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Mesto ocenilo najlepších športovcov

Najekologickejšie logistické centrum vybudovali v Seredi

Vo veľkej zasadačke MsÚ 
sa 2. marca konalo tradič-
né podujatie venované 
najlepším športovcom  
mesta Sereď.  Ocenenie si 
odniesli dve družstvá, päť 
jednotlivcov a jeden tré-
ner. O kultúrny program 
pre prítomných sa svojím 
spevom postarali dve 
žiačky zo ZŠ J. A. Komen-
ského, Nikola Skladaná a  
Tamara Živojinová. Na gi-
tare zahrala a zaspievala 
žiačka ZUŠ Jána Fischera 
Kvetoňa Patrícia Šmátra-
lová.

Podujatie sa každoročne usku-
točňuje pod taktovkou Škol-
skej, športovej a bytovej ko-
misie pri Mestskom zastupi-
teľstve v Seredi. A jej členovia 
zároveň schvaľujú na základe 
dosiahnutých športových vý-
sledkov aj návrhy na ocenenie. 
Aj v tomto roku sa podarilo 
mnohým vybojovať význam-
né úspechy v rôznych športo-
vých oblastiach nielen doma, 
ale aj v zahraničí.

Ocenenie Najúspešnejší 
športovec za rok 2015 v ka-
tegórii družstiev získali žiaci 
z BK AŠK Lokomotíva Sereď: 
Sebastián Blaško, Dávid Javor, 
Matúš Skubeň, Juraj Láštic, 
Rastislav Šipkovský, Martin 
Villem, Viktor Poboček, Matúš 
Paštéka, Martin Knézel, Oli-
ver Vladovič, Dominik Révai 
a Jakub Molnár. Pod vedením 
trénera Romana Pekaríka sa 
chlapci svojimi výsledkami 
prebojovali na Majstrovstvá 
Slovenska. Na turnaji v Žiline 
v máji minulého roka obsadili 
druhé miesto a stali sa vice-
majstrami Slovenska.

To isté ocenenie si v ten-

to deň odnášalo aj družstvo 
mladších žiakov ŠK Ice players 
Sereď v zložení: Andrej Mlyná-
rik, Radovan Vašák, Simon Ča-
čaný, Daniel Krivošek, Michal 
Pilát, Ondrej Lašák, Tomáš Sy-
sel, Denis Scheibenreif, Tomáš 
Kováč, Adam Gašparík, Lukáš 
Matušica, Marek Blaško, Ma-
rek Olla, Matúš Ondruška, Pa-
vol Polák, Daniel Tóth a Lenka 
Lenčešová. I keď má toto druž-
stvo za sebou iba prvú súťaž-
nú sezónu, v regióne Západ 
obsadili druhé miesto. To im 
zaistilo postup na Majstrov-
stvá Slovenska, kde skončili 
na ôsmom mieste. Na turnaji 
Open Cup v Nitre obsadili pre 
zmenu druhú priečku. Ich tré-
nerom je Peter Zámečník.

Titulom Najúspešnejší 
športovec za rok 2015 sa môže 
popýšiť pätica jednotlivcov. 
Lucia Mrvová, Michaela Sed-
láčková, Lenka Lenčéšová, Du-
šan Holbík a Ema Valenčíková.

Lucia Mrvová z BK AŠK Lo-
komotíva Sereď za účasť a 
reprezentáciu Slovenska na 
Majstrovstvách sveta v 3x3 
basketbale junioriek v Maďar-
sku.

Z toho istého klubu si oce-
nenie odnášala aj Michaela 
Sedláčková. Bolo to za účasť 

a reprezentáciu Slovenska na 
Majstrovstvách sveta 3x3 bas-
ketbale junioriek v Maďarsku, 
ale aj za úspešnú účasť na kva-
lifikačnom turnaji v Talian-
sku, kde si spoločne vybojovali 
postup na Majstrovstvá Euró-
py v Bielorusku. Michaela si 
na ME vybojovala prvenstvo v 
súťaži Skills contest.

Lenka Lenčéšová zo ŠK Ice 
players Sereď je ako jediná 
florbalistka už v žiackom veku 
súčasťou výberu Slovenska v 
kategórii dorasteniek. A spo-
lu s nimi sa zúčastňuje aj na 
medzinárodných turnajoch. 
Mladších žiakov v uplynulej 
sezóne doviedla až na Maj-
strovstvá republiky, čím sa 
zaradili medzi osmičku naj-
lepších tímov.

Ocenenie v tejto kategórii si 
odniesol aj Dušan Holbík z ŠK 
Cyklotour Sereď. V minulom 
roku sa zúčastnil viacerých 
pretekov. V náročnej súťaži 
Slovenského pohára v Perne-
ku, ale aj  na súťaži v Klášto-
re pod Znievom, získal pekné 
tretie miesto. No a za zmienku 
stojí aj to, že sa už desať rokov 
ako hlavný organizátor podie-
ľa na príprave a organizácii 
cyklistických pretekov s ná-
zvom Sereďmaratón.

Päticu ocenených jednot-
livcov uzatvárala najmladšia, 
ale veľmi úspešná športovky-
ňa z Klubu Taekwon-do ITF 
Hong Ryong Sereď Ema Valen-
číková. Okrem toho, že sa sta-
la najúspešnejšou súťažiacou 
klubu za uplynulý rok, získala 
titul Majsterky Slovenska a je 
zároveň aj víťazkou Sloven-
ského pohára. Jej zbierka sa 
vďaka týmto úspechom roz-
rástla o štrnásť medailí, z toho 
osem zlatých, štyri strieborné 
a dve bronzové.

Najúspešnejším športov-
com roka v kategórii tréner 
si ocenenie odnášal Richard 
Kamenský z BK AŠK Loko-
motíva Sereď. V uplynulom 
súťažnom ročníku pôsobil 
ako tréner družstiev žiačok, 
starších mini basketbalistiek 
a prípraviek. Zároveň je aj 
trénerom SBA pre Slovenskú 
reprezentáciu dievčat do 18 
rokov pre 3x3 basketbal. Majú 
za sebou mnohé medzinárod-
né turnaje. Začiatkom júla 
vybojovali na kvalifikačnom 
turnaji v talianskom Riccione 
postup na ME, kde získali tre-
tie miesto a zároveň postup na 
ME v Bielorusku, ktoré sa ko-
nali v auguste.

 Podujatie moderovala ve-
dúca oddelenia ŠRKaŠ na MsÚ 
v Seredi Silvia Kováčová, oce-
nenia odovzdával zástupca 
primátora Ľubomír Veselický 
a poslankyňa MsZ a zároveň 
predsedkyňa Školskej, športo-
vej a bytovej komisie Božena 
Vydarená.

Všetkým oceneným blaho-
želáme aj za redakciu Sered-
ských noviniek a prajeme veľa 
ďalších športových úspechov 
aj v roku 2016.

 STANiSlAVA JANegOVá

Najväčšie, najmodernejšie 
a zároveň najekologickej-
šie logistické centrum spo-
ločnosti lidl bolo slávnost-
ne otvorené 29. februára. 
Nachádza sa v priemysel-
nej zóne Sereď – JUH.  Jeho 
celková rozloha je 128 000 
m² a prácu tam našlo 200 
ľudí.

Približne pred rokom poklep-
kali predstavitelia spoločnosti 
na základný kameň nového 
logistického centra, a za ten 
pomerne krátky čas sa podarilo 
všetko dotiahnuť do úspešného 
konca. I keď ide v poradí o tretí 
veľkosklad tohto obchodného 
reťazca na Slovensku, tento je 
výnimočný tým, že získal naj-
vyšší stupeň medzinárodnej 
ekologickej certifikácie s ná-
zvom BREEAM.

Len sadové úpravy majú 
rozlohu asi pätnástich hoke-
jových ihrísk, v celej budove je 

nainštalované LED osvetlenie, 
na pozemku sa nachádzajú 
vsakovacie nádrže na zachytá-
vanie dažďovej vody, samozrej-
mosťou sú nabíjacie stanice 
pre elektromobily, teplo získa-
né z chladenia sa bude spätne 
využívať na vykurovanie. No a 
práve tieto environmentálne 
prvky  zabezpečili logistické-
mu centru v Seredi najvyššie 
možné hodnotenie. Vybudo-
vanie moderného veľkoskladu 

si vyžiadalo sumu viac ako 50 
mil. eur. 

„Od vstupu na slovenský 
trh sme preinvestovali sumu 
vyššiu ako 500 tis. eur a tieto 
investície sme realizovali z 
vlastných zdrojov a so sloven-
skými firmami. To znamená, 
že sme nepriamo dávali prácu 
tisícom Slovákov. Nehovoriac o 
tom, že spoločnosť momentál-
ne zamestnáva viac ako 4 000 
ľudí. Snažíme sa byť dobrým 

zamestnávateľom. To, že naša 
snaha naozaj padá na úrodnú 
pôdu, potvrdilo aj naše umiest-
nenie v ankete „Zamestnáva-
teľ roka“, kde sme v kategórií 
maloobchodných reťazcov 
získali prvé miesto,“ povedal 
generálny riaditeľ spoločnosti 
LIDL Stanislav Čajka.

Touto investíciou, ktorá 
svojou rozlohou a obsahom 
obohatila priemyselný park v 
Seredi, je nadšený aj primátor 
mesta Sereď Martin Tomčányi:

„Asi málokto veril, že do 
roka bude táto stavba skutoč-
nosťou, ale ako máme mož-
nosť vidieť, táto impozantná 
budova tu stojí. Sú to krásne 
priestory, ktoré vznikli vďaka 
spolupráci, súčinnosti a ústre-
tovosti mnohých strán. Ja som 
veľmi rád, že táto stavba je v 
našom regióne a práve v Seredi. 
Je to dôležité aj z hľadiska za-
mestnanosti.“

 STANiSlAVA JANegOVá
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Jarná  preventívna 
deratizácia 

Súťaž známeho obchod-
ného reťazca o detské ih-
riská s názvom Žihadielko 
prebiehala na internetovej 
stránke od 21. januára do 29. 
februára. Celkovo sa zapoji-
lo 96 miest z celého Sloven-
ska, ktoré boli podľa počtu 
obyvateľov rozdelené do 
piatich kategórií. V ponde-
lok 14. marca boli zverejne-
né definitívne výsledky. Vo 
svojich kategóriách zvíťa-

zilo v našom regióne mesto 
Sereď s počtom viac ako 200 
tisíc hlasov, v kategórii do 
29 tisíc obyvateľov si prvé 
miesto vybojovala Šaľa, kto-
rej sa podarilo získať viac 
ako 134 tisíc hlasov. Klikať 
sa teda oplatilo. Ak všetko 
pôjde podľa naplánovaného 
harmonogramu, naši naj-
menší by sa mali z nového 
ihriska tešiť už v júni.                                        
 STANiSlAVA JANegOVá

Mesto Sereď na základe vý-
zvy Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so 
sídlom v Galante oznamuje, 
že v  termíne od 4. 4. 2016 do 
15. 4. 2016 bude na verejných 
priestranstvách mesta Se-
reď vykonávaný monitoring 
výskytu hlodavcov a násled-
ne celoplošná deratizácia. 
Žiadame všetkých občanov, 
aby počas výkonu celoploš-
nej deratizácie verejných 
priestranstiev mesta dodr-
žiavali pokyny deratizač-
ných pracovníkov a zvýšili 
opatrnosť v dohľade nad 
maloletými deťmi a v sta-
rostlivosti o domáce zviera-
tá, ktoré by mohli prísť    do 
styku s nastraženými dera-
tizačnými prostriedkami. 

Termín vykonania dera-
tizácie sa stanovuje podľa 
znalostí o reprodukčnom 
cykle živočíšnych škodcov 
v jarných a jesenných me-
siacoch. Termín jarnej pre-
ventívnej deratizácie bol 
stanovený od  4. 4. 2016 do 15. 
5. 2016.

Právnické osoby a fyzické 
osoby oprávnené na podni-
kanie sú povinné v zmys-

le zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov vykonať deratizá-
ciu v objektoch určených 
na podnikanie, predovšet-
kým v objektoch školských 
zariadení, zdravotníckych 
zariadení, zariadení sociál-
nych služieb, v bytových a 
polyfunkčných domoch, v 
suterénnych a pivničných 
priestoroch objektov, v are-
áloch živočíšnej výroby, v 
areáloch potravinárskej 
výroby a v potravinárskych 
prevádzkach, v reštaurač-
ných zariadeniach, v skla-
doch potravín a požívatín, 
na skládkach komunálneho 
odpadu.

Fyzické osoby – občania 
by mali v tomto termíne 
vykonať deratizáciu najmä 
v pivničných priestoroch a 
pri chovoch hospodárskych 
zvierat.

Aktívnym prístupom k 
regulácii škodcov minima-
lizujeme príslušné epide-
miologické riziko v oblasti 
verejného zdravia.

 KATAríNA NAVráTilOVá

Minimálny dôchodok má ga-
rantovať, aby mal dôchodca 
dôchodkové príjmy nad hrani-
cou hmotnej núdze. Sumu zvý-
šenia na minimálny dôchodok 
preto priamo ovplyvňuje aj 
dôchodok vyplácaný zo zahra-
ničia. Preto každý poberateľ 

starobného dôchodku alebo 
invalidného dôchodku vyplá-
caného vo výške minimálneho 
dôchodku je povinný oznámiť, 
ak sa mu zmení suma dôchod-
ku, ktorú poberá z cudziny.
Sociálna poisťovňa preto pri-
pomína dôchodcom, ktorí po-

berajú minimálny dôchodok 
a zároveň poberajú dôchodok 
z cudziny, že zmenu sumy dô-
chodku zo zahraničia (napr. z 
dôvodu pravidelnej valorizá-
cie), sú povinní oznámiť Soci-
álnej poisťovni, a to v lehote do 
ôsmich dní.

Ak dôchodca neoznámi 
novú, zmenenú sumu dôchod-
ku z cudziny a Sociálna pois-
ťovňa mu v dôsledku toho vy-
platí vyšší dôchodok, navyše 
vyplatené sumy bude potreb-
né vrátiť.

 SOciálNA POiSťOVňA  

Medzinárodný deň žien 

Dôchodcovia s minimálnym dôchodkom, nezabudnite 
oznámiť zmenenú výšku dôchodku z cudziny

Dotyky s umením a koncert britského bluesového speváka

Marcové rokovanie MsZ

Mestské múzeum, Zá-
kladná umelecká škola 
J. Fischera Kvetoňa a 
Dom Kultúry v Seredi 
spoločne zorganizovali 
nádherné podujatie, 
kde prepojili výtvarné 
umenie s hudobným 
koncertom britského 
pesničkára.

Základná umelecká škola J. 
Fischera Kvetoňa v Seredi 
sa môže pochváliť mnohý-
mi umeleckými odbormi. V 
seredskom múzeu aj tento 
rok predstavili výtvarný. K 
hlavným vyučovacím pred-
metom patrí kresba, grafika, 
maľba, dekoratívne činnosti 
a práca s rôznym materi-
álom. Pri tvorbe využívajú 
rozmanité výtvarné techni-
ky. Do tejto kategórie patrí 

aj keramika so smaltovacej 
pece.

Súhrn toho najlepšie-
ho, čo vzišlo z fantázie a 
šikovných rúk žiakov ZUŠ 
v Seredi, majú teraz mož-
nosť návštevníci obdivovať 
v múzeu. Vernisáž výstavy 
pod názvom Dotyky s ume-
ním sa uskutočnila v sobotu 
13. marca. 

V úvode prítomných pri-
vítala vedúca múzea Mária 
Diková a pár slov o činnosti 
školy, jej úspechoch či aktu-
álnej výstave povedala ria-
diteľka ZUŠ Dagmar Šajbi-
dorová. Hudobný odbor re-
prezentovala hrou na saxo-
fóne žiačka z triedy Michala 
Ballu Dominika Nagyová, s 
nádherne precítenou reci-
táciou vystúpili sestry Eva a 
Ema Mančíkové.

Potom si už návštevní-
ci mohli pozrieť výtvarnú 
tvorbu, ktorá vznikla pod ve-
dením dlhoročných učite-
liek tejto školy Evy Šmigrov-
skej a Ireny Scherhaufero-
vej. A veru bolo čo obdivovať, 
v ponuke je naozaj „z každé-
ho rožku trošku“. Jedinečné 
diela si môžu návštevníci 
pozrieť v týchto priestoroch 
až do 12. apríla.

 Výstava bola zároveň spo-
jená s koncertom vynika-
júceho hudobníka z Veľkej 
Británie. Anglický pesničkár 
Dave Paebody je nositeľom 
niekoľkých ocenení a je prá-
vom považovaný za špičku 
akustického bluesového 
štýlu. Okrem akustickej gi-
tary hrá aj na „dobro“. To 
je rezofonická gitara z po-
striebreného hliníka, ktorá 

vzišla z dielne Johna Dopy-
era, rodáka od Trnavy. Ten sa 
s ňou preslávil pred mnohý-
mi rokmi aj medzi špičkový-
mi hudobníkmi v USA.  

Používali ho také esá ako 
Bob Dylan, Johnny Winter, 
Eric Clapton, Keith Richards 
z Rolling Stones či George 
Harrison z Beatles. Tieto 
podrobnosti prezradil publi-
ku na úvod podujatia Davov 
veľmi dobrý kamarát Peter 
Radványi. No a potom už 
nasledoval fantastický kon-
cert, ktorý si až do samého 
konca  spolu s ním vychut-
návali všetci jeho fanúšiko-
via. Na záver mu venovali 
veľký potlesk, ktorý bol zá-
roveň poďakovaním za kva-
litný hudobný zážitok.

 STANiSlAVA JANegOVá

Poslanci mestského zastupi-
teľstva v Seredi sa 17. marca 
2016 o 18.00 hodine zišli na 
krátkom neplánovanom ro-
kovaní. 

2. Prerokovali projekt na 
obnovu budovy Materskej 
školy Komenského „A“ v 
meste Sereď, schválili pred-
loženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z výzvy s 
kód OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
na projekt „Zníženie energe-
tickej náročnosti Materskej 
školy Komenského „A“ v Se-
redi“ s  maximálnym spolu-

financovaním oprávnených 
výdavkov projektu zo stra-
ny mesta Sereď vo výške 13 
898,71 Eur z maximálnej výš-
ky celkových oprávnených 
výdavkov 277 974,18 Eur a fi-
nancovanie neoprávnených 
výdavkov predkladaného 
projektu, ktoré súvisia s ob-
novou budovy, v maximálnej 
výške 48 084,08 Eur.

3. Schválili doplnenie opat-
renia 7.1.1 Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvo-
ja mesta Sereď na roky 2015 
– 2024  o aktivitu Rozšírenie 

kapacity MŠ D. Štúra B a jeho 
zapracovanie do verzie 1.1 
Plánu hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja mesta Sereď 
na roky 2015 – 2024.

4. Prerokovali  návrh na 
predloženie žiadosti o do-
táciu zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnút-
ra SR na realizáciu projektu 
„Riešenie bezpečnosti cest-
nej premávky na priecho-
doch pre chodcov v meste 
Sereď “ a schválili 

a) návrh na predloženie 

žiadosti o dotáciu zo štátne-
ho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Minis-
terstva vnútra SR na realizá-
ciu projektu „Riešenie bez-
pečnosti cestnej premávky 
na priechodoch pre chodcov 
v meste Sereď“

b) výšku celkových ná-
kladov na projekt v sume 12 
447,60 Eura a

c) výšku 5 % spolufinanco-
vania projektu z celkových 
výdavkov na projekt, t. j. 
622,38 Eura.

 ĽUbOMír VeSelicKý

Sviatok, ktorý už roky 
patrí iba ženám na celom 
svete, má hlboké korene v 
histórii. Vďaka odvážnym 
krajčírkam, ktoré bojovali 
za lepšie podmienky a svo-
je práva v New Yorku, ho 
oslavujeme dodnes. Veselo 
bolo aj v Seredi.

Medzinárodný deň žien má 
definitívne svoje miesto v ka-
lendári 8. marca. Na tento svia-
tok sa pripravili svedomito aj 
seniori z DC v Seredi, ktorí ho 
oslávili naozaj tak, ako za sta-
rých dobrých čias, pri dobrej 
hudbe a na tanečnom parkete. 

Zo železnou pravidelnosťou 
tento sviatok oslavujú seniori 
vo svojom centre na Jesen-
ského ulici. No keďže základňa 
sa poriadne rozrástla a zo dňa 

na deň pribúda stále viac ak-
tívnych členov, museli si toto 
podujatie zorganizovať v es-
trádnej sále Domu kultúry. Na 
akciu sa prišlo zabaviť viac ako 
150 ľudí.

Každá žena bola obdarovaná 
tradičným kvetom v podobe 
karafiátu, ktorý je už od nepa-
mäti symbolom MDŽ. O dobrú 
náladu sa prítomným postaral 
spevácky zbor Pohoda a Plastik 
DUO z Trnavy, ktoré zahralo a 
zaspievalo tie najobľúbenejšie 
hity. Netrvalo dlho a už po pr-
vých tónoch sa tanečný parket 
zaplnil do posledného miesta. 
Ženy si svoj sviatok vychutná-
vali a pochvaľovali si nielen 
dobrú zábavu, ale aj vynikajú-
cu atmosféru, ktorej tam bolo 
veru na rozdávanie.

 STANiSlAVA JANegOVá
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Sklamaní obyvatelia 
Obyvatelia mestskej 
časti Sereď – Horný Če-
peň sa ešte v minulom 
roku veľmi potešili sprá-
ve, že Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť 
a. s. Nitra im vybuduje 
po dlhých rokoch čaka-
nia kanalizáciu v hod-
note viac ako 12 mil. eur. 
Práce sa začali na jeseň, 
no ako dni plynuli, situ-
ácia sa postupne zhor-
šovala. Prispelo k tomu 
aj daždivé počasie, za-
blatené cesty, no hlavne 
najatí zamestnanci, ktorí 
budovanie kanalizácie 
videli zrejme po prvýkrát 
v živote.

Takto situáciu v lokalite Hor-
ný Čepeň zhodnotila väčšina 
obyvateľov. Podľa ich slov si 
dokonca niektorí zamest-
nanci od nich požičiavali 
rôzne pracovné náradie ako 
lopatu, hasák, vodováhu či 
motorovú pílu. Tento fakt 
nám potvrdil aj poslanec 
MsZ Tomáš Karmažín, ktorý 
v lokalite býva. 

 Ľudia im vychádzali v 
ústrety ako vedeli, no keď 
im niekoľkokrát popretínali 
káble alebo poškodili vodo-
vodné či plynové potrubie, 
bola to podľa ich slov jasná 
vizitka neznalosti tejto prá-
ce. Zákazku síce vyhrala skú-
sená firma, no tá si najala 
ďalších subdodávateľov a to 
bol hlavný kameň úrazu.

 „Veľkú chybu vidím v tom, 
že po tejto stránke subdodá-
vateľské firmy siahli až na 
úplné dno. Poslali sem z Vra-
nova nad Topľou ľudí, ktorí 
mali iba základné vzdelanie. 
Všetko tu rozkopali, máme 

všade blato a ľudia sú z celej 
situácie poriadne sklamaní,“ 
uviedol poslanec MsZ Tomáš 
Karmažín.

 Na spoločnom stretnutí 
mi viacerí ľudia opisovali, s 
čím všetkým sa počas uply-
nulých mesiacov museli po-
pasovať. Na jednej strane sa 
tešia, že budú mať konečne 
kanalizáciu, no na druhej 
jedným dychom priznávajú, 
že takýto priebeh výstavby 
si nepredstavovali ani v naj-
horšom sne. 

 S blatom a rozkopanými 
cestami, samozrejme, počí-
tali, ale najviac ich prekva-
pila neodbornosť zo strany 
väčšiny najatých robotníkov. 
Podľa ich slov to vyzeralo tak, 
že ani sami nevedeli, čo majú 
poriadne robiť a kde majú 
kopať. No vraj podnikateľ-
ský duch im vôbec nechýbal. 
Niektorým ľudom ponúkali 
výkopové práce vo dvore za 
120 eur.

 Spoločne sa zhodli aj na 
tom, že na priebeh prác mal 
viac dohliadať stavebný do-
zor. Ten tam aj neodškriepi-
teľne bol, no do akej miery 
nesie zodpovednosť za všet-
ky nedostatky, je v tejto chví-
li otázne. Svoje si o tom myslí 

aj pani Alena: „Z veľkej stav-
by ostalo len stavenisko. Je tu 
neskutočný neporiadok, cho-
díme si pre štrk, aby sme si 
zasypali aspoň tie najväčšie 
jamy, ktoré vznikli. Mala som 
niekoľkokrát stretnutie s pá-
nom, ktorý tu zabezpečoval 
stavebný dozor. Vždy mi po-
vedal, ako sa to nedá, a takto 
to musí byť, a preto sme ne-
vyriešili vôbec nič“.

 Podľa názoru dotknutých 
obyvateľov najlepšiu prácu 
odviedla vo finále firma z Ru-
žomberka, ktorá do Horného 
Čepeňa poslala naslovovza-
tých odborníkov. Ľudia sú 
presvedčení, že keby získali 
túto zákazku od samého za-
čiatku, všetko mohlo skončiť 
úplne inak. Svoj názor na túto 
situáciu vyjadril aj zástupca 
primátora Ľubomír Veselický.

 „Pozerám sa na to tak, že je 
to priamy dôsledok toho zá-
kona, ktorý rôzne inštitúcie 
a samosprávy núti k tomu, 
aby vo verejnom obstarávaní 
prihliadali v prvom rade na 
najnižšiu cenu. No a ako to 
už býva, za málo peňazí býva, 
žiaľ, málo muziky.“ 

 Kanalizáciu v tejto mest-
skej časti nebude mať každý. 
Projekt bol vypracovaný pred 

mnohými rokmi. Medzi tým 
tam pribudli ďalšie uličky, 
nové rodinné domy či podni-
kateľské subjekty. No a keďže 
projektová dokumentácia s 
nimi nepočítala, kanalizáciu 
mať nebudú. S touto infor-
máciou ma privítal nespo-
kojný obyvateľ a zároveň ma-
jiteľ novopostaveného rodin-
ného domu, ktorý si neželal 
byť menovaný. „Povedali mi, 
že k môjmu domu už kanali-
zácia nepôjde, vraj to nemajú 
v projekte. To isté platí aj v 
prípade súkromných firiem, 
ktoré sa nachádzajú v su-
sedstve. Jednoducho máme 
smolu.“ 

 O stanovisko som požia-
dala aj investora stavby, čiže 
Západoslovenskú vodáren-
skú spoločnosť. Odpovede na 
moje otázky zhrnul technic-
ko-investičný riaditeľ Štefan 
Štefek do niekoľkých viet: 

 „Budovanie kanalizácie 
v Hornom Čepeni je súčas-
ťou projektu ČOV Sereď. Táto 
aktivita potrvá do 30. júna 
2016. Práce prebiehajú podľa 
harmonogramu a keď to do-
volia klimatické podmien-
ky, okamžite príde k spätnej 
oprave komunikácií. Doteraz 
neevidujeme žiadnu sťažnosť 
od obyvateľov. Záverom sa im 
ospravedlňujeme za obme-
dzenia, ktoré vznikli počas 
výstavby.“

 Kanalizácia bude teda ofi-
ciálne spustená do prevádzky 
až koncom júna, no a dovtedy 
by mali byť urobené terénne 
úpravy a vyasfaltované všet-
ky ulice. Obyvateľom tak 
ostáva len dúfať, že v druhom 
polčase už dostane prednosť 
kvalita pred kvantitou.   

 STANiSlAVA JANegOVá

Gymnázium pre piatakov?

Správne vyplnené daňové priznanie je dôležité pre sociálne poistenie

Vážení rodičia, milí žiaci,
často sú nám kladené otázky ohľadom 
štúdia na 8- ročnom  gymnáziu. Keďže je 
10.apríl 2016 konečný termín podania 
prihlášky, vybrali sme najčastejšie kladené 
otázky. Veríme, že prispejú k rozhodnutiu 
tých, ktorí ešte váhajú a zároveň si tí, ktorí 
nám už prihlášky poslali, potvrdia správ-
nosť svojho rozhodnutia:
1. Čo iné ponúka Gymnázium Vojtecha 
Mihálika  Sereď  žiakom prímy v porov-
naní so  6. ročníkom na základných ško-
lách v Seredi a v okolí?
- Oproti základným školám v okolí nevyu-
čujeme v tomto ročníku predmety chémia 
a fyzika.  Náš školský vzdelávací program 
flexibilne upravujeme tak, aby bol pre žia-
kov čo najefektívnejší. Z tohto dôvodu sme 
zaradili fyziku a chémiu až od druhého roč-
níka (t.j. sekundy),  učivo týchto predme-
tov tak korešponduje s učivom v matema-
tike, žiaci mu ľahšie porozumejú.  Zároveň 
sme týmto spôsobom uľahčili prechod na 
gymnázium, vytvorili sme žiakom priestor 
na lepšiu adaptáciu sa v novom prostredí.
2. Aké pozitíva má 8- ročné štúdium  

(triedy príma – kvarta) oproti 2. stupňu 
základných škôl?
- V triede sekunda majú žiaci 2 hodiny 
chémie, z toho sa na jednej hodine delia v 
závislosti od počtu žiakov na skupiny, čím 
im vytvárame možnosť efektívnejšej práce 
v chemickom laboratóriu.  
- Fyzika sa v sekunde vyučuje 1- krát do týž-
dňa , pričom sú žiaci opäť rozdelení na dve 
skupiny v závislosti od počtu žiakov danej 
triedy.
- Aby sme lepšie rozvíjali aj jazykové kom-
petencie žiakov, posilnili sme v 3. a vo 4. 
ročníku 8-ročného štúdia (t.j. v triedach 
tercia a kvarta) prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk – na 4 hodiny týždenne.
- Žiak 8- ročného štúdia nerobí  po ukonče-
ní triedy kvarta prijímacie pohovory, auto-
maticky pokračuje v štúdiu na gymnáziu
- Rozvrh  hodín zostavujeme tak, aby žiaci 
končili najneskôr o 14,05 h., čím im vytvára-
me priestor na voľno časové aktivity (väčši-
na žiakov z tried príma – kvarta navštevuje 
nielen krúžky na škole, ale aj ZUŠ, mnohí sú 
členmi športových klubov).
3. V čom sa líši 8- ročné štúdium na 

V súvislosti s daňovým pri-
znaním k dani z príjmov 
fyzickej osoby typu B za rok 
2015, ktoré sa podáva do 31. 
3. 2016, Sociálna poisťovňa 
upozorňuje, že jeho správ-
ne vyplnenie má vplyv na 
vznik alebo zánik povin-

ného sociálneho poistenia 
samostatne zárobkovo čin-
nej osoby (SZČO). V prípade 
vzniku povinného poistenia 
má vplyv na výpočet sumy 
vymeriavacieho základu 
SZČO na platenie poistného 
na sociálne poistenie. SZČO 

by mali správnemu vypl-
neniu daňového priznania 
venovať náležitú pozornosť. 
Sociálna poisťovňa pri posu-
dzovaní vzniku povinného 
sociálneho poistenia SZČO 
k 1. júlu (resp. 1. októbru) 
kalendárneho roka a k po-

súdeniu zániku povinného 
sociálneho poistenia SZČO 
k 30. júnu (resp. 30. septem-
bru) kalendárneho roka a 
pri výpočte vymeriavacieho 
základu vychádza z údajov, 
ktoré SZČO uviedla práve vo 
svojom daňovom priznaní. 

Pre pochopenie významu 
údajov v daňovom priznaní 
pre sociálne poistenie zve-
rejnila Sociálna poisťovňa 
na svojej webovej stránke 
Návod na vyplnenie tých 
častí daňového priznania 
SZČO, ktoré sú dôležité pre 

Sociálnu poisťovňu a ich vy-
svetlenie. Správne vyplnenie 
údajov je rovnako dôležité aj 
pre SZČO v záujme jej soci-
álneho poistenia a dávok zo 
Sociálnej poisťovne v budúc-
nosti.           
 SOciálNA POiSťOVňA 

Stromy odstránili 
v záujme bezpečnosti
Pred Kostolom sv. Jána 
Krstiteľa v Seredi sa mno-
hé roky vynímali krásne 
listnaté stromy, ktoré tam 
hlavne v letných horúča-
vách zabezpečovali potreb-
ný chládok. Po dôkladnej 
kontrole však pracovníč-
ka MsÚ skonštatovala, že 
zdravotný stav stromov 
je nevyhovujúci, a z toho 
dôvodu odporučila ich vý-
rub. Na kmeni stromu ako 
aj v hlavných kostrových 
konároch sa vyskytovali 
rozsiahle otvorené dutiny 
s drevokaznými hubami a 
živočíšnymi škodcami.
 Odstránené stromy nene-
chali ľahostajných viacero 
obyvateľov, ktorí sa s množ-
stvom otázok obrátili aj na 
poslancov MsZ. Tí sa zas 
pýtali kompetentných, pre-
čo bolo nutné pristúpiť k 
okamžitému výrubu dvoch 
majestátnych líp druhu 
Tilia cordata. Na túto otáz-
ku nám odpovedala vedúca 
Referátu ochrany prírody a 
krajiny na MsÚ v Seredi Ka-
tarína Navrátilová:

Výrub 2 ks líp bol zrea-
lizovaný na základe Roz-
hodnutia č. 256/2015 zo dňa 
16. 12. 2015 (právoplatné 7. 
1. 2016), ktoré vydala Obec 
Šintava. Žiadosť o vydanie 
súhlasu na výrub podalo 
mesto Sereď dňa 21. 10. 2015 
z dôvodu zlého zdravotné-
ho stavu stromov:

 Strom Tilia cordata  – 1 
ks, obvod kmeňa 117 cm. Ide 
o neperspektívny strom v 
zlom zdravotnom stave. Na 
kmeni sa vyskytuje pozdĺž-
na trhlina. Zreteľný je vý-
skyt živočíšnych škodcov 
a drevokazných húb. Pev-
nosť dreva je v polohe trh-
liny oslabená, predstavuje 
vysoké potenciálne riziko 
zlyhania kmeňa v prípade 
zmeny vlhkostných pome-
rov dreva. Vitalita stromu je 
výrazne znížená, celá koru-
na stromu presychá v roz-
sahu viac ako  60 %. Strom 
predstavuje riziko ohroze-
nia zdravia alebo života.  

 Strom Tilia cordata  – 1 
ks, obvod kmeňa 153 cm. 
Ide o neperspektívny strom 

v zlom zdravotnom stave. 
Na kmeni stromu, ako aj v 
hlavných kostrových ko-
nároch, sa vyskytujú roz-
siahle otvorené dutiny s 
drevokaznými hubami a 
živočíšnymi škodcami. Šik-
mo rastúci kmeň a výskyt 
otvorených dutín predsta-
vujú potenciálne riziko zly-
hania kmeňa a kostrových 
konárov. Vitalita stromu je 
znížená, celá koruna stro-
mu presychá v rozsahu do 
30 %. Zdravotný stav stro-
mu sa bude s postupujú-
cou  hnilobou zhoršovať  a 
stabilita oslabovať hlavne 
v období nepriaznivých 
klimatických podmienok 
(zmena vlhkosti dreva). 
Strom predstavuje riziko 
ohrozenia zdravia alebo ži-
vota ľudí.

„Posudzovanie rizika 
úrazu padajúcim stromom 
alebo konárom je prvým 
kritériom, ktoré je rozho-
dujúce pri podaní návrhu 
na výrub stromu. Tým ďal-
ším je obyčajne narušenie 
kanalizačných sietí koreň-
mi stromov alebo poško-
dzovanie iných inžinier-
skych sietí,“ dodal zástup-
ca primátora mesta Sereď 
Ľubomír Veselický.

 Náhradná výsadba bude 
zrealizovaná na mieste vý-
rubu stromov. Pne budú 
vyfrézované  a vysadia sa 
nové lipy.

 STANiSlAVA JANegOVá

Vašom gymnáziu oproti 4 – ročnému 
štúdiu?
- Žiaci, ktorí prídu do prímy na gymná-
zium, sú šikovní a práve preto vzniká v 
triede homogénnejší kolektív, v ktorom 
nechýba zdravá súťaživosť a spolupráca, 
navzájom sa „ťahajú“  a motivujú k lepším 
výsledkom. Tento fakt pomáha žiakom 
preklenúť aj krízové obdobia ich vývinu, 
kedy  sa začnú porovnávať so slabšími 
žiakmi v triede. 
- Obvykle učí triedu jeden učiteľ daný pred-
met (prioritne v maturitných predmetoch) 
celých 8 rokov, čím sa zabezpečuje konti-
nuita v preberanom učive.
- Žiaci 8- ročného štúdia si vytvárajú vzťah 
k škole a živote na nej. V neposlednom 
rade vznikajú dlhodobé kamarátstva, pre-
trvávajúce často aj v dospelosti.
4. Čo v prípade, že moje dieťa nebude 
štúdium na gymnáziu zvládať?
- Žiaci gymnázia sa počas 1.- 4. ročníka na 
8- ročnom štúdiu (t.j. v triedach príma – 
kvarta) môžu rozhodnúť pre návrat na 
základnú školu. 
-  V triede kvarta sa môžu uchádzať žiaci 
o štúdium na ktorejkoľvek inej strednej 
škole rovnako ako žiaci 9. ročníkov základ-
ných škôl. 

- Obraciate sa na nás aj s otázkou, či môže 
žiak v 6. ročníku na základnej škole prestú-
piť na  8- ročné gymnázium – taká mož-
nosť, žiaľ, neexistuje.
5. Ako treba postupovať pri prihlaso-
vaní žiaka na Gymnázium Vojtecha 
Mihálika  Seredˇ?
- Prihlásenie sa na štúdium má nasledovné 
kroky:
 Treba osloviť výchovného poradcu na da-
nej základnej škole, ktorí  majú prihlášky 
k dispozícii (väčšinou v elektronickej 
podobe – systém im  prihlášku na meno 
konkrétneho žiaka automaticky vyplní), 
prípadne sa dá tlačivo prihlášky vytlačiť aj 
na webovej stránke:   http://www.uips.sk/
sub/uips.sk/images/JH/prihlaska_na_stu-
dium_na_strednej_skole.pdf a ručne ju 
vypísať. 
 Vyplnenú prihlášku musí potvrdiť aj le-
kár. 
  Takto pripravenú prihlášku je nutné odo-
vzdať do 10.4.2016 na podpis riaditeľovi prí-
slušnej základnej školy 
 Následne každá základná škola zabez-
pečí zaslanie týchto prihlášok na Gymná-
zium Vojtecha Mihálika Sereď.
  Uzávierka prihlášok je 20. 4. 2016 

rNDr. V. TKáČOVá, Mgr. Z. ŠUPOVá
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Zber bioodpadov 
Mesto Sereď pokračuje s pravidelným pondelkovým zberom 

biologicky rozložiteľných odpadov z domácností priamo spred 
rodinných domov. Vytriedené zložky odpadov - trávu, lístie, zväzky 

konárov, zvyšky ovocia a zeleniny  vykladajte v deň zberu 
v ranných hodinách v čase pred 6.00 h  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

Výberové konanie na obsadenie funkcie 
náčelníka Mestskej polície Sereď

Výsledky parlamentných volieb 2016 
v porovnaní s rokom 2012 

Čo podporíte, ak venujete občianskemu 
združeniu Vodný hrad 2 % z vašich daní

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov náčelníka mestskej polície na návrh pri-
mátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo, pričom v 
zmysle podmienok určených Pracovným poriadkom Mestskej 
polície v Seredi sa miesto náčelníka mestskej polície obsadzuje 
na základe výberového konania, ktoré uskutočňuje výberová ko-
misia zriadená primátorom mesta Sereď.

Kvalifikačné a odborné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
• prax v riadiacej funkcii minimálne 3 roky, manažérske schopnos-
ti, koncepčné a strategické myslenie 
• znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť 
obecnej polície a samosprávy (napr. zákon o obecnej polícii, 
zákon o obecnom zriadení, zákon o priestupkoch, zákon o správ-
nom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon 
o ochrane osobných údajov)
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel)
• telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
• vodičský preukaz skupiny B 
Výhodou uchádzača je odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a 
zbrojný preukaz.
 
Zoznam požadovaných dokladov
• prihláška do výberového konania
• profesijný a štruktúrovaný životopis

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon funkcie 
nie staršie ako 1 mesiac (vybraný uchádzač pred nástupom do 
zamestnania absolvuje psychotesty)
• koncepcia práca MsP v podmienkach Serede – s 18 - 26 zamest-
nancami a spolupráca so štátnou políciou a MsÚ na 4 - 5 strán A4 
vo Worde
• overené kópie dokladov o odbornej spôsobilosti príslušníka 
obecnej polície a zbrojného pasu (v prípade, že uchádzač je drži-
teľom uvedených dokladov)
• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre 
potreby výberového konania podľa zákona č.122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov
 
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dô-
vodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
 
      Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doloženú potrebnými 
dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 8. 4. 2016 do 12.00 
hod. na adresu Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 
926 01 Sereď. Obálku je potrebné označiť heslom „Výberové ko-
nanie – náčelník Mestskej polície Sereď - neotvárať!“ 
Predpokladaný termín nástupu: dohodou
      Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komi-
sia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky 
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Návštevnosť kina NOVA 
v uplynulom roku priaz-
nivo ovplyvnili najmä 
premiérové ponuky 
filmových hitov. Čo nám 
v tejto oblasti priniesol 
rok 2015 priamo v čí-
selných vyjadreniach, 
na to som sa opýtala 
zástupcu primátora Ľu-
bomíra Veselického.

Aké sú teda štatistické 
údaje za minulý rok, čo sa 
týka návštevnosti kina?
Percentuálne nárasty vy-
zerajú v štatistike dobre, 
no rovnakú vypovedaciu 
schopnosť má aj rádovo vy-
jadrená návštevnosť a tržby. 
Kým v roku 2014 malo kino 
18 478 návštevníkov, v roku 
2015 ich bolo o 3 680 viac. To 
znamená, že tento kultúrny 
stánok navštívilo celkovo 22 
158 filmových fanúšikov.
 
Druhým zvyčajne sledo-
vaným ukazovateľom sú 
tržby zo vstupného. Aký 
bol ich nárast v minulom 
roku?
Tržby na vstupnom za rok 
2015 boli vo výške 85 890 €, 
čo je v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom o 19 442 € 
viac.
 
Čomu pripisujete tento 
pozitívny trend?
Z môjho pohľadu sa na dote-
rajšom výsledku podpísalo 
päť zásadných zmien opro-
ti minulosti. Digitalizácia 
kina, investícia do výmeny 
2/3 sedadiel, organizačné 
zmeny v systéme prevádzky 
kina a ponuka občerstvenia 
v jeho bufete.
 
Dosiahli ste v kine NOVA 
všetko, čo ste digitalizá-
ciou a ďalšími vymenova-
nými zmenami sledovali?
Boli by sme zlí hospodári, 
keby sme sa uspokojili iba 
s nárastom tržieb. Ich zvý-
šenie je reálne, ale nás musí 
zaujímať hlavne hospo-
dársky výsledok. Samotné 
tržby sú iba príjmom. Ten 
môže byť akokoľvek vysoký, 
no ak ho náklady prevyšujú, 
v konečnom zrátaní v pluse 
nebudeme.
 
Čo to v prípade kina NOVA 
znamená konkrétne?
Nebudem podrobne popi-
sovať štruktúru nákladov. 
Rezervu z hľadiska budú-
cich nákladov priamo pre 
komfort divákov máme v 
klimatizácii, sociálnych 
zariadeniach a dokončení 
modernizácie sedadiel hľa-

diska. Napríklad v lete je 
kinosála prehriata, čo dnes 
už náročnejších divákov 
zvyknutých na klimatizo-
vané priestory od návštevy 
kina odrádza. Klimatizovať 
taký priestor ako je kinosála 
je však značne finančne ná-
ročné. Sociálne zariadenia v 
budove kina tiež zažili lep-
šie časy. V minulom roku sa 
nám podarilo modernizovať 
menšie WC na prízemí, kto-
ré sme zároveň upravili na 
bezbariérové, takže je dnes 
kino úplne bezbariérové aj 
po tejto stránke. Zimným 
problémom sú vysoké ná-
klady na vykurovanie. Kino 
bolo postavené v čase, keď 
kubík plynu stál niekoľko 
desiatok halierov  a o neja-
kom zatepľovaní budov ale-
bo „nedajbože“ stropov, kto-
rými uniká podstatná časť 
tepla, sa v projektoch nikdy 
neuvažovalo.
 

V roku 2015 sa nám po-
darilo dokončiť aspoň pro-
vizórne zateplenie strechy 
celého komplexu budovy 
NOVA, podľa pôvodného 
projektu zateplenia budo-
vy, ktoré však už nespĺňa 
moderné požiadavky na 
nízkoenergetické budovy 
dneška. Tých ciest, ako šet-
riť, je viac. Aktuálne v spo-
lupráci so správou budov 
mesta pripravujeme straté-
giu ďalšieho zatepľovania a 
energetickej úspory v mest-
ských budovách a snažíme 
sa nájsť vonkajšie aj vlastné 
zdroje na ich postupnú ob-
novu. To je úloha pre samo-
správu.

Z hľadiska ponuky kva-
litných filmov, stúpajúcej 
návštevnosti a zachovania 
kina ako takého sme v tejto 
etape úlohu voči občanom 
splnili. Pri dnešnom trende 
je potom iba otázkou bu-
dúcnosti, kedy o prevádzke 
kina budeme môcť povedať, 
že je efektívna.
 
Ktoré tituly v kine NOVA 
bodovali v uplynulom 
roku u divákov najviac?
 Najúspešnejšími boli filmy:
1. Mimoni
2. Hotel Transylvánia 2
3. Rýchlo a zbesilo 7
4. Star Wars: Sila sa prebú-
dza
5. Konečne doma
6. Rytmus sídliskový sen
7. V hlave
8. 50 odtieňov sivej
9. Spectre
10. Hry o život: Drozdajka 2
 STANiSlAVA JANegOVá

Občianske združenie Vodný 
Hrad už 18 rokov vykonáva 
osvetu v oblasti regionálnej 
histórie,  a ako z názvu vy-
plýva, snaží sa o záchranu 
národnej kultúrnej pamiat-
ky seredského kaštieľa – bý-
valého vodného hradu Šin-
tava. V rámci svojich mož-
ností spolufinancuje doku-
mentačné a reštaurátorské 
činnosti v seredskom kaštie-
li, zabezpečuje občiansky 
monitoring činností realizo-

vaných v súvislosti s kaštie-
ľom a parkom. V spolupráci 
s mestským múzeom a s 
podporou mesta Sereď o. z. 
organizuje prednášky od-
borníkov z oblasti histórie a 
archeológie. Veľmi obľúbe-
né sú prednášky známeho 
slovenského historika, spi-
sovateľa a publicistu Pavla 
Dvořáka. Vydáva publikácie 
o významných historických 
osobnostiach aj o udalos-
tiach v našom regióne. Ob-

čianske združenie Vodný 
hrad financovalo vznik do-
kumentárneho filmu, kto-
rý zachytáva súčasný stav 
kaštieľa. Prispieva na kul-
túrne akcie konané v meste 
Sereď, výstavy, koncerty a di-
vadelné predstavenia.

 Časť aktivít je financo-
vaná členmi združenia, prí-
spevkami od známych aj 
neznámych darcov, dotácií 
a prostriedkov mesta Sereď 
a, samozrejme, príspevkami 

z 2 % daní, ktoré nám veľmi 
pomáhajú.  Darovaním 2 % z 
dane prispievate k záchrane 
národnej kultúrnej pamiat-
ky - seredského kaštieľa a 
podporujete kultúrny život v 
meste Sereď.

 Bližšie informácie o da-
rovaní získate na interneto-
vej stránke o. z. Vodný Hrad:  
www.vodnyhrad.sk alebo v 
Mestskom múzeu v Seredi. 
 ObČiANSKe ZDrUŽeNie
  VODNý HrAD   

Výsledky parlamentných volieb 2016 v porovnaní s rokom 2012  

 Účasť voličov  

2012  -  SR  59,11 %  -  2 553 726 voličov                        Sereď - 56,33 % -  7 878 
voličov  

2016  -  SR  59,82 %  -  2 607 273 voličov                        Sereď - 57,82 %  -  7 904 
voličov 

Percentuálny volebný zisk politických strán a hnutí   

2012 SR Sereď   2016 SR Sereď 
SMER-SD 44,42 % 50,99 %   SMER-SD 28,28 % 32,35 % 
KDH 8,82 % 8,49 %         
OľaNO 8,56 % 12,36 %   OĽANO-

NOVA 
11,02 % 12,71% 

Most-Híd 6,90 % 2,28 %   Most-Híd 6,5 % 3,07 % 
SDKÚ 6,10 % 4,83 %         
SaS 5,88 % 5,77 %   SaS 12,09 % 13,18 % 
SNS 4,55 % 5,77 %   SNS 8,64 % 9,22 % 
        ĽSNS 8,04 % 9,40 % 
        SME 

RODINA 
6,62 % 8,82 % 

        SIEŤ 5,6 % 4,41 % 
        KDH 4,94 % 3,47 % 

  

 

 Účasť voličov 
2012  -  SR  59,11 %  -  2 553 726 voličov                        Sereď - 56,33 % -  7 878 voličov 
2016  -  SR  59,82 %  -  2 607 273 voličov                        Sereď - 57,82 %  -  7 904 voličov
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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

Kam do školy... Sme tu pre vás

Anglický jazyk s predškolákmi

Základné školy sa snažia 
každoročne osloviť čo 
najviac rodičov, a sa-
mozrejme aj budúcich 
prvákov. Ponúkajú to 
najlepšie čo majú, ale vo 
väčšine prípadov sa aj 
tak rodičia rozhodujú na 
základe vlastných skúse-
ností alebo referencii na 
danú školu. Veľkú úlohu 
každopádne zohráva aj 
vzdialenosť od miesta 
bydliska, vybavenie ško-
ly, personálne obsadenie, 
výučba cudzích jazykov, 
ale aj rozmanitosť záuj-
mových krúžkov. Oslo-
vila som preto riaditeľov 
základných škôl v Seredi 
a položila som im rovna-
kú otázku....“ Prečo by si 
rodičia mali vybrať pre 
svoje dieťa práve vašu 
školu, a čo viete ponúk-
nuť budúcim prvákom? 

riaditeľ ZŠ J. Fándlyho 
v Seredi 

Jaroslav Čomaj.......

Všetkým našim žiakom, nie-
len prvákov toho ponúkame 
veľa. Našou filozofiou je prin-
cíp kalokagatie, teda vzdelá-
vanie a výchova detí rovnako 
v oblasti ducha i tela. O tom, 
že sa nám to darí svedčia vý-
sledky celoštátnych testova-
ní a žiackych vedomostných 
či športových súťaží. V snahe 
výjsť v ústrety požiadavkám 
spoločnosti a rodičom sme 
invenční. Sme členmi Klu-
bu škôl Pallas Athena, kde 
sú školy, ktoré sú rozhodnu-
té ponúkať svojim žiakom 
kvalitu, chcú inovovať pro-
cesy riadenia a fungovania. 
Od školského roku 2015/2016 
sme zaviedli vo vybraných 
triedach prvého ročníka so 
súhlasom rodičov písanie 
nespojeným písaným pís-
mom Comenia Script, typ 
písma, ktorý je už bežný v 
zahraničí a je zvlášť vhodný 
pre deti so špecifickými po-
žiadavkami na učenie. Do-
sahujeme výborné výsledky 
aj so žiakmi so špecifickými 
požiadavkami na výchovu 
a vzdelávanie. Darí sa nám 
ich úspešne začleňovať do 
kolektívov, aj keď je to často 
komplikovaný proces. Veľkú 
zásluhu majú na tom aj naši 
odborní zamestnanci najmä 
školská psychologička, špeci-
álna pedagogička a sociálna 
pedagogička. Naša škola je 
držiteľom medzinárodného 
certifikátu IES (Internatio-

nal Education Society) ako 
vzdelávacia inštitúcia dosa-
hujúca veľmi dobré výsledky. 
Každoročne obhajuje medzi-
národný certifikát „Zelená 
škola“ za úspešnú realizáciu 
environmentálnej výchovy.

Estetické, príjemné pros-
tredie spolu s najmodernej-
šími učebnými pomôckami 
a citlivým prístupom peda-
gógov, ktorí sa venujú tak 
nadaným ako aj žiakom s 
poruchami učenia, sa odráža 
vo výsledkoch našich žiakov 
a v spätnej väzbe nielen od 
rodičov, ale aj od pedagógov 
stredných škôl, kam nastu-
pujú naši deviataci. Sami 
učitelia stredných škôl nám 
buď osobne alebo prostred-
níctvom  našich absolventov 
referujú, o ich ďalšom  úspeš-
nom štúdiu a ako radi prijí-
majú našich žiakov na svoje 
školy.

Radíme sa medzi „bez-
papierové školy“ v snahe 
dosiahnuť, aby naši peda-
gógovia boli učiteľmi a nie 
úradníkmi. K tomu využí-
vame elektronickú triednu 
knihu, elektronickú žiacku 
knižku i dochádzkový sys-
tém. Databáza je denne aktu-
alizovaná, a tak rodičia majú 
denne aktuálne informácie 
o výsledkoch svojich detí. 
Okrem známok sú okamži-
te informovaní o príchode 
a odchode svojho dieťaťa, o 
domácich úlohách, písom-
ných prácach, skúšaniach či 
projektoch.

Sme otvorení pre rodičov, 
priaznivcov školy a  záujem-
cov počas celého školského 
roku. Môžu sa prísť pozrieť 
priamo na vyučovanie.

Dňa 16. apríla 2016 máme 
Deň otvorených dverí pre ve-
rejnosť - naši žiaci spolu s pe-
dagógmi ukážu ako prebieha 
vyučovanie na našej škole. 
V súčasnej dobe prebiehajú 
kurzy pre predškolákov: Jar-
ný prípravný kurz plávania a 
Hravá angličtina,

Spolupracujeme s MŠ v 
Seredi: Fašiangové pásmo - 
žiaci z krúžku ľudových tra-
dícií pripomenuli škôlkarom 
fašiangové tradície našich 
starých mám, MŠ prijali po-
zvanie na Vianočnú akadé-
miu našich žiakov,  Prváci 
čítajú škôlkarom (Marec me-
siac knihy - prváci predviedli 
škôlkarom ako už vedia čítať), 
Deň otvorených dverí pre MŠ 
bude 13.apríla 2016 a škôlkari 
si na vlastnej koži vyskúšajú 

aké je to byť školákom. Pri-
pravujeme Tvorivú dielňu, 
Veda je zábavná: Alchymisti 
a výskumníci , Multimedi-
álne hravé aktivity, Tanec a 
športové súťaženie.

Snažíme sa vytvárať po-
hodové školské prostredie, 
vyžadujeme vzájomnú sluš-
nosť, správame sa k sebe s 
úctou a zaujíma nás aký člo-
vek vyrastie z nášho žiaka, 
a nie len to, čo všetko bude 
vedieť a poznať. V dnešnej 
dobe je dôležité viesť deti k 
humánnosti a ľudskosti, čo 
sa nám darí. Deti sa zapájajú 
do charitatívnych projektov, 
dokonca sami vytvárajú ta-
kéto projekty prostredníc-
tvom Žiackeho parlamentu, 
kde výťažok venujú našim 
deťom, ktoré to potrebujú.

Pozývame všetkých rodi-
čov budúcich školákov, aby 
sa prišli pozrieť ako a čím žije 
naša škola. 

riaditeľka ZŠ 
J. A. Komenského v Seredi 

Zuzana Súdinová......
ZŠ Jana Amosa Komenské-

ho úspešne funguje a zmeni-
la sa na kvalitnú vzdelávaciu 
inštitúciu otvorenú žiakom, 
rodičom i verejnosti. Na deti 
sa tešia kreatívni pedagógo-
via s dlhoročnými skúsenos-
ťami.  Nižší počet žiakov v 
triedach umožňuje individu-
álne potreby a danosti dieťa-
ťa. Kvalitná výučba cudzích 
jazykov, ktorú vykonávajú 
kvalifikovaní pedagógovia 
anglického, nemeckého a 
ruského jazyka, ale aj vyučo-
vanie informatiky vo vybave-
ných učebniach výpočtovej 
techniky. V triedach sú zabu-
dované interaktívne tabule, 
a dataprojektory.  Škola v 5. 
až 9. ročníku využíva tablety 
na vyučovacích hodinách, a 
podporuje rast a rozvoj talen-
tovaných žiakov vo všetkých 
vyučovacích predmetoch.  
Vieme poskytnúť starostli-
vosť o žiakov s poruchami 
učenia, so špeciálnymi vý-
chovnými a vzdelávacími 
potrebami za pomoci špeci-
álneho pedagóga, psychológa 
a asistentov učiteľa. Školský 
klub detí je v prevádzke od 
6,15 hod. do 17,00 hod.  a za-
bezpečuje pestrý program 
voľnočasových relaxačných 
aktivít, s možnosťou prípra-
vy na vyučovanie. Jednu so-
botu v mesiaci poskytuje za-
ujímavý rôznorodý program 
pre deti a rodičov. Škola má 
vlastnú kuchyňu s jedálňou,  

kde je denne čerstvá, pes-
trá, teplá a vyvážená stra-
va. Okrem obedov máme v 
ponuke aj chutnú desiatu. 
Čo sa týka športových akti-
vít máme plavecký výcvik 
od 2. ročníka, organizujeme 
návštevy Školy v prírode 
alebo účasť žiakov na lyžo-
vačkách. Centrum voľného 
času zabezpečuje basketbal, 
taekwon-do, futbal, florbal a 
moderný tanec.  Mimo vy-
učovania zabezpečujeme 
žiakom rôznorodú činnosť 
v záujmových útvaroch, ako 
napríklad:  čitateľský, kni-
hovnícky, literárny, hravé 
čítanie, školský časopis, vý-
tvarné dielne, šikovné ruky, 
plavecký, športom ku zdra-
viu, stolnotenisový, strelec-
ký, volejbal, mladý vedec, 
technický, kultúrno – histo-
rický, poznávanie regiónu, 
Enviro. Vybavenosť školy je 
na vysokej úrovni. Máme in-
teraktívne tabule, jazykové 
učebne, laboratórium, špeci-
álne učebne fyziky, chémie, 
biológie, výtvarnej výchovy, 
cvičnej kuchyne, multime-
diálne učebne, počítačové 
učebne, tri plne vybavené 
telocvične, posilňovňa, mul-
tifunkčné ihrisko, atletic-
ká dráha, školská knižnica, 
školský klub detí vybavený 
veľkou herňou, ihrisko s 
preliezačkami, nové vyba-
venie exteriéru školy FIT 
–PARKOM, sedenie na výuč-
bu žiakov v prírode. V rámci 
preventívnych programov 
spolupracujeme s: CPPPaP 
Galanta, Srdce na dlani, 
Mestskou políciou v Seredi – 
Dopravná výchova, Zippyho 
kamaráti, Kontakt s nezná-
mymi osobami, Kamaráta 
nehodnotím, Prevencia ši-
kanovania, Riešenie konflik-
tov, Fajčenie a jeho riziká, Al-
kohol a jeho riziká, s OR PZ v 
Galante – Oliho príbeh, stop 
násiliu a šikane, Kyberšika-
na, Obchodovanie s ľuďmi, 
Nové drogy, Extrémizmus, s 
Unicef je to Modrý gombík, 
Liga proti rakovine – Deň 
narcisov. Žiaci 1. ročníka 
dostanú v školskom roku 
2016/2017 zadarmo školské 
pomôcky.

No a na záver ešte jedna 
dôležitá informácia. Zápis 
detí do prvého ročníka sa 
bude konať na všetkých se-
redských školách dňa 29. a 30. 
apríla. 

 STANiSlAVA JANegOVá

Opäť uplynul rok a na dvere 
klope dátum dôležitého roz-
hodnutia rodičov o budúc-
nosti ich detí predškolského 
veku. Otvárajú sa im viaceré 
možnosti kam zapísať svo-
je dieťa, do ktorej základnej 
školy v Seredi, zvažujú komu 
dôverovať pri výchove, aby ich 
dieťaťa súčasne zažilo detstvo 
i radosť školského života. Je 
prirodzené a správne, že každý 
rodič chce pre svoje dieťa len 
to najlepšie z najlepšieho. O 
výbere vhodných škôl to platí 
dvojnásobne. 

O čom všetkom rodič pre-
mýšľa? Na prvý pohľad vidí 
budovu školy – jej dostupnosť, 
vybavenosť, dostatok meto-
dických pomôcok, športovísk, 
zelene v areáli...  Isteže je 
dobré a pre vedomostný rast 
detí aj nevyhnutné, ak škola 
toto všetko môže ponúknuť. 
Vyplýva to aj z povinných 
vzdelávacích štandardov, 
učebných osnov a štátneho 
vzdelávacieho programu. Ale 
je to naozaj to najdôležitejšie, 
čo hľadáme? Škola má vzdelá-
vať práve tak ako vychovávať 
a aj to najlepšie materiálne 
vybavenie je len kulisou k 
dobrodružstvu poznania. Ako 
rodičov, by nás malo zaujímať 
a záležať nám na tom, k akým 
hodnotám a na akom základe 
sú naše deti systematicky vy-
chovávané deväť rokov.  Z hľa-
diska formovania osobnosti 
deväť najdôležitejších rokov. 
S akým systémom hodnôt 
pracuje škola? Sú premenlivé, 
alebo má škola jasný smer, 
ktorého sa drží dlhodobo? 

V Seredi sú tri základné ško-
ly a všetky iste spĺňajú pred-
písané štandardy základného 
vzdelania. Iba jedna však po-
núka alternatívne vzdeláva-
nie oproti štátnym školám. 
Je to Cirkevná základná ško-
la sv. Cyrila a Metoda.  Preto 
som oslovila jej riaditeľku Ing. 
Moniku Krolákovú, aby nám 
aspoň v krátkosti vysvetlila, v 
čom spočíva alternatíva, aké 
benefity škola prináša deťom 
a ich rodičom a či môže kto-
rýkoľvek rodič prihlásiť svoje 
dieťa na CZŠ.

 
Pani riaditeľka, je cirkevná 

škola skutočne pre každého? 
Na verejnosti stále kolujú do-
hady o tom, že na tejto škole 
sa deti „stále len modlia.“

M.K. : Sme školou otvore-
nou pre každého. Naše deti, 
ako radšej oslovujem našich 
žiakov, sú rôznych pováh, 
schopností, nadaní, deti z 
katolíckych rodín, či rodín 
iného vierovyznania, aj rodín 
bez vyznania – skrátka úplne 
normálne deti žijúce v našom 
meste, či v okolí. Áno, zák-
ladným východiskom našej 
práce je umožniť deťom, aby 
spolu s nami slobodne a priro-
dzene spoznávali a prežívali, 
že užitočnosť kresťanských 
hodnôt / pre mnohých priro-
dzený hodnotový rebríček/ je 
tu pre každého. Vďaka rôzno-
rodosti sa vzájomne oboha-
cujeme aj my pedagógovia, 
ale najmä deti. Snažíme sa 
vytvárať slobodné, príjemné a 
inšpiratívne „ovzdušie“, v kto-
rom žijeme, ktoré nás formuje 
a robí vnútorne vyrovnanými 

a šťastnými ľuďmi.
 
Akú alternatívu k štát-

nym školám ponúka Cirkev-
ná základná škola sv. Cyrila 
a Metoda?

M.K. : Náš školský vzde-
lávací program kladie dôraz 
nielen na kvalitu vzdelávania, 
ale aj na výchovu. Výchovu 
nesústreďujeme iba do kon-
krétneho predmetu alebo 
programu. Dieťa je jedinečná 
bytosť, a preto je pre nás nepo-
stačujúce, aby jeho vzdeláva-
nie bolo zamerané len na vý-
konnosť a školskú úspešnosť, 
ale aj na jeho citový a sociálny 
rozvoj, vývoj k vlastnej samo-
statnosti, tvorivosti a nadaniu 
prostredím školy, prístupom 
pedagógov, spoluprácou s ro-
dičmi a osvojením si hodnôt, 
ktoré som spomenula.

 
Čo by ste vyzdvihli, resp. 

označili ako najsilnejšiu 
stránku vašej školy?

M.K. : V zmysle snahy vy-
tvárania vzťahov, záujmu a 
pochopenia, vzájomnej po-
moci sme školou rodinného 
typu. Svoje povolanie berieme 
osobne. Naše deti vnímajú, 
že sme tu pre nich, že sú dô-
ležité. Že ich údelom nie je 
konkurenčný boj každého s 
každým o úspech, ale radosť 
zo zdravej súťaživosti a moti-
vácia ísť za svojim snom. Naša 
práca im pomáha zažívať, že 
sú súčasťou jednej veľkej škol-
skej rodiny. Prostredím, kde sa 
formujú ako osobnosti, učia 
sa úcte a pomoci druhým, 
slobode ale aj  zodpovednosti. 
Učia sa, že spolupatričnosťou 
a dobrom k druhým, zažívajú 
hodnotu seba samých a tak 
rastú... V takomto prostredí 
zlo a násilie nemajú priestor. 
Je to prostredie na dosaho-
vanie výborných výsledkov a 
výchovu vnútorne krásnych a 
schopných mladých ľudí, kto-
rí dokážu vytvárať dobré rodi-
ny, charakterných odborníkov 
na pracovnom poli a formovať 
spoločnosť pre lepší život.

Za rozhovor ďakuje Zuzana 
Macurová.

Milí rodičia, ak sa budete 
onedlho rozhodovať, ktorú 
školu si vyberiete pre vaše 
dieťa, príďte sa pozrieť aj na 
CZŠ a  pocítiť jej atmosféru.  
Možno vás zaujme kreatívne 
prostredie inšpirované det-
skými kresbami a projekt-
mi, možno vybavenie tried 
a odborných učební, možno 
kaplnka, či knižnica, ktorú 
deti s obľubou navštevujú, 
možno ústretový prístup pe-
dagógov, možno hodnoty, na 
ktorých škola stavia a možno 
akcie organizované nielen pre 
naše deti, ale aj pre rodičov, 
predškolákov a verejnosť mes-
ta. Akcie na spoznávanie a vy-
tváranie vzťahov vzájomnej 
dôvery.  A to mi môžete veriť, 
že v takto fungujúcom kolek-
tíve  sa oveľa ľahšie prijímajú 
radosti, ale aj starosti spojené 
s každodenným školským ži-
votom našich detí.

Preto Vás srdečne pozýva-
me na    DEŇ  OTVORENÝCH  
DVERÍ   19.apríla 2016.

 iNg. MONiKA KrOláKOVá, 
PHDr. ZUZANA MAcUrOVá 

Jedno múdre príslovie hovorí: 
„Koľko rečí vieš, toľkokrát si 
človekom.“ Anglický jazyk je 
jazykom v dnešnej dobe veľ-
mi potrebným, otvára dvere 
do sveta, pomáha dosahovať 
úspechy. Budúcnosť detí nie je 
rodičom ľahostajná a niektorí 
z nich sa rozhodli pre CZŠ sv. 
Cyrila a Metoda v Seredi, ktorá 

už tretí rok ponúka od septem-
bra systematické vzdelávanie 
detí predškolského veku v an-
glickom jazyku kvalifikova-
ným pedagógom. Škôlkarom 
nechýba chuť do učenia a po-
znávania angličtiny. Každý 
štvrtok v popoludňajších ho-
dinách si sadajú do školských 
lavíc a aspoň na chvíľu majú 

možnosť byť „veľkými školák-
mi“, kde sa spoločne zoznamu-
jú s angličtinou. Motivácia k 
porozumeniu u detí sa prehl-
buje pomocou bábok, mimiky, 
gestikulácie, hier, pesničiek 
a obrázkov. Deti pracujú s in-
teraktívnou tabuľou, ktorá sa 
teší najväčšej obľube. Všetky 
tieto činnosti sú založené na 

priamych zážitkoch, podpore 
detskej zvedavosti a rozvíjaní 
tvorivosti. Sme veľmi radi, že 
aj takýmto spôsobom môžeme 
vyčariť deťom úsmev na tvári, 
prispieť k vzdelanosti najmen-
ších a prispieť k ich plynulé-
mu prechodu zo škôlkarského 
prostredia do toho školského.
 ZUZANA JAVOrOVá
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KINO NOVA SEREĎ - PROGRAM NA APRÍL 2016
PRE DETI: ROBINSON CRUSOE 
(Robinson Crusoe)
1. 4. 2016 piatok 17:00 2D
Pripravte sa na konečne pravdivý 
príbeh Robinsona Crusoa a jeho 
verného priateľa – papagája Utor-
ka, ktorí sa predstavia na plátne 
aj v 3D verzii.
FRA, 90 min., SD, MP, vstupné 2D 
4€

ČARODEJNICE (The Witch)
1. – 2. 4. 2016 piatok 19:00 2D, so-
bota 20:30 2D
Jeden z najoriginálnejších a naj-
hrôzostrašnejších hororov za po-
sledné roky.
Hrajú: Anya Taylor-Joy, Ralph 
Ineson
USA, 92 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 4€

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT 
SPRAVODLIVOSTI 
(Batman v Superman: Dawn of 
Justice)
1. – 3. 4. 2016 piatok 21:00 2D, ne-
deľa 18:15 3D
Prvýkrát sa na striebornom plát-
ne stretnú Batman a Superman a 
pôjde do tuhého...
Hrajú: Ben Affleck, Henry Cavill, 
Amy Adams, Jesse Eisenberg, Gal 
Gadot
USA, 151 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4€, 3D 6€

PRE DETI: ZOOTROPOLIS (Zoo-
topia)
2. – 3. 4. 2016 sobota 16:30 3D, ne-
deľa 16:30 2D
Vitajte v mestskej džungli! Ani-
mák.
USA, 110 min., SD, MP, vstupné 3D 
6€, 2D 4€

BABY KINO: 7 TRPASLÍKOV (Der 
7bte Zwerg)
3. 4. 2016 nedeľa 10:00 2D
Rozprávkový príbeh, ako ho ne-
poznáte. Možno to bola nemotor-
nosť, možno iba smola…
NEM, 88 min., SD, MP, vstupné 2D 
0,50€

A JE TU ZAS (Er ist wieder da)
2. – 3. 4. 2016 sobota 18:30 2D, ne-
deľa 21:00 2D
Vodca je späť! Takmer sedemde-
siat rokov po neslávnom odchode 
sa Adolf Hitler prekvapene pre-
budí v dnešnom Berlíne. Komé-
dia.
Hrajú: Oliver Masucci, Fabian 
Busch
NEM, 110 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€

FILMOVÝ KLUB: MARGUERITE 

(Marguerite)
5. 4. 2016 utorok 19:30 2D
Výpravná kostýmová dráma o 
vášni, ktorá je postavená na jed-
nej veľkej lži.
Hrajú: Christa Théret, Georges 
Dumont.
FRA, 127 min., ČT, MP, vstupné 2D 
3€, členovia FK 2€

EUROKINO: BLIKAJÚCE SVET-
LÁ (Blinkende lygter)
6. 4. 2016 streda 19:30 2D
Aj zločinci majú svoje sny. Akčná 
komédia.
Hrajú: Søren Pilmark, Mads Mik-
kelsen. 
SWE, 109 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3€

PRE DETI: BARBIE: TAJNÁ 
AGENTKA (Barbie: Spy Squad)
7. – 8. 4. 2016 štvrtok 17:00 2D, 
piatok 17:00 2D
Zvláštna agentka si zaslúži 
zvláštnu starostlivosť. Animák.
USA, 75 min., ČD, MP 12, vstupné 
2D 4€

LONDÝN V PLAMEŇOCH (Lon-
don has Fallen)
7. – 8. 4. 2016 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 21:00 2D
Akčná jazda v uliciach horiace-
ho Londýna, ktorý sa zrútil pod 
útokmi teroristov.
Hrajú: Gerard Butler, Morgan 
Freeman, Aaron Eckhart. 
USA, 99 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 4€

MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 
2 (My Big Fat Greek Wedding 2)
8. – 9. 4. 2016 piatok 19:00 2D, so-
bota 20:30 2D
Ľudia sa menia. Gréci nie. Ro-
mantická komédia.
Hrajú: John Stamos, John Cor-
bett. 
USA, 96 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€

SOMNIA: ZLO NIKDY NESPÍ (Be-
fore I Wake)
9. – 10. 4. 2016 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D
Adoptovaný syn má zvláštnu a 
nevyspytateľnú schopnosť. Čo-
koľvek sa mu sníva, to sa v realite 
skutočne objaví. Horor.
Hrajú: Kate Bosworth, Thomas 
Jane. 
USA, 111 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€

PRE DETI: PAT & MAT VO FILME 
(Pat & Mat ve filmu)
9. – 10. 4. 2016 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D

Dvojica kutilov Pat a Mat sa vra-
cia na scénu a to priamo v celove-
černom animovanom filme pre 
celú rodinu.
CZE, 80 min., bez slov, MP, vstup-
né 2D 4€

AGÁVA (Agáva)
10. 4. 2016 nedeľa 18:30 2D
Keď agáva po tridsiatich rokoch 
konečne zakvitne, Nadino úsilie 
nepodľahnúť charizme mladého 
učiteľa je načisto zmarené...
Hrajú: Miro Noga, Juraj Kemka, 
Zuzana Šebová, Lukáš Latinák, 
Branislav Deák, Diana Mórová, 
Milan Lasica, Marek Geišberg, Ka-
tarína Šafaříková, Milan Kňažko. 
SVK, 91 min., OR, MP 15, vstupné 
2D 4€

FILMOVÝ KLUB: MALLORY 
(Mallory)
12. 4. 2016 utorok 19:30 2D
13 rokov na ceste z dna v doku-
mentárnom filme Heleny Třeští-
kovej
CZE, 101 min., ČV, MP, vstupné 2D 
3€, členovia FK 2€

EUROKINO: PASOLINI (Pasoli-
ni)
13. 4. 2016 streda 19:30 2D
Biografická dráma pojednávajú-
ca o dramatickom sklonku živo-
ta kontroverzného talianskeho 
filmára.
Hrajú: Willem Dafoe, Riccardo 
Scamarcio
ITA, 86 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 3€

PRE DETI: KNIHA DŽUNGLE 
(The Jungle Book)
14. – 17. 4. 2016 štvrtok 18:00 2D, 
piatok 17:00 3D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D
Známy príbeh malého Mauglího 
v novom veľkolepom spracovaní 
prichádza do našich kín.
USA, 110 min., SD, MP 7, vstupné 
2D 4€, 3D 6€

SPOTLIGHT (Spotlight)
14.  – 17. 4. 2016 štvrtok 20:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D
Ponorte sa do sveta klamstiev. 
Film podľa skutočnej udalosti. 
Oskar za najlepší film.
Hrajú: Mark Ruffalo, Michael 
Keaton, Rachel McAdams, Liev 
Schreiber. 
USA, 128 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€

ULICA CLOVERFIELD 10 (10 Clo-
verfield Lane)
15. – 16. 4. 2016 piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D

Monštrá môžu mať mnoho 
podôb... triler/sci-fi.
Hrajú: Mary Elizabeth Winstead, 
John Goodman, John Gallagher 
Jr., Maya Erskine, Douglas M. 
Griffin. 
USA, 100 min., ST, MP 15, vstupné 
2D 4€

OCKO JE DOMA (Daddy‘s Home)
15. – 16. 4. 2016 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D
Kto vyhrá neoficiálny titul hla-
vy rodiny, ktorej vlastný foter je 
lotor a ten nevlastný ašpiruje na 
cenu pre „Otecka roka“?
Hrajú: Will Ferrell, Mark Wahl-
berg, Linda Cardellini.
USA, 96 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€

ANOMALISA (Anomalisa)
17. 4. 2016 nedeľa 20:45 2D
Tragikomédia od Charlieho Kauf-
mana ocenená cenou poroty v 
Benátkach využívajúca bábkovú 
animáciu.
Hrajú: Tom Noonan, David 
Thewlis, Jennifer Jason Leigh. 
USA, 90 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 4€

FILMOVÝ KLUB: JA, OLGA HEP-
NAROVÁ (Já, Olga Hepnarová)
19. 4. 2016 utorok 19:30 2D
Príbeh poslednej popravenej ma-
sovej vrahyne v Československu.
Hrajú: Michalina Olszańska, Ma-
rika Šoposká
CZE/ SVK, 105 min., ČV, MP 12, 
vstupné 2D 3€, členovia FK 2€

EUROKINO: PRÍPAD SK1 (L´Af-
faire SK1)
20. 4. 2016 streda 19:30 2D
Po stopách vraždiaceho monštra.
Hrajú: Adama Niane, Michel Vuil-
lermoz, Olivier Gourmet, Natha-
lie Baye, Raphaël Personnaz. 
FRA, 120 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3€

OROL EDDIE (Eddie the Eagle)
21. – 24. 4. 2016 štvrtok 19:30 2D, 
nedeľa 20:45 2D
Film o najslávnejšom skokanovi 
na lyžiach v histórii Veľkej Bri-
tánie
Hrajú: Taron Egerton, Hugh 
Jackman, Christopher Walken. 
USA/VB, 105 min., ST, MP 12, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: KUNG FU PANDA 3 
(Kung Fu Panda 3)
22. – 24. 4. 2016 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 3D, nedeľa 16:30 2D
Ťažká váha sa znovu blíži! Ani-
mák.

USA, 94 min., SD, MP, vstupné 2D 
4€, 3D 6€

ZÁZRAKY Z NEBA (Miracles 
from Heaven)
22. – 23. 4. 2016 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D
Ako vysvetlíte nevysvetliteľné?
Hrajú: Jennifer Garner, Queen 
Latifah
USA, 109 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4€

LOVEC: ZIMNÁ VOJNA (The 
Huntsman Winter‘s War)
22. –24. 4. 2016 piatok 19:00 3D 
ČD, sobota 20:30 2D ČD, nedeľa 
18:30 2D ST
Ľadová kráľovná zistí, že dvaja z 
jej najlepších bojovníkov poru-
šili jej prísne nariadenie: naveky 
uzavrieť svoje srdce pred láskou.
Hrajú: Chris Hemsworth, Char-
lize Theron, Emily Blunt, Jessica 
Chastain
USA, 114 min., ST/ČD, MP 12, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

FILMOVÝ KLUB: LÁSKA Z KHON 
KAEN (Rak Ti Khon Kaen)
26. 4. 2016 utorok 19:30 2D
Mágia uzdravovania, milostná 
romanca a sny sú súčasťou Jen-
jirinej nenásilnej cesty za hlbším 
poznaním seba samého i sveta, 
ktorý ju obklopuje. 
THA, 122 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 3€, členovia FK 2€

EUROKINO: LEKCIA (Urok)
27. 4. 2016 streda 19:30 2D
Úsporná a intenzívna sociálna 
dráma o učiteľke, ktorej život ob-
ráti naruby manželov dlh.
Hrajú: Ivanka Bratoeva, Margita 
Goševa. 
GRC, 105 min., ST, MP 15, vstupné 
2D 3€

STANKO (Stanko)
28. 4. 2016 štvrtok 19:30 2D
Krátka cesta za veľkým snom.
Hrajú: Peter Kočan, Ivana Kana-
lošová. 
SVK, 79 min., OR, MP 12, vstupné 
2D 4€

PRE DETI: ZOOTROPOLIS (Zoo-
topia)
29. – 30. 4. a 1. 5. 2016 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 
Vitajte v mestskej džungli! Ani-
mák.
USA, 110 min., SD, MP, vstupné 3D 
6€, 2D 4€

HARDCORE HENRY (Hardcore 

Henry)
29. – 30. 4. 2016 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D
Zúrivá a šialená akčná nádielka v 
neuveriteľnom tempe z pohľadu 
prvej osoby. 
Hrajú: Sharlto Copley, Danila 
Kozlovskij, Tim Roth. 
USA, 90 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 4€

AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁ-
ZRAK (Jak básníci čekají na zá-
zrak)
29. – 30. 4. a 1. 5. 2016 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D, nedeľa 18:30 
2D
Štěpán, Kendy a Karas zostali aj 
po dvanástich rokoch sami sebou 
a nerozlučnými kamarátmi. Doč-
kajú sa zázraku?
Hrajú: Pavel Kříž, David Matásek, 
Lukáš Vaculík
CZE, 96 min., ČV, MP 12, vstupné 
2D 4€

NOC V NEW YORKU (Before We 
Go) 1. 5. 2016 nedeľa 20:30 2D
Jedna noc môže zmeniť celý váš 
život.
Hrajú: Chris Evans, Alice Eve
USA, 89 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€

PRIPRAVUJEME:
Kapitán Amerika: Občianska 
vojna, X-Men: Apocalypsa, Angry 
Birds vo filme, Alica v Krajine za 
zrkadlom, Kolónia, Deň matiek, 
Susedia na odstrel 2, Nespozna-
ný: Richard Muller,  Trabantom 
do posledného dychu, Ako sa zba-
viť nevesty.

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!
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
DIGITALIZÁCIU A MODERNIZÁ-
CIU VYBAVENIA KINA NOVA FI-
NANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA SEREĎ JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS NETWORK

Donskí kozáci v Seredi Hrnčiarsky bál očaril divákov 
Po viac ako štyridsiatich 
rokoch sme mali mož-
nosť v Seredi opäť priví-
tať interpretov z ruska. 
Stalo sa tak vďaka OZ 
KráSNA HUDbA a Mar-
cele Hochedlingerovej, 
ktorá zorganizovala 21. 
februára v divadelnej 
sále DK vystúpenie 
sólistov Donského ko-
záckeho chóru, ktorí pri-
cestovali z rostova nad 
Donom.

Na pódiu sa s formáciou Slo-
bodný Don predstavil Gri-
gorij Polovinka, Alexander 

Džalašov, Nadežda Bulanova 
a Anastasija Krivoručko. Ich 
repertoár je zložený z piesní, 
ktoré vznikali pri rôznych 
príležitostiach. Sú buď o lás-
ke, odlúčení, bolesti, smút-
ku, ale aj o radosti zo života. 
So svojimi hudobnými ná-
strojmi, nezameniteľnými 
hlasmi a humorom potešili 
svojich fanúšikov aj v Sere-
di. No a keďže na Slovensku 
vystupujú častejšie, zahrali 
a zaspievali aj niečo z našej 
hudobnej kuchyne. Nechý-
bali známe piesne ako Jožin 
z bážin, či na Kráľovej holi a 
mnohé ďalšie, ktoré odzneli 

v češtine a slovenčine. A  aby 
si Seredčania precvičili aj 
niečo z ruského jazyka, spolu 
s nimi si zaspievali Kalinku 
a sovietsku vojnovú pieseň 
Kaťuša. Túto jedinečnú uda-
losť si prišlo vychutnať viac 
ako 250 ľudí, ktorí zaplnili 
celú divadelnú sálu. Po kaž-
dej piesni zožali hostia veľký 
aplaus a na záver ich nadše-
né publikum odprevádza-
lo burácajúcim potleskom. 
Atmosféra bola vynikajúca, 
ľudia sa výborne zabávali a 
na Donských kozákov budú 
v Seredi ešte dlho spomínať...

 STANiSlAVA JANegOVá

V estrádnej sále Domu 
kultúry v Seredi mali 
možnosť priaznivci diva-
delnej scény 10. marca 
privítať členov Štátnej 
opery v banskej bystrici, 
ktorí sa predstavili s ope-
retou v troch dejstvách s 
názvom Hrnčiarsky bál. 
Pozrieť si ju prišlo viac 
ako 350 divákov. 

Bolo to vôbec po prvýkrát, čo 
mali možnosť diváci v Seredi 
obdivovať operetu takýchto 
rozmerov s veľkolepou scé-
nou, a to rovno od rodáka 
zo Zavara, skladateľa Gejzu 

Dusíka. Z orchestrálnej jamy 
zazneli tóny živého orchestra 
pod taktovkou dirigenta Jána 
Procházku a na javisku to bol 
krásny spev sólistov a zboru 
z umeleckého súboru Štátnej 
opery Banská Bystrica. 

Opereta Hrnčiarsky bál je 
považovaná za vrcholné dielo 
tvorby Gejzu Dusíka. Dej sa 
odohráva v prostredí sloven-
ských hrnčiarov na Záhorí 
v období revolučných rokov, 
ktoré sú v našich dejinách 
úzko späté so štúrovcami. 
Celú kompozíciu dotvára vý-
razný prvok, ktorým je slo-
venský folklór. Opereta mala 

po prvýkrát premiéru ešte v 
roku 1956 na scéne košického 
divadla. Odvtedy žala úspechy 
nielen doma, ale aj v zahraničí 
a z toho dôvodu bola právom 
zaradená do zlatého fondu 
slovenskej operetnej tvorby. 

Inscenácia Hrnčiarsky bál 
očarila aj seredské publikum, 
a to nielen svojou melodic-
kosťou a známymi tónmi, ale 
aj výkonom, ktorý tu členovia 
štátnej opery predviedli. Dô-
kazom toho bol burácajúci 
potlesk a dokonca aj stan-
ding ovation na záver pred-
stavenia.

 STANiSlAVA JANegOVá
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vo februári 2016: Emília Bol-
čeková (1922), Pavol Miklo-
vič (1949), Peter Chromek 
(1956), Viliam Hojer (1927), 
Ladislav Holík (1922), Ing. 
František Kvocera (1939), 
Ing. Ján Pecsérke (1963), Ján 
Lopašovský (1934)

v marci 2016:
Mariana Forgáčová (1931), 
Štefan Súdin (1948), Marta 
Slahučková (1933), Jozef
Horváth (1936), František 
Maňura (1947)
 
 ČeSť icH PAMiATKe!

OPUSTILI NÁS:

Súťaž rýchlych prstov

Plávanie vo Váhu iba pre otužilcov

Ján Majko, rodák z Dolnej Stredy 
- nestor slovenských jaskyniarov

Na Obchodnej akadémii v 
Seredi sa konal 50. ročník 
celoštátneho kola súťaže 
žiakov stredných škôl v 
Spracovaní informácií na 
počítači. O víťazstvo prišli 
zabojovať tí najlepší, ktorí 
postúpili zo školských a 
krajských kôl z celého Slo-
venska.

Slávnostné otvorenie celoštát-
nej dvojdňovej súťaže sa usku-
točnilo v Obradnej sieni MsÚ 
v Seredi 9. marca, kde boli zá-
roveň predstavení všetci súťa-
žiaci a prevzali si nielen cer-
tifikát o účasti, ale aj darček 
– spomienkovú fotografiu na 
tento deň. Celoštátne kolo vy-
hlasuje Ministerstvo školstva, 
vedy, kultúry a športu SR a 
koná sa pod záštitou Štátneho 
inštitútu odborného vzdelá-
vania. Po organizačnej strán-
ke však mala tento ročník v 
rukách OA v Seredi. Riaditeľka 
školy Ing. Iveta Belányiová 
a zástupca primátora mesta 
Sereď Bc. Ľubomír Veselický 
všetkých srdečne privítali a 
popriali im veľa šťastia. Pozva-
nie na jubilejný ročník prijali 
aj manželia Zaviačičovci, ktorí 
sú autormi výukového progra-
mu písania desiatimi prstami 
na PC ZAV, programu na opra-
vu prác v písaní na PC a na 
úpravu textu, ale aj Ing. Cecí-
lia Kyndlová z EU v Bratislave 
a PaedDr. Viktor Baláž, riadi-
teľ OA v Rožňave, kde bude sa 
bude súťaž konať o rok.  

O kultúrny program sa po-
starali žiačky zo ZUŠ J. Fischera 
Kvetoňa v Seredi pod taktovkou 
riaditeľky Dagmar Šajbidoro-
vej. Na klavíri zahrala Alica Iš-
toková a Zuzana Lašáková, na 
saxofóne Dominika Nagyová, 
ale vystúpil aj komorný sú-
bor žiakov ZUŠ z triedy Márie 
Mudrochovej. Členovia Hevi-
-klubu si pod vedením Maria-
ny Kamenskej pripravili pre 

hostí montáž veršov na tému 
vyučovacieho predmetu admi-
nistratíva a korešpondencia, 
ktorý všetci poznajú pod skrat-
kou ADK. Predniesla ich recitá-
torka Szandra Bugyiová a celý 
program moderovala Lucia 
Schmidtová.

Za obdobie 50-tich rokov pre-
šla táto súťaž mnohými zme-
nami. Od mechanických písa-
cích strojov sa účastníci po-
stupne presunuli k počítačom. 
Z toho dôvodu pribudli aj ďalšie 
zaujímavé disciplíny. Odborná 
komisia hodnotí písanie na po-
čítači, úpravu textu na počítači 
a profesionálne spracovanie 
textu, čiže wordprocessing.

Na Obchodnej akadémii v Se-
redi sa stretli tí najlepší z naj-
lepších. O víťazstvo prišlo za-
bojovať 38 študentov z rôznych 
stredných škôl. Konkurencia 
bola veľmi veľká. Najvýraznej-
šie zastúpenie tu mal stred a 
východ Slovenska. Žiaľ, zápa-
doslovenský kraj tentoraz ne-
mal žiadneho favorita. Napriek 
tomu, že mnohí študenti v tejto 
oblasti vynikajú, ani jednému z 
nich sa nepodarilo splniť pod-
mienky na postup do celoslo-
venského kola.

Čas medzi ukončením súťa-
že a udelením ocenení učitelia 
OA v Seredi vyplnili súťažiacim 

a ich pedagógom návštevou ne-
dávno otvoreného Múzea holo-
kaustu v Seredi.

Tento rok si víťazstvo v jed-
notlivých kategóriách vybojo-
val: Richard Koronczi z Košíc 
v odpise na výkon, Petra Mud-
ráková z Popradu vo wordpro-
cessingu, Soňa Zorská z Prešo-
va v úprave textu na počítači. 
Okrem diplomu a hodnotných 
cien získali aj postup na medzi-
národnú súťaž, ktorá sa usku-
toční v roku 2017.

Za všetkých účastníkov 50. 
ročníka celoštátneho kola sú-
ťaže žiakov sa poďakovala or-
ganizačnému tímu Ing. Vlasta 
Púchovská (ŠIOV), a to najmä 
riaditeľke OA v Seredi Ing. Ivete 
Belányiovej, zástupkyni riadi-
teľky školy Ing. Ľubici Mrvovej, 
Ing. Helene Ďurišovej – vyuču-
júcej ADK, ekonómke školy Ka-
taríne Vagundovej a všetkým 
učiteľom OA, ktorí sa zaslúžili o 
plynulý priebeh súťaže a repre-
zentáciu nášho mesta. 

Víťazi 50. ročníka celosloven-
ského kola súťaže žiakov SŠ v 
spracovaní informácií na po-
čítači:

disciplína – písanie na počí-
tači:

1. Richard Koronczi – OA, Košice 
čisté údery za minútu  –  450,8
2. Dorota Jusková – SOŠ obcho-
du a služieb, Prešov    čisté úde-
ry za minútu  –  411,7
3. Andrea Balážová – SOŠ obcho-
du a služieb, Prešov  čisté údery 
za minútu  –  375,9

disciplína – úprava textu na 
počítači:

1.  Soňa Zorská – SOŠ obchodu a 
služieb, Prešov počet korektúr 
– 129
výsledkové body – 12 150 
2.  Dorota Jusková – SOŠ obcho-
du a služieb, Prešov       počet 
korektúr – 114
výsledkové body – 10 400 
3.  Bianka Žigraiová – OA, Košice 
počet korektúr – 117
výsledkové body – 9 450 

disciplína – profesionálne spra-
covanie textu:
1.   Petra Mudráková – OA, Po-
prad percento dosiahnutých 
bodov – 92,26
2. Patrik Žori – OA, Rožňava 
percento dosiahnutých bodov 
– 89,88 
3. Martin Suran – OA, Prievidza 
percento dosiahnutých bodov 
– 85,12 
 
 STANiSlAVA JANegOVá

V nedeľu 28. februára sa 
v seredskom kempingu 
konalo podujatie veno-
vané otužilcom. Akciu 
zorganizoval Seredský 
spolok zimných plavcov 
s podporou mesta Sereď. 
Napriek  tomu, že voda 
mala necelých 5 stupňov 
celzia, vo Váhu si zaplá-
valo v tento deň viac ako 
50 odvážlivcov.

Seredský spolok zimných 
plavcov založil Roman Ha-
nák a postupne sa k nemu 
pridali ďalší, ktorí sú už neja-
ký ten čas vyznávačmi tohto 
životného štýlu. A keďže sú 
pravidelnými návštevník-
mi takýchto akcií po celom 
Slovensku, rozhodli sa niečo 
podobné zorganizovať aj v 
rodnom meste.

Zimné plávanie si prišlo 
vychutnať 54 plavcov nielen 
zo Serede a blízkeho okolia, 
ale svoje zastúpenie tu mal 
aj Zvolen a Banská Bystri-
ca. Na výber mali tri trasy v 

dĺžke 1000 m, 500 m a 100 m 
pre začiatočníkov. Najmlad-
šia účastníčka mala 7 rokov 
a najstarší účastník mal 71 
rokov.

„Ja som súčasťou Sered-
ského spolku zimných plav-
cov od minulého roka, no 
otužovaniu sa venujem už 
dvanásty rok. Z toho päť ro-
kov chodím priamo do ľadu. 
Dali sme sa dokopy a napadla 
nám taká myšlienka, že keď 
už chodíme po tých zrazoch, 
tak my sme to mohli zorga-
nizovať aj u nás. Myslím si, 
že naposledy to tu bolo pred 
desiatimi rokmi. Fungujeme 
druhú sezónu a zatiaľ máme 
sedem členov. Máme veľkú 
radosť, že sa nám to podari-
lo zorganizovať a asi najviac 
nás prekvapila veľmi vysoká 
účasť. Vôbec sme to nečaka-
li, a o to je tá radosť väčšia,“ 
dodal člen Seredského spol-
ku zimných plavcov Ľuboš 
Sojka.

Teplota vody mala v čase 
ponoru necelých 5 stupňov 

a teplota vzduchu približne 
10 stupňov Celzia, čo označili 
prítomní plavci za „letné kú-
panie“. Zrejme iného názoru 
boli len diváci, ktorí ich pri 
brehu obdivovali zababušení 
v teplých bundách, šáloch a 
čiapkach. Napriek tomu im 
držali palce, tlieskali a obdi-
vovali ich za odvahu a výkon.

Výhodou tohto životného 
štýlu je vraj pevné zdravie a 
silná imunita, ale na to, aby 
ste sa stali jedným z nich, je 
potrebná intenzívna prípra-
va a, samozrejme, dobrý zdra-
votný stav.

„Ja sa veľmi teším, že Se-

redský spolok zimných plav-
cov týmto podujatím úspeš-
ne odštartoval nultý ročník 
plávania vo Váhu, a zároveň 
dúfam, že aj peknú tradíciu. 
Pre nás teplomilných to nie 
je, ale určite je obdivuhod-
né, že títo ľudia sa dokážu 
premôcť, presvedčiť samých 
seba a majú poriadny kus od-
vahy na to, aby vliezli do stu-
denej vody. Obdivujem ich, 
teším sa, že sú, a verím, že na 
budúcom ročníku sa tu opäť 
všetci zídeme,“ dodal na zá-
ver zástupca primátora mes-
ta Sereď Ľubomír Veselický.
  STANiSlAVA JANegOVá

Výstava  o jaskyniarovi 
Jánovi Majkovi z Dolnej 
Stredy poputuje z Mest-
ského múzea v Seredi 
do Slovenského múzea 
ochrany prírody a jasky-
niarstva v liptovskom 
Mikuláši.

Ešte v minulom roku 2015 
bola v Mestskom múzeu v 
Seredi otvorená výstava pod 
názvom Ján Majko, objaviteľ 
jaskýň. Výstava bola sprí-
stupnená verejnosti aj v tom-
to roku 2016 počas mesiacov 
január a február a trvala do 
12. marca 2016.

Ako a prečo vznikla táto 
výstava? 

Mestské múzeum získalo 
darom osobné dokumen-
ty Jána Majka od majiteľa 
domu v Dolnej Strede, kde 
kedysi Ján Majko býval so 
svojou rodinou. Fascikle do-
kumentov sa našli na povale 
domu, boli pod nánosom pra-
chu značne poškodené a pre-
niknuté vlhkosťou. Po  pri-
zvaní a následnom rýchlom 
prieskume na mieste sme sa 
vzájomne dohodli na darova-
ní  dokumentov do zbierky 
múzea. Základné očistenie 
dokumentov sme mohli vy-
konať len v období medzi 
výstavami a podujatiami, 
pretože na túto činnosť ne-
máme špeciálny priestor ani 
pracovníka. Podarilo sa to po-
čas rokov 2014 a 2015 a mohli 
sme tak spísať dokumenty 
do  zoznamu na zapísanie do 
zbierky múzea. Posúrila nás 
k tomu skutočnosť, že v roku 
2015 sme si pripomenuli 115. 
výročie narodenia Jána Maj-
ka (17. 9. 1900, Dolná Streda) a 
30. výročie jeho úmrtia (29. 12. 
1985, Trnava) a k týmto výro-
čiam jaskyniara sme pripra-
vovali výstavu.       

Vďaka dobrej spoluprá-
ci s viacerými inštitúciami 
– Obecným úradom v Dol-
nej Strede, Základnou ško-
lou Jána Majku, Galantskou 
knižnicou, Slovenským mú-
zeom ochrany prírody a jas-
kyniarstva v Liptovskom Mi-
kuláši a Správou slovenských 
jaskýň v Liptovskom Mikulá-
ši mohlo naše bádanie pokra-
čovať. Na zostavenie scenára 
výstavy nám pomohlo na-
študovanie kníh, zaoberajú-
cich sa osobnosťou Jána Maj-
ka, ako napríklad: Ján Majko 
(autor: Mgr. Judita Kontáro-
vá, vydala Galantská knižni-
ca v edícii Osobnosti nášho 
regiónu, 1996), Ján Majko, ži-
votné osudy jaskyniara (au-
tor: geológ a muzeológ Ing. 
Marcel Lalkovič, CSc., vyda-
né v Liptovskom Mikuláši, 
2001), Domica, jaskyňa pra-
vekých tajov (autori: Vojtech 
Benický a Vladimír Čaplovič, 
vydané v edícii cestovného 
ruchu, 1953). Okrem početnej 
korešpondencie, správ o slu-
žobných cestách a prácach 
sa v dokumentoch v zbierke 
múzea nachádzajú aj vlast-
noručné rukopisy jaskyniara 
o výsledkoch jeho výskumov 
a, diáre, časť týchto exponá-
tov sme vystavili. Zaujíma-
vým exponátom na výstave 
je aj článok Dipl. Ing. Wal-

tera Czoerniga pod názvom 
Die Schauhöhlen der Slowa-
kei (Obdivuhodné jaskyne 
Slovenska), ktorý bol uve-
rejnený 27. septembra 1937 
v Salzburgu v novinách Sal-
zburger Volksblatt a k článku 
bol priložený kreslený pôdo-
rysný plán jaskyne Szilicza 
– Eishöhle v mierke 1: 1000, 
podpísaný týmto výskumní-
kom 2. júna 1933 v Salzburgu. 
Článok a plán Silickej ľadovej 
jaskyne bol zaslaný Jánovi 
Majkovi 29. novembra 1937, 
o čom svedčí aj pečiatka na 
obálke s menom adresáta.   

Osobnosť jaskyniara, jeho 
objav jaskyne Domica a prá-
ca boli prezentované aj vo 
filmoch Československej te-
levízie, medzi inými aj ako 
súčasť seriálu Návrat stra-
teného veku, ktorý nakrúcal 
historik PhDr. Pavel Dvořák 
a jaskyniara Majka s týmto 
cieľom navštívil v januári 
roku 1984 (film sa odvysie-
lal 5. apríla 1985). V rámci 
výstavy sme návštevníkom 
film premietali v klubovom 
prostredí spolu s dokumen-
tárnym filmom História 
jaskyne  Domica, ktorý nám 
poskytlo vedenie Správy slo-
venských jaskýň v Liptov-
skom Mikuláši. Spolupráca 
s riaditeľkou, doc. RNDr. 
Danou Šubovou, CSc., ako i 
s pracovníkmi Slovenského 
múzea ochrany prírody a 
jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši, Mgr. Evou Grescho-
vou a Ing. Petrom Holúbe-
kom, Gabrielom Lešinským 
aj spolupráca s doc. RNDr. 
Pavlom Bellom a  Mgr. Mi-
roslavom Kudlom zo Správy 
slovenských jaskýň, prinies-
la ovocie a v múzeu sa k téme 
výstavy uskutočnili špeci-
álne prednášky pre školy. 
V spolupráci s občianskym 
združením Vodný Hrad sa 
pre verejnosť uskutočnila 
prednáška v Obradnej sieni 
Mestského úradu v Seredi na 
tému Jaskyňa Domica, objav 
Jána Majka a jej svedectvá 
o vývoji Slovenského krasu. 
Prednášal geomorfológ doc. 
RNDr. Pavel Bella, PhD. a his-
torik Mgr. Miroslav Kudla.

Návštevníkov z celého 
Slovenska sme mohli priví-
tať na výstave aj vďaka od-
borným partnerom, darcovi 
zbierkových dokumentov a 
dobrej mediálnej spolupráci 
s RTVS – Rádiom Regina, RTV 
KREA Galanta, SEREDONLI-
NE a so Seredskými novin-
kami. Naše poďakovanie za 
finančnú a odbornú pomoc 
pri realizácii výstavy patrí aj 
vedeniu Občianskeho zdru-
ženia Vodný Hrad v Seredi, 
Dušanovi Irsákovi a  foto-
grafovi Vladimírovi Klčovi 
zo Serede a priateľom múzea 
za pomoc, ktorú nezištne po-
skytli pre úspešné otvorenie 
výstavy.

Dúfame, že táto výstava so 
sprievodnými podujatiami v 
múzeu priniesla kus histórie 
do nášho regiónu, do života 
obyvateľov Serede, Dolnej 
Stredy a celého okolia a pri-
niesla úctu osobnosti jasky-
niara Jána Majka.

  MáriA DiKOVá 
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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 – stará budova 
 je v ponuke miestnosť 

o ploche 48 m2. V miestnosti je  umývadlo, 
plávajúca podlaha, plastové  okná  a 

klimatizácia. Priestory je možné využiť na  
obchodnú alebo kancelársku činnosť. 

Mesačné náklady: nájomné a predpokladané 
energie spolu 320 EUR s DPH

Objednávky alebo informácie na tel. č.: 
0917 972 114 alebo 0907 321 710

Ponuka prác a služieb   Cena s DPH
 bežné upratovanie (v kanceláriách, v  domácnosti) 6,00 EUR/hod.
 upratovanie po stavebných prácach  8,40 EUR/hod.
  tepovanie kobercov a sedačiek  6,00 EUR/hod.
 natieračské práce (drevo, kov, obnova drevených prvkov 
     na lavičkách, detských ihriskách) 8,40 EUR/hod.
 elektrikárske práce (výmena starých elektrických káblov, 
    montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov)  16,50 EUR/hod.
 rekonštrukcia bleskozvodov 16,50 EUR/hod.
 zváranie (výroba brán, mreží, 
 rôznych kovových konštrukcií) 16,50 EUR/hod.

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 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 umiest-
niť 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 kaviarne sú o výmere 
118 m2 a sociálne a obslužné priestory o výmere 37 m2. 
Súčasťou ponuky je aj terasa o výmere 27,5 m2. 
• Mesačné náklady – nájomné a predpokladané energie 
za uvedené nebytové priestory, vrátane terasy,  predsta-
vujú 999 EUR s DPH.
• Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka uvedené nebytové 
priestory len za účelom prevádzky kaviarne alebo den-
ného baru, ktorý bude otvorený v období zimného času 
do 22.00 hod. a v období  letného času do 23.00 hod., s 
výnimkou súkromných akcií.
• Súčasťou zmluvných podmienok bude aj požiadavka 

prenajímateľa poskytovať služby kaviarne, resp. denné-
ho baru pre uzavretú spoločnosť v prípade plesov kona-
ných  v estrádnej sále Domu kultúry, v počte cca 6 x do 
roka, resp. bez prerušenia prevádzky kaviarne poskytnúť 
priestory kaviarne, resp. denného baru pre výstavy, ver-
nisáže, vystúpenie hudobnej skupiny, besedy organizo-
vaných alebo spoluorganizovaných mestom Sereď.
• V ponúkaných priestoroch je nutná oprava terasy a  
vybudovanie novej kanalizácie, prenajímateľ požaduje, 
aby nájomca na vlastné náklady opravil terasu a scho-
dy a prenajímateľ vybuduje novú kanalizáciu v termíne 
podľa dohody.
• Ostané podmienky nájmu budú predmetom dohody. 
• Info na tel.č.: 0917 972 114

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

10%  - APRÍLOVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
• 10% zľava  na knihy o zdravom životnom štýle 

• 10% zľava na knihy o záhradkárstve
10% - ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA

• 10% zľava na knihu po predložení  5 lístkov z rôznych kultúrnych (filmových alebo divadelných) 
podujatí organizovaných Domom kultúry v Seredi 

• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina NOVA - za nákup nad 15 EUR  
v kníhkupectve Slnečnica
15% - ZĽAVA PRE ŠKOLU

• 15 % zľava na knihy pre školu alebo  pre rodičovské združenie pri takejto škole

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, Obchodné centrum NOVA,     
Sokolovňa) 
- 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.
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

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

Na poschodí domu kultúry – stará budova  sú v ponuke dve vzájomne 
prepojené miestnosti, ktoré majú spolu plochu  57 m2. V miestnosti je 

umývadlo a klimatizácia.  Priestory je možné využiť ako kancelárie. 
Mesačné náklady: nájomné a predpokladané energie 

spolu 350 EUR s DPH

 



w
w

w
.e

ch
o.

sm
e.

sk

seredské novinky 9

Šaty a obleky na 1. sväté prijímanie
Doplnky - bolerká, ozdoby do vlasov, na sviečky, 

rukavičky, kabelky Od veľkosti 134 - 152

Ponuku nájdete na www.salondolcevita.sk
0903 784 654

Cukrovarská 3034, Sereď (pri svetelnej križovatke)
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Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Spoločnosť Lear Corporation Seating s.r.o. Voderady obsadzuje pozície:

Operátor výroby 
• Práca na výrobnej linke
• Montáž autosedadiel podľa predpísaných postupov

Operátor skladu 
• Práca na VZV a práca v sklade

Spoločnosť ponúka:
• Nové čisté pracovné prostredie;
• Zaškolenie pre všetkých zamestnancov;
• Možnosť kariérneho postupu a zvyšovania kvalifikácie;

• Sociálny program;
• Mesačný a štvrťročný dochádzkový bonus;
• Doprava zdarma; 
• Zaujímavá technická práca.

Spoločnosť požaduje:  Schopnosť pracovať na 3 zmeny

Spoločnosť kontaktujte:
Telefonicky: 033/321 55 61      Emailom: voderady@lear.com
Na adrese:  LEAR Corporation Seating Slovakia s.r.o., Voderady 454, 919 42 VoderadyT
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!!! HĽADÁME    KOLEGYŇU !!!
Triedička textilu/Logistický park SENEC

Ponúkame:
• stabilné zamestnanie (trvalý pracovný pomer)
• pracovná doba (pondelok – piatok: 7.30 – 16.00)
• miesto práce: Logistický park, Diaľničná cesta 2, Senec
• ubytovanie podľa dohody
• vhodné aj pre absolventov škôl (SOU, SŠ)
• odvoz z a do Bratislavy/Trnavy/Galanty ZADARMO
Plat:
• 450 Eur brutto základ + výkonnostný bonus + dochádzkový bonus (možnosť zárobku až do 

800 Eur netto)
Náplň práce:
• triedenie second hand textilu do kategórií
• príprava tovaru pre predajne, práca na výkon
• manipulácia s textilom, obuvou a doplnkami

Pohovory sa konajú každý pracovný deň o 10.00 hod. v Logistickom parku v Senci.
KONTAKT:    0902  912  410

HĽADÁME KOLEGU:

Ponúkame:
• Stabilné zamestnanie (trvalý pracovný pomer)
• Pracovná doba (pondelok – piatok: 7.30 – 16.00)
• Miesto práce: Logistický park, Diaľničná cesta 2, Senec
• Odvoz z a do Bratislavy / Trnavy / Galanty ZADARMO
• Plat: 750 € + 140 € dochádzkový bonus

Pohovory sa konajú každý pracovný deň 
o 10.00 hod. v Logistickom parku v Senci.

Kontakt: 0903 430 570

Skladník / Logistický park SENEC
HĽADÁME KOLEGU:

Ponúkame:
• Stabilné zamestnanie (trvalý pracovný pomer)
• Pracovná doba (pondelok – piatok: 7.30 – 16.00)
• Miesto práce: Logistický park, Diaľničná cesta 2, Senec
• Odvoz z a do Bratislavy / Trnavy / Galanty ZADARMO
• Plat: 750 € + 140 € dochádzkový bonus

Pohovory sa konajú každý pracovný deň 
o 10.00 hod. v Logistickom parku v Senci.

Kontakt: 0903 430 570

Skladník / Logistický park SENEC

Náplň práce:
• ručná manipulácia s tovarom • práca na lise
• nakládka a vykládka kamiónov
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Chcete urobiť niečo so svojim teľom 
a kondičkou? Certifikovaná kondičná 
trénerka ponúka súkromné hodiny 
v súkromnom športovom centre v Seredi. 
Bližšie info na tel.čísle 0904 214 578
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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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MODERNÝ A RÝCHLY 
INTERNET AJ PRE VAŠU 

DOMÁCNOSŤ

Služby sú dostupné iba v mestách Sereď a okolie. Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade 
uzavretia zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí do 30. 6. 2016, 
a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH.  
Viac informácií získate na nonstop linke 0650 123 456, vo SWAN CENTRE alebo na www.swan.sk.

TELEVízIAINTERNET TELEfóN www.swan.sk/sered

VYbERTE SI SVOJU RÝCHLOSŤ!
K službe  LTE doma LWifi router zDARMA(pri 24 mesačnej viazanosti)

LTE doma S
6/1 Mbit/s

9.90 € 
mesačne

LTE doma L
70/5 Mbit/s

19.90 € 
mesačne

059_inz_LTE_258x171.indd   1 21.3.2016   16:58
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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“
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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
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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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M. R. Štefánika 1152, Sereď

Výstavba 3. bytového  domu 
v Seredi sa začala.

Uvádzacia cena 1 160 €/m2 
vrátane DPH  a štandardného vybavenia. 

Výborná cena len pri včasnej rezervácii. Kompletná ponuka na: www.vemareal.sk
Tel. č.  0905 654 955, 031 789 44 14

Kolaudácia 
december 2016
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CYKY - J 3 x 1,5   0,38 €/m
CYKY - J 3x 2,5  0, 64 €/m
CYKY - J 5 x 1,5    0,65 €/m
CYKY - J 5 x 2,5   1,05 €/m
UTP cat.  0,27 €/m  

U NÁS NAKÚPITE VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU
stavebný materiál, voda, plyn, kúrenie, elektro, sanita, 

obklady a dlažby, farby, laky, náradie, železiarstvo, 
parkety, interierové dvere, záhrada, kvetináče, 
darčekové predmety, svietidlá, bytový textil.

ŽIAROVKA - MOS LED 
3,5,w GU 10 
1ks 2,22 €  - 2.99 €  

HYDRÁT PRE ZÁHRADKÁROV
CALMIT FLOROKALK 
25 KG / 1.99 €   - 3.49 €

DEN BRAVEN LEPIACI 
A STIERKOVÝ TMEL 
QUARTZ FASÁDA 
25 KG / 4,90 € -  6,90 €

DEN BRAVEN FLEXIBILNÉ 
LEPIDLO SUPER FLEX 
C2TES1 
25 KG/ 7,90 € -  11,90 €

www.kurbel.sk, info kurbel.sk  
0948 687 323, šulekovská 4693 / 23, 

Sereď 926 01, (vedľa cestárov )

Vykonávame 
všetky druhy 
stavebných prác    

AKCIA na káble:  cena káblov je pri odbere 100 m

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

Cena: 175 000.-€

0905 605 088
184 000.-€6 izb.RD

Sereď, Strednočep.
Úžitková plocha bytu je 

523m2, podlahová plocha 
220m2. Príp. oprava fasády 

je v réžii predávajúceho.

161 500.-€4 izb.RD

Sereď, Športová ul.
Zastavaná plocha je 

401m2,úžitková plocha je 
185m2. Kvalitné materiáli 
použité pri modernizácii.

125 000.-€4 izb.RD

Dolná Streda
Úžitková plocha pozemku 
je 140m2, podlahová plo-
cha je 68m2, terasa 11m2. 

K RD je jedno park.miesto

83 000.-€3 izb.RD

Šoporňa
Úžitková plocha pozemku 

je 600m2, podlahová 
plocha je 234m2, pivnica 

60m2. 

83 000.-€5 izb. RD

Šoporňa, Fučíkova

85 000.-€5 izb.RD

Dolná Streda
Celková výmera 

pozemkov je 677m2. 
Cesta, inžinierske siete 

DOKONČENÉ.

32 500.-€Pozemok

Sereď
Rozloha poz.: 27 000 m2  

Celková cena: 162 000.-€
V tesnej blízkosti diaľnice.

6.-€ / m2Pozemok

Vinohrady n/ Váhom
Celková plocha pozemku 
je 528m2. Mierne svaho-
vitý pozemok. Betónová 

prístupová cesta.

19 900.-€

Vinohrady n/ Váhom
Úžitková plocha pozemku 

je 455m2. K pozemku 
prináleží aj podiel cesty.
RD je v stave projektu.

65 000.-€

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

Pozemok Pozemok

Sereď - Pekný dom 
vo výbornom stave

Šúrovce

4 izb. RD je skolau-
dovaný v roku 2002 a 
nachádza sa v novšej a 
tichej lokalite na Jasnej 

ulici. Dom je postavený z 
najmodernejších materiálov 
s garážou a jamou a ďalšími 
2-3 parkovacími miestami.

Úžitková plocha bytu je 
800m2, podlahová 307m2, 
zastavaná 125m2. Dom je 
zateplený s plast. oknami.

Úžitková plocha pozemku 
je 547m2, zastavaná plocha 
459m2, podlahová plocha 

260m2, pivnice 60m2.

4 izb.RD

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

Šúrovce, Hlavná 52

ÚDRŽBY A REALIZÁCIE ZÁHRAD PO CELOM SLOVENSKU.
 Realizácie záhrad, údržby záhrad, výsev a položenie trávnika, výsadby črepníkov,   
     kosenie menších a väčších areálov, odborné poradenstvo.
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Chcete u nás 
inzerovať? 
Kontaktujte: 
Oľga Lenická 
0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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80Váš 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...


