sa vynorí tam, kde ju 
najmenej čakáte. Krimi thril-
ler. 
Hrajú: Nicole Kidman, Julia 
Roberts. USA, 115 min., ČT, MP 
15, vstupné 4 €

PRIPRAVUJEME :
STAR WARS VII, KAMEŇÁK 
5, MALÝ PRINC, SNEHOVÁ 
KRÁĽOVNÁ 2, MOST  ŠPIÓ-
NOV,  ROCKY : CREED, V 
SRDCI MORA, BOLA TO DI-
VOKÁ NOC, MILENCI TÝCH 
DRUHÝCH, SAVVA, KRAMPUS, 
BOD ZLOMU, PERFEKTNÝ 
DEŇ, SKAUTI vs. ZOMBIE
ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

Predaj a predpredaj vstupe-
niek v pokladnici kina NOVA
/(pondelok - piatok)/ : 12:00 
– 20:00
/(sobota -– nedeľa)/ : 16:00 – 
21:00
Kontakt : 0903 780 080, sic-
nova@sered.sk. 
Program kina, online predaj 
a rezervácie vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk, 

KINO NOVA SEREĎ JE ČLE-
NOM EUROPA CINEMAS 
NETWORK

7. november 2015, 19.00 h 

   Pizzeria NEW YORK – Dom kultúry Sereď 

  LACO DECZI  
    &  

    CELULA NEW YORK 

 

 

  
Vstupné : 5 €, v cene1 drink zdarma 

S hudbou ma baví svet
Hudba dokáže všetko osvie-
žiť, vie dokonale zmeniť at-
mosféru a pocity, niekedy 
dokonca aj ľudské zmýšľanie. 
Mladí ľudia majú v hudbe veľ-
kú záľubu a preto sa často po-
užíva na zatraktívnenie nie-
ktorých akcií či podujatí prá-
ve pre túto vekovú kategóriu.
Stretnutia mladých určené 
na neformálne vzdelávanie 
sa a diskusiu na vážnejšie 
témy preto spoločenstvo 
Youth túžilo obohatiť práve 
touto formou. „Hudobné ve-
čery“ dokázali pritiahnuť po-
zornosť viacerých mladých 
Seredčanov, najmä tohtoroč-
ných birmovancov, ktorí sa 
pravidelne začali stretávať a 
efektívne využívať svoj voľný 
čas.
Vo februári tohto roku sa s 
finančnou podporou mesta 
Sereď a farnosti Sereď poda-
rilo zakúpiť zvukovú a osvet-
ľovaciu techniku, ktorá bola 
potrebná na realizáciu týchto 
večerov. Už od marca sa pra-
videlne raz za týždeň konajú 

v našom kultúrnom dome. 
Sú organizované ako ponuka 
zmysluplného trávenia voľ-
ného času, nakoľko každý hu-
dobný večer má svoju tému, 
ktorá je prínosná pre rozvoj a 
rast mladých Seredčanov.
Spoločenstvo mladých Youth 
ďakuje za finančnú podporu a 
teší sa na ďalšiu spoluprácu s 
mestom a farnosťou!

RKS FaRnOSť SeReď  
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Sekty na Slovensku pijeme už 190 rokov

Protect work: Zvyšujeme finančnú gramotnosť

Súťaž vo varení 
kotlíkových špecialít

Máloktorá firma sa môže 
pochváliť takou bohatou 
históriou a tradíciou ako 
spoločnosť Hubert J.e., 
prvá mimofrancúzska 
fabrika na šumivé vína. 
už 190 rokov ponúka 
Slovákom najkvalitnejšie 
sekty, oceňované na slo-
venských a medzinárod-
ných súťažiach. 

Keď sa v roku 1825 otvorila v 
budove na Radlinského ulici 
fabrika na šumivé víno, nikto 
nemohol tušiť, že budeme piť 
jej sekty ešte aj v roku 2015. 
Hovorí sa, že Johann Evange-
list Hubert, francúzsky vojak 
Napoleonovej armády, Brati-
slavou iba prechádzal a liečil sa 
tu zo svojich zranení z vojny v 
Rusku. Zaľúbil sa do nádhernej 
ošetrovateľky Paulíny, s kto-
rou sa oženil a rozhodol sa na 
Slovensku usadiť. Vďaka svoj-
mu pôvodu poznal tajomstvo 
výroby šampanského, a keďže 
považoval bratislavské vína za 
veľmi kvalitné a vychýrené, 

rozhodol sa v roku 1825 založiť 
firmu J.E. Hubert.

Bohatá história sektov

V skutočnosti to však bolo tro-
chu inak. Johann Evangelist 
a Paulína naozaj existovali, 
ale do firemnej histórie vstu-
pujú až o čosi neskôr. Dnešná 
spoločnosť Hubert J.E. vznik-
la naozaj v roku 1825 ako prvá 
mimofrancúzska fabrika na 
šumivé vína so sídlom na Rad-
linského ulici v Bratislave. Jej 
zakladateľmi však boli páni Jo-
hann Fisher a Michael Schön-
bauer. Už v roku 1842 získala 
firma na prvej uhorskej priemy-
selnej výstave v Budapešti vý-
znamné ocenenia a o štyri roky 

neskôr zlatú medailu za čistotu, 
chuť a kvalitu. 

Neskôr do firmy vstupuje Jo-
hann Evangelist Hubert, ktorý 
mal skutočne za ženu spomí-
nanú Paulínu, tá sa po smrti 
manžela postavila na čelo spo-
ločnosti. Pod jej vedením firma 
zožala mnohé úspechy. Za jeden 
z najvýznamnejších úspechov 
je považovaná udalosť z roku 
1896, keď na výstave v Buda-
pešti uhorský cisár Franz Jozef 
I. ochutnal sekt značky Gentry 
club a povedal: „Toto šampan-
ské je výborné.“

Zmeny v 20. storočí

Spoločnosť úspešne rástla na 
domácom aj medzinárodnom 
trhu. V roku 1945 bola firma zo-

štátnená a postupne začlenená 
do národného podniku Západo-
slovenský liehový priemysel v 
Leopoldove. Následne sa firma v 
roku 1952 presťahovala z Brati-
slavy do Serede, aby bola bližšie 
k vinárskym oblastiam a tu spo-
ločnosť sídli dodnes. 

21. storočie v duchu inovácií
Tento rok spoločnosť Hubert 

J.E. oslavuje svoje 190. výro-
čie. Bohatá história a tradícia, 
prísne dodržiavané postupy 
a takmer dvesto rokov skúse-
ností prispievajú k tomu, že 
spoločnosť každoročne produ-
kuje kvalitné nápoje a získava 
ocenenia na slovenských, ale aj 
prestížnych medzinárodných 
súťažiach. Výroba z roka na rok 
stúpa, čo si vyžaduje moderni-
záciu a automatizáciu výroby. 
Spoločnosť taktiež podporuje 
zvyšovanie úrovne gastronó-
mie a somelierstva na Sloven-
sku.  Už 190 rokov sa firma 
Hubert J.E. spája s oslavami 
úspechov, životných radostí a 
výnimočných momentov. 

Občianske združenie 
Protect work sa v tomto 
roku zapojilo do projektu 
Školy rodinných financií, 
podporeného nadáciou 
deti Slovenska s cieľom 
rozvíjať finančnú gra-
motnosť znevýhodne-
ných skupín.

Finančná gramotnosť zdravot-
ne znevýhodnených ľudí je z 
rôznych príčin v porovnaní s 
intaktnou populáciou na níz-
kej úrovni, čo je zapríčinené 
viacerými edukačnými a spo-
ločenskými faktormi. Naším 
cieľom je finančné vzdelávanie 
určené pre zdravotne znevý-
hodnených, ktoré im otvorí 
cestu k poznaniu hodnoty pe-
ňazí a spôsobov efektívneho 
narábania smerom k šetreniu, 
vhodnému spotrebiteľské-
mu správaniu a ochrane pred 
ekonomickými nástrahami. 
Mnohí z nich majú skreslené 
predstavy o samostatnom ži-
vote. Chýba im jasná predstava, 
ako ho ekonomicky zabezpečiť, 
preto sa často stávajú obeťami 
nekalých obchodných praktík 

a zavádzajúcich trikov na trhu.
 Podnetom k realizácii 

workshopov Škola rodinných 
financií bola potreba zvyšovať 
vedomosti o peniazoch a rozví-
jať schopnosti zdravotne zne-
výhodnených narábať s finanč-
nými prostriedkami, predchá-
dzať ekonomickému zneužíva-
niu a zvyšovať kompetencie na 
rozvoj samostatného rodinné-
ho života, ako aj posilňovať ne-
závislý život hendikepovaných. 
Protect work pravidelne orga-
nizuje interaktívne edukačné 
aktivity, ktoré prispievajú k ich 
lepšej pripravenosti na bežný 
život.

 V praxi neexistuje dostatok 
flexibilných nástrojov, ktoré 
by pripravili zdravotne znevý-
hodnených na trh práce a na 
samostatný život. Z tohto dôvo-
du vznikla iniciatíva OZ Protect 
work, ktoré sa zasadzuje za po-
silňovanie práv osôb s postih-
nutím v oblasti zamestnávania, 
pracovnej a spoločenskej in-
tegrácie, ako aj neformálneho 
vzdelávania so zámerom ná-
cviku životných zručností po-
trebných pre samostatné fun-

govanie.
Do projektu Škola rodin-

ných financií sú zapojené aj 
špeciálne školy pre žiakov s 
postihnutím a bežné školy, s 
ktorými Protect work spolupra-
cuje a v rámci ktorých realizuje 
workshopy orientované na roz-
voj finančnej gramotnosti mla-
dých ľudí. Jednotlivé stretnutia 
vedie vyškolený lektor s certifi-
kátom, ktorý prešiel tréningom 
Školy rodinných financií pod 
záštitou Nadácie deti Sloven-
ska a podporený spoločnos-
ťou Provident Financial. Tento 
program sýti špecifické potreby 
viacerých zraniteľných skupín 
a učí ich, ako narábať s pe-
niazmi priamo v komunitách. 
Spomínaný program prináša 
do komunity zmysluplné a me-
todicky prepracované učenie 
pre život, ktoré vedie k pocho-
peniu základných finančných 
produktov, s ktorými sa bežne 
v živote stretávame, a ktoré vý-
razne ovplyvňujú fungovanie 
rodiny. Náš lektor pomáha mla-
dým ľuďom získavať sociálne a 
finančné zručnosti, ktoré z nich 
urobia „znalcov“ narábania s 

peniazmi v bežnom živote.
 Pravidelné workshopy ŠRF 

sa zaoberajú konkrétnymi otáz-
kami finančného vzdelávania: 
pracovnoprávne vzťahy, ban-
kový a úverový systém, systém 
sporenia a poistenia, rodinný 
rozpočet, ochrana spotrebi-
teľa s cieľom zlepšiť zručnos-
ti účastníkov kurzu, ktorí sa 
naučia, ako správne narábať s 
peniazmi, nielen ako ich efek-
tívne minúť, ale aj ako ušetriť a 
myslieť na rezervy. Realizované 
semináre neposkytujú návod 
ako zbohatnúť, ale najmä vzde-
lávajú, ako viesť rodinný rozpo-
čet, ako nepodľahnúť lákavým 
reklamám, ako sa chrániť pred 
ekonomickými rizikami, vy-
tvárať osobné rezervy a učia aj 
správne komunikovať s ban-
kovými inštitúciami. Cieľom 
je, aby si uvedomovali vlastnú 
zodpovednosť za ekonomické 
správanie a chápali peniaze 
ako nástroj, ktorý môže vylep-
šiť, ale aj zhoršiť našu životnú 
situáciu, ak s nimi nebudeme 
hospodáriť rozumne.

MiRiaM KOTTliK, luCia CinTu-
lOVá, OZ PROTeCT wORK  

V Seredskom campingu 
sa konal druhý ročník 
vysoko návykovej akcie 
s názvom guláš CuP. O 
víťazstvo prišlo zabojovať 
21 súťažných družstiev 
nielen zo Serede, ale aj 
okolitých obcí.

O dobrú náladu sa po celý 
čas starala kuchárom znovu-
zrodená seredská kapela Ce-
laskon pod taktovkou Juraja 
Krivošíka, ktorá sa po 30-tich 
rokoch opäť postavila na pó-
dium pred svojich fanúšikov, 
aby si spolu s nimi zaspomí-
nala na zlaté dobré časy. I keď 

počasie nebolo v tento deň do-
slova ideálne, nikomu to z ná-
lady neubralo. Práve naopak. 
Na súťaž prišli všetci s jas-
ným cieľom. Najprv sa dobre 
zabaviť s priateľmi, potom aj 
niečo dobré uvariť v kotlíku, 
a keď sa podarí, bude aj výhra. 
Šťastie sa tento rok usmialo 
na družstvo KIRA, ktoré skon-
čilo na treťom mieste, druhé 
si odnášali súťažiaci, ktorí sa 
hrdili názvom Cosmos 2, no a 
najlepší gulášik v tomto roku 
navarilo družstvo VYPYSY, kto-
ré tvorili chlapci z Trnavskej 
ulice v Seredi.

STaniSlaVa JanegOVá

V septembri 2015:
Helena Nádaská (1921), 
Anna Pristašová (1938), Ka-
rol Raninec (1954), Jozef Bo-
cora (1961), Ján Labaj (1976), 
Vladimír Hudec (1969), Má-
ria Kapošová (1923), Anna 
Mikéciová (1951), Milan 
Novák (1973), Ľudmila Ku-
bačková (1949), Ing. Milan 
Kochan (1952), Ivan Sabo  
(1966), Mária Modrovičo-
vá (1928), František Drábik 
(1958), Milan Okoličányi 

(1952), Viktoria Stredanská 
(1926) 

V októbri 2015: 
Daša Nyitraiová (1947), Ema 
Hvojníková (1937), Hedviga 
Kubíčková (1930), Daniela
Pastorková (1953), Ľudovít 
Vodička (1930), Magdaléna 
Lakatošová (1947), Alžbeta
Ostradecká (1931), Ferdi-
nand Kompas (1949)  

ČeSť iCH PaMiaTKe!

OPUSTILI NÁS:

Poďakovanie Martinovi Ďuračkovi

Zbierka pre OZ TULÁK

ERko začína Detský čin pomoci 
so zberom vrchnáčikov

Radi by sme sa touto cestou úprimne poďakovali nášmu dlho-
ročnému kolegovi, pánovi Martinovi Ďuračkovi, ktorý s nami 
v spoločnosti Hubert J.E. v Seredi strávil úctyhodných 45 ro-
kov. Pán Ďuračka zastával pozíciu majstra výroby a od júla si 
užíva zaslúžený dôchodok. Jeho práca zostáva inšpiráciou aj 
pre mladších kolegov. 

Svetový deň zvierat sa osla-
vuje 4. októbra. Prvýkrát sa 
oslavoval v roku 1931 vo Flo-
rencii počas stretnutia eko-
lógov. Tento deň bol vybraný, 
pretože naň pripadá sviatok 
sv. Františka z Assisi, ktorý 
bol veľkým milovníkom zvie-
rat a je patrónom zvierat a 
ekológov. Na ZŠ Jana Amosa 
Komenského, sme si sveto-
vý deň zvierat pripomenuli 
zbierkou pre OZ Tulák, Sereď. 
Chceli sme pomôcť zvierat-
kám z nášho mesta a podať 
pomocnú ruku ľuďom, ktorí 
sa o ne obetavo starajú. Preto 

sme na škole vyhlásili zbier-
ku, do ktorej sa zapojili nielen 
naši žiaci I. a II. stupňa, ale i 
panie učiteľky. Naše veľké 
poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí do zbierky prispeli.  

ingRiD  bOHuŠOVá

Detský čin pomoci je 
celoslovenská kampaň, 
ktorej organizátorom je 
eRko. Povzbudzuje deti, 
ale i tých, ktorí s nimi 
pracujú, k nezištným 
skutkom pomoci vo svo-
jom okolí. Koná sa od 
roku 2000 každý rok v 
celom mesiaci október.

Deti počas troch stretiek obja-
vujú význam milosrdenstva v 
ich živote cez rôzne aktivity; 
príbehy; pracovné listy, ktoré 
vypĺňajú doma a pod. V prvom 
stretku cez podobenstvo o 
stratenej drachme prijímajú, 
čo znamená Božie milosrden-
stvo k nám. V druhom stretku 
sa deti učia o telesnom a du-
chovnom milosrdenstve a o 
dôležitosti konania dobrých 
skutkov pre druhých. V tre-
ťom stretku pripravia balíček 
pomoci pre rodiny v núdzi, a 
tak konkrétne prejavia milo-
srdenstvo. Adresátov našich 
balíčkov nám pomáhajú nájsť 
pracovníci Slovenskej kato-
líckej charity. Počas celého 
mesiaca majú deti opäť mož-
nosť zbierať vrchnáčiky z PET 
fliaš, aby tak pomohli chorým 
deťom dostať sa na rehabili-
táciu.
V minulom roku sme vyzbie-
rali vyše pol tony vrchnáči-
kov, ktoré pomohli malému 
Tobiaskovi Labajovi absolvo-
vať nákladnú rehabilitáciu: 

http://erko.sk/617-kilogra-
mov-detskeho-cinu-pomoci/
 
Prečo sa zapájame?
• Zapojené deti sa učia, čo 
znamená byť milosrdným, 
cez konkrétne konanie dob-
rých skutkov a zaslaním ba-
líčka pomoci rodinám v nú-
dzi.
• Aj drobnými prejavmi dob-
ra pomáhame ku skvalitne-
niu života ľudí v našom oko-
lí. Chceme ukázať deťom, že 
každý, aj ten najmenší dobrý 
skutok, zaváži a pomôže zme-
ne jeho okolia – jeho sveta k 
lepšiemu. Za pomoc a dobro 
sa nemajú hanbiť, ale majú 
hrdo konať dobré skutky.
• eRkári nežijú len sami pre 
seba a pre svoje stretko, ale 
stávajú sa účastnými aj na 
živote širšieho spoločenstva.
Náš partner
Vďaka spolupráci so Sloven-
skou katolíckou charitou 
môžu detské skupinky nájsť 
adresátov pre svoje balíčky 
pomoci a môžu do nich za-
baliť to, čo núdzne rodiny na 
Slovensku naozaj potrebujú. 
Čo je eRko?http://www.sered.
fara.sk/aktivity/spolocen-
stva/erko/aktuality/186-vie-
te-co-je-erko. Viac info na: 
www.sered.fara.sk/aktivity/
spolocenstva/erko

anDReJ MaCHO, 
eRKO SeReď  
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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.

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.

Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI na kine NOVA

Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej vašej fir-
my, alebo akcie, ktorú organizu-
jete v meste Sereď a jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI na 
Cukrovarskej ul. LED panel o s 
rozmeroch rozmermi 7,7 m x 1,1 
m je viditeľný z Cukrovarskej ul., 
na ktorej trvale žije 1 200 obča-
nov mesta a sú na nej umiestne-
né viaceré obchodné prevádzky 
so stovkami návštevníkov den-

ne. Panel je dobre viditeľný aj z 
hlavnej cesty na Cukrovarskej 
ulici, ktorou vodiči prichádzajú 
na neďalekú križovatku. Spuste-
ný 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 tel.: 0911 424 083, riadi-
teldk@sered.sk.

• Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka nebytové 
priestory v Dome kultúry (bývalé priestory Pizzerie 
New Your) o výmere 155 m2, z čoho priestory kaviarne 
sú o výmere 118 m2 a sociálne a obslužné priestory o 
výmere 37 m2. Súčasťou ponuky je aj terasa o výmere 
27,5 m2.

• Mesačné náklady – nájomné a predpokladané ener-
gie za uvedené nebytové priestory, vrátane terasy,  
predstavujú 999 EUR s DPH.

• Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka uvedené neby-
tové priestory len za účelom prevádzky kaviarne alebo 
denného baru, ktorý bude otvorený v období zimného 
času do 22.00 hod. a v období  letného času do 23.00 
hod., s výnimkou súkromných akcií.

• Súčasťou zmluvných podmienok bude aj požiadav-

ka prenajímateľa poskytovať služby kaviarne, resp. den-
ného baru pre uzavretú spoločnosť v prípade plesov 
konaných  v estrádnej sále Domu kultúry, v počte cca 6 
x do roka, resp. bez prerušenia prevádzky kaviarne po-
skytnúť priestory kaviarne, resp. denného baru pre vý-
stavy, vernisáže, vystúpenie hudobnej skupiny, besedy 
organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom 
Sereď.

• V ponúkaných priestoroch je nutná oprava terasy a  
vybudovanie novej kanalizácie, prenajímateľ požaduje, 
aby nájomca na vlastné náklady opravil terasu a scho-
dy a prenajímateľ vybuduje novú kanalizáciu v termíne 
podľa dohody.

• Ostané podmienky nájmu budú predmetom dohody.
 Info na tel.č.: 0917 972 114

NOVEMBROVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 

TOP SCI-FI, HOROR A FANTASY V KNÍHKUPECTVE SLNEČNICA

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

KNÍHKUPECTVO
slnecnica@sered.sk  

0948 886 543

Kníhkupectvo Slneènica
Otváracie hodiny 
PONDELOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
UTOROK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
STREDA10,00 -12,0013,00 - 
18,00
ŠTVRTOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
PIATOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
SOBOTA10,00 - 12,00

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk, 
tel:  0948 886 543

Správa majetku Sereï, s.r.o.  Námestie republiky 
1176/10, 926 01 Sereï 
IÈO: 46439 773
Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra 
759/35, 926 01 Sereï 
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

KNÍHKUPECTVO

OTVÁRACIE HODINY 

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk

tel:  0948 886 543

Správa majetku Sereï, s.r.o.  Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereï 
IÈO: 46439 773

Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra  759/35, 926 01 Sereï 
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

PONDELOK:

UTOROK:

STREDA:

ŠTVRTOK:

PIATOK:

SOBOTA:

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00

Hľadáte vhodné priestory pre svoju novú kaviareň, resp. denný bar 
za 999 Eur / mesiac vrátane nájomného a energií?

Zviditeľnite svoju firmu na našej cyklotrase !
Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť si reklamnú 

tabuľku svojej spoločnosti o s rozmeroch rozmermi 30 x 30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 
Cena na kalendárny rok je 50 eur Eur bez DPH. Info na tel .č.: 0917 972 114

•		halloween	Halloweenu	-–	od	30.	10.	2015	a	celý	
november		2015	ponúka	kníhkupectvo	Slnečnica	
10	%-nú	zľavu	na	hororové,	fantasy	a	scifi	knihy
•	10	%-nú	zľavu	na	ktorúkoľvek	knihu	v	kníhkupectve	
Slnečnica má každý zákazník, ktorý predloží  pri kúpe 
knihy	5	lístkov	z	rôznych	kultúrnych	(filmových	alebo	
divadelných)	podujatí	organizovaných	od	1.	11.	2015	
Domom	kultúry	v	Seredi	(napr.	5	lístkov	z	rôznych	
filmových predstavení z kina NOVA alebo kombinácia 
lístkov z rôznych filmových  predstavení  z kina NOVA a z 
divadelných predstavení), 

•	každý	zákazník,	ktorý	nakúpi	od	1.	11.	2015	
v	kníhkupectve	Slnečnica	nad	15	EUR,	dostane	kupón	s		
10	%-nou	zľavou	na	občerstvenie	v	CINEMA	BUFETE	kina	
NOVA 
V kníhkupectve Slnečnica si môžete kúpiť alebo objednať 
knihy z vydavateľstva Ikar, a. s., Slovart, spol. s r. o,   
EvitaStore, s. r. o.  a Albatros Media Slovakia s. r. o., a tak 
ušetriť na poštovnom. 
Informujte sa na: 
tel.	č.:		0948	886	543		alebo		email:	slnecnica@sered.sk			
alebo	www.slnecnica.sered.sk			

MARŤAN
Pred šiestimi 
dňami sa astro-
naut Mark Wat-
ney stal jedným z 
prvých ľudí, ktorí 
pristáli na Marse.
Dnes nepochy-
buje, že bude 
prvý, kto na ňom 
aj zomrie.
Spočiatku úspešná misia na po-
vrchu Marsu sa musí predčasne 
ukončiť pre piesočnú búrku, ktorá 
ohrozuje život posádky. Mark pri nej 
takmer zahynie, a keď sa preberie, 
nachádza sa v úplne novej život-
nej situácii. Ostal celkom sám na 
planéte, ktorá akoby sa ho zo všet-
kých síl pokúšala zabiť. Nemá ako 

oznámiť Zemi, že je nažive, a aj keby 
sa mu to podarilo, jeho zásoby ani 
zďaleka nepostačujú, aby prežil do 
príletu ďalšej kozmickej lode. 
Na druhej strane, aj tak asi nebude 
mať dosť času, aby zomrel hladom. 
Poškodené vybavenie, kruté mar-
ťanské prostredie a starý známy 
„ľudský faktor“ so svojimi prešľapmi 
a chybami ho môžu zabiť oveľa skôr.
Mark však nie je ochotný len tak to 
vzdať. Vďaka svojej vynaliezavosti, 
technickým schopnostiam a zary-
tému odhodlaniu vytrvalo bojuje s 
jednou neprekonateľnou prekáž-
kou po druhej. Vystačí mu silná vôľa 
a hlboké znalosti na to, aby prekonal 
neprekonateľné?
Andy Weir, 2015, 408 strán, pevná 
väzba, slovensky

HRY O ŽIVOT 
(TRILÓGIA)
Kniha obsahuje 
všetky tri časti 
trilógie: Hry o 
život, Skúška 
ohňom, Droz-
dajka.
Na troskách bý-
valej Severnej 
Ameriky vy-
rástol Panem, ovládaný bohatým 
Sídlom, ktoré obklopuje dvanásť 
podrobených obvodov. Nenávide-
né Sídlo vládne železnou päsťou. 
Raz do roka povolá z každého 
obvodu chlapca a dievča do hier o 
život, aby pobavili televíznych di-
vákov skutočným bojom na život 
a na smrť. 

Medzi nimi sa dobrovoľne ocitne 
šestnásťročná Katniss Everdee-
nová, odhodlaná za každú cenu 
prežiť. Aj víťazstvo však môže 
mať trpkú príchuť, oslavné tur-
né po jednotlivých obvodoch sa 
zmení na krutú skúšku ohňom. 
Symbolom odporu proti Sídlu sa 
stáva drozdajka, vtáčik, ktorého 
nosí Katniss na hrudi v podobe 
zlatej brošne. Obe znepriatelené 
strany ju preto vnímajú ako živý 
symbol rebélie a zamýšľajú využiť 
ju v mocenskom súboji. Okrem 
toho sa Katniss až zúfalo nevyzná 
vo vlastných citoch, najradšej by 
sa rozdvojila, lebo vie, že obaja jej 
nápadníci, Peeta aj Gale, by si jej 
lásku zaslúžili...



Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

olga.lenicka@petitpress.sk

www.nitra.sme.sk

www.echo.sme.sk
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NOVOOTVORENÁ 
PREDAJŇA
 
DETSKÉ 
ROZPRAVKOVÉ 
OBLEČENIE

SEREĎ, Námestie Slobody  - 2894 / 3
t.č - 0910 888 915
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Prečo  pracovať  v EUROPERSONAL-e?
 pracovná  zmluva  bez skúšobnej  doby  bezplatná  právna  poradňa  bezúročné  Mikropôžičky
 sociálna program  - rôzne súťaže a motivačné programy  pre zamestnancov
 celodenná  starostlivosť koordinátorom  zabezpečené ubytovanie a doprava
 

Práca  v automobilovom  priemysle 
 Vodič  VZV
 Montážny  pracovník
 Manipulant

www.pracahned.eu   
praca@pracahned.eu

Miesto  práce:  Bratislava, Trnava, Lozorno, Senec,Galanta,Sereď

Mzda 700,-€ /mesiac

Zvolen 0917 839 691 / Prešov 0917 839 697, 0915 573 600, Žilina 0918 844 898 / Bratislava 0948 002 048

Vyškolíme Vás a ponúkneme prácu 
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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
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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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Otvarácie hodiny 
po - pia

od 9.00 do 18.00 
so od 9.00 do 13.00.
Na námestí v Seredi

0918 973 962

Novootvorené 
Kvetinárstvo - v Seredi

Ponúkame: 
čerstvé kvety vence 
vela darčedových 

predmetov
Adresa: nachádza sa medzi čínským bistrom  

a bagetérie mexiko
Otváracie doba: Pondelok - Piatok - 9 - 18 hod, 

v Sobotu - 9 - 12 hod.

Obuv - REBEKA  v Seredi
Ponúkame:

 široký výber dámskej a pánskej kožennej obuvi
 najväčší výber kabeliek v meste

 veľký výpredaj minuloročných vzorov
Ponúkame obuv značky:

TAMARIS , MARCO TOZZI , JANA , CAPRICE , NESCOR.
 

Otváracie doba: Pondelok - Piatok - 9 - 18 hod, v Sobotu - 9 - 12 hod.
Adresa: Delta pasáž

Novootvorený 

Bazár - v Seredi
Komisionálný predaj

Otváracia doba: pondelok - piatok - 9 -18 hod. 
sobotu 9 - 12 hod. 

Nachádzame sa 
Delta pasáž vedľa obuvi REBEKA



seredské novinky10
Rok 2015 
v OZ POMOCNÍČEK 

Výzva o pomoc pri 
poskytovaní sociálnych 
služieb 

Občianske združenie PO-
MOCNÍČEK oslávilo v októbri 
už svoje tretie narodeniny. Za 
ten čas zorganizovalo mnoho 
podujatí, či už kultúrnych, 
detských, alebo športových. 
Rok 2015 sa však niesol v du-
chu plnenia sna, a to otvore-
nia Denného Centra POMOC-
NÍČEK. V máji tohto roku bolo 
centrum pre hendikepované 
deti pokrstené a odvtedy sa 
v ňom denne vystrieda viac 
než desať detí na terapiách u 
fyzioterapeutky a špeciálnej 
pedagogičky. Poskytované 
terapie sú na vysokej kvalita-
tívnej úrovni, o čom svedčia 
pokroky detí.

V septembri sa konal druhý 
ročník Behu Nádeje. S hrdos-
ťou môžeme povedať, že poč-
tom registrovaných bežcov 
aj  výnosom bol prvý ročník 
prekonaný. Výťažok vo výš-
ke 5 671€ bol prerozdelený 
deviatim deťom a zvyšok sa 
použil na nákup liečivých 
hudobných nástrojov Den-
ného Centra. Beh aj v tomto 
roku podporil svojou účasťou 
Matej Sajfa Cifra.

Od októbra sa začal predaj 
v poradí už štvrtého charita-
tívneho kalendára, tentoraz 
s názvom „Aj ja som Pomoc-
níček“. V kalendári nájdete 
19 známych osobností, ktoré 
svojou účasťou podporili nie-
ktoré z podujatí počas celej 
existencie združenia. Pre-
dajom kalendára bude pod-

porených osem detí, ktoré 
sú jeho súčasťou. V prípade 
záujmu si ho môžete kúpiť 
na mnohých predajných 
miestach, ale aj online na 
www.kalendar.pomocnicek.
sk.

November sa nesie v du-
chu tradičného Vianočného 
koncertu, ktorý bol vôbec 
prvou organizovanou akciou 
združenia. Za roky fungova-
nia bol podporený mnohými 
známymi tvárami, tento rok 
medzi ne patrí Miro Jaroš či 
Igor Kmeťo.

Dlhodobé prípravy patria 
jednoznačne plesu. V januári, 
presne 29. 1. 2016, sa uskutoč-
ní už jeho tretí ročník. Prí-
značný názov „Benefičný ples 
plný hviezd“ prezrádza, že 
medzi hosťami večera budú 
opäť známe tváre. Nádher-
ne vyzdobená sála, zábavný 
program, bohatá tombola a 
priateľská atmosféra sú tiež 
jeho neoddeliteľnou súčas-
ťou.

Za tri roky existencie pre-
rozdelilo združenie sumu 
vo výške 42 366 €. Každý, kto 
podporil POMOCNÍČEK o. z. 
akoukoľvek formou, podporil 
správnu vec! Deti, ktoré boli 
obdarené, použili financie na 
terapie, rehabilitácie či po-
môcky, ktoré im skvalitňujú 
či uľahčujú život. Pomáhajte 
nám pomáhať aj naďalej. Je 
to skvelý pocit!

OZ POMOCníČeK  

Trnavská arcidiecézna cha-
rita prostredníctvom Centra 
pomoci človeku Sereď pomá-
ha  ľuďom v sociálnej a hmot-
nej núdzi, v krízovej situácii 
a ľuďom žijúcim na ulici už 
viac ako tri roky. V posledných 
troch zimných obdobiach 
prevádzkovala v priestoroch 
Centra pomoci človeku Sereď 
aj nízkoprahovú nocľaháreň. 
Počas zimných mesiacov po-
skytla prístrešie na prenoco-
vanie viac ako 100 osobám a 
službu využívalo priemerne 
20 klientov za noc. Služba bola 
spoplatnená sumou 1 euro na 
osobu a noc. Klienti, ktorí boli 
bez príjmu, mali možnosť si 
nocľah odpracovať.

 Nocľaháreň zabezpečuje 
základnú životnú potrebu 
– spánok. Pre ľudí žijúcich 
na ulici je nevyhnutnosťou 
oddýchnuť si počas noci v 
bezpečnom prostredí a tep-
le, ktoré ponúka nocľaháreň, 
a načerpať tak nové sily na 
zvládanie riešenia problémov. 
Len oddýchnutý človek je pri-
pravený riešiť svoje problémy. 
Prevádzkovanie nocľahárne 
počas zimných mesiacov je 
nevyhnutnosťou. Snahou je, 
aby ani jeden bezdomovec ne-
zamrzol a neumrel v zime na 
ulici   pre nedostatok pomo-
ci. Centrum pomoci človeku 
Sereď plánuje sprevádzkovať 
nocľaháreň aj tento rok – v 
období od 1. decembra 2015 do 

31. marca 2016.
 Prosíme všetkých, ktorým 

nie sú ľahostajné osudy ľudí 
na ulici, aby nám pomohli s 
realizáciou plánu a prispeli k 
skvalitneniu poskytovaných 
služieb pre všetkých ľudí na 
okraji spoločnosti.

Veľmi by sme ocenili spon-
zorskú pomoc, ale aj pomoc od 
jednotlivcov. Pomôcť môžete 
vo forme stravných lístkov, 
suchých potravín (konzervy, 
cukor, káva, čaj, instantné 
polievky), čistiacich a dezin-
fekčných prostriedkov, hy-
gienických potrieb, uterákov, 
utierok, osušiek, posteľnej 
bielizne, diek, spacích vakov, 
nového i obnoseného – čisté-
ho zimného šatstva – hlavne 
pánskeho. Zvlášť privítame 
spodnú bielizeň, ponožky, ru-
kavice, čiapky, šále, spodky, 
zimné bundy, topánky...

 Miesto, kde môžete pri-
niesť tieto potrebné veci, je: 
Centrum pomoci človeku, 
Garbiarska 18 (budova bývalej 
Základnej školy), Sereď.

Otvorené je: Po, Ut, Št, Pia: 
9:30 – 13:30 hod.

Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa rozhodnú akýmkoľvek 
spôsobom prispieť k realizácii 
cieľov Centra pomoci človeku 
Sereď. Trnavská arcidiecézna 
charita, Centrum pomoci člo-
veku Sereď, Vladimíra Klok-
nerová charita.sered@chari-
tatt.sk, 0948 944 449.

PRÁVNIK RADÍ

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Ako neskočiť na podvodné telefonické nákupy
Radíme,akosachrániť
predpodvodným
telemarketingom,ktorý
využívajúniektorí
obchodníci.

Najväčšou výhodou telemar-
ketingového nákupu tovaru je
ušetrený čas a peniaze. Nakú-
piť prostredníctvom telefo-
nického rozhovoru nezaberie
viac ako 3-5minút a zároveň sa
spotrebiteľ nemusí fyzicky
premiestňovať ku kamennej
predajni.
Vzhľadom k zníženým pre-

dajným nákladom predajcu je
navyše väčšinou takto ponú-
kaný tovar finančne zvýhod-
nený a cenovo atraktívnejší.
Treba však upozorniť aj na

výskyt nekalých obchodných

praktík niektorých predajcov,
ktorí zneužívajú nižšiu nepo-
zornosť kupujúceho, či úmy-
selne zamlčanie niektorých
podstatných skutočností. Nie-
kedy sa môže stať, že do poš-
tovej schránky príde zásielka,
na ktorú sa ani dotyčný nepa-
mätá. List sa väčšinou odvolá-
va na uskutočnený telefonický
hovor s objednávkou tovaru.
A následne domov začnú cho-
diť pravidelné balíky, o kto-
rých adresát nemá ani tuše-
nia. Avšak aj takýmto prakti-
kám sa dá brániť.
„Odporúčame ubezpečiť sa

hneď na začiatku telefonické-
ho rozhovoru, že hovor je na-
hrávaný. V prípade, ak by ope-
rátor neponúkol možnosť na-
hratia hovoru, v danom hovo-

re radíme nepokračovať. Seri-
ózne call centrá všetky svoje
hovory po súhlase klienta aj
nahrávajú. Nahrávka slúži pre
ochranu v prípade reklamácie
alebo vrátenia tovaru. Pred
ukončením hovoru je dobré

žiadať o sumarizáciu predaj-
ných podmienok, dôkladne si
ich vypočuť a nebáť sa na ne-
zrovnalosti telefonického
operátora spýtať,“ radí Ľuboš
Pajerský z eCall Slovakia.

(TASR)

ILUSTRAČNÉ FOTO: VLADIMÍR ŠIMÍČEK

Mzdu môžu zamestnanci
vymáhať na súde
PODANIE ZAČNE PO ZAPLATENÍ POPLATKU
Akvámzamestnávateľ
nechcevyplatiťmzdu,
môžetevyužiťnasledovné
zákonnépostupy.

Zamestnanci obyčajne neve-
dia, ako postupovať pri vymá-
haní mzdy od zamestnávateľa.
Môže ísť nielen o nevyplatenú
mzdu, ale aj o náhradu mzdy,
cestovné náhrady, náhradu za
pracovnú pohotovosť, či náh-
radu príjmu pri dočasnej pra-
covnej neschopnosti zamest-
nanca. V prípade, že zamest-
návateľ s ich vyplatením meš-
ká, mali by ho najskôr dopo-
ručeným listom vyzvať na vy-
platenie dlžnej sumy v určitej
lehote.
Ak na výzvu nezareaguje,

nasledovať by mala výzva pred
podaním žaloby, ktorú treba
zaslať tiež doporučeným lis-
tom.

Čomáobsahovaťvýzva
„V predžalobnej výzve treba
zamestnávateľa upozorniť
jednak na podanie trestného
oznámenia, ďalej na podanie
návrhu na vydanie platobného
rozkazu, a tiež na podanie
podnetu, ktorý budú adresovať
na inšpektorát práce. Ak ani na
túto výzvu zamestnávateľ ne-
reaguje, nasledovať by malo
trestné oznámenie pre podoz-
renie zo spáchania trestného
činu nevyplatenia mzdy a od-
stupného. Súčasne treba podať
návrh na okresný súd vmieste
bydliska alebo sídla dlžníka
o vydanie platobného rozka-
zu,“ radí hovorkyňa Národné-
ho inšpektorátu práce Slavěna
Vorobelová.
Pripomína tiež, že mzda je

podľa Zákonníka práce splatná
pozadu za mesačné obdobie
najneskôr do konca kalendár-
neho mesiaca, ak sa v kolek-
tívnej zmluve alebo v pracov-
nej zmluve nedohodlo inak.
Vzťahuje sa to aj na všetky
zložky príjmu zamestnanca.

V podaniach by mal okolnosti
pravdivo opísať, nezabudnúť
označiť dôkazy, napríklad vý-
zvy, ktoré bez úspechu adre-
soval zamestnávateľovi.
V návrhu treba označiť súd,

uviesť svoje meno a priezvis-
ko, bydlisko, dátum narode-
nia, údaj o štátnom občian-
stve, poprípade aj údaje
o právnom zástupcovi, ktorý
bude zamestnanca zastupovať
pred súdom. Rovnako treba
označiť dlžníka, ktorý je na sú-
de v postavení odporcu. V ná-
vrhu na vydanie platobného
rozkazu treba vyčísliť dlh
a uviesť, ako by mal súd v da-
nej veci rozhodnúť. Nezabud-
núť na dátum a vlastnoručný
podpis.
Platobnýrozkazsapodávana

tlačive, ktoré je k dispozícii na
webovom sídle ministerstva
spravodlivosti www.justi-
ce.gov.sk. Vyhotovený má byť
v takom počte, aký je počet
dlžníkov – odporcov a ďalšie
vyhotovenie je určené pre súd.

Platí to aj o listinných dôka-
zoch, ktoré musia byť jasne
špecifikované a priložené
k návrhu.
Podmienkou začatia kona-

nia na súde je tiež zaplatenie
súdneho poplatku. Platí sa 6 %
z hodnoty sporu, minimálne
však 16,50 eura, maximálne 16
596,50 eura. Neplatí sa z hod-
noty príslušenstva. Ak teda
zamestnávateľ dlhuje 1000 eur
na mzde a ďalších 500 eur na
úrokoch, súdny poplatok vo
výške 6 % sa platí len zo sumy
1000 eur. Zamestnanec môže
súd požiadať o oslobodenie od
súdneho poplatku.

Môžetepodaťokamžitú
výpoveď
Platobný rozkaz vydá súd naj-
neskôr do desiatich pracov-
ných dní od splnenia podmie-
nok.
Zamestnanec má právo po-

dať podnet na príslušnom in-
špektoráte práce. Inšpektorát
však podľa hovorkyne NIP ne-

má oprávnenie vymôcť za-
mestnancovi dlžnú mzdu.
Môže zamestnávateľovi naria-
diť, aby odstránil zistené po-
rušenie zákona, prípadne mu
uložiť pokutu.
Nevyplatenie mzdy a ostat-

nýchnárokovalebo ich častí do
15 dní po splatnosti je aj dôvo-
dom, pre ktorý môže zamest-
nanec okamžite skončiť pra-
covný pomer. Môže tak urobiť
iba v lehote jedného mesiaca
odo dňa, keď sa o tom dozve-
del. V takom prípade má nárok
na náhradumzdy v sume svoj-
ho priemerného mesačného
zárobku za výpovednú dobu
dvochmesiacov.
Na webovej stránke

www.nip.sk sú zverejnené
vzory výzvy na vyplatenie
mzdy, predžalobnej výzvy,
trestného oznámenia a okam-
žitého skončenia pracovného
pomeru. Vzor platobného roz-
kazu je na www.justi-
ce.gov.sk.

(TASR)

Práca
Niekedy sa stáva, že zamestnávateľ „zabudne“ na výplatu.

ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK

Skutočne rozumieme pojmu
„minimálna trvanlivosť“?
Akoukázal prieskum,pri
označení „spotrebujte
do“, 44%Slovákovvie, že
danápotravinabysapo
uplynutí dátumuužne-
malakonzumovať.

Slováci pojmu „minimálna
trvanlivosť“ rozumejú menej
než európsky priemer. Ako
vyplynulo z prieskumu Euro-
barometer, iba 38 % Slovákov,
vie, že ak je na potravine uve-
dené označenie „minimálna
trvanlivosť“, znamená to, že
potraviny sa dajú konzumo-
vať aj po tomto dátume za
predpokladu, že boli správne
skladované.
Pri označení „spotrebujte

do“ 44 % Slovákov vie, že daná
potravina by sa po uplynutí
dátumu už nemala konzu-
movať. Je už riziková pre
zdravie. Podľa zverejnených
výsledkov Eurobarometra iba
47 % Európanov chápe presný
význam označenia ”mini-
málna trvanlivosť” a 40 % ne-
má jasno v prípade označenia
”spotrebujte do”.

Prieskum Európskej komi-
sie sa zaoberal plytvaním po-
travinami a označovaním
dátumu spotreby. „V Európe
ročne vyhodíme asi 100 mili-
ónov ton potravín, to je na-
ozaj veľmi veľa. Ak nezmení-
me náš prístup, tak toto číslo
stúpne do roku 2020 na 120
miliónov ton ročne. Európa
tým každý rok stráca približ-
ne 200 miliárd eur. Potrebu-
jeme prijať opatrenia, ktoré
pomôžu znížiť plytvanie po-
travinami a prispejú k šetre-
niu nákladov, prírodných
zdrojov, ale aj životného pro-
stredia,“ uviedol vedúci Za-
stúpenia Európskej komisie
na Slovensku Dušan Chre-
nek.
Pomôcťbymohlopodľa63%

Európanov lepšie plánovanie
jedál v domácnosti a spotre-
bovanie zvyškov jedla na-
miesto jeho vyhadzovania.
Na Slovensku sa v prospech

plánovania nákupov vyslovi-
lo 47 % opýtaných, 33 % sú-
hlasí so spotrebovaním zvyš-
kov. (SITA)

Susedove zvieratá
sa pohybujú po obci
Právneporadenstvo
poskytujeAdvokátska
kancelária JUDr. PaedDr.
IvanPecník, PhD.,MBA.

l Vobcimámeproblémso
susedom,ktorémuopako-
vaneutekajúhospodárske
zvieratáa voľne sapohy-
bujúpoobci alebopo su-
sednýchpozemkoch. Sused
mápoškodenýplot, to
umožňuje, abyhospodár-
ske zvieratáutiekli z jeho
pozemku. Snažili sme sa so
susedomdohodnúť, avšak
nepodarilo sanámhopre-
svedčiť, aby si plot opravil.
Jemožnévlastníkaprinú-
tiť, aby si oplotil pozemok?

Martina, Dobrá Niva

– Problematika vlastnícke-
ho práva a s tým súvisiacich
susedských vzťahov je obsia-
hnutá v § 123 a nasledujúcich
Občianskeho zákonníka. Ob-
čiansky zákonník zakotvuje
rovnosť vlastníckeho práva
všetkých vlastníkov, každé-
mu vlastníkovi je poskytova-
ná rovnaká miera ochrany.
Podľa § 124 Občianskeho zá-
konníka. „Všetci vlastníci
majú rovnaké práva a povin-
nosti a poskytuje sa im rov-
naká právna ochrana.“
Na váš prípad je možné ap-

likovať § 127 ods. 1 Občianske-
ho zákonníka, podľa ktorého
„vlastník veci sa musí zdržať
všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažo-
val iného alebo čím by vážne
ohrozoval výkon jeho práv.
Preto najmä nesmie nad mie-
ru primeranú pomerom ob-
ťažovať susedov hlukom,

pra-
chom,
popol-
čekom,
dymom,
plynmi,
parami,
pachmi,
pevný-
mi a te-
kutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami, ne-
smie nechať chované zviera-
tá vnikať na susediaci poze-
mok“. Teda každý vlastník
pozemku je povinný okrem
iného zabrániť, aby jeho cho-
vané zvieratá vnikali na su-
sediaci pozemok. Je pravdou,
že jedným z opatrení na to
slúžiacim je oplotenie po-
zemku.
Problematika oplotenia

pozemku je upravená § 127
ods. 2 Občianskeho zákonní-
ka: „Ak je to potrebné a ak to
nebráni účelnému využíva-
niu susediacich pozemkov
a stavieb, môže súd po zistení
stanoviska príslušného sta-
vebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný
pozemok oplotiť.“
Na to, aby súd uvedeným

spôsobom rozhodol je po-
trebné podať návrh, ktorý
vám môže pomôcť spracovať
právnik.Predobrátenímsana
súd však odporúčam pokúsiť
sa danú vec riešiť mimosúd-
ne, prípadne za účasti staros-
tu obce alebo pracovníkov
obecného úradu.

Svoje otázky týkajúce sa práv-
nych problémovmôžete posielať

na našu e-mailovú adresu:
otazkyprepravnika@gmail.com.
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pohrebná 
hostina

majúci 
tvar kruhu 1

krásavec 
v gréckej 
mytológii

zberateľ 
známok

Adriana 
(dom.)

okrem 
iného

kruh okolo 
Mesiaca

vykonávaj 
modlitbu

Pomôcky:
areaola, 

OIV

automatic 
noise 
limiter 
(skr.)

kabína 
pilota

Pomôcky:
MEN, 

Ruen, Vea, 
VPA

kde, 
ktorým 

smerom

Slovenský 
zväz 
spot-

rebných 
družstiev

trápna 
situácia 
(hovor.)

hĺbková 
kontrola

tlačová 
agentúra 
Egypta

jeden, po 
anglicky

Ku-klux-
klan

v africkom 
štýle

amerí-
cium (zn.)

akže________

sídlo v 
Nórsku

kus (skr.)
tam, 

tamto 
(nár.)

ste, sú, po 
anglicky

rím. č. 503________

The Eu.rop.
Migrat. Net-
work (skr.)

priamo________

tlačová 
agentúra 
Burkiny

Armádny 
zbor (skr.)________

Jadran 
(hovor.)

sídlo v 
Bulharsku________

posunutie

infekčná 
choroba, 
ružienka

3________

záloha

oficiálna 
štátna 
pieseň________

žijem

Apolónia 
(dom.)________

osobné 
zámeno

EČV 
Prievidze________

vymieňal 
sa

dokonči 
pitie________

okrášli

zimné 
vetrovky nula

spolu

prichytá-
vali nitom________

2

Miroslav 
(dom.)________

knôt, po 
česky

jdovatá 
huba________

nástroj na 
kopanie

ovčiarsky 
(skr.)

5________

Int. Statis-
tical Instit.

askéza________

ťažné 
zvieratá

nikel (zn.)________

kalil

mätie

odkaz, po 
anglicky________

slabo 
horel

Anna (v 
Anglicku)________

otec, 
tatko

patriaci 
Adovi________

anglický 
valčík

výlučok z 
tela________

svet, po 
rusky

Near 
infrared 
radiation 

(skr.)

ostiny________

meno 
Strakovej

úder v 
boxe________

vzduch, po 
anglicky

Úr. pre vi-
nič a hrozno________

ovocná 
záhrada

obrnený 
transportér________

žreb

hradba________

nasával

znemož-
ňuj

namotal 
sa

4________

typ Forda

kráča vineta, 
nálepka

Slovinsko 
(kód)

obruč, 
krúžok 
(zast.)

kôrovec

meno 
romá-
novej 

postavy 
Croft

predložka 
viažúca 
sa k 2. 
pádu

Average 
Success 

Rate

meno 
herca 

Pacina

lyrický 
(skr.)
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Chcete u nás inzerovať? Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677
e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

Sereď, Jesenského
Úžitková plocha bytu je 
83m2. Nachádza sa na 4. 

poschodí. Vybavenie bytu: 
pôvodný stav.

55 000.-€3 izb.byt

0905 605 088

Sereď, Spádová ul.
Úžitková plocha bytu je 
65m2. Nachádza sa na 3. 

poschodí z 3. Stav objektu: 
čiastočná rekonštrukcia.

55 000.-€3 izb.byt

Sereď, Dolnomajer.
Úžitková plocha bytu je 
40m2. Nachádza sa na 2. 
poschodí. Stav objektu: 
čiastočná rekonštrukcia. 

37 000.-€1 izb.byt

Sereď, Novomestská
Úžitková plocha bytu je 
38m2. Nachádza sa na 4. 
poschodí z 7 s výťahom. 

všetko v pôvodnom stave. 

39 900.-€1 izb.byt

Sereď, Komenského
Úžitková plocha bytu 
je 62m2. Byt je možné 

využiť aj na podnikateľskú 
činnosť.

60 000.-€2 izb.byt

Sereď, Kukučínova
Úžitková plocha bytu je 

60m2. Vykurovanie lokálne 
plynovými kachľami. 

VÝRAZNE ZNÍŽENÁ CENA

43 000.-€2 izb.byt

Sereď, Strednočep.
Úžitková plocha je 523m2, 

podlahová 220m2. Prí-
padná oprava fasády je v 

réžii predávajúceho.

166 000.-€4 izb.RD

Sereď, Športová ul.
Podlahová plocha 185m2, 
zastavaná 401m2. Strecha: 
plochá. Inž. siete všetky.

125 000.-€4 izb.RD

Sereď, Vážska ul.
Úžitková plocha je 840m2, 
podlahová 125m2, zasta-

vaná 495m2, pivnice 65m2. 
RD je v pôvodnom stave.

63 000.-€4 izb.RD

Váhovce
Úžitková plocha je 489m2, 

podlahová 75m2, zasta-
vaná 321m2, Stav objektu: 

pôvodný stav.

33 000.-€3 izb.RD

Dolná Streda
Úžitková plocha je 143m2.

Radová výstavba. 
NOVOSTAVBA

79 900.-€

Dolná Streda
Celková výmera pozem-

kov je 650m2. IS sú v 
štádiu budovania a budú v 
dostupnosti k pozemku. 

31 000.-€

www.wingsreality.eu, dusan@wingsreality.euNámestie Republiky 4466/11

3 izb.RD Pozemok
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www.dianagold.sk

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

ZLATNÍCTVO

Ponúkame aj široký výber 

zásnubných prsteňov,
zlatých a strieborných 
šperkov.

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

Predajňa:
Sereď, Námestie Slobody 1196

ŠAĽA

Plyny pre firmy a živnostníkov 
Acetylén, kyslík, argón, hélium, stlačený vzduch, technický 
CO2, dusík, formovacie plyny...

Plyny pre čapovanie
CO2, Gourmet C, Gourmet N80, Gourmet N 

Predaj technických plynov

 

Otvorené: Po - Pia 7:00 - 15:00 h
Messer Tatragas, s.r.o.  

Areál DUSLO 
 927 03 Šaľa

Tel. 0914 350 903-7
e-mail: callcentrum@messergroup.com

Propán 
Kúrenie, varenie, grilovanie
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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

TP53020427
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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


