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Začala sa prestavba pavilónu G

Múzeum bude symbolickým pamätníkom, 
ale aj školiacim strediskom

Niekoľkoročný skelet ne-
dostavaného pavilónu je 
súčasťou ZŠ na Komenské-
ho ulici.  Keďže v minulosti 
sa nikdy nenašiel dostatok 
finančných prostriedkov 
na jeho dostavbu, súčas-
né vedenie mesta, ale aj 
poslanci, hľadali možné 
riešenia. Tie boli nakoniec 
dve. Zbúrať alebo dosta-
vať.

Likvidácia nedokončenej stav-
by by si však vyžiadala sumu 
vo výške 80 tisíc eur, čo vôbec 
nie je zanedbateľná suma. S 
konkrétnym riešením, ako by 
sa dalo zachrániť rozostavanú 
budovu, prišiel koncom roka 
2014 prednosta MsÚ Tibor 
Krajčovič. Navrhol poslancom, 
aby bol pavilón v pôvodnom 
stave odpredaný stavebnej fir-
me a po dokončení ho mesto 
odkúpi späť za vopred dohod-
nutých zmluvných podmie-
nok a cenu. V hornej a dolnej 
časti chceli vybudovať nájom-
né byty a na prízemí obchod-
né priestory. Tento spôsob sa 
poslancom pozdával a väčšina 
zaň aj zahlasovala. Stanovisko 
prednostu úradu bolo v tomto 
znení zverejnené deň po roko-
vaní zastupiteľstva v článku na 
webe Seredských noviniek:

„Mestské zastupiteľstvo 
schválilo 9. decembra 2014 zá-
mer na využitie týchto priesto-
rov vyhlásením obchodnej 
verejnej súťaže na prevod ob-

jektu, s cieľom výstavby ná-
jomných bytov s polyfunkciou 
a komplexnou technickou in-
fraštruktúrou. Podmienkou je 
dodržanie  ustanovení zákona 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní. Víťaz súťaže preberie 
plnú zodpovednosť za projek-
tovanie, výstavbu a dodá mes-
tu hotové a skolaudované byto-
vé jednotky, vrátane polyfunč-
ných priestorov a komplexnej 
technickej infraštruktúry. 
Byty s polyfunkciou  na zák-
lade Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve víťaz súťaže odpredá 
mestu Sereď iba za predpokla-
du, že mestu budú poukázané 
finančné prostriedky zo štát-
neho fondu rozvoja bývania a z 
Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR 
na kúpu týchto nájomných by-
tov. Kritériami pri posudzovaní 
súťaže budú najmä cena za ro-

zostavanú stavbu a referencie 
dodávateľa. Ďalšími kritériami 
budú ceny za m2 nájomných 
bytov a polyfunkcie, respektíve 
cena infraštruktúry a celkový 
projekt.“

Zákazku získala stavebná 
firma zo Serede, ktorej majite-
ľom je Róbert Šipka. S prácami 
na pavilóne G začali len pre pár 
dňami, no napredujú veľkou 
rýchlosťou. I keď sa na stavbe 
rokmi výrazne podpísal zub 
času, statik jej dal zelenú. In-
vestor však napriek tomu nič 
nechce nechať na náhodu.

„To, čo bude treba zhodiť, 
určite nahradíme novým mu-
rivom. Nenechám tam predsa 
stáť múry, na ktoré viac ako 20 
rokov pršalo, svietilo slnko a sú 
veľmi popraskané. Hneď, ako 
bude lepšie počasie, sa pustíme 
aj do opravy strechy, pretože 
nám cez ňu zateká. Obvodové 
múry by mali byť kompletne 

hotové približne do 14. februá-
ra. No a ak všetko pôjde podľa 
plánu a dopraje nám aj počasie, 
všetky práce by mali byť hoto-
vé do konca tohto roka,“ uvie-
dol Róbert Šipka.

V tomto pavilóne sa bude 
nachádzať šestnásť 1-izbových 
a osem 2-izbových nájomných 
bytov. Približne 100 m2 bude 
k dispozícii na podnikateľské 
aktivity. Keďže chátrajúca bu-
dova v tesnej blízkosti školy 
predstavovala aj určité nebez-
pečenstvo pre žiakov, riešenie 
situácie oceňuje aj riaditeľka 
Zuzana Súdinová:

„Sme radi, že sa to takýmto 
spôsobom upraví, pretože tá 
stavba bola viac-menej otvo-
rená a mali tam prístup aj deti, 
takže to oceňujem najmä z hľa-
diska bezpečnosti. No a vieme 
o tom, že sa tam vo večerných 
hodinách zdržiavali aj ľudia 
bez domova.“

Mesto má v úmysle celý 
projekt financovať vo dvoch 
častiach. Väčšia položka by sa 
mala uhradiť z Fondu rozvoja 
bývania a ostatné už pôjde z 
mestskej kasy. Záujemcov o ná-
jomné byty je v Seredi dosť, do 
poradovníka sa dostane každý, 
kto si oň požiada. No aj v tomto 
prípade platí, že po kolaudá-
cii ich budú prideľovať opäť 
náhodným, ale spravodlivým 
žrebovaním, ako je už v Seredi 
zvykom...

 STaNiSlava JaNegová

Prvé múzeum holokaustu 
na Slovensku sa podarilo 
slávnostne otvoriť 26. ja-
nuára v Seredi. Nachádza 
sa na mieste pracovného 
a neskôr aj koncentračné-
ho tábora, kde bolo počas 
druhej svetovej vojny väz-
nených približne 16-tisíc 
Židov. Jeho otvorenie nám 
bude navždy pripomínať 
našu dávnu a veľmi smut-
nú časť našej minulosti.

Autorom projektu rekonštruk-
cie pracovného a neskôr aj kon-
centračného tábora je riaditeľ 
SNM-Múzea židovskej kultúry 
Pavol Mešťan. Na slávnostnom 
otvorení privítal niekoľko vý-
znamných predstaviteľov. Po-
zvanie prijal prezident SR An-
drej Kiska, predseda vlády SR 
Róbert Fico, predseda vlády ČR 
Bohuslav Sobotka, predseda NR 
SR Peter Pellegrini, podpred-
seda izraelského parlamentu 
Knnesset Yitzhak Vaknin, ale 
aj minister kultúry SR Marek 
Maďarič, ktorý sa významným 
spôsobom zaslúžil o to, aby 

areál nebol odpredaný na pod-
nikateľské účely a pomáhal pri 
realizácii a budovaní múzea.
 Múzeum holokaustu by nikdy 
nevzniklo, keby nemalo svojich 
priaznivcov a podporovateľov. 
Jeho vybudovanie si vyžiadalo 
nemálo finančných prostried-
kov.

 „Som rád, že sa nám po-
darilo dať dokopy dostatok 
finančných prostriedkov. Do 
dnešného dňa bola na tento 
účel použitá suma vo výške 2 
mil. 700 tis. eur, no v súvislosti s 
múzeom plánujeme vynaložiť 
ďalších približne 800 tis. eur,“ 

uviedol Robert Fico.
 V súčasnosti sú pre verej-

nosť dostupné dva baraky, prvý 
a piaty. Už v júni by mala byť 
ukončená rekonštrukcia ďal-
šieho z nich. V prvej budove 
môžu návštevníci vidieť ex-
pozíciu zameranú na riešenie 
židovskej otázky v rokoch1938 
až 1945. V budove č. 2 bude zria-
dená expozícia ubytovania 
väzňov a ich pracoviská, ako 
napríklad stolárska, krajčírska 
a zámočnícka dielňa. Tretia 
budova priblíži návštevníkom 
reálny pohľad na obdobie kon-
centračného tábora. V baraku 

č. 4 umiestnia pamätník, kto-
rý bude venovaný všetkým 
zavraždeným Židom a ich zá-
chrancom. Posledná, piata bu-
dova, je už teraz sídlom Vzde-
lávacieho centra. Plánujú tam 
organizovať rôzne semináre a 
školenia pre pedagógov, žiakov 
základných a stredných škôl či 
vysokoškolákov. Dostupné však 
bude aj pre širokú verejnosť.

 Naftali Fürst bol jedným z 
tých, ktorí hrôzy holokaustu 
prežili. Do koncentračného tá-
bora v Seredi prišiel ako 9-roč-
ný. Pri spomienkach na toto 
obdobie sa mu tlačili slzy do 
očí. Bol ešte dieťa, ale to, čo vi-
del a zažil, ho navždy poznačilo. 
„Pre mňa má život úplne inú 
hodnotu. Ja sa pozerám inými 
očami na vodu, chleba či zimu. 
Mám iné pocity ako bežní ľu-
dia.“

 Do funkcie vedúceho Múzea 
holokaustu bol vymenovaný 
Martin Korčok. Otvorené bude 
päť dní v týždni, od nedele do 
štvrtka v čase od 9.00 do 16.00 
hodiny.

 STaNiSlava JaNegová
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JARNÝ ZBER OBJEMNÝCH 
ODPADOV 2016

Analýza demografickej 
krivky za uplynulý rok

Mesto Sereď v spoluprá-
ci s firmou Radovan Šulák 
MOWERS-TEAM organizuje 
pre obyvateľov rodinných 
domov jarný zber vybraných 
odpadov. Elektrospotrebiče, 
batérie, motorové oleje a ná-
bytok uvedené v priloženom 
harmonograme budú odo-
berané priamo z verejného 
priestranstva pred Vaším 
rodinným domom, a to len 
v deň zberu bežného ko-
munálneho odpadu na Vašej 
ulici. 
Odpady treba vyložiť  v deň 
zberu v čase do  6:00 hod. 
rannej v súlade s pokynmi:

Zber uskutočňovaný v 
pondelok: Ul. 8. mája, Dlhá, 
Hornočepenská, Hrnčiar-
ska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, 
Kúpeľné nám., Kuzmányho, 
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, 
Lúčna, Malá ulička, Matičná, 
Murgašova, Obežná, Parko-
vá, Pivovarská, Pod hrádzou, 

Podzámska, Povážsky breh, 
Severná, SNP, Starý most, 
Strednočepenská, Svätoplu-
kova, Š. Moyzesa , Šintavská 
, Športová, Topoľová, Vážska, 
Veterná, Vojanská, Záhradná.

Zber uskutočňovaný vo 
štvrtok: ulice Bratislavská, 
Cukrovarská, Čepenská, Dol-
nočepenská, Dolnostred-
ská, Družstevná, F. Kráľa, 
Fándlyho, Hornomajerská, 
Hviezdoslavova, Jesenského, 
Jilemnického, Kasárenská, 
Kostolná, Krásna, Krátka, 
Krížna, Kukučínova, Miero-
vá, Mládežnícka, Mlynárska, 
Nám. Slobody, Nová, Nová tr-
navská, Nový Majer, Pažitná, 
Pekarská, Pionierska, Poľná, 
Pribinova, Priečna, Rovná, 
Sládkovičova, Slnečná, Stro-
mová, Šulekovská, Tehelná, 
Trnavská, Vinárska, Vonkajší 
rad, Vysoká, Železničná.
 RefeRáT ŽivoTNého 
 PRoSTRedia MSÚ v SeRedi

S pôrodnosťou v Seredi to 
vôbec nie je až také tragické. 
Podľa zápisov na matrike 
sa po bilancii uplynulého 
roka demografická krivka 
mierne posunula nahor. V 
porovnaní so Šaľou a Galan-
tou sme niekde uprostred. V 
roku 2015 pribudlo 180 detí a 
opustilo nás 159 obyvateľov.

Všeobecne sa povráva, že 
sa rodí stále menej a menej 
detí. Mladí ľudia si zaklada-
jú rodinu až v neskoršom 
veku. Väčšina si buduje naj-
prv základné istoty, ako sú 
stále zamestnanie  a býva-
nie. Dnešným ženám začí-
najú tikať biologické hodi-
ny až okolo tridsiatky, čím 
sa štatisticky pôrodnosť 
znížila nielen na Sloven-
sku, ale aj v iných krajinách. 
Napriek tomu uplynulý rok 
nebol na prírastky až taký 
biedny.

V Seredi sa v roku 2015 
narodilo180 detí, čo je o 31 

viac ako v predchádzajú-
com roku. Z celkového poč-
tu to bolo 94 chlapcov a 86 
dievčat. Najčastejšie mená 
chlapcov, ktoré sa opakujú 
v rodných listoch malých 
Seredčanov, sú Adam, Lukáš, 
Michal a Tomáš. Z dievčen-
ských to bola Nela, Nina a 
Dominika.

Okrem tradičných mien 
sa niektorí rodičia nechali 
zrejme inšpirovať zahra-
ničnými seriálmi alebo za-
lovili rovno v telenovelách. 
K netypickým menám tak v 
minulom roku pribudli na-
príklad Teo, Marcus, Bruno, 
Dárius alebo Talisa, Kiara, 
Daria, Evelyn a Elisa Noemy. 
Ak porovnáme Sereď s oko-
litými mestami, ako je Šaľa 
či Galanta, v počte narode-
ných detí jej patrí druhé 
miesto. V Šali pribudlo v 
minulom roku 213 detí a v 
Galante 127.  

 STaNiSlava JaNegová

Februárové rokovanie 
mestského zastupiteľstva
Februárové zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi sa konalo dňa 18. feb-
ruára 2016.  Prinášame vám 
výber najdôležitejších bo-
dov zasadnutia. Kompletnú 
informatívnu správu o čin-
nosti úradu, ako aj uznese-
nia a zápisnicu z rokovania, 
účasť poslancov na rokovaní 
a ich hlasovanie si  môže-
te pozrieť na internetovej 
stránke mesta: http://www.
sered.sk/mestsky-urad -
-poskytovanie-informacii. 
Program rokovania a mate-
riály na rokovanie sú zve-
rejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materia-
ly/vo_14_19/20160218/index.
html
Program rokovania bol do-
plnený o bod 8A – Preroko-
vanie protestu prokuráto-
ra Okresnej prokuratúry v 
Galante proti VZN mesta 
Sereď č. 3/2012 Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v meste 
Sereď, v znení VZN č. 19/2012 
a VZN č. 11/2014 a o bod 12D 
– Zámer mesta Sereď na ďal-
šie rozšírenie kapacity ma-
terských škôl. Z programu 
rokovania bol vypustený bol 
10B1 – Prevod pozemku na 
Novomestskej ul. 

Správy hlavnej kontrolór-
ky 
Mestské zastupiteľstvo v 
Seredi zrušilo uznesenie č. 
103/2015 v celom rozsahu a 
zobralo na vedomie:

- Správu o kontrole plne-
nia uznesení, 

- Správu z vykonanej kon-
troly hospodárneho, efektív-
neho a účinného nakladania 
s verejnými finančnými pro-
striedkami vynakladanými 
z rozpočtu mesta Sereď a 
štátneho rozpočtu na regio-
nálne školstvo – rozpočtové 
organizácie – Školy a školské 
zariadenia v Seredi v rokoch 
2011-2015, 

- Správu o výsledku fi-
nančnej kontroly použitia 
a zúčtovania verejných fi-
nančných prostriedkov v 
súlade so všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi 
poskytnutých z rozpočtu 
mesta Sereď v roku 2015 
na základe predložených 
Zmlúv o poskytnutí finanč-
ných prostriedkov, ktorých 
originály boli predložené ku 
kontrole a Dokladov k zúčto-
vaniu poskytnutých dotácií,

- Správu z vykonanej kon-
troly vybavovania sťažností 
a petícií podaných na mesto 
Sereď v roku 2015,

- Správu o kontrolnej 
činnosti a o ostatných čin-
nostiach hlavnej kontro-
lórky mesta vyplývajúcich 
zo zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov za rok 
2015.
I. zmena rozpočtu
Mestské zastupiteľstvo v 
Seredi schválilo I. zmenu 

rozpočtu mesta Sereď na rok 
2016, ktorej predmetom bola 
najmä aktualizácia rozpoč-
tov mesta a škôl na základe 
zverejnených informácií o 
poskytnutí dotácií na pre-
nesený výkon štátnej správy 
na úseku vzdelávania, zvý-
šenie rozpočtov škôl a škol-
ských zariadení na úsekoch 
zabezpečujúcich originálne 
kompetencie (materské ško-
ly, centrá voľného času, škol-
ské jedálne, školské kluby, 
ZUŠ), aktualizácia rozpočtu 
na tých položkách, ktoré 
sú poddimenzované a tých, 
ktoré súvisia so zamestná-
vaním nezamestnaných 
osôb v rámci projektov orga-
nizovaných Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny a 
rozpočtové opatrenia súvi-
siace s vypracovaním a za-
slaním žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok na 
zateplenie materských škôl. 

Všeobecne záväzné naria-
denia
MsZ sa uznieslo na VZN mes-
ta Sereď č. 1/2016, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN mesta 
Sereď č. 1/2015 o financovaní 
základnej umeleckej školy, 
materských škôl a školských 
zariadení zriadených v mes-
te Sereď. MsZ vyhovelo pro-
testu prokurátora Okresnej 
prokuratúry v Galante proti 
VZN č. 3/2012 Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v meste 
Sereď, v znení VZN č. 19/2012 
a VZN č. 11/2014. MsZ sa 
uznieslo na VZN mesta Se-
reď č. 2/2016, ktorým mesto 
Sereď schvaľuje Prevádzko-
vý poriadok pohrebísk mes-
ta Sereď s pripomienkou: vy-
pustiť článok 4 bod 2, ktorý 
znie: Zmluvu podľa odseku 
1 nie je možné bez uloženia 
ľudských pozostatkov alebo 
ľudských ostatkov uzavrieť s 
nájomcom vopred. 

Mestská polícia
MsZ v Seredi zobralo na ve-
domie Informatívnu sprá-
vu o činnosti Mestskej po-
lície za rok 2015, ktorá bola 
predložená MsZ v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpi-
sov. 
Meander Sereď s.r.o. 
Na rokovaní Mestského za-
stupiteľstva vystúpili zá-
stupcovia firmy Meander 
Sereď s.r.o., ktorí sú novými 
vlastníkmi pozemku medzi 
Billou a Kukučínovou ul. a 
prezentovali vizualizáciu 
tohto územia, kde sú do-
posiaľ postavené 2 bytové 
domy. V projekte chcú po-
kračovať a do konca roka 
2016 postaviť ďalší bytový 
dom. Po celkovom dokon-
čení projektu by na danom 
území malo stáť 6 bytových 
domov, mali by byť vybu-
dované parkovacie miesta, 
prístupové komunikácie, 

oddychové a zelené plochy 
a úprava okolia. MsZ zobra-
lo na vedomie informáciu 
zástupcov firmy Meander 
Sereď s.r.o.  o pokračovaní 
realizácie projektu Meander 
v Seredi. 

Nakladanie s majetkom
mesta MsZ v Seredi schvá-
lilo:
• nájom časti parcely vo vý-
mere 18 m2 na Čepeňskej ul. 
za cenu 2 €/m2/rok na dobu 
neurčitú s ročnou výpoved-
nou lehotou žiadateľovi: Du-
šanovi Irsákovi, uplatnením 
výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že na po-
zemku je dlhodobo umiest-
nená prefabrikovaná garáž 
vo vlastníctve žiadateľa, 

• nájom časti strechy by-
tového domu na Čepenskej 
ul. 4305 vo výmere 1 m2 na 
dobu neurčitú za cenu 150 
€/predmet nájmu/rok  za 
účelom umiestnenia tele-
komunikačného zariade-
nia žiadateľovi: spoločnosti 
Exprestech s.r.o. Vinohrady 
nad Váhom,   uplatnením 
výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že zariade-
nie skvalitní prístup obyva-
teľom mesta k internetové-
mu pripojeniu,  

• prevod  pozemku na 
Fándlyho ul. vo vlastníc-
tve mesta formou zámeny 
za pozemok na Fándlyho 
ul. vo vlastníctve žiadateľ-
ky: Lenky Domčekovej, a 
to bez vzájomného finanč-
ného vyrovnania z dôvodu, 
že je v záujme mesta uspo-
riadať vlastnícke vzťahy 
k pozemkom tak, aby boli 
zachované podmienky pre 
riadnu prevádzku predškol-
ského zariadenia a priesto-
rovo sa neobmedzil dvor ob-
jektu užívaného špeciálnou 
základnou školou,   

• prevod bytu vo výmere 
36,52 m2 a pivnice vo vý-
mere 2,25 m2 na Dolnoma-
jerskej ul. za cenu 1 598,21 € 
nadobúdateľovi: Františkovi 
Dlábikovi, 

• technické zhodnote-
nie časti prenajatých ne-
bytových priestorov na ul. 
I.Krasku – montáž 5 kusov 
protipožiarnych dverí a re-
konštrukčné práce na streš-
nom plášti bloku A (vestibul 
polikliniky) a bloku F (zubné 
oddelenie), v celkovej výške 
38 865 €, žiadateľovi: Mest-
skej poliklinike Sereď s.r.o.,

• zriadenie vecného bre-
mena v súvislosti so stavbou 
„Priemyselný park – Logis-
tické centrum a ľahká prie-
myselná výroba Sereď“ ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa, pretože ide o preklád-
ku elektroenergetických za-
riadení potrebných pre ďalší 
rozvoj priemyselného parku 
Sereď – Juh, vecné bremeno sa 
zriaďuje bezodplatne na dobu 

neurčitú v prospech oprávne-
ného: Západoslovenská dis-
tribučná a.s. Bratislava, 

• s účinnosťou od 1.3.2016 
zverenie majetku mesta „Ná-
bytok pre materskú školu“ 
do správy MŠ na ul. D.Štúra 
v celkovej hodnote 1 600 € a 
zverenie majetku mesta „Re-
konštrukcia kanalizácie MŠ 
Komenského A – havária“ do 
správy MŠ Komenského ul. 
v obstarávacej hodnote 20 
008,91 €.  

Príprava a realizácia projek-
tov MsZ v Seredi schválilo:
• predloženie žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok na 
projekt „Zníženie energetic-
kej náročnosti Materskej ško-
ly  Komenského A v Seredi“ 
s výškou maximálneho cel-
kového spolufinancovania 
projektu zo strany mesta 15 
% z celkových oprávnených 
výdavkov,

• predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný prí-
spevok na projekt „Zníže-
nie energetickej náročnosti 
Materskej školy  Murgašova 
ul. v Seredi“ s výškou maxi-
málneho celkového spolufi-
nancovania projektu zo stra-
ny mesta 15 % z celkových 
oprávnených výdavkov.

MsZ zobralo na vedomie 
Informatívnu správu o prí-
prave a realizácii projektov.

Rôzne
Mestské zastupiteľstvo 
schválilo spoluprácu mes-
ta Sereď a spoločnosti Slov-
media SK Galanta ako pre-
vádzkovateľa vysielania 
Regionálnej televízie KREA 
za cenu 4 tis. € od 1.3.2016 
do 31.12.2016. MsZ súhlasilo 
s obstaraním územnopláno-
vacej dokumentácie „Územ-
ný plán mesta Sereď, Zmeny 
a doplnky č. 1/2016“ za na-
sledovných podmienok:  na-
vrhovateľ zmien a doplnkov 
ÚPN-M Sereď uhradí všetky 
náklady spojené s obstara-
ním predmetnej územnoplá-
novacej dokumentácie a pred 
uzatvorením zmluvy o spo-
lupráci navrhovateľ zmien 
a doplnkov predloží súhlas 
vlastníkov pozemkov k na-
vrhovanej zmene funkčné-
ho využívania územia. MsZ 
schválilo zámer mesta Sereď 
na ďalšie rozšírenie kapacity 
materských škôl s nasledov-
nou možnosťou riešenia: roz-
šírenie kapacity materských 
škôl v priestoroch ul. D.Štúra 
B – výpoveď z nájmu pre det-
ské jasle Slniečko k 30.6.2017 
a úpravu a rozšírenie priesto-
rov na 2 triedy materskej 
školy – žiadať finančné pros-
triedky na dostavbu cca 120 
m2, rekonštrukciu hygie-
nických zariadení, zariade-
nie priestorov a vybavenie 
jedálne. 
 

oRgaNiZačNé 
oddeleNie MSÚ  

Počet obyvateľov               Počet narodených detí            Počet narodených 
 detí na 1000 obyvateľov
Šaľa:       22 579                                213                                     9,43
Sereď:    16 405                                180                                  10,97
Galanta:  15 135                              127                                    8,39

JARNÝ ZBER 
OBJEMNÝCH ODPADOV 2016 

Mesto Sereď v spolupráci s firmou Radovan Šulák MOWERS-TEAM organizuje 
pre obyvateľov rodinných domov jarný zber vybraných odpadov. 
Elektrospotrebiče, batérie, motorové oleje a nábytok uvedené v priloženom 
harmonograme budú odoberané priamo z verejného priestranstva pred Vaším 
rodinným domom, a to len v deň zberu bežného komunálneho odpadu na Vašej 
ulici.  

Odpady treba vyložiť  v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade 
s pokynmi: 

 

Komodity Termíny 

pondelok štvrtok 

ZBER ELEKTROODPADU ( chladničky, 
televízory, práčky, drobné spotrebiče),  
batérií a motorových olejov  (v uzavretých 
nádobách) 

 

07. 03. 2016 

 

10. 03. 2016 

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU  –  nábytok                 14. 03. 2016 17. 03. 2016 

 

 

Zber uskutočňovaný v pondelok: Ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, 
Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, 
Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, 
Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, 
Veterná, Vojanská, Záhradná. 

Zber uskutočňovaný vo štvrtok: ulice Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, 
Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesenského, 
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Správa o činnosti mestského úradu a mesta 
Sereď od posledného zasadnutia MsZ 
V nedeľu 13. decembra 2015 
prevzal primátor Serede 
pre mesto Sereď ocenenie 
„Mesto  s najpriateľskejším 
vzťahom k mládeži v trnav-
skom kraji“ za rok 2015. 

- Na posledný deň v roku 
zabezpečilo mesto Sereď v 
spolupráci s firmami a spon-
zormi ohňostroj a novoročný 
kamión, ktorý prechádzal 
ulicami Serede.

- Dňa 16. 12. 2015 prevzali 
ocenenie vo forme finančné-
ho príspevku vo výške 40 € 
a kytice kvetov deviati dar-
covia, ktorí darovali krv viac 
ako 40-krát. 

- Od 18. 12. 2015 do 22. 12. 
2015 sa uskutočnili Vianočné 
trhy. Ich súčasťou bol kul-
túrny program žiakov zák-
ladných a materských škôl 
s vianočným pásmom a dy-
chové kapely z okolia Serede. 

- Na vyhodnotení výsled-
kov pri implementácii ná-
rodného projektu Podpora 
opatrovateľskej služby sa 
konferencie v Piešťanoch 
zúčastnil 15. 12. 2015 zástup-
ca primátora a vedúca orga-
nizačného oddelenia. Mesto 
sa zapojilo aj do II. etapy 
národného projektu Podpo-
ra opatrovateľskej služby. 
Dĺžka trvania projektu je 33 
mesiacov. Realizujeme ho od 
1.februára 2016. Do projektu 
máme zapojených 22 opatro-
vateliek. 

- Zmluva na zabezpečova-
nie komunálnych služieb v 
meste Sereď (vývoz odpadu, 
zimná údržba) bola 16. 12. 
2015 uzatvorená s víťazným 
uchádzačom Mowers Team – 
Radovan Šulák, Šintava. 

- Študent kvinty Gymnázia 
V. Mihálika v Seredi Adam 
Straka reprezentoval v dňoch 
30. 11. až 12. 12. 2015 v kórej-
skom Daegu našu školu aj 
Slovensko na 12. ročníku Me-
dzinárodnej olympiády mla-
dých vedcov (IJSO). Súťaže sa 
zúčastnilo 256 študentov zo 
46 krajín sveta. Adam v kon-
kurencii najšikovnejších žia-
kov celého sveta získal bron-
zovú medailu.

- 16. 1. 2016 sa uskutočnil 
Mestský reprezentačný ples. 
Táto kultúrno-spoločenská 
udalosťsa v našom meste ko-
nala v poradí už 22. raz. Bola 
pripravená v spolupráci s do-
mom kultúry.

- Otázky týkajúce sa zabez-
pečovania údržby a opravy 
ciest v našom meste, ktoré 
sú v správe SÚC TTSK, boli 
prerokované so zástupcami 
Správy a údržby ciest Trnav-
ského samosprávneho kraja. 

- V obradnej sieni MsÚ 
sme 21. 1. 2016 odovzdali oce-
nenia piatim osobnostiam 
podľa návrhu schváleného 
na novembrovom mestskom 

zastupiteľstve. Ocenení si 
prevzali pamätnú plaketu, 
kyticu kvetov a peňažnú od-
menu. Štyria držitelia oce-
nenia „Cena mesta Sereď“ 
dostali odmenu vo výške 170 
€ a držiteľ ocenenia „Čestné 
občianstvo“ vo výške 200 €. 

- Otvorenie Expozície mú-
zea holokaustu v priestoroch 
bývalého pracovného a kon-
centračného tábora v Sere-
di sa uskutočnilo 26. 1. 2016. 
Priestory Múzea holokaustu 
budú využité na prednášky a 
semináre pre pedagógov, žia-
kov základných a stredných 
škôl či vysokoškolákov. Do-
stupné však budú aj pre širo-
kú verejnosť. Na otvorení sa 
zúčastnili premiéri SR a ČR, 
ministri vlády SR, veľvyslan-
ci okolitých krajín, poslanci 
NR, poslanci VÚC a nášho 
mesta a mnohí zástupcovia 
kultúrneho a spoločenského 
života.

- K majetkovo-právnemu 
usporiadaniu pozemkov MŠ 
Fándlyho bol vypracovaný 
znalecký posudok na ohod-
notenie parcely 1075, ktorý 
bude slúžiť ako príloha k 
žiadosti o predaj pozemku 
neznámych vlastníkov na 
SPF. Cena určená znalcom 
je 39,44 €/m2, uskutočnilo 
sa stretnutie zamestnancov 
úradu a poslancov, kde bol 
dohodnutý termín na zvola-
nie rokovania s vlastníkmi 
na 24. 2. 2016.

- OZ UN Veteran Slovakia 
v spolupráci s mestom Sereď 
zorganizovali 21. 1. 2016 piet-
nu spomienku na veľkú le-
teckú tragédiu, počas ktorej 
zahynul občan mesta Sereď 
plk. Ing. Štefan Ivan, dlhodo-
bo pôsobiaci v zahraničných 
mierových misiách Unpro-
for. 

- V Dennom centre pre se-
niorov v Seredi sa 25. 1. 2016 
uskutočnilo stretnutie so 
štátnou tajomníčkou Mi-
nisterstva spravodlivosti SR 
JUDr. Monikou Jankovskou. 
Na stretnutí boli prerokova-
né otázky týkajúce ponúk 
nebankových subjektov a 
šmejdov, ktoré sú v tejto dobe 
v značnej miere zamerané na 
seniorov. 

- Dňa 28. 1. 2016 sa uskutoč-
nilo stretnutie osobností TSK 
s prezidentom SR Andrejom 
Kiskom. Z nášho mesta sa ak-
cie zúčastnil primátor mesta 
Martin Tomčányi, zástup-
covia občianskych združení 
Pomocníček a Mladá Sereď a 
riaditeľ ZŠ J. Fándlyho Jaro-
slav Čomaj. 

- V mesiaci január sa na 
MsÚ v Seredi za prítomnosti 
primátora, prednostu a inves-
tičného  riaditeľa spoločnosti 
Rebod uskutočnili stretnutia 
so zahraničnými  investormi z 

Kanady a Číny, predmetom ro-
kovania boli možnosti a prob-
lematika umiestnenia prevá-
dzok v Priemyselnom parku. 

- Mestu Sereď bolo doručené 
stanovisko Okresnej prokura-
túry v Galante týkajúce sa opa-
kovaného podnetu podávateľa 
o tom, že mesto Sereď stano-
vilo ako podmienku na výkon 
funkcie hlavného kontrolóra 
mesta občianstvo SR. Uvede-
ná podmienka však nebola 
pri voľbe hlavného kontroló-
ra aplikovaná, pretože žiaden 
z uchádzačov nepreukazoval 
štátne občianstvo osobitným 
dokladom a zároveň žiaden z 
uchádzačov nebol vyradený z 
výberového konania pre ne-
splnenie, resp. nepreukázanie 
tejto podmienky. Z toho dôvo-
du nebolo potrebné zo strany 
Okresnej prokuratúry v Ga-
lante reagovať na stanovenie 
požiadavky na výkon funkcie 
hlavného kontrolóra, ktorou 
je občianstvo SR, žiadnym z 
prokurátorských opatrení. 

- Okresná prokuratúra Ga-
lanta podala mestu Sereď 
protest prokurátora proti § 
10 ods. 2 a ods. 4 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Sereď č. 3/2012 Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v meste 
Sereď v znení VZN č. 19/2012 a 
VZN č. 11/2014, ktoré navrhla 
zrušiť. Na základe protestu bol 
vypracovaný návrh VZN mes-
ta Sereď, ktorým mesto Sereď 
schvaľuje Prevádzkový poria-
dok pohrebísk. 

- Od 1. 1. 2016 prišlo k zmene 
organizačnej štruktúry. Ak-
tivační pracovníci a zamest-
nanci, ktorí majú na starosti 
čistenie mesta a údržbu verej-
nej zelene, prešli pod prednos-
tu úradu a ich prácu riadi Ján 
Himpán. Taktiež vodič auta 
prešiel pod vedenie prednostu 
úradu.

- 8. 1. 2016 sa v estrádnej sále 
Domu kultúry konal candrbál, 
ktorý zorganizovalo vedenie 
Denného centra pre seniorov. 
Na akcii sa zúčastnilo viac ako 
180 ľudí. Seniori v zábave po-
kračovali, 9. 2. 2016 sa konala 
seniorská maškaráda a pocho-
vávanie basy. 

- Pokračuje dobrovoľná 
zbierka na pomoc rodine Bo-
huslava Okoličányiho, ktorá 
bude trvať do 27. 4. 2016. Po-
kladnička na mestskom úra-
de bola otvorená naposledy 5. 
1. 2016 a nachádzalo sa v nej 
5 €. Spolu s finančnými pros-
triedkami, ktoré boli na účte, 
bolo p. Okoličányimu dňa 5. 
1. vyplatených 20 €. Momen-
tálne je stav na transparent-
nom účte 4,34 €. 

- Pre voľby do Národnej 
rady SR, ktoré sa budú ko-
nať v sobotu 5. marca 2016, 
je vytvorených 13 volebných 
okrskov. V okrskových voleb-

ných komisiách bude praco-
vať 159 členov, ktorých de-
legovali politické strany. Do 
domácností boli doručené 
oznámenia o mieste a čase 
konania volieb a zoznamy za-
registrovaných kandidátov. 
Vydávame hlasovacie preu-
kazy pre občanov, ktorí sa v 
deň volieb nebudú zdržiavať 
v mieste trvalého pobytu. 
Tiež vedieme stály zoznam 
voličov, do ktorého majú ob-
čania možnosť nahliadnuť a 
overiť si, v ktorom volebnom 
okrsku majú voliť. 

Investície
Príprava stavieb
• Objekt WC v amfiteátri
• Zabezpečovanie energetic-
kých auditov budov
• Dopracovanie PD na zatep-
lenie MŠ Murgašova a Ko-
menského podľa auditu
• Príprava zmeny územného 
rozhodnutia na revitalizáciu 
parku
• Zabezpečenie geodetických 
podkladov pre architektonic-
kú súťaž

Realizácia stavieb: 
• Objekty technickej infraš-
truktúry v Priemyselnej zóne 
boli ukončené ku koncu roka 
2015. Odborné útvary pracujú 
na ukončení administratív-
nych úkonov pred odovzda-
ním stavby. Cesty, siete, voda, 
kanalizácia, elektrina, plyn 
sú pripravené, v mesiacoch 
marec, apríl budú pokračo-
vať práce na kruhových ob-
jazdoch.
• výsledkoch rokovaní so zá-
ujemcami z Číny, Kanady a 
USA bude MsZ priebežne in-
formované.
• Začala sa rekonštrukcia pa-
vilónu G pri ZŠ J. A. Komen-
ského
• Vykonalo sa rozdelenie 
pánskych toaliet na prízemí 
novej budovy MsÚ pre verej-
nosť a zamestnancov.
• Pripravené je uzavretie 
odstavnej plochy pri Milexe 
osadením dopravných zá-
bran a značenia.

Doprava
• Pokračuje výkon zimnej 
údržby komunikácií. 
• Uskutočnili sa rokovania o 
čiastkových opravách cesty 
3. triedy v smere na Malý Háj.
• Uskutočnili sa stretnutia 
so zástupcami VÚC a Cukro-
varu s témou čistenia a udr-
žovania cesty v správe VÚC a 
počas kampane.

Komunálne služby
• Verejné osvetlenie v celom 
meste denne monitorujeme. 
Nahlásené poruchy sa prie-
bežne odstraňujú. 

Podľa SPRávy PRiMáToRa 
SPRacoval ľ. veSelicKý

Kultúra v roku 2016
v roku 2015 zorganizo-
val najmä dom kultú-
ry, ale aj oZ KRáSNa 
hUdBa, oZ Pomocníček 
a Základná umelecká 
škola Jána fischera 
Kvetoňa spolu 67 kul-
túrnych akcií. Boli to 
hlavne vystúpenia 
hudobných skupín, 
vernisáže, stretnutia so 
spisovateľmi a divadel-
né prestavenia. S akou 
ponukou domu kultúry 
môžu obyvatelia Serede 
počítať v tomto roku 
som sa opýtala riaditeľa 
františka čavojského.

Začnime divadelnými 
predstaveniami. Dvakrát 
sme v minulom roku vi-
deli Radošincov. Budú v 
ponuke okrem tradičných 
súborov aj netradičné? 
Pre osvieženie pamäti svo-
jej i čitateľov „Noviniek“ v 
intenciách minuloročnej 
Divadelnej jesene sa okrem 
vami spomínaného RND 
po prvýkrát pohyboval po 
doskách, ktoré znamenajú 
svet v Seredi, Bolek Polívka 
(divadelná komédia DNA), 
ale i Maroš Kramár a Zuzka 
Tlučková – hlavní prota-
gonisti komédie s názvom 
Mandarínková izba. Ak mô-
žem kvantifikovať, prah di-
vadelnej sály Domu kultúry 
prekročilo 1 045 návštevní-
kov.

Vyrovnať sa pestrosti jari 
v záhradách za oknami do-
mov budú naše snahy o fa-
rebnosť v kultúrnej ponuke 
za dverami Domu kultú-
ry. Vo štvrtok 10. marca po 
prvýkrát v Seredi vystúpi 
orchester Štátnej opery v 
Banskej Bystrici, aby spre-
vádzal jej sólistov v uvede-
ní operety Hrnčiarsky bál. 
Vrcholné dielo skladateľa 
Gejzu Dusíka by tak malo 
byť prvým opusom tohto 
žánru uvedenom v Seredi. 
Každoročný jesenný a jar-
ný návrat „Radošincov“ do 
mesta sa stal už niekoľko 
sezón samozrejmosťou. 
Inak to nebude ani 7. aprí-
la. Tentoraz sa vráti do Se-
rede Jááánošííík po tristo 
rokoch. Začiatkom mája sa 
fanúšikovia najhranejšieho 
divadla a autora súčasnosti 
GUnaGU – V. Klimáček môžu 

tešiť na najnovšiu divadel-
nú (trochu trpkú) komédiu 
Odvrátená strana Mesiaca. 
V hlavnej úlohe sa predstaví 
Milka Vášáryová, čerstvá dr-
žiteľka Ceny kritiky na MFF 
v Toronte a Doctor honoris 
causa na JAMU v Brne.
 
Aké podujatia by sa mali 
uskutočniť na Námestí 
slobody, v amfiteátri či 
počas jarmoku v uliciach 
mesta?
 Posledný aprílový víkend 
prenesieme aktivity do ex-
teriérov, konkrétne na ná-
mestie, kde sa uskutoční 3. 
ročník FLORA FEST SEREĎ 
(predajná výstava kvetov, 
stromov, byliniek a farmár-
skych produktov) a Májové 
slávnosti so širokou ponu-
kou kultúrnych produkcií a 
zábavných atrakcií.
 
Vlani sme videli v amfite-
átri Michala Davida. Kto 
bude hudobným hosťom v 
rámci hodového jarmoku 
tento rok?
 Kultúrna ponuka pre oby-
vateľov mesta a širokého re-
giónu v zmysle kvantitatív-
nom i kvalitatívnom býva 
počas jarmočného víkendu 
vždy výnimočná, pretože je 
to najmasovejšie podujatie 
sezóny. Po minuloročnom 
megakoncerte Michala Da-
vida, ktorý sa uskutočnil v 
piatok, a sobotňajšom vy-
stúpení kapely Vidiek pri-
pravujeme aj v tomto roku 
niečo mimoriadne. Už v pia-
tok 24. júna sa ulice mesta 
zaplnia návštevníkmi, aby 
mohli naživo vidieť folk-
-rockovú festivalovú legen-
du Čechomor.

Momentálne sme vo fi-
nálnej fáze rokovaní a prí-
prav na absolútnu „bombu“. 
Ak sa nič vážne nestane, v 
sobotu 25. júna nám zahrá 
najväčšie hity svojej viac 
ako 40-ročnej kariéry v se-
redskom amfiteátri svetová 
legenda z Veľkej Británie 
Nazareth. Verím, že ich hity 
ako Dream on, Holiday či 
Love hurts prilákajú ich 
priaznivcov z mnohých 
miest Slovenska, aby mohli 
konštatovať tak ako minu-
lý rok, že do Serede sa prísť 
oplatí.
 STaNiSlava JaNegová

Vdovské dôchodky sa od 1. januára 
2016 neprepočítavajú
Od začiatku roka zazname-
nala Sociálna poisťovňa od 
poistencov nárast otázok o 
tom, akým spôsobom sa „pre-
počítava“ vdovský dôchodok, 
a prečo sa „neprepočítava“ aj 
vdovám, ktoré ovdoveli po 31. 
decembri 2003.

Sociálna poisťovňa v tejto 
súvislosti opakovane zdôraz-
ňuje, že podľa novej právnej 
úpravy vdove, ktorá ovdovela 
pred 1. januárom 2004 a ktorej 
sa vdovský dôchodok už ne-
vypláca (pretože bol odňatý 
alebo bola jeho výplata zasta-
vená), Sociálna poisťovňa od 
1. januára 2016 tento dôcho-
dok na žiadosť vdovy opä-
tovne prizná alebo uvoľní 
jeho výplatu vtedy, ak splni-

la zákonom stanovené pod-
mienky, kedykoľvek pred 1. 
januárom 2016. Vdovský dô-
chodok bude možné znovu 
vyplácať aj vdovám, ktoré 
stanovené podmienky spl-
nia po 31. decembri 2015, a 
to odo dňa ich splnenia.

Nová právna úprava umož-
ňuje znovu vyplácať vdovské 
dôchodky, ktoré neboli vyplá-
cané, nie však „prepočítať“ a 
zmeniť sumu tých vdovských 
dôchodkov, ktoré sa už vy-
plácajú. Podrobnosti o novej 
právnej úprave sú verejnos-
ti prístupné aj na webovej 
stránke Sociálnej poisťov-
ne http://www.socpoist.sk/
vdovsky-dochodok/1289s.
 SociálNa PoiSťovňa  

Energia s rozumom v ZŠ Juraja Fándlyho
Naša škola dostala tento škol-
ský rok skvelú ponuku zapojiť 
sa do projektu Energia s ro-
zumom. Pretože sme ZELENÁ 
škola a problematika energie 
nás zaujíma, neváhali sme ani 
chvíľu. Cieľom projektu je spo-

lupracovať s verejnou budovou 
v meste a pomôcť jej pri reali-
zácii energeticky úsporných 
opatrení. Garantom projektu 
sú ZSE, ktoré poskytnú našej 
škole grant vo výške 700 € a Zá-
kladnej umeleckej škole Jána 

Fischera-Kvetoňa (nami vybra-
ná verejná budova) poskytne 
grant až vo výške 4000 € na 
realizáciu opatrení. Dňa 28. 1.  
2016 sme sa zúčastnili semi-
nára v Piešťanoch, kde sme do-
stali odborné rady, ale zároveň 

inšpiráciu, ako peniažky vyu-
žiť. Momentálne sme vo fáze 
plánovania a príprav projektu. 
Takže, sledujte stránku našej 
školy a čoskoro sa dozviete 
viac. 
 eva haNUSová
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odpoveď na túto otázku 
sa dozvedeli členovia z dc 
pre seniorov na Jesenského 
ulici v Seredi. o možných 
nástrahách či riešeniach im 
prišla porozprávať štátna 
tajomníčka Ministerstva 
spravodlivosti SR JUdr. Mo-
nika Jankovská.

Ako sa brániť proti nekalým 
praktikám nebankových sub-
jektov a následným exekúci-
ám? Ako nepodľahnúť obchod-
ným ťahom takzvaných šmej-
dov? Túto tému prišla otvoriť 
do Serede bývalá sudkyňa a 
terajšia štátna tajomníčka Mi-
nisterstva spravodlivosti SR 
Monika Jankovská.
 

Žijeme v čudnej dobe. Skoro 
každý sa snaží niekoho okrad-
núť, a keď nie, tak vďaka dob-
rosrdečnej pôžičke, na ktorú 
potrebujete „iba“ občiansky 
preukaz, sa časom z vás môže 
stať aj bezdomovec. Fantazma-
gória? Nie, iba obyčajná realita 
dnešného a veľmi konzumné-
ho spôsobu života. Nemáte na 
vianočné darčeky? To vôbec ne-
vadí. Na Slovensku je stále veľa 
nebankových, ale aj bankových 
subjektov, ktoré vám veľmi radi 
požičajú na krajší zajtrajšok. 
Je to smutné, ale žiaľ, je to tak. 
Ak si aj nechcete nikde požičať, 
nájdu si vás šmejdi. Vyhrali ste 
víkendový pobyt či sadu ku-
chynských riadov alebo dokon-
ca paplóny z ovčieho rúna? Na 
začiatku vás to vôbec nič nesto-
jí. Úplne postačí, ak ich pustíte 
do svojej domácnosti. Na panvi-
ci vám upečú kurča bez gramu 

tuku alebo vytepujú koberce a 
sedačku. V tom momente ste v 
tom až po uši. Mnohí z vás sú 
presvedčení, že za ich výkon si 
musíte u nich niečo nakúpiť. 
Spoznali ste sa? Áno, aj vy ste 
sa stali ich obeťou, len ste si to 
doteraz nepripúšťali.

Ozaj, vedeli ste, že podľa po-
sledných štatistík je na Sloven-
sku evidovaných viac ako 30 
tisíc dôchodcov, ktorí sa nachá-
dzajú na exekučných listinách? 
Sú veľmi obľúbenou skupinou. 
Majú stabilný i keď veľmi nízky 
príjem financií. Sú veľmi dôver-
čiví a každý z nich vlastní neja-
kú nehnuteľnosť. Doslova zlatá 
baňa.

Práve na túto tému prišla 
porozprávať seniorom Monika 
Jankovská. Možnosti, ako obrať 
dôchodcov o financie, sú rôzne. 
Doslova neobmedzené. Denne 
to vidíme a čítame v rôznych 
médiách. Veľmi známa je aj 
historka o vnukovi, ktorý tele-
fonuje narýchlo babičke s tým, 
že nutne potrebuje peniaze, 
ale jeho hlas je iný, pretože je 
trošku chorý. Pre peniaze preto 
pošle kamaráta. Alebo prídu od-
čítať energie a nemajú rozme-
niť. Stále ten istý scenár a ten 
istý smutný príbeh. Dôchodco-
via naletia podvodníkom ako v 
zlej rozprávke.

O svojich skúsenostiach z 
reálneho života sa s ňou pode-
lili aj členovia klubu. Dala im 
vzácne rady ako sa nevzdať a 
bojovať proti neprávosti, preto-
že brániť sa vždy oplatí.

 
Prečo je podľa vás dôležité, 

aby sa organizovali takéto 

stretnutia?
Stretnutia so seniormi sú 

dôležité hlavne preto, aby boli 
informovaní o rôznych prakti-
kách, ktoré sa na nich prakti-
zujú či už zo strany nebanko-
vých subjektov, alebo zo stra-
ny takzvaných šmejdov. Tieto 
stretnutia sú významné aj pre-
to, lebo aj my potrebujeme mať 
dostatok informácií o tom, čo sa 
deje, aby sme im vedeli v tomto 
smere poradiť a nastaviť vhod-
ným spôsobom našu legislatí-
vu tak, aby sa zákony zmenili.

Podľa vašich prieskumov 
čelí v súčasnosti exekučné-
mu konaniu viac ako 30 tisíc 
dôchodcov. Ako je to vôbec 
možné?

Áno. V súčasnosti máme exe-
kuovaných viac 30 tisíc senio-
rov, čo nás, samozrejme, veľmi 
mrzí. Gro týchto exekúcií je od 
nebankových subjektov a na 
základe rozhodcovských roz-
sudkov a môj názor je taký, že 
naozaj veľké množstvo týchto 
rozsudkov nie je v súlade so zá-
konom. Exekúcie sme dali pre-
verovať na súdoch, kde násled-
ne zastavili vo vzťahu k senio-
rom viac ako 7 tisíc exekučných 
konaní a ďalej v tomto prevero-
vaní pokračujeme. Rok 2013 bol 
veľmi prelomový vo vzťahu k 
spotrebiteľom, vtedy bol prijatý 
balík zákonov, ktorý hovorí jas-
nou rečou v ich prospech. A čo 
považujem ja za zásadné, je, že 
do občianskeho zákonníka bol 
zavedený pojem „úžera“.

 
Prečo sú podľa vás dôchod-

covia stále takí dôverčiví aj 

Emka a Dominika úspešné 
v okresných kolách

Emka Mančíková je žiačkou 
6. ročníka a Dominika Chlebí-
ková žiačkou 9. ročníka  Zák-
ladnej školy Juraja Fándlyho v 
Seredi. Dievčatá sa zaujímajú 
o dobré knihy, lebo čítanie je 
jednou z ich záľub. Sú výbor-
nými recitátorkami a pravi-
delne sa zúčastňujú súťaží v 
umeleckom prednese. Úspe-
chy na súťažiach sú dôkazom 
ich umeleckého talentu a reč-
níckeho prejavu.

Dňa 8. decembra 2015 sa 
Emka zúčastnila okresné-
ho kola súťaže v umeleckom 
prednese slovenskej povesti 
Šaliansky Maťko v Galante, 
kde súťažila v III. kategórii. 
Svojím citlivým a pôsobivým 
prednesom povesti Márie 
Ďuríčkovej Biela húska na 
Dunaji všetkých prítomných 
zaujala. Porota jej prednes 
ocenila a Emka sa umiestnila 
na 1. mieste.

Dominika sa 10. decembra 
2015 zúčastnila okresného 

kola Olympiády zo slovenské-
ho jazyka  a literatúry, ktoré 
sa konalo na ZŠ Gejzu Dusíka 
v Galante. Úspešne vyriešila 
vedomostný test. Na zákla-
de básne M. Rúfusa napísala 
umelecký opis jesennej príro-
dy, ktorý sa porote veľmi páčil 
a pochválila jeho úroveň. Zau-
jala všetkých aj v ústnej časti, 
v ktorej bolo treba vyzvať spo-
lužiakov, aby sa zúčastnili na 
jesennom čistení lesov. Vďa-
ka vedomostiam, tvorivosti a 
kultivovanému ústnemu pre-
javu Dominika v silnej kon-
kurencii víťazov školských 
kôl nášho okresu zvíťazila a 
umiestnila sa tiež na 1. mieste. 

Dievčatá budú reprezen-
tovať našu základnú školu a 
okres v krajských kolách sú-
ťaží.   

Emka a Dominika, blahože-
láme a ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu! Želáme veľa 
úspechov v krajských kolách!
 JaNa válKyová

ZBER BIOODPADOV 
ZO ZELENE 2016

Mesto sereď Pokračuje s PravidelnýM 
PondelkovýM zberoM biologicky rozložiteľných odPadov 

z doMácností PriaMo sPred rodinných doMov. 

Zber bioodpadu 
sa začína v pondelok 21. 3. 2016

 
na veľkonočný Pondelok 28. 3. 2016 sa zber bro nebude konať! 
náhradný vývoz bude v nasledujúci deň, v utorok 29. 3. 2016.
vytriedené zložky odPadov – trávu, lístie, zväzky konárov, 

zvyšky ovocia a zeleniny  
vykladajte v deň zberu v ranných hodinách v čaSe pred 
6,00 hod. pred váŠ rodinný doM v súlade s nasledujúciMi 

PokynMi: 
tráva, lÍStie, konáriky, zvyŠky ovocia a zeleniny – vykladať 

vo vreciach alebo v hnedých nádobách na bioodPad.
konáre – vykladať saMostatne a Musia byť zviazané vo 

zväzkoch s MaxiMálnou dĺžkou 2 metre. nezviazané konáre 
nebudú odoberané!

   RefeRát životného pRostRedia MsÚ seReď

Ako bojovať proti šmejdom 
a nebankovkám?

napriek mnohým medializo-
vaným skutočnostiam?

V prvom rade je potrebné 
zdôrazniť fakt, že seniori sú v 
podstate veľmi osamelí. A z toho 
podľa môjho názoru vyplýva aj 
tá dôverčivosť. V druhom rade 
žili ekonomicky aktívne v čase, 
keď sa takéto podvody nepácha-
li. Naozaj, tie praktiky, ktoré sa 
na nich páchajú, sú veľmi so-
fistikované a premyslené, pre-
tože majú stabilný príjem a  vo 
väčšine prípadov sú vlastníkmi 
nehnuteľnosti, ktoré nemajú 
založené, ako v dnešnej dobe 
väčšina mladých ľudí.

 
Čo by ste poradili ľuďom, 

ktorí sa dostali do podobných 
problémov a nevedia ako ďa-
lej?

Určite nie je jednoduchá zá-
ležitosť, keď príde domov, naj-
mä seniorom, ktorí nemajú 
právnické vzdelanie, oznáme-
nie alebo upomienka napísa-
ná drobným písmom. Človek 
sa okamžite zľakne! V prvom 
rade sa každý vystraší, pretože 
si myslí, že nemá na to, aby sa 
akýmkoľvek spôsobom danej 
situácii ubránil. Následne prí-
de zistenie, že stojí voči veľkej 
firme, ktorá má dostatok skúse-
ných právnikov, aby on nemal 
žiadnu šancu na úspech. Práve 
preto robíme už štyri roky kam-
paň, v ktorej ľuďom radíme, ako 
sa brániť, čo treba robiť, a hovo-
ríme im aj o našich skúsenos-
tiach, aby pochopili, že brániť 
sa naozaj oplatí.

 STaNiSlava JaNegová

Najesť sa v školskej je-
dálni ako doma – to je 
prianie mnohých žiakov 
i našej školy. aby sa toto 
prianie mohlo aj uskutoč-
niť, stačí, keď v týchto 
dňoch prinesú deti, ich 
rodičia alebo starí rodičia 
do školy svoje rodinné 
recepty.

V rámci projektu ministerstva 
školstva „Receptúry v škol-
ských jedálňach očami detí“ 
sa totiž hľadajú recepty najmä 
na bezmäsité, zeleninové a ze-
miakové pokrmy, ale i obľúbe-
né recepty starých rodičov na 
hydinové, bravčové, hovädzie 
či rybacie pokrmy.

Aj takýmto spôsobom chce 
ministerstvo školstva v spolu-
práci so zriaďovateľmi jednot-
livých škôl motivovať žiakov 
k zdravému životnému štýlu, 
súčasťou ktorého je nielen 
aktívny pohyb, ale aj pestrá, 
nutrične vyvážená a výživovo 
hodnotná strava. Rezort škol-
stva zároveň očakáva, že za-
radenie obľúbených receptov 
do jedálnych lístkov zariadení 
školského stravovania prispe-

je k vzostupu stravníkov v 
školských jedálňach.

Najvhodnejšie receptúry 
budú hodnotiť členovia pra-
covnej skupiny a odborníci na 
výživu, pričom pri ich posu-
dzovaní sa bude zohľadňovať 
najmä zastúpenie pridanej 
soli a cukrov v strave a dôraz 
sa bude klásť aj na podiel vlák-
niny a tukov. Materiálno-spot-

rebné normy v oblasti stra-
vovania, ktoré sa každoročne 
aktualizujú, tak budú môcť 
byť od nového školského roka 
obohatené o nové receptúry 
našich žiakov.

 Recepty môžete posielať e-
-mailom na adresu: jedalen@
zsjfsered.sk najneskôr do 
18.marca 2016.  

          JaRoSlav čoMaJ 

Domáca strava 
v školskej jedálni 
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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

Úspešní riešitelia domáceho 
kola Matematickej olympiády 
reprezentovali 19. 1. 2016 našu 
školu v obvodnom kole tejto 
súťaže. Urobili nám veeeľkú-
úú radosť! V kategórii piata-
kov súťažilo 5 žiakov a všetci 
boli úspešnými riešiteľmi. Z 
piatich deviatakov boli úspeš-
nými riešiteľmi štyria.

Naši piataci sa tejto súťa-
že zúčastnili po prvýkrát. Na 

vyriešenie troch úloh mali 2 
hodiny. Úlohy boli zaujímavé, 
ale oveľa náročnejšie, než na 
aké sú žiaci zvyknutí z hodín 
matematiky. Potom netrpezli-
vo čakali na výsledky. Adriana 
Skutilová a jej spolužiak Filip 
Stranovský obsadili 4. miesto. 
Hneď za nimi, na 5. mieste, 
skončili Denis Urbánek, Ši-
mon Urbánek a Valéria Sárká-
nyová.

Deviataci riešili štyri úlohy 
4 hodiny. Pri riešení museli 
využiť nielen všetky vedo-
mosti, ale aj  logické myslenie 
a predstavivosť. Ich námaha 
priniesla úspech. Najkrajšie 
– 2. miesto – získala Domini-
ka Chlebíková, ktorá o 2 body 
predbehla spolužiaka Olivera 
Vladoviča na 3. mieste. Na pek-
nom 4. mieste skončil Nikolas 
Maruna a 6. miesto obsadila 

Michaela Kubalová.
Na tejto súťaži nie je dovole-

né používať kalkulačku.
Tešia nás výsledky všetkých 

našich úspešných riešite-
ľov, ktorí časť svojho voľného 
času venovali riešeniu úloh 
domáceho kola tejto súťaže aj 
príprave na jej obvodné kolo. 
Gratulujeme a ďakujeme im 
za vzornú reprezentáciu školy.

 BeáTa PeTRáŠová

Seredskí tenisti oslávili blí-
žiaci sa koniec roka 2015 už 
tradičným Silvestrovským 
turnajom vo štvorhre. Teni-
sový klub Sereď zorganizoval 
toto zimné podujatie v stredu 
30. 12. 2015 v tenisovom areáli 
TC Empire Trnava, kde boli k 
dispozícii tri vnútorné kurty 
s povrchom Australian Open.
Vďaka veľkému počtu teniso-
vých nadšencov (16 dvojíc) sa 
tzv. „open turnaj“ uskutočnil 
bez obmedzenia veku a po-
hlavia. Turnaj sa odohral v 
časovom rozmedzí od 9.30 do 
19.00. Jednotlivé dvojice boli 

nasadené a ďalej vyžrebova-
né do 4 základných skupín 
(A, B, C, D), z ktorých prvé dve 
postúpili do hlavnej časti tur-
naja a posledné dve dvojice 
hrali tzv. útechu. Hlavná časť 
turnaja a útecha sa potom 
hrali v „pavúku“ KO systé-
mom.
 
Prvé dve dvojice postupujú-
ce do hlavnej časti turnaja 
boli nasledovné:
- skupina A: Jacko/Pazúr a Ta-
káč/Kubica
- skupina B: Urbánek/Pagáč a 
Dunárová/Kyaci

- skupina C: Krajčovič/Gubá-
ňová a Krivosudský/Búran
- skupina D: Mikuš/Šarvaic a 
Chmelár M./Chmelár O.
 

Po vyčerpávajúcom dni 
plnom krásnych výmen so 
silnými súpermi si víťazstvo 
Silvestrovského turnaja vo 
štvorhre odniesla dvojica 
Jacko/Pazúr, ktorá vo finále 
zdolala dvojicu Urbánek/Pa-
gáč výsledkom 6:3. O tretie 
miesto hrali dvojice Krajčo-
vič/Gubáňová a Šarvaic/Mi-
kuš, kde sa z víťazstva napo-
kon tešila dvojica Krajčovič/

Gubáňová výsledkom 6:3. O 
tzv. cenu útechy zabojovalo 
8 tenisových párov v zložení 
Horváth/Pisár, Leftkovits T./
Sabo, Vavro/Balog, Leftkovits 
I./Chmelár A., Melišík/Sobo-
slay, Krivosudská/Dičérová, 
Kayser/Lukáčik a Irsák/Ka-
menický.

 Do finále sa prebojovali te-
nisti Horváth/Pisár a Vavro/
Balog. V závere sa viac darilo 
tenisovému páru Horváth/Pi-
sár, ktorí zdolali dvojicu Vavro/
Balog s výsledkom 6:2, a tým 
sa stali víťazmi „útechy“.
 TeNiSový KlUB SeReď

V piatok 5. 2. 2016 vycestova-
li starší žiaci do Maďarského 
Budaorsu na 1. fázu turnaja 
EYBL (European Youth Bas-
ketball League). V prvom rade 
chceme povedať, že úroveň or-
ganizácie cez stravu, ubytova-
nie až po starostlivosť o naše 
družstvo bola veľmi vysoká. O 
basketbalovej úrovni na tur-
naji ani nemusíme rozprávať. 
V sobotu ráno sme zahájili 
turnaj proti súperovi z Mace-
dónska, konkrétne zo Skopje. 
BK Lokomotíva Sereď - KK Fe-
niks 2010  69:63 (36:33).
Druhý zápas BOL proti domá-
cemu BDSE-Graphax. BDSE-
-Graphax - BK Lokomotíva 
Sereď  88:61 (41:23). V nedeľu 
poobede na nás čakal súper z 
USK Praha. USK Praha - BK Lo-
komotíva Sereď 57:69 (29:35).  
V posledný hrací deň sme do-
obeda vycestovali s chalanmi 
do Tropicaria vzdialeného 10 
minút od hotela. Chalani roz-
ptýlení a po neúspešných po-
kusoch uloviť raje vycestovali 
do haly, kde večer čakal súper 

zo Šopronu. BK Lokomotíva 
Sereď - Soproni sportiskola 
57:47 (35:17).  Máté Balogh bol 
vyhlásený za najužitočnej-
šieho hráča nášho družstva. 
Domov sme odchádzali s bi-
lanciou 3 výhier a 1 prehry!!! 
Turnaj nám ukázal, že druž-
stvo napreduje. Na viacerých 
chalanoch je vidieť určitý 
progres. Tak isto nám tieto 
ťažké zápasy ukázali mnoho 
vecí, na ktorých musíme pra-
covať. Poďakovanie patrí všet-
kým chalanom za predvedené 
výkony v zápasoch, discipli-
novanosť mimo haly (až na 
malé výpadky) a kolektívnosť 
počas celého turnaja.
V mene družstva sa chcem 
poďakovať klubu a všetkým, 
ktorí nám pomohli tohto tur-
naja sa zúčastniť. Skúsenosti 
z turnaja nám určite pomôžu 
v ďalšom pôsobení v našej sú-
ťaži.
2. fáza turnaja, z ktorej vzídu 2 
postupujúce družstvá na finá-
le do Litvy sa koná 4. – 6. mar-
ca. MaRTiN BoSý

To, že v Seredi je futbal najob-
ľúbenejším športom, je známy 
fakt. Popri oficiálnom klube 
ŠKF Sereď tu existuje aj mno-
ho tímov, ktoré si z vlastnej 
iniciatívy zakladajú kolektívy 
nadšencov. Rok 2015 je pre je-
den z nich významný v tom, že 
od jeho vzniku uplynulo už 15 
rokov.

AFK Vodra Sereď je amatér-
sky futbalový klub, ktorý vzni-
kol na začiatku nového milénia 
v nadväznosti na dlhoročnú 
tradíciu pravidelného sobotné-
ho zápasu medzi partiou kama-
rátov a známych, ktorá trvala 
už od skorých osemdesiatych 
rokov.

Je dosť ťažké nájsť v Seredi 
medzi futbalovými nadšenca-
mi niekoho, kto by si s nami 
aspoň občas neprišiel v sobotu 
zahrať.

Toto sú niektorí z tých býva-
lých – Jaro Baša, Miro „Truhlík“ 
Benkovský, Miro „Brčo“ Brček,

Rasťo „Čavo“ Čavojský, Boris 
Čmarada, Miro „Čingo“ Čmara-
da, Miro „Kešo“ Farský, Maroš 
Hošták, Robo Hovorka, Kajo Gá-
lik, Vlado „Pipa“ Ivančík, Radko 
Janega, Peter Križo,

Peter Kubica, Braňo „Šedo“ 
Mareš, Marian „Maco“ Mareš, 
Palo „Peso“ Mesiar,

Marián „Pašťo“ Paštéka, Du-

šan „Ďufo“ Slahučka, Jaro „Slá-
ňo“ Slahučka, Rišo „Láfo“ Snop,

Vilo Stoklas, Jaro „Švaco“ 
Švec, Kajo Urbánek, Rasťo „Ko-
misár“ Války, Slávo Weiss,

Robo Zambo.
Potom ako sme boli futbalová 

partia bez mena, neskôr Dráčik, 
na jar roku 2000 vznikol názov 
AFK Vodra na znak úcty Igorovi 
Vodrážkovi, ktorý v roku 1998 
tragicky zahynul pri autone-
hode a bol akousi hybnou silou 
týchto našich sobotňajších fut-
balových popoludní. Domovom 
tímu bolo dlhé roky ihrisko v 
Campingu, ktoré však „Vodráci“ 
museli opustiť po tom, ako na 
jeseň 2013 zhoreli unimobunky, 
ktoré slúžili ako šatne či sklad 
športového vybavenia.

Nová etapa sa tak začala prá-
ve v areáli štadiónu ŠKF Sereď, 
kam sa presunula aj organizá-
cia Memoriálu Igora Vodrážku, 
ktorého sa zúčastňujú aj sered-
ské tímy Cosmos, Puma či kluby 
z Čataja alebo Paty. Okrem 
vlastného turnaja sa však tím 
s oranžovými dresmi úspešne 
umiestňuje aj na iných podu-
jatiach, ako napríklad turnaja v 
Čataji, Memoriálu Štefana Iva-
na o pohár Veliteľa Pozemných 
síl OSSR či Memoriálu Vladimí-
ra Dančíka, ktorý organizuje 
práve spomínaný AFK Puma 

Sereď. Tradíciou, ktorú Vodra 
udržiava už naozaj dlhé roky, 
je Silvestrovský zápas, ktorý 
si prídu zahrať aj hráči iných 
tímov, prípadne muži, ktorý z 
rôznych dôvodov nemôžu hrať 
počas celého roka.

Za úspech považujeme aj 
omladenie kolektívu prijatím 
štyroch nových, mladých čle-
nov, čím sa nám podarilo zní-
žiť vekový priemer zo 44,5 na 
41,1 a zároveň napĺňať to, čo je 
cieľom nášho združenia – spo-
pularizovať športové aktivity a 
hlavne amatérsky futbal medzi 
verejnosťou a zapojiť aj mládež, 
ktorá, ako vieme, sa v súčasnej 

dobe získava ťažko, čo určite 
potvrdia aj iné nám podobné 
kluby.

Okrem futbalových podujatí 
sa zúčastňujeme aj každoročne 
organizovanej súťaže vo varení 
ako je „Guláš Cup“, a tento rok 
aj prvého ročníka „Kapustnica 
Cup“. Veľmi obľúbeným je aj 
„Valentínsky Vodra ples“.

Minimálne raz ročne v jar-
ných mesiacoch organizuje-
me brigádu a poupratujeme 
priestory a okolie športového 
areálu a túto akciu zakončíme 
prvou opekačkou.

Tieto nefutbalové aktivity 
sú pre nás priestorom urobiť 

niečo aj pre našich rodinných 
príslušníkov a priaznivcov náš-
ho futbalového klubu. Práve tu 
majú možnosť sa bližšie navzá-
jom zoznámiť a oboznámiť sa aj 
s činnosťou nášho futbalového 
klubu a Združenia.
 
Prehľad našich aktivít v roku 
2015:
1. 13. Valentínsky ples AFK Vodra 
(14. 2. 2015)
2. víťazstvo v priateľskom zápa-
se s mužstvom Starí páni Pata 
(20. 6. 2015)
3. 3. miesto - Memoriál Štefana 
Ivana o pohár Veliteľa Pozem-
ných síl OSSR (26. 9. 2015)

4. Guláš Cup (26. 9. 2015)
5. 1. miesto – Memoriál Vladimí-
ra Dančíka (Turnaj Puma) (19. 9. 
2015)
6. 1. miesto - Memoriál Igora 
Vodrážku 2014 (Turnaj AFK Vod-
ra) (10. 10. 2015)
7. víťazstvo v priateľskom zápa-
se s mužstvom RAF Team (21. 11. 
2015)
8. Kapustnica Cup (28. 11. 2015)
 
AFK Vodra Sereď je od roku 2012 
občianskym združením, kto-
rého úlohou je podpora a rozvoj 
amatérskeho futbalu, ale aj cel-
kovo športu v našom regióne.
 aNToN dÚBRavec

Úspech žiakov ZŠ Juraja Fándlyho 
v Matematickej olympiáde

Silvestrovský turnaj vo štvorhre Basketbalisti súčasťou 
Európskej ligy

AFK VODRA oslavuje 
15 rokov oficiálnej činnosti
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3D KINO NOVA SEREĎ – PROGRAM NA MAREC 2016
FILMOVÝ KLUB: TRI SPO-
MIENKY ( Trois souvenirs de 
ma jeunesse)
utorok 1. 3. 2016 19:30 
Film Tri spomienky prináša 
romantický ľúbostný príbeh z 
obdobia dospievania.  
Dráma. Hrajú: Quentin Dolma-
ire, Lou Roy-Lecollinet. 
Francúzsko, 120 min., ČT, MP 
15, vstupné 3 €, členovia FK 2 €

EUROKINO: SAULOV SYN 
(Saul fia)
streda 2. 3. 2016 19:30 
Opustil živých kvôli mŕtvym. 
Dráma z obdobia holokaustu. 
Hrajú: Géza Röhrig, Levente 
Molnár. 
Maďarsko, 107 min., ČT, MP 15, 
vstupné 3 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: ZO-
OTOPIA (Zootropolis)
3. – 6. 3. 2016; štvrtok 18:00 
2D, piatok 17:00 2D, sobota 
16:30 3D, nedeľa 16:30 2D
Vitajte v mestskej džungli! 
Animovaná Disneyovka pre 
všetky ročníky. 
USA, 96 min., slovenský da-
bing, MP, vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

GRIMSBY 
(The Brothers Grimsby)
3. – 5. 3. 2016; štvrtok 20:00, 
piatok 19:00, sobota 20:30 
Aj brat najlepšieho agenta 
môže byť totálny blbec. Nová 
komediálna postava od tvorcov 
Borata, Diktátora a Ali G. Hra-
jú: Sacha Baron Cohen, Mark 
Strong. 
Veľká Británia, 82 min., ST, MP 
15, vstupné 4 €

CHLAPEC (The Boy)
4. – 6. 3. 2016; piatok 20:30, so-
bota 18:30, nedeľa 20:30 
Práca pestúnky v tejto rodi-
ne bude jej najhoršou nočnou 
morou. Horor, thriller. 
Hrajú: Lauren Cohan, Rupert 
Evans. USA, 97 min., ČT, MP 15, 
vstupné 4 €

BROOKLYN (Brooklyn)
6. a 8. 3. 2016; nedeľa 18:30, 
utorok 19:30
Keď sa mladé dievča z totálne-
ho zapadákova presťahuje do 
jedného z najväčších miest na 

svete, čaká ju šok… Romantic-
ká historická dráma. Hrajú: Sa-
oirse Ronan, Julie Walters. 
Írsko, Veľká Británia, Kanada, 
111 min., ČT, MP 12, vstupné 4 €

EUROKINO: MÄSIARI (De 
grønne slagtere)
streda 9. 3. 2016 19:30 
Ich delikatesy obsahujú ne-
zvyčajné ingrediencie... Čier-
na komédia. Hrajú: Nikolaj Lie 
Kaas, 
Nicolas Bro. Dánsko, 100 min., 
ČT, MP 15, vstupné 3 €

ČERVENÝ KAPITÁN 
(Červený kapitán)
10. – 13. 3. 2016; štvrtok 19:30, 
piatok 19:00, sobota 20:30, 
nedeľa 20:30
Príbeh podľa románu Domi-
nika Dána, inšpirovaný sku-
točnými udalosťami, v ktorom 
treba ísť cez mŕtvoly. Krimi 
thriller. 
Hrajú: Maciej Stuhr, Oldřich 
Kaiser,  Michal Suchánek, Mari-
án Geišberg, Zuzana Kronerová, 
Ladislav Chudík.
Slovensko, Česko, Poľsko, 115 
min., OV, MP 15, vstupné 4 €
 DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
CHLAPEC A SVET (O Menino e o 
Mundo)
piatok 11. 3. 2016 17:00 
Cesta vlakom malého chlapca, 
ktorý spoznáva moderný prie-
myselný svet a nevinnými očami 
sleduje životy dospelých. Animo-
vaný film nominovaný na Oskara. 
Brazília, 80 min., SD, MP, vstupné 
4 €

BABYSITTER (Der Nanny)
11. – 12. 3. 2016; piatok 21:00, so-
bota 18:30 
Boj s neposlušnými deckami sa 
začína... Komédia. 
Hrajú: Matthias Schweighöfer, 
Milan Peschel. 
Nemecko, 110 min., ČT, MP 12, 
vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: BEL-
LA A SEBASTIAN 2 (Belle et Sé-
bastien, l‘aventure continue)
12. – 13. 3. 2016; sobota 16:30, ne-
deľa 16:30 
Veľké priateľstvo pokračuje ešte 
väčším dobrodružstvom. Dob-
rodružný, rodinný. 

Hrajú: Félix Bossuet, Tchéky Ka-
ryo. Francúzsko, 97 min., ČD, MP 
12, vstupné 4 €

EUROKINO – CREME DE LA CRE-
ME 3: MIKRÓB A GASOIL (Micro-
be et Gasoil)
nedeľa 13. 3. 2016 18:30 
Kto jazdí rýchlo, nič nezažije. Ko-
média, roadmovie. Hrajú: Ange 
Dargent, Théophile Baquet. 
Francúzsko, 88 min., ČT, MP 12, 
vstupné 3 €

EUROKINO – CREME DE LA 
CREME 3: PÁN BEZCHYBNÝ (Un 
homme idéal)
utorok 15. 3. 2016 19:30 
Nikdy nepracuj s mŕtvym mu-
žom... Thriller. Hrajú: Pierre Ni-
ney, Annie Girardot.
Francúzsko, 103 min., ČT, MP 15, 
vstupné 3 €

EUROKINO – CREME DE LA 
CREME 3: MÔJ KRÁĽ (Mon roi)
streda 16. 3. 2016 19:30 
Pravidlá deštruktívnej vášne. 
Dráma, komédia. Hrajú: Vincent 
Cassel, Emmanuelle Bercot.
Francúzsko, 125 min., ČT, MP 12, 
vstupné 3 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: KUNG 
FU PANDA 3 (Kung-fu Siung-
-mao 3)
17. – 20. 3. 2016; štvrtok 18:00 2D, 
piatok 17:00 3D, 
sobota 16:30 3D, nedeľa 16:30 2D
Jedna z najúspešnejších ani-
movaných sérií na svete sa vra-
cia v roku 2016 vo svojom zatiaľ 
najväčšom komediálnom dob-
rodružstve. Animovaná komédia. 
USA, Čína, 94 min., slovenský da-
bing, MP, vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

AVE, CAESAR! (Hail, Caesar!)
17. – 19. 3. 2016; štvrtok 20:00, 
piatok 21:00, sobota 18:30
Niektorí ľudia dokážu vyriešiť aj 
ten najväčší problém. Komédia 
bratov Coenovcov. 
Hrajú: Josh Brolin, George Clo-
oney, Channing Tatum, Scarlett 
Johansson. 
USA, 106 min., ST, MP 12, vstupné 
4 €

SÉRIA DIVERGENCIA: EXPERI-
MENT (The Divergent Series: 
Allegiant)

18. – 20. 3. 2016; piatok 19:00, so-
bota 20:30, nedeľa 18:30
Prelom hranice tvojho sveta. 
Dobrodružný, sci-fi. Hrajú: Shai-
lene Woodley, Theo James. 
USA, 120 min., ČD, MP 12, vstup-
né 4 €

DVOJNÍCI (Dvojníci)
nedeľa 20. 3. 2016 20:30 
Je lepšie vyhorieť ako stretnúť 
dvojníka. Komédia. Hrajú: Ondřej 
Sokol, Jakub Kohák. 
Česko, 103 min., OV, MP 12, vstup-
né 4 €

SUBURRA (Suburra)
utorok 22. 3. 2016 19:30 
Suburra je príbehom veľkých špe-
kulácií v stavebníctve – takzva-
nej stavby Waterfront, ktorá má 
rímske pobrežie premeniť na ta-
lianske Las Vegas. Krimi thriller. 
Hrajú: Pierfrancesco Favino, Elio 
Germano. Taliansko, Francúzsko, 
135 min., ČT, MP 12, vstupné 4 €

EUROKINO – CREME DE LA 
CREME 3: ĎALEKO OD ĽUDÍ
(Loin des hommes)
streda 23. 3. 2016 19:30 
Ďaleko od ľudí. Blízko k nebu. 
Dráma. Hrajú: Viggo Mortensen, 
Reda Kateb.
Francúzsko, 102 min., ČT, MP 15, 
vstupné 3 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: ZOO-
TOPIA (Zootropolis)
24., 25. 3. 2016; štvrtok 16:00 3D, 
piatok 16:00 2D
Vitajte v mestskej džungli! Ani-
movaná Disneyovka pre všetky 
ročníky.
USA, 96 min., slovenský dabing, 
MP, vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

EUROKINO – CREME DE LA 
CREME 3: V TIENI ŽIEN (L‘om-
bre des femmes)
štvrtok 24. 3. 2016 18:00 
Dokumenty lásky a žiarlivosti. 
Dráma. Hrajú: Stanislas Merhar, 
Clotilde Courau.
Francúzsko, 73 min., ČT, MP 15, 
vstupné 3 €
 
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT 
SPRAVODLIVOSTI (Batman v Su-
perman: Dawn of Justice)
24. – 27. 3. 2016; štvrtok 20:00 2D, 
piatok 18:00 3D, 

sobota 20:30 2D, nedeľa 18:30 2D 
V obave, že činy nadpozemské-
ho superhrdinu z Metropolisu 
ostanú bez kontroly, proti nemu 
nastúpi impozantný ochranca 
Gotham City. Akčné fantasy. Hra-
jú: Ben Affleck, Henry Cavill. USA, 
151 min., ST, MP 12, vstupné 2D 4 
€, 3D 6 €
 
V MENE KRISTA (Risen)
25., 26. 3. 2016; piatok 20:30, so-
bota 18:30 
Biblický príbeh o zmŕtvychvsta-
ní Ježiša Krista, prerozprávaný z 
pohľadu neveriaceho rímskeho 
vojvodcu. Dobrodružná historic-
ká dráma. Hrajú: Tom Felton, Jo-
seph Fiennes.
USA, 107 min., ST, MP 12, vstupné 
4 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
KUNG FU PANDA 3 
(Kung-fu Siung-mao 3)
26., 27. 3. 2016 sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D
Jedna z najúspešnejších ani-
movaných sérií na svete sa vra-
cia v roku 2016 vo svojom zatiaľ 
najväčšom komediálnom dob-
rodružstve. Animovaná komédia. 
USA, Čína, 94 min., slovenský da-
bing, MP, vstupné 2D 4 €, 3D 6 €
 
CAROL (Carol)
nedeľa 27. 3. 2016 21:00
Dve ženy sa ocitnú v pasci, keď na 
jednej strane stojí ich vzájomná 
príťažlivosť 
a na strane druhej spoločenské 
konvencie päťdesiatych rokov 20. 
storočia. 
Romantická dráma. Hrajú: Cate 
Blanchett, Rooney Mara. 
USA, Veľká Británia, 118 min., ST, 
MP 15, vstupné 4 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: RO-
BINSON CRUSOE (Robinson)
utorok 29. 3. 2016 17:00 
Pripravte sa na konečne prav-
divý príbeh Robinsona Crusoa a 
jeho verného priateľa – papagája 
Utorka. Rodinná komédia. Belgic-
ko, Francúzsko, 90 min., SD, MP, 
vstupné 4 €
 
FILMOVÝ KLUB: BARANI (Hrú-
tar)
utorok 29. 3. 2016 19:30 
Film citlivo zobrazuje bratské 

puto, ktoré aj po desaťročiach 
vzájomných nezhôd zostáva sil-
né. Dráma. Hrajú: Sigurður Si-
gurjónsson, Theodór Júlíusson. 
Island, 93 min., ČT, MP 12, vstup-
né 3 €, členovia FK 2 €
 
EUROKINO – CREME DE LA 
CREME 3: CENA SLÁVY (La Ra-
nçon de la Gloire)
streda 30. 3. 2016 19:30 
Máme Chaplinovu rakvu, zaplať-
te. Dráma, komédia. Hrajú: Be-
noît Poelvoorde, Roschdy Zem. 
Francúzsko, 115 min., ČT, MP 12, 
vstupné 3 €
 
EUROKINO – CREME DE LA 
CREME 3: DENNÍK KOMOR-
NEJ (Journal d‘une femme de 
chambre)
štvrtok 31. 3. 2016 19:30 
Podvádzaj a pracuj. Historická 
dráma. Hrajú: Léa Seydoux, Vin-
cent Lindon.
Francúzsko, Belgicko, 96 min., ČT, 
MP 15, vstupné 3 €
 
PRIPRAVUJEME:
Kniha džunglí, Čarodejnice, Lo-
vec – zimná vojna, Londýn v 
plameňoch, Moja tučná grécka 
svadba 2, Zlo nikdy nespí, Spo-
tlight, Už je tu zas, Orol Eddie, Noc 
v New Yorku, 
Zázraky z neba, Ja, Oľga Hepnero-
vá, Agáva, 10 Cloverfield Lane
 
Kino NOVA Sereď je bezbariérové 
3D kino s kapacitou 356 miest, vy-
bavené systémom Dolby 3D, au-
diom Dolby Surround 7.1 a vibrač-
ným systémom THUNDERBOX.
Predaj a predpredaj vstupeniek v 
pokladni kina NOVA
(utorok – piatok): 12:00 – 20:00
(sobota – nedeľa): 16:00 – 21:00
Kontakt: 0903 780 080, sicnova@
sered.sk. 
Program kina, online predaj a 
rezervácie vstupeniek na: www.
kinonova.sered.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!
KINO NOVA SEREĎ JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS NETWORK
DIGITALIZÁCIU A MODERNIZÁ-
CIU VYBAVENIA KINA NOVA FI-
NANČNE PODPORIL
AUDIOVIZUÁLNY FOND

v krásne vyzdobenej es-
trádnej sále domu kultúry 
sa konal v poradí už XXii. 
Reprezentačný ples mesta 
Sereď. okrem dobrej hud-
by nechýbalo na stoloch 
chutné jedlo, pripravená 
bola bohatá tombola a 
vládla tam vynikajúca 
atmosféra. Prekvapením 
večera bola ohňová a 
svetelná šou.

Mestský reprezentačný ples 
slávnostne otvoril primátor 
mesta Martin Tomčányi spo-
lu s moderátorkou podujatia 
Anežkou Hrdou. Po slávnost-
nom prípitku sa na parkete 
v nádherných kostýmoch 
predviedli profesionálni ta-
nečníci z Karloveskej taneč-
nej školy z Bratislavy, ktorí 
zároveň na úvodný valčík vy-
zvali primátora s manželkou. 

Prekvapením večera bol 
kultúrny program v poda-
ní pražskej skupiny Pyro-

terra. Jej členovia najprv 
predviedli úžasnú ohňovú a 
v druhom vstupe aj svetel-
nú šou a za svoj výkon si od 
publika vyslúžili poriadny 
potlesk. Mnohí ich poznajú 
aj z televízie, kde sa objavili 
v programe Česko Slovensko 
má talent.

O dobrú náladu sa prí-
tomným postaral tanečný 
orchester Valaská, v priesto-
roch baru na veselú nôtu 
hrala Myjavská cimbalovka a 
až do rána všetkých výborne 
zabával DJ Miro Dvoran.

Tak ako každý rok, aj ten-
toraz bola v ponuke bohatá 
tombola a 50 hodnotných 
cien. K top výhram patril hor-
ský bicykel, zlatý náramok, 
notebook a hlavnou cenou bol 
Full HD LED televízor.

Hostia sa bavili až do sko-
rých ranných hodín, čo bolo 
zároveň znakom toho, že 
mestský ples sa naozaj vydaril.
 STaNiSlava JaNegová

Ročník 2015 bol pre seredskú 
cyklistiku rokom rekordov.
• Na jubilejnom, 10. ročníku 
„SEREĎMARATÓN-u“  stálo 
na štarte 215 cyklistov a cyk-
listiek z domova i zahraničia. 
V detskom 1. ročníku Cyklo-
maratóniku                (sprievod-
ná akcia), súťažilo 74 detí od 2 
do 12 rokov. Spolu 289 účastní-
kov! Týmto sa prekonal rekord 
z roku 2009, keď na 2 tratiach 
súťažilo 226 cyklistov.
• V pretekárskej činnosti sme 
v rámci Slovenského pohára 
jednotlivcov dosiahli v súťa-
žiach  cestnej cyklistiky 4 pó-
diové umiestnenia.
 
3. miesto v Perneku a v Kláš-
tore pod Znievom, slovenský 
pohár Masters (Dušan Holbík)
2. miesto v Kláštore pod Znie-

vom, slovenský pohár Masters 
(Ivan Zaujec)
2. miesto v časovke do vrchu 
na Veľkú Javorinu, junior (Fi-
lip Pekarík)
Zatiaľ absolútny rekord se-
redskej cyklistky, v kategórii 
cesta.
 
Srdečná vďaka patrí všetkým 
partnerom, ktorí pomohli k 
týmto výsledkom.
Veľká vďaka patrí pretekárom 
ŠK Cyklo-Tour Sereď a celému 
organizačnému výboru na 
podujatiach organizovaných 
klubom ŠK Cyklo-Tour Sereď 
„Sereďmaratón a Cyklomá-
nia“.
Smutnou správou je, naše rady 
vo veku 80 rokov tohto roku 
opustil pán Milan Kopták.
 Česť jeho pamiatke!

Zábava v plnom prúdeCyklistickú sezónu 2015 
máme za sebou, je čas bilancovať
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19 parkovacích miest na Jesenského ulici v hodnote 34 365 € 

  Povrch plochy je spevnený panelmi z plastu  

3 parkoviská pred Domom kultúry v hodnote 2 507 € 

  

4 parkoviská na Garbiarskej ulici v hodnote 3 862 € 10 parkovacích miest na Čepeňskej ulici v hodnote 18 531 € 

Rekonštrukcia parkoviska pre 6 vozidiel na Ul. D. Štúra za 4 653 € 

Rekonštruovaná  časť MŠ D. Štúra pre 22 detí otvorená 4. 9. 2015  
                                  v hodnote 106 200 €         
                                        

Stavebné úpravy v RC Mama klub zariadenie Stonožka pre 16 detí           
                                         v hodnote 10 319 € 

Rekonštruovaná prvá tretina Športovej ulice v hodnote 75 500 € 
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Workoutové ihrisko v hodnote 22 341 €, otvorené 8. 8. 2015 

Výmena 1 390 svietidiel verejného osvetlenia, rozvádzačov 
a výzbrojí stĺpov v hodnote 848 151 € 

Oprava havarijného stavu hydroizolácie základov MŠ D. Štúra B             
z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v hodnote 
29 246 € 

     Oprava hydroizolácie základov MŠ D. Štúra A z dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v hodnote 12 500 € 

Nové podlahy v 28 triedach ZŠ J. Fándlyho v hodnote 20 425  € Nové oplotenie  ZŠ J. A. Komenského v hodnote 29 115 € 

Oprava havarijného stavu kanalizácie MŠ Komenského A  
                                     v hodnote 6 912 € 

Štyri kuchynské sporáky a konvektomat pre pracoviská MŠ D. Štúra                     
                                         v hodnote 11 988  € 

Oprava hydroizolácie základov MŠ D. Štúra A z dotácie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v hodnote 12 500 €
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Rekonštrukcia podláh MŠ Komenského, pracovisko Podzámska ul.,                                        
                                       v hodnote 9 500 € 
v 

Hudobné nástroje pre ZUŠ Sereď v hodnote 3 990 € 

Oprava základov ZŠ J. A. Komenského, I. etapa (úhrada z dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v hodnote 
20 524 € 

Oprava toaliet ZŠ J. A. Komenského (úhrada z dotácie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v hodnote 23 700 € 

Kuchynský robot, varný kotol elektrický a plynový, chladnička pre 
kuchyňu ZŠ Juraja Fándlyho v hodnote 3 497 € 

Schodolez  zapožičaný ZŠ J. Fándlyho 
v hodnote 4 290 € 

 

Oprava kanalizácie v MŠ D. Štúra, pracovisko Fándlyho ulica, 
v hodnote 11 318 € Výmena elektrických rozvodov v ZŠ Sereď v hodnote 20 000 € 
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     Investície vonkajších subjektov na území Serede v roku 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amfiteáter – šatne a sociálne zariadenia pre účinkujúcich 
                                   v hodnote 18 686 € 

Amfiteráter – premietačka v hodnote 14 766 € 

  Kanalizácia v Hornom Čepeni v hodnote 12 024 223 €  
 Investor – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 

Modernizácia siete položením optického kábla, Investor – 
spoločnosť Slovak Telekom a.s. Bratislava, hodnota 400 000 € 

 

Pripojenie nových odberateľov do centrálneho zásobovania teplom  
Investor – Energetika Sereď, s.r.o. hodnota nad 800 000 € 

Technická infraštruktúra v priemyselnom parku Sereď - Juh 
pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v regióne 
(uhrádzaná z dotácie pridelenej mestu Ministerstvom hospodárstva  
                         SR) v hodnote 4 600 000 € 
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Festival francúzskeho filmu 
sa vracia do kina NOVA

Karneval NAJ, NAJ, NAJ.....

CREME DE LA CREME 3 je 
názov festivalu francúzskej 
filmovej tvorby, ktorého titu-
ly sa odohrajú v kine NOVA 
počas marca 2016. Prvým ti-
tulom bude skvele divácky 
hodnotený film oceňovaného 
režiséra Michela Gondryho 
Mikrób a Gasoil 13. marca o 
18:30 hod., nasledovať budú 
ďalšie zaujímavé tituly, ako 
napríklad Môj kráľ s Vincen-

tom Casselom a Ďaleko od 
ľudí s Viggom Mortensenom. 
Celkovo sedem filmov pred-
staví súčasnú filmovú tvorbu 
krajiny galského kohúta či už 
v podobe roadmovie, komédie, 
drámy alebo romantiky. Všet-
kých vás srdečne pozývame 
na prehliadku toho najlepšie-
ho, čo Francúzsko na plátnach 
kín môže ponúknuť.
                               KiNo Nova

Najfarebnejšia, najkreatívnej-
šia, najväčšia, najchlpatejšia, 
najzubatejšia, najsvalnatejšia, 
najkvetinkovejšia, najkrajšia 
víla či princezná a niekoľko 
ďalších vtipných kategórií 
bolo ocenených už na tradič-
nom Karnevale, ktorý pripra-
vilo Rodinné centrum Mama 
klub v spolupráci s Domom 
kultúry Sereď.

Rozdali sme 180 diplomov 
za účasť v krásnej maske a 
21 diplomov v kategórii NAJ 
masky. Každé dieťa si odnieslo 
s diplomom aj maškrtu a malé 
prekvapenie ako darček. Ten-
to rok sme ocenili dokonca aj 
„dospelácku“ masku, keďže 
niekoľko mamičiek prišlo v 
nápaditých kostýmoch. V bu-
dúcom roku sa potešíme, keď 
sa osmelia aj otcovia a tiež 
prídu v maskách.  

V nedeľu sa prišlo zabaviť 
do Domu kultúry takmer 450 

ľudí a roztočili to spolu s ta-
nečnou skupinou La Suerte. V 
rytme latino sa deti vytanco-
vali, naučili zopár základných 
krokov, pozreli si breakdance 
a najmä sa zabávali s rozpráv-
kovými postavičkami mimoň, 
tučniak, panda, batman a spi-
derman.

U našej fotografky si mohli 
urobiť profesionálne foto, za 
symbolický príspevok si za-
kúpiť v bufete občerstvenie a 
užiť si plné dve hodiny zábavy, 
tanca a detskej radosti.

Či ste boli v maske alebo 
nie, ďakujeme za vašu podpo-
ru a za dobrú náladu, ktorú ste 
si priniesli na karneval. 

 Ak na naše akcie chodíte 
radi, venujte nám Vaše 2 % 
dane z príjmu a my Vám ich 
vrátime v podobe ďalších 
skvelých akcií pre Vaše deti.

Ďakujeme.
 Rc MaMa KlUB SeReď  

M A M A,  ďakujem Ti za to, aká si,
zo všetkých maminiek tá najlepšia

Dňa 19. 2. 2016 oslávila 95. narodeniny mamička, 
babička a starká, pani Mária UHLÍKOVÁ.

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu 
rodiny želajú dcéry Božka a Zdenka s rodinami, pravnúčatá 
Viktorka, Samuelko, Radko, Filipko, Dáriusko, Eliška a me-

sačná Karinka, posielajú starkej vrelé bozky.

BlAhOžElANIE

v decembri 2015: 
Jolana Mesárošová (1926), 
Mária Domanová (1957), 
Štefan Strecký (1935), Fran-
tišek Fašánok(1946)

v januári 2016: 
Zdena Vicianová (1941), 
Marta Remenárová (1945), 
Pavla Strižincová (1928), 
Mária Galbavá ( 1929), Edu-
ard Kozák (1947), Jozef Sabo 

(1947), Viera Dorazilová 
(1935), Zdenko Pilát (1952),  
PaedDr.Oto Pauko (1929), 
Marta Pavlovičová(1958), 
Daniel Palšovič (1982), Pa-
vel Haško (1932)

 vo februári 2016:
 Emília Danišová (1941), Ire-
na Vavrová (1936), Štefan 
Betyár (1953)

čeSť ich PaMiaTKe!

OPUSTIlI NÁS:

Štrajk ukončili po ôsmich dňoch

Cestovanie v čase s Dorotou Nvotovou

Mladé slávistky víťazne

v Seredi sa do celosloven-
ského štrajku učiteľov, 
ktorý sa začal 25. januára, 
zapojila iba ZŠ J. fándlyho. 
o pár dní neskôr to bolo aj 
sedem pedagógov zo ZŠ J. 
a. Komenského, no keďže 
vyučovací proces to žiad-
nym spôsobom nenaruši-
lo, škola fungovala ďalej.

Ako sme už informovali 
v predchádzajúcom článku 
na webovej stránke SN, ostrý 
štrajk učiteľov podporilo na 
ZŠ J. Fándlyho 34 zo 49 peda-
gogických zamestnancov. Na-
priek tomu, že sa neučilo, žiaci 

prvého stupňa mali k dispozí-
cii školskú jedáleň a počas dňa 
sa im naplno venovali neštraj-
kujúce učiteľky.

Na pôde školy sa všetci spo-
ločne stretli 3. februára s jas-
ným cieľom, aby si povedali, 
čo bude ďalej. Po krátkej dis-
kusii za zatvorenými dverami 
nakoniec učiteľka a zároveň 
koordinátorka štrajku Eva Ha-
nusová vyriekla spoločné roz-
hodnutie o jeho ukončení. Od 
4. februára si žiaci tejto školy 
teda opäť zasadnú do svojich 
lavíc. I keď učitelia nenašli 
teraz podporu vo vláde, budú 
musieť so svojimi požiadav-

kami predsa len počkať do vo-
lieb, ale svoje záujmy si chcú 
hájiť aj naďalej.

„Sledovali sme každý deň 
situáciu a čakali, či vláda bude 
mať snahu s učiteľmi vyjed-
návať. No po ôsmich dňoch 
sme dospeli k názoru, že zrej-
me sa to už nikam neposu-
nie. Väčšina z nás sa zhodla 
na tom, že štrajk 3. februára 
ukončíme. Teraz musíme poč-
kať, ako sa bude situácia ďalej 
vyvíjať. Keď to nebude podľa 
našich predstáv, budeme nú-
tení zopakovať to, čo sa dialo 
v posledných dňoch,“uviedla 
Eva Hanusová.

Napriek tomu, že žiaci tejto 
školy si užívali pár dní voľna 
navyše, koordinátorka štraj-
ku im odkazuje, že zameška-
né učivo nebudú dobiehať 
rýchlym tempom, ale radšej 
pomalšie, pretože čas na prí-
pravu budú potrebovať aj sa-
motní učitelia.

 V piatok 29. januára si pol-
ročné vysvedčenie mohli pre-
vziať žiaci alebo ich rodičia 
individuálne. Túto možnosť 
využili iba niektorí z nich. 
Ostatným žiakom budú odo-
vzdané hneď, ako nastúpia do 
školy.
 STaNiSlava JaNegová

do Serede sa prišla pode-
liť o svoje cestovateľské 
zážitky herečka, speváč-
ka, majiteľka cestovnej 
kancelárie a teraz aj ma-
mina dvojročného filipa, 
dorota Nvotová. v prí-
jemnej atmosfére čajovne 
na Námestí slobody ju už 
čakali mnohí jej fanúšiko-
via, ale aj zvedavci, ktorí 
ju možno chceli len vidieť 
na vlastné oči. Bola veľmi 
milá a príjemná...

Je svojská, nespútaná, 
spontánna a vždy povie to, čo 
si myslí. A presne taká bola aj 
v Seredi. Niekoľko rokov žila v 
Nepále a napriek tomu, že väč-
šina z nás by tam nevydržala 
možno ani mesiac, ona tam 
zapustila korene na niekoľ-
ko dlhých rokov. Spoznávala 
krajinu, ľudí, miestne pome-
ry. Našla si tam priateľov, ná-
hradnú rodinu, aby jej nebolo 

smutno za vlastnou, vytvorila 
domov a podnikala cestovateľ-
ské túry.

 Aby prítomným hosťom v 
čajovni lepšie priblížila život 
v extrémnych podmienkach 
Nepálu, na plátno premietala 
fotky a neskôr aj niekoľkomi-
nútové dokumentárne filmy. 

Vďaka jej výkladu a detailným 
opisom sa každý premiestnil 
aspoň na chvíľu do krajiny, 
ktorá je plná protikladov. Na 
jednej strane vás uchváti do-
konalá príroda, jazerá, hory, 
historické pamiatky v podobe 
kláštorov a ďalších divov sveta 
či dobrosrdečnosť ľudí. No na 
druhej je to veľký neporiadok 
v uliciach, chudoba a krutosť, 
ktorú denne prežívajú nielen 
mnohí dospelí, ale aj malé 
deti. Aj tam fungujú podľa Do-
rotiných slov organizované 
skupiny, ktoré ich zneužívajú 
na žobranie či podniky, v kto-
rých pracujú ešte neplnoleté 
dievčatá buď z donútenia, ale-
bo preto, aby ako-tak uživili 
svoju rodinu.

 Po rokoch skúseností sa 
rozhodla organizovať turistic-
ké dovolenkové výlety práve 
v Nepále. Nakoniec si otvorila 
cestovnú kanceláriu a odváž-
livcov na 150 až 300 kilometro-

vé túry, ktoré trvajú niekoľko 
týždňov v extrémnych pod-
mienkach a vo vysokej nad-
morskej výške, stále pribúda.

 Po tejto krajine sa vybrala 
načerpať atmosféru do Indie 
a na Maldivy. Pobyt v týchto 
destináciách si už zrejme ve-
delo reálne predstaviť oveľa 
viac nadšencov, ktorí sa pri 
ďalších dokumentárnych fil-
moch a voňavom čaji preniesli 
až na biele pláže do lona pa-
nenskej prírody.

 Dorota Nvotová v tento ve-
čer určite prekvapila, ohúrila 
a možno aj vyburcovala mno-
hých ľudí k tomu, aby aspoň 
raz v živote podnikli niečo, 
čo možno na začiatku nedá-
va žiadny zmysel, len je oby-
čajným únikom z reality. No 
každá cesta má svoje poslanie 
a môže nás posunúť v živote 
oveľa ďalej. A ona je toho jas-
ným dôkazom...

 STaNiSlava JaNegová

HK Slávia Sereď v spolupráci 
s mestom Sereď usporiadali 
hádzanársky turnaj žiačok, 
ktorý niesol názov „Športom 
za zdravý život“. Pozvanie 
prijali hádzanárske kluby HK 
Slovan Duslo Šaľa, HK Šurany, 
HC Sporta Hlohovec a domáci 
HK Slávia Sereď. V príjemnom 
prostredí si dievčatá schuti 
zahrali a porovnali sa, ako v 
tomto športe napredujú. Zá-
pasy boli veľmi vyrovnané a 
zaujímavé. Palmu víťazstva 
si odniesli domáce slávistky, 
ktoré postupne  porazili Spor-
tu Hlohovec 20:13 (12:7), HK 
Šurany17: 9 (9:3) a v rozhodu-
júcom zápase HK Slovan Dus-
lo Šaľa 17:13 (8:7). Na druhom 
mieste sa umiestnili dievčatá 
zo Šale, ktoré si poradili s HK 
Šurany 15:13 (8:6) a so Sportou 
Hlohovec 18:6 (10:2). V súboji 
o tretie miesto zvíťazili HK 
Šurany nad Sportou 14:12 (9:8).

 Za najlepšiu brankárku 
turnaja bola vyhlásená L. 
Voltmannová z Hlohovca, 
najlepšiu hráčku J. Osazze, 
najlepšiu strelkyňu V. Ducká 
a najmladšiu účstníčku B. Na-
gyová, všetky zo Serede. Ceny 
im odovzdal prezident HK Slá-

via Mgr. M. Novák.
Zostava HK Slávia Sereď: 

Očenášová – Osazee, Ducká, L. 

Nagyová, B. Nagyová, Mésza-
rosová, Chrupková, Miháli-
ková, Tóthová, Stanková, Boj-

ňanská, Javorová, Slobodová, 
Lehocká.                               

 MilaN NováK
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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. mesačné náklady: nájomné a predpokladané 

energie spolu 90 eur s dph

na poschodí domu kultúry sú v ponuke dve vzájomne 
prepojené miestnosti, ktoré majú spolu plochu  57 m2. v 
miestnosti je umývadlo. mesačné náklady: nájomné a 

predpokladané energie spolu 350 eur s dph

 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 – futbalové štadióny, sokolovňa,
- 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

Zviditeľnite svoju firmu na našej cyklotrase !

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

Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej firmy, 
alebo akcie ktorú organizujete v 
meste Sereď a jeho okolí na novo 
osadenom LED PANELI na Cuk-
rovarskej ul. LED panel o rozme-
roch 7,7 m x 1,1 m je viditeľný z 
Cukrovarskej ul., na ktorej trvale 
žije 1200 občanov mesta a sú na 
nej umiestnené viaceré obchod-
né prevádzky so stovkami náv-
števníkov denne. Panel je dobre 

viditeľný aj z hlavnej cesty na 
Cukrovarskej ulici, ktorou vodiči 
prichádzajú na neďalekú križo-
vatku. Spustený je denne od 7:00 
do 23:00 a je dobre viditeľný aj 
počas dňa.

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

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

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť si reklamnú tabuľku svojej spoločnosti o rozmeroch 30x30 cm na 
lavičkách umiestnených  na cyklotrase. Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH.
Info na tel.č.: 0917 972 114

• Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka 
nebytové priestory v Dome kultúry 
(bývalé priestory Pizzerie New Your) 
o výmere 155 m2, z čoho priestory ka-
viarne 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 pred-
pokladané energie za uvedené nebyto-
vé priestory, vrátane terasy,  predstavu-
jú 999 EUR s DPH.
• Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka 
uvedené nebytové priestory len za úče-

lom prevádzky kaviarne alebo denné-
ho 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.

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

MARCOVÉ  ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 

•	 MAREC	–	MESIAC	KNIHY	-		10%	zľava		na	všetky	knižné	tituly	zakúpené	
alebo objednané v kníhkupectve Slnečnica

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. mesačné náklady: nájomné a 

predpokladané energie spolu 250 eur s dph

Študenti! Končíte školu so zameraním 
na humanitné smery a neviete ako napísať 

prácu? Sme tu a pomôžeme Vám!

*Poskytujeme PORADENSTVO 
a KONZULTÁCIE* pri písaní eseje, seminárnej, 

bakalárskej, magisterskej 
alebo diplomovej práce.

Kontakt: PhDr.M. Štibrányiová, 
0949 / 650 671, 

mstibranyiova@protonmail.com 

• Súčasťou zmluvných podmienok bude aj požiadav-
ka prenajímateľa poskytovať služby kaviarne, resp. 
denného 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 poskytnúť priestory kaviarne, resp. denné-
ho baru pre výstavy, vernisáže, vystúpenie hudobnej 
skupiny, besedy organizovaných alebo spoluorgani-
zovaných mestom Sereď.
• V ponúkaných priestoroch je nutná oprava terasy 
a  vybudovanie novej kanalizácie, prenajímateľ poža-
duje, aby nájomca na vlastné náklady opravil terasu 
a schody a prenajímateľ vybuduje novú kanalizáciu 
v termíne podľa dohody.
• Ostané podmienky nájmu budú predmetom doho-
dy. 
• Info na tel.č.: 0917 972 114
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· zárubňa 10 cm
· s klučkou, 
· 9 bod.zámok 
· 3 odtiene
· 3 vzory

Zavarská 10/F (OC Domino) Trnava
tel.: 033/53 45 005, mobil: 0905 381 477
e-mail: windoor@windoor.sk
www.windoor.sk

Bezpečnostné 
dvere

SECURIDO

už od
419 € 
vrátane DPH

 

  

INTERIEROVÉ DVERE
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V PRÍPADE ZÁUJMU VOLAJTE: 

0903 657 414
e-mail: sracing@stonline.sk

Sracing spol. s.r.o., Bratislavská 8
917 00 Trnava

www. sracing.sk

A DO RUČNEJ 
AUTOUMYVÁRNE

PRIJMEME
PRACOVNÍKA 

DO PNEUSERVISU
PRAX NUTNÁ
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Seriózna firma so sídlom v Nitre 
prijme vodiča MKD do TPP. 

Jedná sa o pozíciu Striedača.
Jazdia sa krajiny EÚ cca 14 dní 

v mesiaci, podľa dohody.
Požiadavky:

karta vodiča, psychotesty, 
zodpovedný s chuťou pracovať

Kontakt: 0911 99 77 28
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Na predaj 
dom
v TrNave
na pešej zóne
713 m2.
Cena 310.000,- €
Kontakt: 
0905 775 428
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Chcete u nás inzerovať?
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

10 €FIRST MINUTE

FEBRUÁR – MAREC

WWW.EVENTIM.SKWWW.DOMKULTURY.SERED.SK

od 13. 12. 2015

PRAVIDELNÁ

LINKA
Rimavská Sobota - Lučenec - V. Krtíš 
- Levice - Nitra - Bratislava - Brno

Jazdí každý deň okrem 26.-27. 3. 2016. Lístok si možno zakúpiť aj priamo v autobuse.

Viac informácií: www.csad-tisnov.cz, telefón 00420 549121133
www.IDOS.cz, cestovný poriadok linka 000347
Cestovný lístok a miestenku možno zakúpiť v systéme AMS 
alebo na www.e-jizdenka.cz.

R. Sobota
Lučenec
Luboreč
Závada
Slov. Klačany
Pôtor
Veľký Krtíš
D. Plachtince
Čebovce
Čelovce

14.00
14.25
14.55
15.00
15.05
15.13
15.20
15.25
15.33
15.43

Plášťovce
Dudince
H. Moravce
H. Trsťany
Levice
Vráble
Nitra
Sereď
Bratislava, AS
Brno, Zvonařka

16.03
16.15
16.19
16.23
16.47
17.10
17.40
18.15
19.15
21.10

Brno, Zvonařka
Bratislava, AS
Sereď
Nitra
Vráble
Levice
H. Trsťany
H. Moravce
Dudince
Plášťovce

5.30
7.15
8.20
9.05
9.30

10.00
10.25
10.29
10.33
10.42

Čelovce
Čebovce
D. Plachtince
Veľký Krtíš
Pôtor
Slov. Klačany
Závada
Luboreč
Lučenec
R. Sobota

11.02
11.12
11.20
11.25
11.35
11.40
11.50
11.55
12.15
12.55

    
A. Žarnova 14, Trnava, (oproti vchodu do Fakultnej nemocnice)
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 nové aj použité šperky  
  výmena , výkup a výroba šperkov

  rýchle opravy šperkov
 dostupná pôžička v hotovosti

 mobilné telefóny , tablety a notebooky...
 drobné starožitnosti

Sereď, Nám. Slobody /oproti LIDLu/

Starožitnosti • Záložňa • Zlatníctvo

CENY KTORÉ POTEŠIA
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- stavanie plotov - betónovanie chodníkov
- pokládka zámkovej dlažby - krovy
- debniace a betonárske práce
- výmena strešných krytín
- výmena a montáž všetkých druhov okien
- tepelné izolácie - sadrokartón - maliarske práce
- omietky - fasády - stierky - obklady - dlažby
- kúpeľne - zatepľovanie domov
- klampiarske práce - dovoz stavebnej sute kontajnermi

Kompletné výstavby a rekonštrukcie 

RODINNÝCH DOMOV na k¾úè

Ján KURBEL
0905 410 960

kurbeljan@centrum.sk
www.kurbeljan.sk

ov

en

Zimná  akcia 
- 20 - 30 %

SEREDSKÉ NOVINKY 13
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Kuracie prsia  4,90 €
Kuracie štvrte 1,69 €
Br. krkovicka 3,69 €

Pozývame vás na výhodný nákup 

Námestie slobody, 

0917 374 776

NAŠA PONUKA:

AKCIA
TP
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Otvarácie hodiny: 
po - pia 09.00 - 17.00 
so 09.00 - 12.00 h
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Predaj - 2-izb. byt 
na Fándlyho ul.

50 m2, OV, kompl.rekonštr., vyvýš.
prízemie
Cena: 48 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

18m2, OV, v dobrom pôv.stave 

Cena: 5 300 eur
Kontakt: 

Predaj -

všetky IS
Cena: 30 000  eur
Kontakt: 

Predaj - 

5,54 á pozemok, OV, všetky IS
Cena: 62 000 eur
Kontakt: 

M. R. Štefánika 2188/29A, 
926 01 Sereď
www.tucasa.sk

Predaj - 

 
5,75á pozemok, OV, Všetky IS
Cena: 159 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 2-izb. byt 

49m2,kompl. rekonštr., prízemie, 
OV
Cena: 45 900 eur
Kontakt:

Predaj - 

4á pozemok, kompl.rekonštr., 
všetky IS
Cena: 149 900 eur
Kontakt: 

Predaj - 

7á pozemok, kompl. rekonšt., 
všetky IS
Cena: 92 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

4,9á pozemok, v dobrom pôv. 
stave, všetky IS
Cena: 75 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

5,44á pozemok, OV, kompl.
rekonštruk., všetky IS.
Cena: 98 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 2-izb. byt 

82 m2, OV, kompl. rekonštr., 4á 

Cena. 75 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

Cena: 249 000 eur
Kontakt: 

Toto je Tvoj dom a Ty to vieš! 

Bc. Buchová Marcela 
0905 141 644
info@tucasa.sk
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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

Kurzy individuálne, skupinové, firemné, polointenzívne, 
intenzívne, presne podľa Vášho želania

Pázmánya 49/3, Šaľa, Nám. Slobody 2895/2, Sereď,  tel: 0948 261 110,
e-mail: info@master-language.com

PONÚKA
JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

ANGLIČTINA – výučba aj CALLANOVOU METÓDOU
NEMČINA       TALIANČINA      ŠPANIELČINA      RUŠTINA

ALFA HLADINA = efektívna metóda superlearning   
 Ročné učivo za týždeň! Aktívna komunikácia! 

Relax! Počúvanie! Opakovanie  

Absolvent získa certifikát  „MASTER“

V roku 2015 sa Mestu Sereď po-
darilo získať finančnú podporu 
na	pamiatkový	výskum	kaštieľa	
z dotačného programu Minis-
terstva kultúry SR „Obnovme si 
svoj dom“. Výskum sa sústredil 
na	južné	krídlo	kaštieľa	s	cieľom	
získať čo možno najviac nových 
informácií o stavebnom vývoji 
celého	 objektu	 od	 najstarších	
čias po koniec 19. storočia. Spo-
menuté informácie budú slúžiť 
ako dôležité podklady pre vypra-
covanie projektovej dokumentá-
cie	obnovy	a	 rekonštrukcie	 juž-
ného krídla.

Od neskorého leta sa začal po-
stupne realizovať stavebno-histo-
rický, reštaurátorský a archeolo-
gický výskum. K najvýznamnejším 
zisteniam stavebno-historického 
výskumu patril fakt, že celé južné 
krídlo vrátane prízemnej časti bolo 
do súčasnej podoby vybudované v 
období baroka, presnejšie v prvej 
tretine 18. storočia, počas prestavby 
pevnosti na kaštieľ. Zároveň sa preu-
kázalo, že v južnej časti kaštieľa boli, 
podobne ako v západnej, využité a 
zachované staršie stavebné objekty 
z obdobia existencie stredovekého 
vodného hradu a renesančnej pev-
nosti. Tieto skutočnosti potvrdili aj 
výsledky reštaurátorského výsku-
mu, ktorý realizoval F. Šmigrovský. 

Medzi dôležité objavy patrili hlavne 
omietky spred obdobia baroka, kto-
ré boli nájdené na dvorovej fasáde 
krídla.

Ako posledný sa robil archeolo-
gický výskum. Na rozdiel od pred-
chádzajúcich etáp zameraných na 
plochy v interiéri budovy sme tento-
raz zamierili von, do južného pred-
polia krídla v mieste jeho kontaktu 
s bastiónom. Cieľom bolo zistiť prie-
beh a charakter zaniknutého opev-
nenia pevnosti, respektíve hradu na 
južnej strane areálu, ako aj posúdiť 
možnosti jeho prípadnej prezentá-
cie v rámci pripravovaných parko-
vých úprav. Predpokladali sme, že, 
rovnako ako na západnej strane, 
bude opevnenie tvoriť masívna teh-
lová hradba. Veľkým prekvapením 
bolo zistenie, že na južnej strane 
areálu murované opevnenie nikdy 
nebolo postavené. Pravdepodobne z 
toho dôvodu, že južným smerom sa 
nachádzal výtok z vodných priekop 
vnútorného hradu (skúmané počas 
rokov 1984 až 1992). Dôkazom pre 
jeho existenciu sú masívne vrstvy 
kalov a odpadov, ktoré miestami do-
sahovali hrúbku väčšiu ako 2 metre. 
Tieto vznikli dlhodobým a postup-
ným vyplavovaním odpadu z prie-
kop a kanalizácií vnútorného hradu 
a usádzali sa vo vonkajšej vodnej 
priekope. Dno vonkajšej priekopy 

sa nepodarilo nájsť, pretože v hĺbke 
asi 600 cm pod súčasným povrchom 
nám sondu zaliala spodná voda. 
Zemný násyp, ktorý na južnej stra-
ne areálu plnil funkciu opevnenia 
a zároveň vodnej stavby, využili aj 
talianski stavitelia počas prestavby 
vodného hradu na pevnosť. Stavite-
lia pevnosti tiež obohnali murované 
časti opevnenia, v našom prípade 
juhozápadného bastiónu, zemným 
násypom s pravdepodobne dreve-
nou spevňovacou konštrukciou. 
Takáto forma predsunutého opev-
nenia mala chrániť murované časti 
pred ostreľovaním delostrelectvom. 
Do zemného násypu boli zároveň vy-
budované špecializované murované 
stavby, z ktorých sa nám podarilo 
preskúmať suterénnu stavbu, ktorá 
mohla slúžiť ako príručná prachá-
reň, a dva tehlové kanály na odvod 
dažďových vôd.

Aj po dvoch výskumných sezó-
nach sa stále ukazuje, že autori 
starších aj mladších stavebných fáz 
opevneného areálu hradu a pevnos-
ti sa dokázali inovatívne a kreatívne 
vyrovnať s miestnymi prírodnými 
podmienkami a využiť ich pre svoje 
potreby. Výsledok ich diela tak pred-
stavuje jedinečný typ stavby, ktorú 
nemôžeme posudzovať len podľa 
zaužívaných stavebných modelov. 

RObERT DAňO

Novela zákona o odpadoch 
priniesla	niekoľko	zmien.	Čo	by	
v súvislosti s týmito zmenami 
mali vedieť obyvatelia mesta 
Sereď, som sa opýtala Miriam 
Klottonovej, ktorá má na MsÚ 
na starosti agendu komunál-
nych odpadov.

 V minulom roku mohli občania 
voziť použité pneumatiky na zber-
ný dvor. Dnes už táto kategória od-
padu na tomto mieste nie je. Prečo?

 Pneumatiky už nepatria do 
kategórie komunálneho odpadu. 
Keďže obec je podľa zákona zod-
povedná iba za komunálny odpad v 
obci, pneumatiky sa už od 1. januá-
ra 2016 nezhromažďujú ani na zber-
nom dvore. Zákon o odpadoch v § 
72 nariaďuje, že konečný používa-
teľ pneumatiky ju musí odovzdať 
distribútorovi pneumatík (alebo 
ak odovzdá staré  vozidlo na vyra-
denie, tak spracovateľovi starého 
vozidla). Distribútor nemusí byť len 
pneuservis, ale akýkoľvek predajca 
pneumatík. Zmena by nastala iba 
v tom prípade, ak by distribútor 
uzatvoril s mestom zmluvu na zber 
pneumatík na zbernom dvore. Za 
týchto podmienok by zberný dvor 
mohol vykonávať zber pneumatík 
v mene distribútora. Spätný zber 
odpadových pneumatík je podľa 
zákona o odpadoch bezplatným 
zberom distribútora od ich držite-
ľa, a to bez požadovania kúpy no-

vých pneumatík.
 Má mesto Sereď uzatvorenú ta-

kúto zmluvu na odber pneumatík?
 Nie, mesto nemá uzatvorenú 

zmluvu o spolupráci so žiadnym 
distribútorom.

 Čím ešte môže novela zákona o 
odpadoch prekvapiť občanov, ktorí 
stavajú a vytvárajú tzv. stavebný 
odpad? Budú ho môcť, tak ako do-
teraz, vyvážať na zberný dvor?

 V § 81 ods. 20 zákona o odpadoch 
sa obci ukladá povinnosť zaviesť 
množstvový zber drobného sta-
vebného odpadu (ďalej len „DSO“) 
a následne zákon o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné staveb-
né odpady určuje  spodnú a hornú 
sadzbu poplatku za 1 kg DSO. Mest-
ské zastupiteľstvo pri MsÚ v Seredi 
schválilo vo VZN mesta č. 6/2015 o 
miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpa-
dy túto sadzbu poplatku vo výške 
0,030 € za kg DSO pri využití veľ-
koobjemného kontajnera (ďalej 
len VOK). Za DSO bude platiť iba 
občan, ktorý ho skutočne vypro-
dukuje. V praxi to znamená, že ak 
občan bude mať DSO, nemôže ho 
už bezplatne odovzdať na zber-
nom dvore mesta v maximálnom 
objeme 1m3 na 1 osobu za rok, ako 
to bolo doposiaľ, ale musí vypísať  
žiadosť na predpísanom tlačive  o 
pristavenie VOK. Po odvoze od-

padu na skládku bude občanovi v 
zmysle VZN o poplatku vyrubené 
rozhodnutie na úhradu za odvoz a 
uloženie DSO na skládke odpadov. 
Druhá možnosť je, že si odvoz DSO 
občan zabezpečí prostredníctvom 
firmy, ktorá u neho stavebné alebo 
iné práce vykonávala. S otázkami 
súvisiacimi so zabezpečením odvo-
zu a likvidácie DSO sa môžu obča-
nia obrátiť na náš referát životného 
prostredia na MsÚ v Seredi.

 Ktoré druhy odpadu teda môže 
občan odovzdať v zbernom dvore 
ako doposiaľ?

 Zložky komunálneho odpadu, 
ktoré môže občan, teda fyzická 
osoba, bezplatne odovzdať na 
ZD mesta Sereď, sú plasty, papier, 
sklo, kovy, tetrapaky, jedlé oleje a 
tuky, elektronický odpad, odpad 
zo žiariviek, opotrebované batérie 
a akumulátory, objemný odpad 
ako nábytok, odpadové oleje s ob-
sahom NL, odpady s obsahom NL 
– farby, laky.

V zimnom čase (od 1. januára 
do 28. februára) je otvorené den-
ne okrem pondelka v čase od 7.00 
do 16.00 hod. , v sobotu od 7.00 
do 12.00 a v letnej prevádzke (od 1. 
marca do 31. októbra) denne tak-
tiež okrem pondelka v čase od 7.00 
do 18.00 hod. a v sobotu štandard-
ne od 7.00 do 12.00 hodiny.

STANISLAVA JANEGOVá

Je to názov celoslovenského 
projektu, ktorý realizovala Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) v r. 2014/2015 s am-
bíciou pokračovať v projekte, ak 
bude schválený, aj v budúcnosti. 
Ide o preventívne vyšetrenia zra-
ku detí v materských školách. 
Tieto skríningové merania sa
  konali bezplatne a bezdotykovo 

prístrojom Plusoptix, ktorý doká-
že s vysokou mierou spoľahlivosti 
odhaliť existujúce alebo začínajúce 
vývinové poruchy zraku detí, ako 
napríklad astigmatizmus, tupozra-
kosť či škuľavosť. Ide o poruchy, u 
ktorých iba včasné odhalenie umož-
ní efektívnu liečbu a elimináciu. Čím 
neskôr sa tieto vývinové poruchy 
odhalia, tým väčšmi sa znižuje šan-

ca na ich úplné odstránenie a ich 
následky môžu pretrvávať počas 
celého života človeka.

V rámci projektu boli v roku 2015 
oslovené aj MŠ v Seredi. O spolu-
prácu prejavila záujem MŠ Komen-
ského, kde Krajské stredisko ÚNSS 
Trnava uskutočnilo skríningové vy-
šetrenia v mesiacoch február a no-
vember. Zmeraných bolo 245 detí, 

Pamiatkové výskumy seredského 
kaštieľa v roku 2015

O odpadoch trochu podrobnejšie

Zdravé oči už v škôlke z toho 13 bolo odporučených na  od-
borné vyšetrenie k očnému lekáro-
vi. Názor očnej lekárky, Mudr. Eriky 
Klobušickej, ktorá spolupracovala 
na spomínanom projekte:

„Zrak sa u dieťaťa vyvíja postup-
ne od narodenia asi do 6. roku živo-
ta. Práve v tomto období má obrov-
ský význam skríningové vyšetrenie 
zraku, aby sa odhalili deti, ktorým 
včasná liečba môže pomôcť a za-
bezpečiť dobrý zrak oboch očí. Je to 

totiž vklad na celý život. U detských 
lekárov sa vyšetrenie zraku robí až v 
5. roku života, čo je pomerne nesko-
ro. Metódou Plusoptix sa upozorní 
na očný problém dieťaťa oveľa skôr 
a s väčšou presnosťou. Následne 
môžeme začať so skoršou liečbou, 
tak, ako sa to ukázalo aj u našich de-
tí zo Serede. Som rada, že sme mali 
možnosť zapojiť sa do tohto projek-
tu s veľmi dobrými výsledkami. Dú-
fam, že v budúcnosti budeme môcť 

v tejto práci pokračovať a zapojí sa 
aj viac MŠ.“

Ak majú rodičia záujem o in-
dividuálne vyšetrenie zraku svoj-
ho dieťaťa, môžu kontaktovať 
krajské stredisko ÚNSS Trnava 
(033/5512706, 0905/477 972). Vyšet-
renia sa uskutočňujú v sídle krajské-
ho strediska po dohodnutí termínu 
za jednotnú cenu 3 €/vyšetrenie.

ÚNIA NEVIDIACICH A SLAbOZRA-
KýCH SLOVENSKA  
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Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

Sereď, A.Hlinku

75 000.-€4 izb.byt

0905 605 088
46 500.-€ 59 000.-€3 izb.byt

Sereď, Vinárska ul.
Úžitková plocha bytu je 
53m2. Nachádza sa na 3. 

poschodí. Bytovka sa bude 
rekonštruovať.

390.-€/mes.2 izb.byt

Sereď, Pažitná ul.
Úžitková plocha bytu je 
68m2. Byt sa nachádza 

na 5 poschodí. Čiastočne 
zrekonštruovaný byt.

51 500.-€3 izb.byt

Sereď, Vinárska ul.
Úžitková plocha bytu je 
40m2. Nachádza sa na 3. 

poschodí z 4. Konštrukcia 
objektu je tehlová.

53 000.-€1 izb.byt

Vinohrady n/ Váhom
Úžitková plocha pozemku 

je 1003m2. Podlahová 
plocha je 98m2. Dom je 

podpivničený.

36 500.-€RD

Dvorníky

54 900.-€4 izb.RD

Dolná Streda
Úžitková plocha pozemku 
je 163m2, podlahová plo-
cha je 58m2. Terasa 11m2. 
+ jedno parkovacie miesto

77 500.-€3 izb.RD

Dolná Streda
Celková výmera 

pozemkov je 686m2. 
Cesta, inžinierske siete 

DOKONČENÉ.

33 000.-€Pozemok

Dolná Streda
Celková výmera 

pozemkov je 616m2. 
Cesta, inžinierske siete 

DOKONČENÉ.

29 500.-€

Vinohrady n/ Váhom
Celková plocha pozemku je 
1757m2. Je možné vytvoriť 
3 stav. pozemky na RD o 
rozmeroch cca. 550m2.

34.-€/m2

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

Pozemok Pozemok

Úžitková plocha bytu je 
94m2. Byt sa nachádza na 

4 poschodí. Byt sa predáva 
kompletne zariadený.

Sereď, Dolnomajer.

3 izb.byt

Hájske
Úžitková plocha bytu je 

65m2. Byt sa nachádza na 1 
poschodí z 3. V cene bytu 
je pivnica s rozlohou 2 m2.

Úžitková plocha bytu je 
123m2. Bezbariérový byt, 
Bytovka je v pôvodnom 

stave s plochou strechou.

Celková výmera pozemku 
je 1114m2, zastavaná 

plocha 570m2, podlahová 
plocha 125m2.

TELEVÍZIAINTERNET TELEFÓN www.swan.sk
SWAN CENTRUM | Bernolákova 1, Trnava | sered@swan.sk | 031/29 02 902

ZÍSKAJTE VIAC AKO 

35 TV KANÁLOV A INTERNET 

S RÝCHLOSŤOU AŽ 50 Mbit/s!

ČI STE NÁŠ ALEBO NOVÝ, 
PRÍĎTE SI PO SKVELÉ ZĽAVY!

11.99 €
mesačne+ len 

za

046_inzercia_seredske_noviny_258x171.indd   1 23.02.16   14:01



seredské novinky16

TP
63

02
01

80
TP

63
02

01
67

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Spravte si radosť a príďte si po akčný model z novej série ŠKODA JOY. Vaša nová ŠKODA Fabia, 
Rapid, Rapid Spaceback, Yeti alebo Octavia vo výbave JOY vás poteší dizajnovými sedadlami, 
držiakom na tablet, rádiom s dotykovým displejom, klimatizáciou Climatronic, diskami 
z ľahkých zliatin a ďalšou atraktívnou výbavou. 
Príďte si spraviť radosť k svojmu predajcovi ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

 JOY JE VAŠA RADOSŤ
NA KAŽDÝ DEŇ

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Octavia a Yeti: 3,6 – 6,4 l/100 km, 93 – 149 g/km. Ilustračné foto.

Autoprofit Galanta, s.r.o.          www.autoprofit.sk
Šaľská 743/2                                 Tel.: 031/788 42 01
924 01 Galanta

Untitled-35   1 1.2.2016   10:27:05

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

Directreal Norea realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Predajte Vašu nehnuteľnosť cez našu 
realitnú kanceláriu a vyhrajte 4-dňový 
letecký zájazd do Paríža.

Bližšie info v kancelárii alebo 
telefonicky na 0903 394 840.


