
PREČITAJTE SI

Spravodliví medzi národmi, 
aj medzi nami

Z reštaurátorského ateliéru 
Ivana Galamboša

O mesto Sereď prejavil záujem 
ďalší investor
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 Kapitán Amerika, Alica v Krajine 
za zrkadlom, Návštevníci, X-men 
a Angry Birds v máji v kine NOVA.
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Bude aj v Seredi hazard zakázaný 
nariadením mesta?
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Mesto ocenilo pedagógov

Žiačky CVČ hádzanej postúpili 
do semifinále MSR

Pri príležitosti Dňa učite-
ľov sa v Seredi 30. marca 
konalo slávnostné oce-
ňovanie pedagógov, kto-
ré sa už tradične organi-
zuje pod záštitou škol-
skej, športovej a bytovej  
komisie pri Mestskom 
zastupiteľstve v Seredi, 
ktorá hodnotí aj návrhy 
na ocenenia. Každý z 
nich musel spĺňať poža-
dované kritériá, či už  v 
podobe rôznych pracov-
ných aktivít, alebo kon-
krétnych úspechov.

Na začiatku podujatia všet-
kých privítala vedúca odde-
lenia školstva, rodiny, špor-
tu a kultúry MsÚ v Seredi 
Silvia Kováčová a následne 
aj zástupca primátora mes-
ta Ľubomír Veselický, ktorý 
odovzdával 15 pedagógom 
ocenenia spolu s predsed-
níčkou školskej, športovej 
a bytovej komisie, Boženou 
Vydarenou. Pre učiteľov bolo 
pripravené aj kultúrne pre-
kvapenie v podobe komor-
ného tria s názvom MUZIKA 
TYRNAVIENSIS. Na klavír za-
hrala Martina Tomaškovičo-
vá, na flautu Daniel Rudzier 
a husle zazneli v podaní Ka-
taríny Zacharovej.
V kategórii Vynikajúci peda-
góg základnej školy si ocene-
nie odniesla Miroslava Bor-
kovičová a Jana Válkyová zo 
ZŠ J. Fándlyho, Helena Eliá-

šová, Ľubica Holičková a Eva 
Horáčková zo ZŠ J. A. Komen-
ského a Mariana Jomová zo 
Špeciálnej základnej školy.

Ocenenie Vynikajúci pe-
dagóg materskej školy bolo 
udelené Helene Moskaľovej 
z MŠ na Komenského uli-
ci a Oľge Stankovej z MŠ na 
Ulici Dionýza Štúra. Daniela 
Belancová zo ZUŠ J. Fischera 
Kvetoňa si odniesla ocenenie 
v kategórii Vynikajúci peda-
góg voľnočasových aktivít.

Mariana Kamenská z OA 
a Jana Míková z Gymnázia 
Vojtecha Mihálika získali 
ocenenie v kategórii Vynika-
júci pedagóg strednej školy. 
Jarmila Žilecká zo Špeciálnej 
základnej školy bola ocene-
ná v kategórii Vynikajúci 
vedúci pedagogický zamest-
nanec.

 Ocenenia sa odovzdávali 
aj za Mimoriadny prínos a 
celoživotnú angažovanosť 
v oblasti školstva. Získal ho 

Jaroslav Čomaj, Jolana Čo-
majová a Ružena Kaducová 
zo ZŠ J. Fándlyho.

I keď v tento deň si ocene-
nie za svoju prácu odnieslo 
iba niekoľko učiteľov, poďa-
kovanie patrí všetkým, kto-
rí napriek zložitej situácii v 
školstve robia svoju prácu 
preto, že ju vždy vnímali a 
vnímajú ako svoje poslanie. 
Všetko najlepšie ku Dňu uči-
teľov!!!
   StaniSlava Janegová

Naše dievčatá z CVČ ZŠ J. Fán-
dlyho hádzanej si v Senici v 
poslednom turnaji skupiny F 
vybojovali postup do semifiná-
le MSR z prvého miesta. Po roz-
pačitých výkonoch v jesennej 
časti sa dievčatá presvedčili, že 
poctivá práca na tréningoch sa 
vypláca, prináša radosť z hry a 
dobré výsledky. V rozhodujú-
com turnaji v Senici si najskôr 
poradili so svojimi rovesníčka-
mi z Hlohovca, ktoré po polčase 
6:2 porazili 13:5.
V zápase o prvenstvo nenechali 
nič na náhodu, od začiatku dik-
tovali jeho priebeh a po polčase 
7:3 dosiahli víťazstvo 15:10.
O tento úspech sa pod vedením 
Mgr. M. Nováka zaslúžili žiač-
ky E. Očenášová, E. Javorová, J. 
Osazee, V. Ducká, L. Nagyová, M. 
Stanková, N. Meszarosová, K. 
Chrupková, T. Lehocká, V. Ho-
ang, D. Mališová, M. Bojňanská, 
B. Nagyová.

 Milan nováK
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Bude aj v Seredi hazard 
zakázaný nariadením mesta?

Odpad náš každodenný 

O mesto Sereď prejavil 
záujem ďalší investor

Pred niekoľkými dňami 
odovzdali organizátori 
petície Zastavme hazard 
4 850 podpisov na petič-
ných hárkoch primáto-
rovi galanty. Podľa jeho 
vyjadrenia sa obsahom 
petície bude zaoberať 
zastupiteľstvo na aprí-
lovom rokovaní. o tom, 
či  podobnú iniciatívu 
registrovali aj v Seredi, 
som zisťovala u zástup-
cu primátora a zároveň 
poslanca MsZ, Ľubomíra 
veselického.

Navrhol niekto z obyvate-
ľov vedeniu mesta Sereď 
zrušiť možnosť hrať ha-
zardné hry?
Áno. Návrh sa týkal organi-
zovania petície. Bolo to len 
nedávno, 5. marca, vo vesti-
bule mestského úradu, kde 
sa jedna obyvateľka spýtala 
primátora mesta, ako by na 
takúto petičnú akciu rea-
goval. Primátor jej povedal, 
že petíciu v zmysle zákona 

môže organizovať každý, no 
o výsledku a prijatí prísluš-
ného všeobecne záväzného 
nariadenia rozhodnú po-
slanci.

Ako sa na túto iniciatívu 
pozeráte ako poslanec a 
obyvateľ Serede?
Vážim si čisté úmysly ľudí, 
ktorí k herniam majú od-
mietavé stanovisko. Ja ho 
vyjadrujem tým, že do ta-
kýchto podnikov nechodím. 
Poznám iba ich fasády. Od-
hadujem, že tak robí asi 95 
percent dospelých obyvate-
ľov. Stačí sa spýtať desiatich 
ľudí na ulici, či chodia hrávať 
hazardné hry a či by boli za 
zrušenie herní. Odhadujem, 
že polovica by povedala áno 
a druhej polovici to bude 
jedno. No nič nezmenia na 
tom, že kto tam prehrá s tzv. 
jednorukým zlodejom alebo 
peniaze prepije, ide domov 
tak či tak s prázdnou peňa-
ženkou.

Myslíte, že zrušenie ha-
zardných hier by želateľný 
efekt neprinieslo?
Odpoviem protiotázkou. 
Akú záruku máte, že niekto, 
kto je patologický hráč, ne-
pôjde hrať na najbližší au-
tomat v niektorej z obcí? Po-
nuka bude stále dosť široká. 
Zákaz hazardných hier na 
jednom mieste s cieľom za-
brániť, aby sa niekto finanč-
ne zruinoval, je podľa mňa 
niečo podobné, ako vypustiť 
v lete jeden bazén, aby sa 
ten, kto nevie plávať, v ňom 
neutopil. Skutočné riešenie 
je iba v liečbe patologickej 
závislosti pod dohľadom od-
borníkov.

To prirovnanie s neplav-
com je trochu prehnané, 
nemyslíte?
Môžem použiť iné. Spotreba 
čistého alkoholu 13 litrov na 
obyvateľa Slovenska a rok 
predstavuje dvojnásobok 
svetového priemeru. Myslíte 
si, že toto množstvo skonzu-

mujú iba notorici, ktorí pre-
píjajú celú výplatu? Väčšina 
konzumentov hranicu po-
zná, niekto, žiaľ, nie. Rovna-
ko, ako je rozdiel medzi prí-
ležitostným fajčením a úpl-
nou závislosťou na nikotíne.

Znamená to, že by ste ná-
vrh na prijatie VZN o zá-
kaze prevádzky hracích 
automatov v Seredi ne-
podporili?
Predbiehame udalosti. Roz-
hodovať bude 19 poslancov 
po doručení petície najme-
nej 30-tich  percent oprávne-
ných voličov. Iniciatíva v Ga-
lante má nepochybne svoje 
pozitíva. Otázkou ešte je, ako 
s prípadnou námietkou pre-
vádzkovateľov hazardných 
hier proti neudeleniu indi-
viduálnej licencie mestom 
naloží príslušný súd. Ak sa 
obyvatelia Serede rozhodnú 
a ich vôľa bude preukázaná 
podpismi, nemám problém 
vyjadriť sa v hlasovaní.
 StaniSlava Janegová

Samosprávy ročne vyna-
kladajú nemalé financie 
na údržbu a čistotu mes-
ta, ktorá je spojená aj s 
kosením trávy. napriek 
tomu, že o čistotu sa 
stará v Seredi niekoľko 
ľudí, nestíhajú bojovať 
s odpadom v uliciach, 
ktorý odhadzujú na zem 
nezodpovední a ľahostaj-
ní ľudia.

Hovorí sa, že čistota mesta 
je akýmsi zrkadlom správa-
nia a výchovy obyvateľov, 
ktorí v ňom žijú. Asi na tom 
niečo bude pravdy, i keď vo 
väčšine prípadov asi menši-
na prevalcuje väčšinu. Neve-
rím, že v Seredi všetci ľudia 
odhadzujú obaly z nanukov,  

plechovky z nápojov alebo 
sklenené fľaše a ohorky z ci-
gariet len tak na zem. A ne-
verím, že väčšina mladých 
rodičov tomu učí svoje deti. 
Práve naopak. Ale asi by sme 
si mali viac všímať tých, kto-
rým je podobné správanie 
blízke a nastaviť im zrkadlo. 
Možno až potom nastane 
skutočná zmena.

V Seredi začali s prícho-
dom priaznivého počasia 
s čistením mesta. Väčšina 
ciest a chodníkov je už poza-
metaná, zbierajú sa nečisto-
ty v uliciach, čistia záhony, 
vysádzajú kvety a pomaly 
sa pripravujú stroje na kos-
bu. Na čistote mesta sa po-
dieľa viacero ľudí. Okrem 
kmeňových zamestnancov 

prichádza pomocná sila aj z 
externého prostredia. „Stá-
lych zamestnancov máme 
desať, cez projekty Úradu 
práce sociálnych vecí a rodi-
ny ich máme päť a čiastoč-
ne nám vypomáhajú ľudia, 
ktorí si odpracovávajú svoje 
sociálne dávky. Na nich sa 
však nemôžeme spoľahnúť, 
pretože namiesto tridsiatich 
nám príde do práce desať. 
A keď si uvedomíme, že len 
stred mesta sa rozkladá na 
viac ako 30-hektárovej plo-
che, o ktorú sa stará približ-
ne pätnásť ľudí, je to naozaj 
veľmi ťažká úloha,“ uviedol 
zástupca primátora Ľubo-
mír Veselický.

Všetko však niečo stojí. 
Najväčšiu položku predsta-

vujú mzdové náklady, ktoré 
sú iba za prvý štvrť rok vy-
číslené na sumu necelých 
38 tis. eur. Ďalšiu položku, 
vo výške 6 tis. eur, tvoria 
materiálne náklady na ná-
kup rôznych pomôcok po-
trebných na výkon určitej 
činnosti spojenej s údržbou 
verejného priestranstva. 
Najväčší nápor pociťuje sa-
mospráva hlavne v období 
vegetácie, keď je vo zvýšenej 
miere potrebná kosba. Ak by 
však niektorí obyvatelia k 
svojmu mestu pristupovali 
disciplinovanejšie a odpad-
ky by nehádzali na zem, ale 
do smetných nádob, ostalo 
by určite viac financií na iné 
potrebné položky v rozpočte.
 StaniSlava Janegová

Po vybudovaní najväč-
šieho logistického centra 
firmy liDl prichádza do 
priemyselného parku 
Sereď - Juh ďalší investor, 
spoločnosť Mountpark 
logistics eU, ktorá by 
mala začať s výstavbou 
už o niekoľko mesiacov. 
S touto investíciou pri-
budnú mestu a regiónu 
ďalšie pracovné príleži-
tosti.

Do priemyselnej zóny Se-
reď - Juh, ktorú spoločnosť 
Rebod SK developuje spolu 
s mestom, prichádza ďal-
ší investor. Je to medziná-
rodná európska spoločnosť 
Mountpark, zaoberajúca sa 
hlavne výstavbou hál a ich 
následným prenájmom ďal-
ším spoločnostiam, zväčša 

naviazaným na automobi-
lový priemysel, ktorému sa 
v súčasnosti na Slovensku 
veľmi darí.

Investor si mesto Sereď 
vybral pre viacero dôvodov. 
Podľa slov investičného ria-
diteľa spoločnosti Rebod SK 
Juraja Juritku určite roz-
hodla pripravenosť územia 
priemyselného parku. Je 
tam kompletne vybudova-
ná technická infraštruktúra, 
celá zóna má jedného ma-
jiteľa, ucelené pozemky a 
priame dopravné napojenie 
na diaľnicu.

„Samozrejme, túto správu 
vnímame pozitívne. Je to 
všetko prínos pre celý náš 
región, občanov a pre mest-
skú kasu. Verím, že priemy-
selná zóna sa bude rozvíjať 
aj naďalej,“ uviedol primá-

tor mesta Sereď Martin Tom-
čányi.

Rozvoj spoločnosti je na-
plánovaný na dve etapy a za-
berie poriadny kus priemy-
selného parku. V prvej fáze 
to bude pozemok s rozlohou 
28 hektárov, v druhej fáze vo 
výmere 20 hektárov. V sú-
časnosti čaká spoločnosť už 
iba na vybavenie stavebné-
ho povolenia, no ak všetko 
pôjde podľa plánu, výstavba 
by mala začať už o niekoľko 
mesiacov. Práce by sa mali 
ukončiť do júla 2017.

S každým novým investo-
rom prichádzajú aj vyhliad-
ky na pracovné miesta. Aj v 
tejto oblasti to vyzerá veľmi 
priaznivo. „Podľa projekto-
vej dokumentácie je možné, 
aby v obidvoch fázach spo-
ločnosti vzniklo až do 800 

pracovných miest, nakoniec 
však až realita ukáže, ako to 
bude. Všetko závisí od toho, 
ako spoločnosť Mountpark 
tieto priestory vyťaží,“ pove-
dal Juraj Juritka.

Priemyselná zóna má 
celkovú rozlohu 240 hektá-
rov, čiže miesta je tu dosť. 
Podľa našich informácií o 
ňu okrem Mountparku pre-
javil záujem ďalší vplyvný 
investor. Investičný riaditeľ 
Juraj Juritka priznal, že v sú-
časnosti už prebiehajú neja-
ké rokovania, no v tejto chví-
li, kým  nie je nič konkrétne, 
o podrobnostiach nechcel 
hovoriť. Prisľúbil však, že 
Seredské novinky budú prvé 
médium, ktoré informácie 
dostane.

 
 StaniSlava Janegová

Predseda kraja 
ocenil aj Seredčanov

Mesto zainvestovalo do 
košov na psie exkrementy

v Zrkadlovej sále Di-
vadla Jána Palárika v 
trnave sa 28. marca pri 
príležitosti Dňa učite-
ľov konalo slávnostné 
oceňovanie pedagógov. 
Hostiteľom podujatia 
bol predseda ttSK tibor 
Mikuš, ktorý na základe 
predložených návrhov a 
v súlade so schválenými  
pravidlami kraja rozho-
dol o odovzdaní ocenení 
v podobe Pamätnej me-
daily a Pamätného listu 
predsedu trnavského 
samosprávneho kraja.

Tejto pocty sa dostalo aj šty-
rom Seredčanom. Pamätnú 
medailu predsedu TTSK si v 
tento deň odnášal Dalimír 
Pavelka a Jozef Skaličan. Pa-
mätný list predsedu TTSK 
bol udelený Viere Kamenic-
kej a Ingeborg Nichtovej. 
Všetkým bolo ocenenie ude-

lené zároveň pri príležitosti 
životného jubilea.

Dalimír Pavelka pôso-
bí dlhé roky na Obchodnej 
akadémii v Seredi. Ocene-
ný bol za vynikajúce peda-
gogické  výsledky v oblasti 
športu.

Jozef Skaličan je učiteľom 
na Strednej odbornej ško-
le automobilovej v Trnave. 
Ocenenie mu bolo udelené 
za pedagogickú prácu v te-
lesnej výchove.

Viera Kamenická pracuje 
na Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb v Galante. 
Pamätný list predsedu TTSK 
jej bol udelený za pedagogic-
kú činnosť v gastronómii.

Ingeborg Nichtová vyu-
čuje na Gymnáziu Vojtecha 
Mihálika v Seredi. Ocene-
nie získala za pedagogickú 
prácu v anglickom jazyku a 
dejepise.
 StaniSlava Janegová

v Seredi pred niekoľ-
kými dňami umiestnili 
na viacerých miestach 
nové koše na psie exkre-
menty v hodnote 2 tis. 
eur. Psičkári tento krok 
vnímajú pozitívne, no 
nahnevaní sú na tých 
majiteľov psov, ktorí si 
svoju povinnosť nepl-
nia, aj keď majú na to 
vytvorené podmienky.

V súčasnosti je v meste Se-
reď zaregistrovaných 1 272 
psov. Približne 900 je ich v 
rodinných domoch, asi 30 
v podnikateľských objek-
toch a  342 je v bytových 
domoch. Mesto ročne vy-
berie od majiteľov na dani 
za psa sumu 11 tis. eur, čo 
vôbec nie je zanedbateľné 
číslo, a ľudia sa oprávnene 
môžu pýtať, čo im za to po-
skytne samospráva. Práve z 
toho dôvodu v tomto roku 
pristúpili k osadeniu no-
vých košov na exkrementy, 
ktorých súčasťou sú aj mik-

roténové vrecká.
Všetko nové je na začiatku 

fajn, no psičkárov v uliciach 
zaujíma aj to, či sa budú 
koše aj pravidelne vynášať 
a minuté vrecká priebežne 
dopĺňať. „Pracovníci, kto-
rí budú tieto koše vysýpať, 
budú mať, samozrejme, v 
zálohe nové balenia vreciek 
a budú ich vkladať tam, kde 
budú potrebné,“ povedal zá-
stupca primátora Ľubomír 
Veselický.

Okrem košov na exkre-
menty chce mesto už čosko-
ro postúpiť v tejto oblasti 
ešte ďalej. Plánuje vytvoriť 
akýsi výbeh pre štvorno-
hých miláčikov, kde by sa 
mohli voľne vybehať a vy-
šantiť so svojimi majiteľ-
mi. Takéto miesto by malo 
vzniknúť na Komenského 
ulici v blízkosti Špeciálnej 
základnej školy. Ak sa táto 
myšlienka stretne so záuj-
mom, zrejme prídu na rad aj 
iné lokality.
 StaniSlava Janegová

Mesto Sereď – referát životného prostredia

oznamuje občanom, že v priebehu 
mesiaca apríl – máj  2016 dostanú
rozhodnutia o úhrade miestneho 
poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na rok 2016

Žiadame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady   uhradili k dátumu 

splatnosti uvedeného v rozhodnutí.  Ak je poplatok splatný 
v dvoch rovnomerných splátkach, uhraďte poplatok k dátumu 

určenej splátky.

Úhradu je možné vykonať priamo v pokladni na Mestskom 
úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu v rozhodnutí, 

alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov 
uvedených v rozhodnutí.

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa osobne na referát životného 
prostredia, č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi
alebo na tel. čísle: 789/23-92, kl. 279 alebo 189.
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Kanalizácia Horný Čepeň
Nespokojnosť obyvateľov 
Horného Čepeňa s kvalitou 
dokončovacích prác na ka-
nalizácii vyvrcholila spísa-
ním výzvy osobne doruče-
nej primátorovi mesta 15. 3. 
2016. Poslanec MsZ Tomáš 
Karmažín spolu s ďalšími 
obyvateľmi v nej požiada-
li o odstránenie viacerých 
nedostatkov, ktorých príči-
nou bol neodborný postup 
zamestnancov dodávateľa 
v priebehu samotnej vý-
stavby. Zrejme najsilnejším 
podnetom pre napísanie žia-
dosti bola veta investičného 
riaditeľa Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti v 
článku Stanislavy Janego-
vej uverejnený na webovej 
stránke mesta 9. marca, v 
ktorej povedal: „Doteraz ne-
evidujeme žiadnu sťažnosť 
od obyvateľov.“ Reakciou na 
ňu bolo trinásť konkrétnych 
nedostatkov napísaných v 
žiadosti. Dotknutí obyvate-
lia o nich hovorili pred ka-

merou RTV KREA Galanta i 
osobne primátorovi mesta, 
ktorý s mnohými pripo-
mienkami súhlasil. Výzvu 
odovzdal na druhý deň, 16. 
3. 2016, investorovi stavby 
ZsVS a. s. Nitra – technicko-
-investičnému i generálne-
mu riaditeľovi.
 S vedúcim pracovníkom 
dodávateľa prác (firma Stra-
bag) kontroloval stav 14. 
marca a 17. marca mu odo-
vzdal výzvu obyvateľov so 
žiadosťou o vyjadrenie sa 
k uvedeným nedostatkom. 
Zároveň ho požiadal, aby 
niekoľko stoviek kubíkov vy-
ťaženej zeminy z výkopov, do-
časne uloženej pri miestnom 
cintoríne, bolo odvezených 
čo najskôr, odvoz sa začal 12. 
3. 2016. Zástupca spoločnosti 
Strabag odpovedal listom z 23. 
marca 2016.

Primátor súčasne požiadal 
aj o opakované zásypy jám na 
komunikáciách makadamom 
tak, ako to bolo vykonané po 

kontrole Horného Čepeňa 2. a 
3. marca.

Po tejto kontrole reagoval 
zástupca dodávateľa mailom 
zo 6. marca, v ktorom, okrem 
iného, informoval o príči-
nách nevykonania odvozu 
zeminy. Odvoz začal spolu so 
zodpovedným pracovníkom 
stavebnej spoločnosti opäť 16. 
marca, keď bolo dohodnuté aj 
čistenie komunikácií a ďalšie 
terénne úpravy priľahlých 
pozemkov.

V utorok 22. marca sa pri-
mátor spolu s poslancom T. 
Karmažínom a zástupcom 
firmy Strabag Ing. Slivo-
ňom stretli na kontrolnom 
dni ČOV v Dolnej Strede, kde 
kompetentní pracovníci a 
stavebný dozor odpovedali 
poslancovi T. Karmažínovi na 
jeho otázky. V stredu 23. mar-
ca bola zemina z pozemku pri 
cintoríne v Hornom Čepeni 
odvezená.

Vzhľadom na postup prác je 
plánovaný termín kolaudácie 

kanalizácie – jún 2016 – reál-
ny. Práce na úprave terénu 
sú plánované na mesiac máj 
2016.

Sťažnosti boli a bolo ich 
dosť. Priebežne sa však rie-
šili na kontrolných dňoch a 
osobných stretnutiach v te-
réne. Niektorých sa zúčastni-
li okrem primátora Martina 
Tomčányiho aj poslanci Mi-
lan Buch, Tomáš Karmažín a 
Dušan Irsák. So zástupcom 
zhotoviteľa firmy Strabag 
sme navštívili dve domácnos-
ti, kde boli problémy tlmo-
čené priamo Ing. Slivoňovi a 
následne riešené.

Že práce vykonávajú často 
subdodávatelia, ktorí nedis-
ponujú zodpovedajúcim vy-
bavením, je na Slovensku sku-
točnosť, s ktorou sme sa stre-
tli aj v Seredi. Veríme však, že 
popri všetkých problémoch 
desaťročia očakávaná ka-
nalizácia v Hornom Čepeni 
bude úspešne skolaudovaná.
 ĽUboMír veSelicKý

Sociálna poisťovňa upozor-
ňuje poistencov, ktorým sa 
blíži obdobie dôchodkového 
veku, aby sa dostatočne vo-
pred zaujímali o to, či majú 
v poriadku všetky potrebné 
dokumenty a údaje na vyba-
venie starobného dôchodku. 
Majú možnosť informovať sa 
o stave a zmenách stavu in-
dividuálneho účtu poistenca, 
ktoré im poisťovňa zašle na 
ich žiadosť. Údaje, ktoré sa v 
informáciách z individuál-

neho účtu nenachádzajú, nie 
sú evidované v Sociálnej po-
isťovni. Občan by si ich mal 
preto vo vlastnom záujme 
vyhľadať ešte pred dovŕšením 
dôchodkového veku a pred-
ložiť ich príslušnej pobočke 
Sociálnej poisťovne. Ak takéto 
údaje nezíska a nepredloží, 
poisťovňa ich bude zisťovať 
až v čase podania jeho žia-
dosti o dôchodok, čo môže 
predĺžiť lehotu rozhodovania 
o priznaní a výške dôchodku 

(zákonná lehota je 2 mesiace, 
v prípade potreby sa môže 
predĺžiť o ďalšie dva mesiace). 
Preto je vhodné, aby sa každý 
zaujímal o svoje údaje už pred 
podaním žiadosti a zabezpe-
čil si tak plynulý prechod do 
penzie.

 Prehľad o započítaných ob-
dobiach svojho zamestnania 
(poistenia), informáciu o výš-
ke vymeriavacích základov 
na platenie poistného, vše-
obecných vymeriavacích zá-

kladov a osobných mzdových 
bodov získaných po roku 2003 
môže každý záujemca sledo-
vať už počas svojho aktívne-
ho pracovného života aj pro-
stredníctvom elektronického 
prístupu k individuálnemu 
účtu poistenca. Prístupovú 
Grid kartu k tomuto účtu zís-
ka bezplatne a na počkanie v 
pobočke Sociálnej poisťovne 
po predložení občianskeho 
preukazu.
 Sociálna PoiSťovňa  

Poslanci sa na februáro-
vom zasadnutí zastupiteľ-
stva zaoberali protestom 
prokurátora, ktorý sa tý-
kal všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Sereď 
v súvislosti s prevádzko-
vým poriadkom cintorína. 
no zaujímali sa aj o to, 
kde sa bude pochovávať o 
niekoľko rokov. 

Cintoríny sa postupne zapĺ-
ňajú, a tak mestá a obce mu-
sia hľadať možnosti ako ich 
rozšíriť. Touto problematikou 
sa v Seredi zaoberali už pred 
niekoľkými rokmi. Napriek 
tomu, že sa mestu podarilo 
vtedy odkúpiť časť pozemku 
od Železníc SR, situáciu to z 
dlhodobého hľadiska nerie-

ši. Predpokladá sa, že nová 
časť cintorína bude naplno 
obsadená tak o 13 až 14 rokov. 
Mesto preto v minulosti zva-
žovalo odkúpiť časť pozemku 
od majiteľa susedných staveb-
nín „Žiaľ tá cenová ponuka je 
tak vysoká, že mesto zatiaľ nie 
je na to odkázané na to, aby 
ju odkúpilo. Potom je tu ešte 
ďalšia možnosť v lokalite pri 
Zippke, kde je možné vytvoriť  
ďalší cintorín, no to je v tejto 
chvíli ešte hudba ďalekej bu-

dúcnosti“, povedal zástupca 
primátora mesta Sereď Ľubo-
mír  Veselický.

Počíta sa aj z možnosťou 
pochovávania na mieste už 
existujúcich hrobov, o ktoré 
nikto celé roky nejaví záujem 
a pozostalí neplatia ani za 
prenájom hrobového miesta 
„Prebehla pasportizácia hro-
bových miest. Mnohé sú roky 
nevyužívané, tak tie chceme 
nejakým spôsobom rekulti-
vovať a budú ponúkané na 
prípadný prenájom“, uviedol 
primátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi.

 Odhaduje sa, že týmto spô-
sobom by mohlo vzniknúť na 
cintoríne približne 50 hrobo-
vých miest. Okrem kapacity 
pozemku sa seredskí poslanci 

museli zaoberať aj protestom 
prokurátora v súvislosti s pre-
vádzkovým poriadkom cin-
torína. V prijatom Všeobecne 
záväznom nariadení mesta 
sa nachádzalo niečo, čo nemá 
oporu v zákone. Primátor to 
vysvetlil nasledovne:

„Prokurátor nám vytkol 
jeden bod, ktorý tam bol. My 
sme tam dali klauzulu, ktorou 
sme chceli zabrániť obchodo-
vaniu s hrobovými miestami. 
Obávali sme sa toho, že by to 
mohol niekto zneužiť. Keďže 
táto klauzula nemá oporu v 
zákone, muselo mesto protes-
tu prokurátora vyhovieť. Túto 
záležitosť si nakoniec vyrie-
šime nejakým dodatočným 
interným predpisom“.
 (r)

Po minuloročnom úspechu 
Jarného prípravného kurzu 
plávania pre predškolákov 
sme aj tento rok pokračovali 
a škôlkari už robia prvé pok-
roky v školskom bazéne. Sú 

veľmi šikovní, nebojácni a 
tešia sa zo svojich pokrokov. 
Máme aj novinku – Hravú 
angličtinu. Tento kurz tiež už 
prebieha.  „Veľkáči“ sa hravo 
a s radosťou oboznamujú so 

školským prostredím. Nado-
búdajú nové jazykové zruč-
nosti a ide im to naozaj ľahko 
a rýchlo. Robia radosť nielen 
sebe a svojim rodičom, ale aj 
paniam učiteľkám.   

Držíme palce všetkým 
budúcim prvákom, aby im 
radosť zo získavania nových 
vedomostí  a zručností vydr-
žala.  

 renáta ŠiDlíKová

Nový pomocník 
pri záchrane života

Na úplnosť údajov potrebných na vybavenie 
starobného dôchodku myslite vopred

Nedostatok hrobových miest 
a protest prokurátora

Kurzy pre predškolákov na ZŠ Juraja Fándlyho 
v plnom prúde

Mestskí policajti zo 
Serede a galanty si 
spoločne zorganizovali 
dvojdňové školenie 
prvej pomoci. Potrebo-
vali sa naučiť ovládať 
automatický externý 
defibrilátor, ktorý sa 
rozhodli zakúpiť aj s 
príslušenstvom. ten by 
im mal pomôcť pri zá-
chrane ľudského života. 
Moderná mašinka má 
oproti svojim predchod-
com oveľa viac možnos-
tí a výhod.

Mestskí policajti pri svojej 
práci zažívajú rôzne situ-
ácie a jednou z nich je aj 
záchrana ľudského života. 
Neraz poskytujú prvú po-
moc v teréne skôr, ako prídu 
na miesto záchranári. Na 
základe svojich skúseností 
vyhodnotili, že kúpa kvalit-
ného defibrilátora bude jed-
noznačne správnou voľbou.
„V jednom prípade policajti 
20 minút oživovali človeka, 
ale aj tak sa to nakoniec ne-
podarilo. Keby sme už vtedy 
mali k dispozícii tento prí-
stroj, šanca na záchranu ži-
vota by bola vyššia. A to bol 
aj hlavný dôvod, prečo sme 
sa rozhodli kúpiť spomína-
ný defibrilátor v hodnote 1 
700 eur,“ povedal zástupca 
náčelníka MsP v Seredi Pe-
ter Sokol.

„V poslednom čase evi-
dujeme oveľa viac prípadov 
kolabovania ľudí na uli-
ciach. Ja si myslím, že keby 

sa nám podarilo zachrániť 
čo len jeden život, bol by 
to veľký úspech,“ dodal ná-
čelník MsP v Galante Jozef 
Grell.

Túto iniciatívu si vysoko 
váži aj skúsený zdravot-
nícky záchranár Jozef Koiš, 
ktorý prišiel príslušníkom 
MsP priblížiť, ako sa auto-
matický externý defibri-
látor používa v praxi, a čo 
môžu od neho očakávať. O 
technických parametroch a 
výkone ich poinformovala 
zástupkyňa dodávateľskej 
firmy, ktorá sa špecializuje 
na výrobu a predaj týchto 
prístrojov, Zuzana Štetino-
vá. Konkrétne tento model 
defibrilátora je v súčasnos-
ti jednotkou na trhu. Vý-
nimočnosť tohto prístroja 
spočíva v jeho samotestova-
cej batérii, ktorá vydrží viac 
ako 5 rokov, pričom prístroj 
počas prevádzky s ošetrujú-
cim neustále komunikuje. 
Má dokonca návod aj pre 
nepočujúcich – na displeji 
sa zobrazuje presný popis 
postupu záchrany. Prístroj 
zmeria odpor pacienta, zistí 
jeho približnú váhu a ná-
sledne prispôsobí silu výbo-
ja, ktorý je bipolárny a syn-
chronizovaný s kardiosti-
mulátorom. Keď náhodou 
nastane zníženie kapacity 
batérie až na 0 %, ešte stá-
le je schopná vydať zo seba 
desať výbojov. Mestská polí-
cia v Seredi začne defibrilá-
tor používať už od 15. apríla. 
 StaniSlava Janegová

Meno víťaza sa dozvieme až v máji
Funkciu náčelníka MsP v Se-
redi niekoľko rokov vykoná-
val Ján Mizerík. Ten sa však 
rozhodol odstúpiť z tejto 
pozície na vlastnú žiadosť. 
Mesto preto muselo vypí-
sať nové výberové konanie. 
Záujem o túto pozíciu preja-
vili piati kandidáti. Členovia 
komisie po  otvorení obálok 
skonštatovali, že všetci pri-

hlásení uchádzači odoslali 
v obálkach všetky požado-
vané doklady, ktoré boli sú-
časťou výberového konania 
na obsadenie funkcie. Teraz 
ich čakajú ústne pohovory 
s primátorom mesta, ktorý 
by mal približne začiatkom 
mája verejnosti oznámiť 
meno nového náčelníka 
MsP.   StaniSlava Janegová

Čistejšie pieskoviská
S príchodom jari začali v 
Seredi nielen s čistením 
miestnych komunikácií 
a chodníkov, ale na rad 
sa dostali, tak ako každý 
rok, aj detské pieskovis-
ká. o ich čistotu sa pra-
videlne starajú klienti z 
resocializačného stre-
diska teen cHallenge 
SlovaKia n. o., Sereď, 
ktoré má s mestom pod-
písanú zmluvu o spolu-
práci.

Detské pieskoviská si vy-
žadujú každoročnú údržbu. 
Okrem množstva kameňov 
či skla sa tam nachádzajú 
veľmi často aj exkrementy 
psov a mačiek, čo môže byť 
zo zdravotného hľadiska pre 
deti veľký problém. V tých-
to dňoch už klienti spomí-
naného zariadenia poctivo 
preosievajú a čistia piesok 
na všetkých pieskoviskách 
v meste. Následne bude vy-
konaná aj ich dezinfekcia.
 StaniSlava Janegová
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Mesto má nového 
pomocníka
v posledných dňoch 
mohli obyvatelia Serede 
spozorovať v uliciach 
mesta malé biele au-
tíčko Piaggio Porter. 
Prečo sa vedenie MsÚ 
rozhodlo zakúpiť práve 
tento pracovný model, 
odpovedal hovorca 
mesta Ľubomír veselic-
ký...

Prijatie tohto vozidla do „ro-
diny“ našich technických 
prostriedkov si vyžiadala 
potreba rýchlejšieho zbe-
ru biologického, ale aj ko-
munálneho odpadu. K malé-
mu modrému Piaggiu, ktoré 
už máme, teraz pribudol 
mladší a o niečo väčší brat.

Aké sú výhody tohto vo-
zidla s klietkou?
Vozidlo môže odviezť, na-
príklad, štvornásobne viac 
vriec s biologickým alebo 
komunálnym odpadom. 
Znamená to zvládnutie 
štvornásobne väčšej trasy 
zberu, skrátenie času zbe-
ru a efektívnejšie využitie 
pohonných hmôt, pretože 
naprázdno pôjde iba po prvé 
zberné miesto.

Aké boli náklady na nado-
budnutie tohto vozidla?
Vozidlo sme získali v elek-
tronickej aukcii za cenu 17 
040 €. Nie je to však nové 
vozidlo.

Je tento nákup návratom 
k technickým službám 
mesta?
To určite nie. Je ale pravda, 

že ak chceme operatívne ro-
biť potrebné presuny, zvozy 
či zbery, musíme mať vhod-
né dopravné prostriedky. 
Doteraz sme boli odkázaní 
na podporu miestnych spo-
ločností, ktoré nám mno-
hých prípadoch pomohli. 
My sme im, samozrejme, 
za túto pomoc veľmi vďač-
ní, ale o schopnosti riešiť si 
bežné potreby svedčí aj pri-
pravenosť riešiť úlohy vlast-
nými silami a nespoliehať 
sa vždy iba na iných.

Môžete povedať, na akú 
prepravu bude toto vo-
zidlo slúžiť najčastejšie?
Bude to najmä zvoz biood-
padu. Vzhľadom na to, že 
ide o valník so sklápacou 
ložnou plochou, je vyloženie 
nákladu iba otázkou niekoľ-
kých minút.

Aké úlohy bude potom pl-
niť to menšie vozidlo?
Do výbavy malého modrého 
Piaggia pribudla odnímateľ-
ná  nadstavba uzatvorenej 
ložnej plochy, ktorá umož-
ňuje bezpečný zber aj drob-
nejšieho substrátu, ktorý 
počas jazdy nemôže samo-
voľne padnúť na vozovku. 
Konkrétne je to zber odpadu 
z košov umiestnených popri 
chodníkoch.

Čo od využitia obidvoch 
vozidiel očakávate?
Na to je veľmi jednoduchá 
odpoveď. Rýchly zber všet-
kého, čo je potrebné odviezť 
z verejných priestorov.
 StaniSlava Janegová

Živnostníci, poskytli ste Sociálnej 
poisťovni kontaktné údaje? Preverte si to!

Obchodný reťazec sa pustil v Seredi 
do modernizácie predajne

Informácia o činnosti mesta Sereď a MsÚ

Sociálna poisťovňa od minu-
lého roka zasiela živnostní-
kom informáciu o vzniku a 
zániku povinného poistenia 
SZČO a o výške ich mesačnej 
odvodovej povinnosti. Keďže 
sa blíži obdobie 20. júla, kedy 
je termín doručenia týchto 
oznámení živnostníkom, So-
ciálna poisťovňa sa na tento 
krok už v súčasnosti pripra-
vuje. Aby sa tieto informácie 
dostali ku všetkým, ktorí 
budú na základe daňové-
ho priznania a oprávnenia 
na výkon činnosti povinní 
platiť sociálne odvody, Soci-
álna poisťovňa žiada všetky 
SZČO, aby si splnili povin-

nosť (resp. preverili) na-
hlásiť aktuálne kontaktné 
údaje. Povinnosť aktualizo-
vať údaje týkajúce sa mena, 
priezviska, trvalého pobytu 
a zrušenia povolenia na tr-
valý pobyt alebo povolenia 
na prechodný pobyt ukladá 
SZČO aj zákon o sociálnom 
poistení, a to najneskôr do 8 
dní od uskutočnenej zmeny. 
Pre informácie o prípadných 
nedoplatkoch na poistnom 
je dôležité, aby SZČO poskyt-
li SP aj aktuálny e-mailový 
kontakt alebo mobilné te-
lefónne číslo. Predídu tak 
problémom v budúcnosti, 
ktoré súvisia s vymáhaním 

dlhu alebo prípadnou exe-
kúciou. Kontakty si môžu 
aktualizovať v pobočkách 
Sociálnej poisťovne alebo 
jednoducho prostredníc-
tvom e-mailovej adresy mo-
jekontakty@socpoist.sk.
A ktorým živnostníkom 
bude Sociálna poisťovňa v 
tomto roku oznámenia o 
vzniku, zániku poistenia a o 
výške odvodov posielať?
• tým, ktorým od 1. júla 2016 
vzniká povinné poistenie 
alebo im k 30. júnu 2016 za-
niká, alebo
• tým SZČO, ktorým povin-
né poistenie pokračuje aj 
po 30. júni 2016 a zmenila sa 

im výška vymeriavacieho 
základu a suma poistného. 
To isté platí v prípade pre-
dĺženej lehoty na podanie 
daňového priznania, kde sú 
dátumy vzniku poistenia a 
zmeny vymeriavacieho zák-
ladu 1. október 2016 a zániku 
poistenia 30. september 2016,
• tým SZČO, u ktorých vznik 
poistenia alebo zánik poiste-
nia nastal počas kalendárne-
ho roka, ďalej pri opätovnom 
nadobudnutí postavenia 
SZČO, resp. pri zániku opráv-
nenia na výkon podnikania 
a inej samostatnej zárobko-
vej činnosti.
 Sociálna PoiSťovňa  

SňMnohí obyvatelia Serede 
si v posledných dňoch ur-
čite všimli, že sa niečo deje 
v okolí nákupného centra 
LIDL. Vysoké oplotenie na 
parkovisku a množstvo ro-
botníkov je toho dôkazom. 
Spoločnosť už pred niekoľ-

kými mesiacmi zverejnila 
v médiách informáciu, že 
plánuje postupnú moderni-
záciu niektorých prevádzok. 
Seredská je na zozname tiež 
a počas rekonštrukcie bude 
zatvorená približne dva me-
siace. Tieto informácie po-

tvrdil aj hovorca spoločnosti 
LIDL Tomáš Bezák.
„Našu predajňu v Seredi sme 
sa ako typologicky staršiu 
rozhodli zmodernizovať tak, 
aby sme zákazníkom mohli 
ponúknuť najvyšší možný 
komfort pri nakupovaní. 

Predajňa bude zatvorená od 
29. apríla. Zákazníkov priví-
ta predajňa zodpovedajúca 
najmodernejším vizuálnym 
i technologickým štandar-
dom spoločnosti Lidl 27. 
júna.“
 StaniSlava Janegová

- 24. 2. 2016 sa uskutočnilo 
rokovanie s vlastníkmi po-
zemkov nachádzajúcich sa v 
areáli MŠ na Fándlyho ulici. 
Predmetom bolo prerokova-
nie odkúpenia pozemkov od 
vlastníkov. 
- V priestoroch bývalého 
Kempingu sa s finančnou 
podporou mesta konalo 28. 2. 
2016 Zimné plávanie. Organi-
zátorom bol pán Ľuboš Sojka 
a zúčastnilo sa ho viac ako 50 
účastníkov. 
- 29. 2. 2016 bolo otvorené lo-
gistické centrum LIDL v Prie-
myselnom parku Sereď Juh. 
Jeho celková rozloha je 128 
000 m² a prácu tam našlo 
200 ľudí.
- 2. 3. 2016 sa konalo oceňova-
nie športovcov, ktorí úspešne 
reprezentovali naše mesto 
doma aj v zahraničí. Ocene-
nie „Najlepší športovec roka 
2015“ získali družstvá BK AŠK 
Lokomotíva a ŠK Ice Players. 
Ocenenie získali aj jednotliv-
ci, ktorí reprezentovali naše 
mesto v oblasti basketba-
lu, florbalu, cyklistiky a Ta-
ekwon-do. Za prácu trénera 
basketbalistov z BK AŠK Loko-
motíva Sereď bol ocenený pán 
Richard Kamenský. 
- 5. 3. 2016 sa konali parla-
mentné voľby. Pripravené boli 
v zmysle zákona o voľbách. V 
priebehu ich konania neboli 
v meste Sereď zaznamenané 
žiadne technické alebo orga-
nizačné problémy. 
- 8. 3. 2016 sa uskutočnilo ro-
kovanie, predmetom ktorého 
boli otázky týkajúce sa pre-
vádzkovania trhoviska v mes-
te Sereď. Zo strany jedného z 
predávajúcich bola vyslovená 
nespokojnosť s úrovňou čis-

toty aj s prevádzkovateľom 
tohto trhoviska.
- 8. 3. 2016 sa na rekonštruova-
nom Námestí slobody konali 
Farmárske trhy. Kúpou pro-
duktov podporili návštevníci 
predaj slovenských výrobkov. 
- 9. 3. 2016 bol pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, 
kultúry a športu SR v obrad-
nej sieni mesta otvorený 50. 
ročník súťaže v Spracovaní 
informácií na počítači. Orga-
nizátorom bola OA v Seredi. 
O víťazstvo prišlo zabojovať 
38 študentov z rôznych stred-
ných škôl. 
- 9. 3. 2016 Mesto Sereď v spo-
lupráci s OZ Mladá Sereď a 
NTS Trnava zorganizovali 
akciu „Daruj krv – zachráň 
život“. 
- 11. 3. 2016 sa uskutočnilo vy-
hodnotenie činnosti spoloč-
ného školského úradu a spo-
ločného stavebného úradu za 
rok 2015. 
- 22. 3. 2016 sa uskutočnilo 
stretnutie primátora a nie-
ktorých poslancov so zástup-
com spoločnosti Zs VS, a. s. 
Nitra o zabezpečení úpravy 
komunikácií a odvozu vyťa-
ženej zeminy v časti Horný 
Čepeň. 
- 30. 3. 2016 boli v obradnej 
sále úradu ocenení pätnás-
ti pedagógovia základných, 
stredných škôl a školských 
zariadení. 
- 6. a 7. 4. 2016 zorganizovalo 
Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka v Seredi oslavy 90. výročia 
narodenia básnika. Rodákovi 
z Dolnej Stredy bolo venované 
spomienkové poeticko-hu-
dobné pásmo s názvom Akor-
dy lásky. Na tohto výnimoč-
ného človeka prišli zaspomí-

nať aj jeho bývalí spolužiaci a 
manželka. 
- 21. 3. 2016 získal Michal Kri-
vošík, študent Gymnázia Voj-
techa Mihálika, 1. miesto v 
celoštátnom kole Olympiády 
v nemeckom jazyku.
- 28. 3. 2016 ocenil pri príleži-
tosti dňa učiteľov predseda 
Trnavského samosprávneho 
kraja aj občanov z mesta Se-
reď, Dalimíra Pavelku, Jozefa 
Skaličana, Vieru Kamenickú a 
Ingeborg Nichtovú. 
- 12. 4. 2016 sa uskutočnilo za-
sadnutie Dozornej rady Našej 
domovej správy a Správy ma-
jetku Sereď.
Mesto Sereď sa zapojilo do 
projektu „Do práce na bicykli“. 
Táto akcia bude prebiehať v 
mesiaci máji. 
Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v 
Galante vykonalo komplexnú 
previerku dokumentácie na 
úseku ochrany pre požiarmi. 
Kontrolou neboli zistené žiad-
ne nedostatky. 
 
investície
Príprava stavieb
• Na WC v amfiteátri bolo 
vydané stavebné povolenie
• Pripravuje sa PD pre stav-
bu parkoviska Dolnomajerská 
ulica
• Pripravuje sa PD na opra-
vu chodníka na Cukrovarskej 
ulici
• Odovzdala sa PD na rozší-
renie kapacity MŠ D. Štúra
• Odovzdala sa PD zateplenia 
telocvične ZŠ Komenského
• Pokračuje územné kona-
nie pre tenisové kurty po ich 
vyňatí z objektovej skladby 
revitalizácie parku

realizácia stavieb: 
• Objekty technickej infraš-
truktúry v Priemyselnej zóne – 
administratívne ukončovanie 
stavby realizovanej ku koncu 
roka 2015 (vecné bremená, 
zmluvy o správe rozvodov) 
• Verejné obstarávanie re-
konštrukcie MK Športová, vý-
stavby oplotení (Zberný dvor, 
priestor pri cirkevnej škole, 
Dolnomajerská pri Špeciálnej 
ZŠ),

Doprava
• Oprava zvodidiel na Von-
kajšom rade
• Zrovnanie vozovky na MK 
Bratislavská
• Opravy výtlkov po zime in-
fratechnológiou na uliciach:
n Poštová
n Komenského
n Dolnočepeňská (pri do-
move dôchodcov)
n Jesenského
n Cukrovarská (Palestína 
vjazd)
n Ivana Krasku
n Podzámska
n Športová
n M. R. Štefánika (za hokej-
kou)
n Krásna
n Fraňa Kráľa
n D. Štúra
n Pažitná
n Vážska
• Obstarávanie bežných 
opráv MK

Komunálne služby
• Ukončila sa výmena 60 ks 
krytov stĺpov verejného osvet-
lenia
• Vykonávali sa priebežné 
opravy mestského rozhlasu

 ĽUboMír veSelicKý

Rozhovory bez emócií 
- nie sme roboty
gymnázium vojtecha 
Mihálika v Seredi v spo-
lupráci so vzdelávacím 
združením gaudeamus 
získalo finančnú podpo-
ru na projekt s názvom 
rozhovory bez emócií 
- nie sme roboty z gran-
tového programu nadá-
cie orange e-Školy pre 
budúcnosť.

Aktivity projektu sú rea-
lizované v období novem-
ber 2015 - jún 2016. Cieľom 
projektu je zapojiť žiakov 
do diskusie o pozitívnom a 
negatívnom vplyve inter-
netu na život. Podnietiť štu-
dentov k zamysleniu sa nad 
využívaním sociálnych sietí 
- ich vplyvom na rozhodova-
nie, konanie a formovanie 
človeka a trávenie voľné-

ho času. V rámci projektu 
Rozhovory bez emócií - nie 
sme roboty na hodinách 
slovenského jazyka na zák-
lade podnetov z workshopu 
a diskusií z hodín informa-
tiky žiaci prímy a kvinty 
písali slohové práce, ktoré 
boli i obrazovo editované a 
vytlačené na hodinách in-
formatiky (žiaci sekundy a 
kvinty). Hlasovaním vybra-
té najlepšie práce sú  zverej-
nené v školskom časopise i 
v jeho elektronickej verzii 
a na tematickom billboarde 
v priestoroch školy.  Žiaci 
prímy na hodinách sloven-
ského jazyka a informatiky 
vytvorili  tematické záložky 
do kníh. 

Mgr. Karin MacHáčová, 
gyMnáZiUM 

voJtecHa MiHáliKa Sereď 
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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

Spravodliví medzi národmi 
aj medzi nami...

Michal Krivošík - prvý na Slovensku!

Heligónkarom prišli 
zahrať aj fujaristi

„a veľkosť toho hrdin-
stva si uvedomíme vte-
dy, ak sa budeme snažiť 
čo i len predstaviť si ne-
bezpečenstvo, ktorému 
vystavovali seba i svojich 
blízkych preto, aby za-
chránili iných,“

 Zvi aviner-vaPni.
veĽvySlanec ŠtátU iZrael

 
Medzi študentov Obchod-

nej akadémie zavítal sympa-
tický manželský pár. Svojich 
starých rodičov Pavlíkovcov 
pozvala Laura Kovácsová z 
3.A triedy, aby sa s nami po-
delili o spomienky na svojich 
blízkych, ktorí získali ocene-
nie Spravodliví medzi národ-
mi.

Spravodliví medzi ná-
rodmi je ocenenie, ktoré sa 
každoročne udeľuje osobám 
nežidovského pôvodu, kto-
ré prispeli k záchrane Židov 
pred holokaustom. Ocenení 
získavajú pamätnú medailu 
a diplom Jad Vašem, sú zapí-
saní do tejto inštitúcie a ich 
meno je vytesané do Múru 
cti v Záhrade Spravodlivých 
v Jad Vašem v Jeruzaleme v 
Izraeli.

27. januára 2008 sa v Pri-
maciálnom paláci za účasti 
vysokých štátnych predsta-
viteľov Slovenskej republiky 
uskutočnilo slávnostné odo-
vzdávanie ocenení Spravod-
liví medzi národmi. Medzi 
ocenenými boli aj Jozef a 
Magdaléna Krivosudskí.  Prí-
buzným ocenených odovzdal 
medailu a certifikát veľvy-
slanec Izraela na Slovensku 
Zeev Boker. Na slávnosti sa 
vtedy v Primaciálnom pa-
láci v Bratislave zúčastnili 
dve sestry, vnučky manželov 
Krivosudských, pani Janka a 
pani Emília.

K nám zavítala pani Janka 
Pavlíková so svojím manže-
lom – starí rodičia Laury.

 
„Tento príbeh bol skutoč-

ným životom rodiny mojej 
babky Magdalény, jej man-
žela Jozefa a ich dcéry – mo-
jej mamičky Márie,“ začala 
svoje rozprávanie pani Jan-
ka Pavlíková a pokračovala, 
„dedko Jozef priviedol v čase 
vojny asi v roku 1944 až 1945 
dve židovské rodiny. Bolo to 
až do oslobodenia Slovenska 
Sovietskou armádou.

Bývali v maličkom domče-

ku, kde bola jedna izbička a 
kuchyňa. V záhrade na svahu 
bol starý židovský cintorín, 
z druhej strany bol katolíc-
ky. Domček bol obkolesený 
hustými hájikmi. V kuchy-
ni domu bola skrýša, kde 
sa ukrývali Martin a Berta 
Loewenbeinovci a ich deti 
Marta a Eva. Berte sa v skrý-
ši narodil syn Juraj, ktorého 
pokrstili ako Jozef. Druhá 
rodina bola Yitzak a Lea Fre-
edmanovci a ich deti Shaul a  
Rachel. To znamená, že šesť 
mesiacov v tomto dome žilo 
deväť ľudí a moja mamička 
Mária s rodičmi. Boli to ťažké 
časy. My si to už dnes ťažko 
vieme predstaviť. Nikto ne-
smel vedieť, že niekoho skrý-
vajú, pretože by to bolo stálo 
život oboch židovských rodín 
aj ich rodinu.

Babka Magda bola pôrodná 
babica už pred 2. sv. vojnou. 
Celý život až do svojich 65 
rokov sa tejto práci venovala 
celým srdcom. V čase vojny 
mala práce vyše hlavy, vtedy 
sa rodila veľká väčšina detí 
doma. Starostlivosť o deti a 
ženy po pôrode jej zabrala 
viac času, ako bol normálny 
pracovný čas. Dedko Jozef bol 
veľmi pracovitý, celý život ro-
bil fyzicky namáhavú prácu, 
pracoval v bani, pracoval na 
stavbe priehrady Orlík. Do-
žil sa 69 rokov. Moja mamič-
ka Mária – ich dcéra – mala 
vtedy 11 rokov. V tom čase 
bola domácnosť už pone-
chaná aj na takéto deti. Hoci 
ešte nebola dospelá, dobre si 
uvedomovala, že nič nesmie 
prezradiť. Bolo to veľmi ne-
bezpečné, lebo v tomto čase 
ľudia udávali jeden druhého 
a to bola istá smrť. 

Shaul a Mária boli kama-
ráti. Shaul mal 8 rokov a na 
moju mamičku si spomína 
ako na anjela. Hovorí: „Videl 
som krásneho anjela ako po-
maly kráča dvorom, akoby sa 
vznášal. Pozoroval som ho z 
nášho úkrytu, ako ide sme-
rom k nám. Dvere sa otvorili 
a vošiel do nich anjel. Anjel 
pozdravil a podal nám jedlo. 
Ten anjel bola Mária.“ Takéto 
spomienky má chlapec me-
nom Shaul – Buby. Starí rodi-
čia spomínali, že ako postu-
poval front, bolo počuť streľ-
bu a Kaťuše, mali strach. Až v 
apríli, keď tadiaľ prechádzala 
Sovietska armáda, mohli obi-

dve rodiny odísť z úkrytu.“
Toto je príbeh osobnos-

tí, ktorí aj v ťažkých časoch 
nezabudli na humánnosť a 
lásku k blížnemu, ani na to, 
že všetci sme ľuďmi. Hoci 
strach mali všetci, našli obe-
taví odvážlivci, ktorí boli 
ochotní vziať na seba riziko 
a zachrániť ľudí pred istou 
smrťou.

„Som hrdá na to, že moji 
predkovia dokázali zachrániť 
životy ľudí napriek tomu, čo 
všetko im hrozilo. Boli to ľu-
dia rozhodní a úprimní,“ do-
dala pani Pavlíková.

Pán Pavlík nám zarecito-
val vlastnoručne napísaný 
príbeh svokry Márie, ktorý 
pozná síce len z počutia, ale 
žije ním celý život. Veď s Led-
nárovcami sa rodiny spriate-
lili a každoročne na hody sa 
všetci stretávali.

Manželia Krivisudskí a 
ich desaťročná dcéra Mária 
zachránili životy dvom ži-
dovským rodinám:

Martinovi, Berte, Marte, 
Eve, Jurajovi Loewenbei-
novcom-Lednárovcom a

Yitzchakovi, Lei, Shau-
lovi, Rachel Freedmanov-
com-Fialovcom.

 
A aký osud čakal zachrá-

nené židovské rodiny? Keď 
Nemci ustupovali pred so-
vietskymi vojakmi, prvý so-
vietsky tank, ktorý prišiel do 
dediny, zobral zachránených 
a odviezol ich do Nitry.

Rodina Friedmann odišla 
v roku 1947 do Palestíny a v 
Izraeli žijú ich potomkovia 
až dodnes. Rodina Löwenbe-
in – Lednár, Martin a Berta 
(rodičia) dožili na Slovensku 
v Záriečí a sú pochovaní v 
Trnave na židovskom cinto-
ríne. Ich dcéry Eva a Marta 
emigrovali po roku 1968 do 
Kanady, kde žijú doteraz. Ich 
syn Jozef, ktorý sa narodil v 
úkryte, žije s rodinou v Bra-
tislave, má dve deti, Martina 
a Miriam.

Manželov Jozefa a Mag-
dalénu navrhol na ocenenie 
syn Friedmannovcov.

 
„Kto zachráni jeden ľud-
ský život, zachráni celý 
svet.“

(MiŠna, SanHeDrin 4:5)
 
V súčasnosti si pripomí-

name prvé transporty židov-

ského obyvateľstva zo Slo-
venska.

So študentmi OA  sme si 
v Múzeu holokaustu v Se-
redi pripomenuli  25. marec 
1942 pietnou spomienkou a 
položením žltých ruží do za-
chovaného vagóna, ktorým 
deportovali nevinných ľudí. 
V ten osudný deň bol vypra-
vený prvý transport. Okolo 1 
000 mladých dievčat, prevaž-
ne zo Šarišsko-zemplínskej 
župy, bolo pred 74 rokmi zba-
vených občianstva, všetkej 
ľudskej dôstojnosti a zo sta-
nice Poprad vyvezených do 
továrne na smrť, do koncen-
tračného tábora Auschwitz 
(Osvienčim). Bol to začiatok 
masových transportov zo 
Slovenska, ktoré trvali až do 
20. októbra 1942. V tomto ob-
dobí bolo vyvezených 57 628 
židovských spoluobčanov, 
pričom za každú osobu vte-
dajší Slovenský štát zaplatil 
Nemcom poplatok 500 ríš-
skych mariek.

Druhá séria transportov 
odštartovala počas okupácie 
Slovenska nacistickými voj-
skami. Prvý

z týchto transportov bol 
vypravený 30. septembra 
1944 zo Serede. Do konca voj-
ny bolo vyvezených ďalších 
asi 13 500 Židov. Posledný 
transport odišiel zo Serede 31. 
marca 1945 do Terezína.

Prvého apríla 1945 bola Se-
reď oslobodená...

Celkovo tak v dôsledku 
transportovania z územia 
Slovenska zahynulo v kon-
centračných táboroch viac 
ako 70 000 židovských obča-
nov.

     Keď si tieto historické 
súvislosti uvedomíme, je 
vzácne, že aj v takejto situácii 
sa našli odvážni ľudia, nevá-
hajúci riskovať svoj vlastný 
život a život svojich najbliž-
ších, a zachránili  dve židov-
ské rodiny. Právom im patrí 
ocenenie Spravodliví medzi 
národmi.

Sme vďační manželom 
Pavlíkovcom a Laure, že 
nám umožnili nahliadnuť 
do rodinného života svojich 
predkov, ale hlavne, že nám 
predstavili vzácne osobnosti, 
o ktorých treba hovoriť hlav-
ne medzi mladými ľuďmi a 
pripomínať ich odvahu a hr-
dinstvo...      

  Mariana KaMenSKá 

estrádna sála DK v Sere-
di bola aj tento rok dejis-
kom 9. ročníka Festivalu 
heligónkarov. na pódiu 
sa vystriedalo niekoľko 
účinkujúcich z rôznych 
regiónov Slovenska, Mo-
ravy a čiech. o tom, že 
ľudová harmonika má 
svojich stálych priazniv-
cov, svedčila aj bohatá 
účasť. Podujatie mode-
rovala spisovateľka ru-
žena Scherhauferová.

Tento rok festival podpori-
lo svojou účasťou 25 účin-
kujúcich, no organizátor 
podujatia Ladislav Skubeň 
si okrem nich pozval do Se-
rede aj špeciálnych hostí. 
Boli to profesionálni fuja-
risti z Detvy, ktorí so svojím 
vystúpením precestovali 
celú Európu a ešte aj kúsok 
ďalej. Dušan Céber a Milan 
Katreniak spolu hrajú na 
krásnych vyrezávaných fu-
jarách už viac ako  25 rokov.
„Dôvod, prečo som sa roz-
hodol tento rok zladiť heli-
gónku aj s fujarou, bol jas-
ný. Podľa môjho názoru sa 
aj spolu s gajdami vnímajú 
ako tradičný slovenský ľu-
dový nástroj. Minulý rok 
sme tu mali originálnu ter-

chovskú vrchársku muziku, 
ktorá je zapísaná ako súčasť 
kultúrneho dedičstva slo-
venského národa, presne 
tak isto ako fujara,“ povedal 
organizátor podujatia La-
dislav Skubeň.

Okrem pekných piesní a 
ľudovej hudby sa účinkujúci 
publiku každoročne pred-
stavia aj vo svojich tradič-
ných krojoch, čím zároveň 
reprezentujú svoj región. 
Tento jedinečný zážitok si 
prišlo vychutnať viac ako 
250 ľudí, ktorí sa na festival 
vždy veľmi tešia. Pri dobrej 
hudbe si poriadne oddých-
nu či zaspievajú.

Budúci rok sa bude ko-
nať jubilejný 10. ročník a 
Ladislav Skubeň už teraz 
plánuje, koho pozvať a ako 
program opäť spestriť. Pod-
ľa toho, čo mi prezradil, sa 
majú fanúšikovia heligón-
ky naozaj na čo tešiť. Ale 
zatiaľ je všetko iba v štádiu 
príprav a vzájomných roz-
hovorov, preto nebudem nič 
konkretizovať. Isté je len to, 
že bude opäť poriadne vese-
lo, a možno si k nám prídu 
zanôtiť aj folklórne ľudové 
súbory z partnerského mes-
ta Tišnov.
 StaniSlava Janegová

Dňa 21. marca 2016 sa v Bra-
tislave konalo celoštátne kolo 
Olympiády v nemeckom ja-
zyku. Sekundán, žiak Gymná-
zia Vojtecha Mihálika Michal 
Krivošík, vo svojej kategórii 
zvíťazil – získal 98% bodov, čo 

je vynikajúci výsledok. Držíme 
mu palce aj do budúcnosti, keď 
sa už bude môcť zúčastniť aj 
celosvetového kola tejto súťa-
že v Nemecku, čo sa v tejto ka-
tegórii ešte nedá. Blahoželáme, 
Miško!

Tento úspech nie je toh-
to roku jediný – naši nemči-
nári vyhrali takmer všetky 
kategórie na okresnom kole 
olympiády. Prvé miesto získa-
la aj Laura Gabrielová (4. roč.), 
Zuzana Drobná (sexta), Michal 

Krivošík (sekunda) a Sabína 
Klapuchová (kvarta) obsadila 
3. miesto. Karin Elkuch(tercia) 
vyhrala krajské kolo olympi-
ády a bola v celoslovenskom 
kole piata, čo je vynikajúci 
úspech. 



seredské novinky6

Program kina NOVA na máj 2016
www.kinonova.sered.sk
 
PRE DETI: ZOOTROPOLIS 
(Zootopia)
1. 5. 2016 nedeľa 16:30 2D
Vitajte v mestskej džungli! Ani-
mák.
USA, 110 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

NOC V NEW YORKU (Before 
We Go)
1. 5. 2016 nedeľa 20:30 2D
Jedna noc môže zmeniť celý váš 
život. Romantická komédia.
Hrajú: Chris Evans, Alice Eve, 
Emma Fitzpatrick, Mark Kassen, 
Beth Katehis, Elijah Moreland. 
USA, 89 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€
 
AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA 
ZÁZRAK (Jak básníci čekají na 
zázrak)
1. 5. nedeľa 18:30 2D, piatok 
21:00 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€
 
FK: BOJ (Krigen)
3. 5. 2016 utorok 19:30 2D
Ten skutočný boj čaká vojaka 
často až po návrate z bojového 
poľa domov. Dráma.
Hrajú: Pili Groyne, Benoît Poelvo-
orde, Catherine Deneuve
DNK, 115 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 3€, FK 2€
 
EUROKINO: V PIVNICI (Im 
Keller)
4. 5. 2016 streda 19:30 2D
V podzemí rakúskej duše. Doku-
ment.
Hrajú: Fritz Lang, Alfreda Klebin-
ger
AUT, 81 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3€
 
AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA 
ZÁZRAK (Jak básníci čekají na 
zázrak)
6. 5. 2016 piatok 21:00 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€
 

PRE DETI: PAT & MAT VO 
FILME (Pat & Mat ve filmu)
6. – 7. 5. 2016 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:00 2D
Dvojica majstrov Pat a Mat sa 
vracia na scénu, a to priamo v 
celovečernom filme pre celú ro-
dinu.
CZE, 80 min., ČV, MP, vstupné 2D 
4€
 
BABY KINO: ASTERIX: SÍDLO 
BOHOV (Asterix: Mansions of 
the Gods)
8. 5. 2016 nedeľa 10:00 2D
Asterix je späť! Animovaný hrdi-
novia z Galie opäť proti Rímu.
FRA, 85 min., SD, MP, vstupné 2D 
0.50€
 
PRE DETI: KNIHA DŽUNGLE 
(The Jungle Book)
8. 5. 2016 nedeľa 16:00 2D
Známy príbeh malého Mauglího 
v novom veľkolepom spracovaní 
pre celú rodinu.
USA, 110 min., SD, MP 7, vstupné 
2D 4€

DEŇ MATIEK (Mother´s day)
7. – 8. 5. 2016 sobota 18:00 2D, 
nedeľa 21:00 2D
Či pôjde o lásku novú, stratenú 
alebo nijakú – tento rok bude Deň 
matiek plný prekvapení!
Hrajú: Jennifer Aniston, Kate 
Hudson, Julia Roberts, Jason Su-
deikis
USA, 118 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4€

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 
(Captain America: Civil War)
5. – 8. 5. 2016 štvrtok 19:30 2D, 
sobota 20:30 2D, piatok 18:30 
3D, nedeľa 18:00 3D
Avengers sú rozdelení. Proti sebe 
stoja Iron man a Kapitán Ameri-
ka a nikto neustúpi!
Hrajú: Chris Evans, Robert 
Downey Jr., Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner 
USA, 150 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4€, 3D 6€

FK: PRÍBEH LESA (Les saisons)
10. 5. 2016 utorok 19:30 2D

Divoká príroda z prvej ruky. Do-
kument.
FRA, 97 min., ČD, MP, vstupné 2D 
3€, FK 2€
 
EUROKINO: NÓRSKY NINJA 
(Kommandør Treholt & 
ninjatroppen)
11. 5. 2016 streda 19:30 2D
Neskutočný príbeh o skutočnom 
nórskom politikovi Arne Trehol-
tovi, ktorý ako nórsky ninja chrá-
ni svoju krajinu počas špionážnej 
studenej vojny.
Hrajú: Mads Ousdal, Jon Øigar-
den. 
NOR, 77 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 3€

KOLÓNIA (Colonia)
12. – 14. 5. 2016 štvrtok 20:00 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
21:00 2D
Príbeh podľa skutočných uda-
lostí odohrávajúci sa v chilskej 
sektárskej kolónii Dignidad za 
Pinocheta.
Hrajú: Emma Watson, Daniel 
Brühl, Michael Nyqvist. 
USA, 110 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€
 
PRE DETI: ANGRY BIRDS VO FIL-
ME (The Angry Birds Movie)
12. – 15. štvrtok 18:00 2D, piatok 
17:00 3D, sobota 16:00 3D, nedeľa 
16:00 2D
Slávne naštvané vtáky mieria ko-
nečne na filmové plátna v animo-
vanom dobrodružstve pre celú 
rodinu!
USA, 97 min., SD, MP, vstupné 2D 
4€, 3D 6€

NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA 
(Les Visiteurs: La Révolution)
13. – 15. 5. 2016 piatok 21:00 2D, so-
bota 18:00 2D, nedeľa 18:00 2D
Magori zo stredoveku sa znova 
pustia do cestovania v čase a sta-
nú sa návštevníkmi v dobe, v kto-
rej sa ľahko stratí... hlava.
Hrajú: Christian Clavier, Jean 
Reno. 
FRA, 109 min., ČD, MP 12, vstupné 
2D 4€
 
FK: TRABANTOM DO POSLEDNÉ-
HO DYCHU (Trabantem do po-
sledního dechu)
15. – 17. 5. 2016 nedeľa 21:00 2D, uto-
rok 19:30 2D
Unikátny cestovateľský zážitok v 

Tichomorí. Cestovateľský doku-
ment.
Hrajú: David Novotný, Zdeněk 
Krátký, Jakub Nahodil, Dana Zla-
tohlávková.
CZE, 95 min., ČV, MP, vstupné 2D 
3€, FK 2€
 
EUROKINO: TURNÉ (Tournée)
18. 5. 2016 streda 19:30 2D
Zlatý vek kyprej burlesky. Komé-
dia.
Hrajú: Mathieu Amalric, Anne 
Benoit. 
FRA, 111 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4€
 

 
TEÓRIA TIGRA (Teorie tygra)
19. – 22. 5. 2016 štvrtok 19:30 2D, 
nedeľa 21:00 2D
Aj skrotení muži môžu zdivočieť. 
Komédia.
Hrajú: Jiří Bartoška, Eliška Balze-
rová, Iva Janžurová. 
SVK, 101 min., ČV, MP 12, vstupné 
2D 4€
 
SUSEDIA NA ODSTREL 2 
(Neighbors 2: Sorority Rising)
20. – 21. 5. 2016 piatok 19:00 2D, 
sobota 21:00 2D
Len čo sa zbavili jedných nepoho-
dlných študentov, príde to sused-
stva horšie – študentky.
Hrajú: Seth Rogen, Rose Byrne, 
Zac Efron, Chloë Grace Moretz, 
Lisa Kudrow.
USA, 97 min., ST, MP 15, vstupné 
2D 4€

PRE DETI: KNIHA DŽUNGLE 
(The Jungle Book)
20. – 21. 5. 2016 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:00 3D
Známy príbeh malého Mauglího 
v novom veľkolepom spracovaní 
pre celú rodinu.
USA, 110 min., SD, MP 7, vstupné 
2D 4€, 3D 6€

POLEDNICE (Polednice)
20. – 22. 5. 2016 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:00 2D, nedeľa 18:00 
2D
Podarí sa Eliške zachrániť seba i 
dcéru pred mysterióznym zlom 
skôr, než ju úplne ovládne tieň 
Polednice alebo vlastné šialen-
stvo? Horor.
Hrajú: Aňa Geislerová, Karolína 
Lipowská. 

CZE, 90 min., OR, MP 12, vstupné 
2D 4€

PRE DETI: ANGRY BIRDS VO 
FILME (The Angry Birds Movie)
22. 5. 2016 nedeľa 16:00 2D
Slávne naštvané vtáky mieria ko-
nečne na filmové plátna v animo-
vanom dobrodružstve pre celú 
rodinu!
USA, 97 min., SD, MP, vstupné 2D 
4€, 3D 6€
 

FK: PARA NAD RIEKOU (Para 
nad riekou)
24. 5. 2016 utorok 19:30 2D
Dokumentárna hudobná jam 
session s Lacom Deczim.
Hrajú: Laco Deczi, Ľubomír Ta-
maškovič, Ján Jankeje. 
SVK, 90 min., OR, MP 15, vstupné 
2D 3€ FK 2€
 

EUROKINO: HLAVU HORE (La 
tête haute)
25. 5. 2016 streda 19:30 2D
Bojovať. Veriť. Nestrácať nádej. 
Sociálna dráma.
Hrajú: Catherine Deneuve, Rod 
Paradot.
FRA, 120 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3€

PRE DETI: ALICA V KRAJINE ZA 
ZRKADLOM 
(Alice Through the Looking 
Glass)
26. – 29. 5. 2016 štvrtok 18:00 2D 
SD, piatok 19:00 2D ST, sobota 
16:00 3D ST, nedeľa 16:00 2D SD
Už je znova Čas na trochu blázni-
vé dobrodružstvo.
Hrajú: Johnny Depp, Anne 
Hathaway, Mia Wasikowska, Sa-
cha Baron Cohen, Alan Rickman. 
USA, 105 min., SD, MP 7, vstupné 
2D 4€, 3D 6€
 
PRE DETI: ANGRY BIRDS VO 
FILME (The Angry Birds Movie)
27. 5. 2016 piatok 17:00 2D
Slávne naštvané vtáky mieria ko-
nečne na filmové plátna v animo-
vanom dobrodružstve pre celú 
rodinu!
USA, 97 min., SD, MP, vstupné 2D 
4€, 3D 6€
 
X-MEN: APOKALYPSA (X-Men: 
Apocalypse)
26. – 29. 5. 2016 štvrtok 20:00 

2D, sobota 20:30 2D, nedeľa 
18:00 3D
Apocalypse, prvý a najsilnejší z 
mutantov sa prebudil po tisícich 
rokoch s cieľom nastoliť nový 
svetový poriadok.
Hrajú: James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence, 
Hugh Jackman, Channing Ta-
tum, Olivia Munn.
USA, 142 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4€, 3D 6€
 
AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY (Jak 
se zbavit nevěsty)
27. – 29. 5. 2016 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:00 2D, nedeľa 20:30 
2D
Muži majú svoj rozum, ženy svo-
ju taktiku. Komédia.
Hrajú: David Matásek, Lenka Vla-
sáková, Andrea Kerestešová
CZE, 89 min., ČV, MP 12, vstupné 
2D 4€
 
FK: POKLAD (Le Tresor / 
Comoara)
31. 5. 2016 utorok 19:30 2D
Bláznivá komédia o hľadaní jed-
ného dobre zakopaného pokladu.
Hrajú: Cuzin Toma, Adrian Pur-
carescu, Corneliu Cozmei, Cristi-
na Toma. 
ROM, 89 min., ČT, MP, vstupné 2D 
3€, FK 2€
 
PRIPRAVUJEME:
Warcraft, Ninja korytnačky 2, V 
zajatí démonov 2, Centrálna in-
teligencia, Hľadá sa Dory, Podfu-
kári: 2. Dejstvo, Deň nezávislosti: 
Nový útok, Legenda o Tarzanovi, 
Šéfka, Ostrí chlapci, Hra peňazí
 
ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ
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 KINA NOVA SEREĎ
FINANČNE PODPORIL AUDIOVI-
ZUÁLNY FOND
 KINO NOVA JE ČLENOM EUROPA 
CINEMAS
Autor: Kino NOVA Sereď 

Pietna spomienka
V seredskom múzeu holo-
kaustu sa konala pietna 
spomienka venovaná 
všetkým obetiam, ktoré 
zahynuli v koncentrač-
ných táboroch. Tento 
moment bol o to silnejší, 
že práve v tento deň, čiže 
22. marca, prišlo v Bruseli 
k ďalším teroristickým 
útokom, kde prišli o život 
nevinní ľudia. Prítomní 
všetkým obetiam veno-
vali minútu ticha.

Pietna spomienka na obe-
te holokaustu začala doku-
mentom a výpoveďou He-
leny Weinwurmovej, ktorá 
prežila tábor smrti v Osvien-
čime. Do podrobností opi-
sovala, čo sa tam dialo, kto 

bol odsúdený na smrť hneď 
a kto si musel na ňu chvíľu 
počkať. Film bol doplnený o 
autentické zábery a bolo veľ-
mi ťažké pozerať sa na to, čo 
všetko museli prežívať ľudia 
v koncentračnom tábore. 
Napriek tomu povedala, že 
vo svojom srdci necíti žiad-
nu nenávisť. Zároveň však 
ľudí žiadala, aby si otvorili 
srdce a boli k iným ľudom 
láskaví bez ohľadu na to, 
akého sú vierovyznania či 
farby pleti.
Prvý transport s mladými 
židovskými ženami odišiel 
do koncentračného tábo-
ra Auschwitz z Popradu 25. 
marca 1942. Po ňom nasledo-
vali ďalšie. Tie smerovali do 
vyhladzovacích a koncen-

tračných táborov v Poľsku. 
Väčšina Židov sa už domov 
nikdy nevrátila. Na ich pa-
miatku predniesol modlitbu 
Kadiš v hebrejskom jazyku 
Tibor Hass zo Židovskej ná-
boženskej obce v Galante.
Obdobie holokaustu je ne-
ospravedlniteľné, zverstvá 
páchané na ľuďoch nemali 
hranice. No ani v dnešných 
časoch to nie je úplne bez-
problémové. Nedávne tero-
ristické útoky v Paríži alebo 
najnovšie v Bruseli, pri kto-
rých zahynuli nevinní ľudia, 
sú toho jasným dôkazom.
Spomienka na obete holo-
kaustu sa nekonala náho-
dou v baraku č. 4. Hneď na 
druhý deň tam začínajú s 
výstavbou expozície, kto-

rá bude venovaná všetkým 
zavraždeným Židom zo Slo-
venska a tým ľuďom, kto-
rí im pomáhali a riskovali 
vlastné životy, za čo dostali 
najvyššie izraelské vyzna-
menanie Spravodliví medzi 
národmi.
„Bola to strašná doba. Ľudia 
boli zbavení úcty, slušnosti 
a všetkého, čo človeka robí 
človekom. Verím, že tieto 
priestory budú navštevovať 
deti a mladá generácia, a 
bude to súčasťou ich vzde-
lania hlavne preto, aby sa 
takéto niečo už nikdy nezo-
pakovalo,“ povedal primátor 
mesta Sereď Martin Tomčá-
nyi.

StaniSlava Janegová 
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Dve družstvá našich žia-
kov sa 14. 4. 2016 zúčastnili 
okresného kola súťaže Mla-
dých záchranárov civilnej 
ochrany v Galante. Súťažili 
zmiešané 4-členné družstvá. 
Našu školu reprezentovali 
v 1. družstve: Bobek, Pauer, 
Mesárošová a Horváthová, v 
2.družstve: Javor, Hilkovič, 
Naďová, Némethová. Žiakov 
pripravovala pani učiteľka 
Čomajová. V tejto súťaži žiaci 
súťažia v disciplínach:

Testy z dopravnej výchovy, 
civilnej ochrany, zdravot-
níckej prípravy a požiarnej 
ochrany
1. Požiarna príprava
2. Civilná ochrana, ktorá po-
zostáva z: OM – Ochranná 
maska, I PIO – prostriedky 
individuálnej ochrany jed-
notlivca, VaV – Varovné sig-
nály a EVA – evakuácia
3. Streľba zo vzduchovej 
pušky
4. Zdravotná príprava

5. Topografia
 
Všetky tieto disciplíny druž-
stvo absolvuje počas trate 
na čas. Naši žiaci nenechali 
nikoho na pochybách, že pu-
tovný pohár, ktorý priniesli 
po minuloročnom víťazstve, 
je v správnych rukách. Vrátil 
sa opäť do vitríny v našej ško-
le a pribudol k nemu aj pohár 
za 2. miesto.
Na Majstrovstvá Slovenska, 
ktoré sa uskutočnia v júni, 

postúpili spomedzi 15 zú-
častnených družstiev:
1. ZŠ J. Fándlyho Sereď 2.
2. ZŠ J. Fándlyho Sereď 1.
3. ZŠ J. A. Komenského 
Sereď 2.
 
Žiakom ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu školy, p. učiteľ-
ke za výbornú prípravu detí 
a držíme palce na majstrov-
stvách Slovenska.

  JaroSlav čoMaJ

Súťaž Hnúšťanský akord pre 
žiakov prvého stupňa zák-
ladných umeleckých škôl je 
zameraná na ich teoretické 
a tvorivé vedomosti v oblas-
ti hudobnej náuky. Cieľom 
tejto súťaže je prehĺbiť vzťah 
žiakov k predmetu hudobnej 
teórie a zvyšovať ich vedo-
mostnú úroveň. Vyhlasova-
teľom je Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a uspo-
riadateľmi celoslovenského a 
medzinárodného kola je Zák-
ladná umelecká škola a Mest-
ský úrad v Hnúšti.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku v Hnúšti sa v dňoch 
20. a 21. marca 2016 konal 18. 
ročník  celoslovenského kola 
Hnúšťanského akordu, do 
ktorého sa prebojovali po ab-

solvovaní školských, okres-
ných a krajských kôl tí naj-
lepší – 18 družstiev z 8 krajov 
Slovenska. Trnavský kraj re-
prezentovali všetky tri druž-
stvá zo  Základnej umeleckej 
školy J. Fischera-Kvetoňa v 
Seredi.

Každé družstvo tvorí sku-
pinka troch žiakov navštevu-
júcich na ZUŠ rôzne hudobné 
nástroje. Súťaž je zameraná 
na 4 oblasti, do ktorých pat-
ria stupnice, intervaly, akor-
dy, hudobné nástroje, dejiny 
hudby, tvorivosť a ukážky hu-
dobných diel. Všetky úlohy sa 
riešia hravou formou doplňo-
vačiek, skladačiek, lúštenia 
krížoviek a pod. Nároky na 
vedomosti sú vysoké a žia-
ci zo Serede obstáli vo veľkej 
konkurencii naozaj výborne. 

Družstvo A (najmladší žiaci 
do 11 rokov) v zložení Ema 
Borkovičová, Zuzana Javoro-
vá a Jozef Maron si vybojovali 
štvrté miesto, družstvo B (do 
13 rokov) žiakov Dominiky 
Dubayovej, Kláry Ištokovej a 
Evy Mančíkovej si obhájilo 
prvenstvo z vlaňajšieho roku 
a družstvo C – Alica Ištoková, 
Ema Uramová a Eva Ďuricová 
skončilo na veľmi peknom 
druhom mieste. Treba pripo-
menúť, že družstvo B získalo 
okrem víťazstva vo svojej ka-
tegórii aj titul MuMudr (Mu-
zikant Mudrlant) v tvorivej 
aktivite, ktorú každoročne 
pripravuje hudobný skla-
dateľ Juraj Hatrík a PaedDr. 
Eva Čunderlíková. Deti sa 
pripravovali pod vedením 
pedagógov Mgr. Magdy Vrá-

belovej, Bc. Martiny Gálovej 
a pri odovzdávaní cien neza-
budli poďakovať ani učiteľke 
PaedDr. Eve Sivekovej, ktorá 
sa zo zdravotných dôvodov 
nemohla s nimi súťaže zú-
častniť, ale žiakov dlhodobo 
pripravovala, celý prenos sle-
dovala na internete a držala 
im palce.

Súťaž sponzoruje rodák z 
Hnúšte, hudobný skladateľ 
Ján Valach, žijúci v Belgicku, 
a o dobrú atmosféru a dyna-
mický priebeh sa postarala 
Mgr. Gabriela Füssyová, ktorá 
pripravila rad zaujímavých 
úloh. Deti sa potešili pekným 
cenám, ale okrem nich si do-
mov odniesli aj nové priateľ-
stvá, veľa krásnych zážitkov 
a nových poznatkov.

 MagDa vrábelová

Počas veľkonočných sviatkov 
sa v Prahe uskutočnil už 25. 
ročník tradičného hádzanár-
skeho sviatku mládeže PRA-
GUE HANDBALL CUP, kto-
rého sa zúčastnilo vyše 400 
družstiev z 28 štátov sveta. Na 
tomto vynikajúcom turnaji 
tradične nechýbali dievčatá z 
HK Slávia Sereď. Hoci na tur-
naj odchádzali veľmi skrom-
ne, svojimi výkonmi milo 
prekvapili svojich fanúšikov, 
rodičov a trénerov. Vstup do 
turnaja im nevyšiel, vo svo-
jom prvom vystúpení ťahali 
za kratší koniec a podľahli 

žiačkam DHK Slavoj Žirovi-
ce 9:16. V ďalších zápasoch vo 
svojej skupine však nenašli 
premožiteľa a postupne zvíťa-
zili nad HK Slávia Partizánske 
18:7, Astrou Praha 17: 9, TJ So-
kol Újezd u Brna 25:4, TJ Sokol 
Hrabuvka 20:6, Sokolom Písek  
11:7 a obsadili druhé miesto. 
Vo štvrťfinále narazili na TJ 
Jiskra Třeboň. Zápas bol veľ-
mi vyrovnaný a o výsledku 
rozhodovalo využitie každej 
chybičky súpera. Mladé slá-
vistky celý zápas vyhrávali a 
nakoniec dosiahli víťazstvo 
13:10. Semifinálovými sú-

perkami boli dievčatá z ma-
ďarského NKSE Szigetszent-
miklos. Okrem úvodu, ktorý 
bol vyrovnaný, jednoznačne 
dominovali maďarské hráč-
ky, ktoré zaslúžene zvíťazili 
26:12. V boji o tretie miesto 
sa Seredčanky opäť stretli s 
dievčatami zo Žirovíc. Bol to 
celkom iný zápas, ako zápas 
v základnej skupine. Obidve 
družstvá chceli zvíťaziť, a tak 
predvádzali rýchlu a na ich 
vek peknú hru. Nakoniec sa z 
víťazstva 18:13 tešili dievčatá 
zo Žirovíc, ale ani Seredčanky 
nemuseli plakať, lebo za svoj 

výkon boli odmenené krás-
nym pohárom za 4. miesto.
Avšak až budúcnosť ukáže, 
koľko dievčat vydrží hrať 
túto zaujímavú a rýchlu hru 
a bude si vážiť, čo všetko pre 
nich urobil klub, mesto a tré-
neri.
Sláviu Sereď reprezentova-
li: E. Očenášová, E. Javorová, 
M. Bojňanská, D. Mališová, V. 
Ducká, J. Osazee, L. Slobodová, 
N. Meszarosová, L. Nagyová, 
M. Stanková, K. Chrupková
Tréneri: Mgr. M. Novák, J. Se-
kereš, J. Vavrinec. 

 Milan nováK

Tento rok, ako aj pominu-
lé roky, zakvitla ZŠ Juraja 
Fándlyho žltými narcismi. 
V piatok 15. apríla 2016 sa 
u nás totiž konala verejno-
-prospešná finančná zbier-
ka Ligy proti rakovine. Deň 
narcisov je dňom boja proti 
rakovine, ktorý sa nesie v žl-
tej farbe umelých a živých 
narcisov na podporu všet-
kých, ktorí čelia tejto zá-
kernej chorobe. V tento deň 
tak bolo možné stretnúť na 
chodbách našej školy, ale aj 
v meste Sereď, našich šty-
roch dobrovoľníkov, ktorí 
ponúkali narcisy. Kúpením 
tohto jarného kvietku za 

dobrovoľnú sumu každý 
vyjadril spolupatričnosť 
a podporu onkologickým 
pacientom. Deň narcisov 
je jedným dňom v roku, 
kedy pomôcť je veľmi jed-
noduché a nevyžaduje od 
nikoho veľa plánovania ani 
času. Podarilo sa nám vy-
zbierať sumu 327,52 €.Vý-
nos zbierky bude použitý 
na realizáciu programov, 
aktivít a projektov v pro-
spech pacientov a ich rodín, 
na podporu medicínskych 
a výskumných projektov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli!
 natália balážová

v marci 2016:
Ľudovít Marcinkech (1950), 
Mária Filová (1942), Terézia 
Gašparíková (1920), Miro-
slav Hanák (1945), František 
Ďuriš (1936), Július Zvodár 
(1933), Božena Hajtmánko-
vá (1947), 
Ivan Galbavý (1958), Jozef 
Gašparík (1952), Ing. Kenet 

Polednák (1934)
 
v apríli 2016:
Igor Miklošík (1964), Ľudo-
vít Skaličan (1938), Mária 
Suchopová (1941), Milan 
Javor (1926), Valéria Bara-
nayová (1929), Vilma Hubi-
náková (1938) 
 čeSť icH PaMiatKe!

OPUSTILI NÁS:

Z reštaurátorského ateliéru 
Ivana Galamboša

Suverénny postup na Majstrovstvá Slovenska

Naši žiaci v celoslovenskom kole súťaže Hnúšťanský akord

Pohár pre mladé Seredčanky z Prahy

Deň narcisov 
na ZŠ J. Fándlyho

je názov výstavy v Mestskom 
múzeu v Seredi, ktorá bude 
otvorená v piatok 6. mája 2016 
o 17. hodine. Výstavná prezen-
tácia zachytáva prácu a dielo 
významného slovenského 
reštaurátora Ivana Galambo-
ša, ktorý reštauruje vzácne 
historické knihy, listiny, ru-
kopisy či umelecké diela na 
papieri a pergamene. Dlhé 
roky pôsobil ako vysokoškol-
ský pedagóg na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratisla-
ve. V súčasnosti je hlavným 
reštaurátorom v Slovenskom 
národnom archíve v Bratisla-
ve. Počas výstavy sa uskutoč-
nia autorské prednášky pre 

študentov stredných škôl (24. 
– 25. mája 2016)  a verejnosť 
(21. mája 2016 o 10.00 hod.). 
Výstava bude sprístupnená od 
7. mája do 11. júna 2016.  

Ivan Galamboš sa narodil 
26. 1. 1940 v Holíči. Študoval 
na Štátnej priemyselnej ško-
le grafickej v Prahe, odbor 
konzervovanie a reštaurova-
nie písomných a knižných 
pamiatok, na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave od-
bor archívnictvo a na Aka-
demie der bildenden Künste 
Wien (Akadémia výtvarných 
umení vo Viedni) u profesora 
Otta Wächtera špecializáciu 
reštaurovania papiera a gra-

fiky. V posledných rokoch 
pôsobí pedagogicky ako hos-
ťujúci docent na VŠVU v Bra-
tislave. Dlhoročne sa venuje 
reštaurovaniu a tvorbe faksi-
mílií, vzácnych historických 
listinných dokumentov pre 
rôzne svetové expozície a do-
máce múzeá a umeleckých 
diel pre galérie a múzeá. Za 
celoživotný prínos v odbore 
reštaurátorstvo historických 
dokumentov a umeleckých 
diel mu prezident Slovenskej 
republiky udelil v r. 2011 Rad 
Ľudovíta Štúra II. triedy. 
      Výstavou Z reštaurátor-
ského ateliéru Ivana Ga-
lamboša chcú organizátori, 

Mestské múzeum v Seredi 
a Slovenský národný archív 
v Bratislave, priblížiť prácu 
významného reštaurátora 
Ivana Galamboša a poukázať 
na význam reštaurovania – 
predĺženia života originálu 
a záchrany dokumentov a 
kníh, ktoré sú aj záchranou 
pamäti ľudstva. Na výsta-
ve je možné uvidieť kópie 
reštaurovaných listín – fak-
simílie, listiny z 13. storočia, 
najstaršiu uhorskú kroniku, 
kópiu Zoborskej listiny z r. 
1111, najstaršiu uhorskú kro-
niku, knihu hostí prezidenta 
Slovenskej republiky a ďalšie. 
 Mária DiKová

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

OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER - APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° 
hod., INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, 

e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac MÁJ 2016

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami

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

kostola
 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký   

VÝSTAVY A PODUJATIA:
„Z REŠTAURÁTORSKÉHO ATELIÉRU IVANA GALAMBOŠA“

Reštaurovanie historických kníh, umeleckých diel a 
rukopisov 

Výstava o práci a diele významného slovenského 
reštaurátora Ivana Galamboša 

v spolupráci so Slovenským národným archívom v 
Bratislave

Výstava potrvá od  7. 5. 2016 do  11. 6. 2016 
-----------------------------

„MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ – NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 
2016“

Program: 

REŠTAUROVANIE STARÝCH KNÍH, LISTÍN A RUKOPISOV
 Prednáška autorizovaného reštaurátora Ivana Galamboša

10.00 – 12.00 h 

Prehliadka expozícií a výstav s odborným výkladom s 
voľným vstupom

13.00 – 16.00 h a 18.00 – 21.00 h 

„CLOSE HARMONY FRIENDS“
16.30 h – Koncert  a´cappella v Múzejnej záhrade, vstupné 

5 € 

Pripravujeme výstavy:

„Návraty do minulosti – Germáni a Rimania“
Výstava najnovších archeologických nálezov na území 

Serede
v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre
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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 !

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

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%  - MÁJOVÉ  ZĽAVY 
V  KNÍHKUPECTVE  

SLNEČNICA 
• 10% zľava na knihy o 

láske, romantické knihy, 
knihy pre ženy

• 10% zľava  na knihy o 
zdravom životnom štýle 

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 260 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

 

� NOVINKY 
� BESTSELLERY
� CENOVÉ BOMBY
� DARČEKY

máj 2016

aj zlÍ l’udia
robia svet
lepŠÍm
miestom
Jonas Jonasson
Zabijak Anders a jeho priatelia 
(a sem-tam nejaký nepriateľ)
Milovali ste Storočného starčeka a Analfabetku?
Pripravte sa na ďalšiu bláznivú jazdu – prichádza
Zabijak Anders a jeho priatelia! Čo sa stane, keď
sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého
bordelu a slávny národný zabijak? Táto nesvätá tro-
jica v dobrom aj zlom otrasie celým Švédskom. 
Ich príbehy pobavia aj rozosmejú, ale do  literatúry
vstúpili najmä preto, aby sme hlbšie vnímali 
svet, ktorý nás obklopuje, a robili ho lepším.

304 strán 13,90 €

PONUKA PLATÍ LEN V KNÍHKUPECTVÁCH KNIŽNÝ RAJ OD 1. 5. DO 31. 5. 2016!

DARČEK ZA NÁKUP
KU KAŽDÉMU nákupu nad 10 € 
si môžete vybrať jednu z týchto troch
kníh len za 0,10 €!

Ponuka platí len do vyčerpania zásob!

ZĽAVY NA KNIHY AŽ DO 80 %

11,90 € 4,00 €

Ann Learyová
Priateľky z mokrej švrte

13,90 € 5,00 €

John Grisham
Kedy zabiť

24,90 € 15,00 €

Michael Collins
Vatikán

4,90 € 1,00 €

Bernadette Cuxartová
Vymodeluj si...

10,56 € 2,00 €

Tony Glenville
Imidž úspešného muža

12,90 € 3,50 €

Braňo Deák
Chute a vône života
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Chcete u nás inzerovať? 

Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677
e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

    
A. Žarnova 14, Trnava, (oproti vchodu do Fakultnej nemocnice)

TP6306182TP6306034

TP63020351

Novootvorený 
vlasový salón

BEAUTY
Malá ulička - novostavba, SEREĎ, t.č.: 0915 151 927
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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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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“

T
P
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24

1

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

T
P
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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 %
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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

T
P
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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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Úspechy žiakov CZŠ 
sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Pohár pre mladé 
Seredčanky z Prahy

V súčasnosti sa naliehavo 
vynára potreba viesť deti k 
niečomu „krásnemu“, po-
môcť im hlbšie poznať li-
terárne dielo, cibriť pamäť 
alebo im dať možnosť, aby 
si vyskúšali svoju odvahu a 
postavili sa pred publikum. 
Okresná postupová súťaž v 
umeleckom prednese poé-
zie a prózy s názvom Čaro 
slova, ktorá sa uskutočni-
la  v dňoch  12. – 14. apríla 
2016, vytvorila priestor pre 
prezentáciu a tvorivý rast 
všetkých záujemcov o lite-
ratúru a umelecký prednes.

Zazneli ukážky v poda-
ní mladších i starších re-
citátorských talentov z 
jednotlivých základných 
škôl. Konkurencia bola na-
ozaj veľká, najmä v próze. 
V jednotlivých kategóriách 
okresnej súťaže bolo viace-
ro umiestnení, ale len víťazi 
si svojím prvenstvom za-
bezpečili postup na krajskú 
súťaž v umeleckom pred-
nese poézie a prózy Hollé-
ho pamätník 2016, ktorá sa 

uskutoční 28. – 29. apríla 
2016 v Trnave. Naša žiačka 
4. ročníka Nina Dudiňáková 
získala 1. miesto v I. kategó-
rii s ukážkou D. Pokornej 
Slnečnicová mama, Terezka 
Farská, žiačka 7. ročníka, 1. 
miesto s ukážkou T. Mešťa-
novej Kráska a netvora, Zora 
Valábková, žiačka 7. ročníka, 
získala 2. miesto v  III. ka-
tegórii s ukážkou J. Stan-
kovianskej Dinda. Ninka a 
Terezka si tak zabezpečili 
postup do krajského kola a 
boli vybrané ako reprezen-
tantky okresu Galanta. Všet-
kým srdečne blahoželáme a 
veríme, že našu školu budú 
takto krásne reprezentovať 
aj na krajskom kole súťaže.

 Darilo sa nám i v mate-
matických, žiakmi nie veľ-
mi obľúbených, súťažiach. 
Žiak 3. ročníka Matej Kurbel 
uspel v matematickej Pyta-
goriáde, kde získal krásne 1. 
miesto. V mesiaci apríl sa 
konala aj celoslovenská sú-
ťaž Matematický klokan. I v 
tomto roku sa vyše 55 tisíc 

žiakov na Slovensku, me-
dzi nimi aj žiaci našej školy, 
odhodlalo zmerať si sily so 
svojimi rovesníkmi a doká-
zať, že im to „páli“. Museli sa 
popasovať nielen s tradič-
nými úlohami, aké všetci 
poznáme zo školskej mate-
matiky, ale museli uplatniť 
aj svoje vedomosti a hlavne 
logické myslenie pri riešení 
rôznorodých zaujímavých i 
zábavných úloh. Najväčšiu 
radosť nám urobil tretiak 
Matej Kurbel. Svojím 100 
%-ným výsledkom sa zara-
dil medzi 77 najšikovnejších 
matematikárov Slovenska a 
vo svojej kategórii porazil 7 
300 súperov.

Jarné mesiace boli vôbec 
bohaté na rôzne súťaže a 
aktivity. Žiaci našej školy sa 
zapojili aj do čitateľsko-vý-
tvarnej súťaže pre žiakov 2., 
3. a 4. ročníka základných 
škôl Čitateľský oriešok. Žia-
ci si najprv prečítali dva 
príbehy z pracovných zoši-
tov Tajomstvá sveta pre 2., 
3. a 4. ročník, ktoré vydáva 

odborné nakladateľstvo RA-
ABE. Na konci textov našli 
jednoduché aj zložitejšie 
otázky, ktorými sa museli 
prelúskať, t. j. správne od-
povedať na otázky súvisiace 
s textom. Po vypracovaní 
úloh pokračovali výtvar-
nou časťou súťaže, v ktorej 
mohli prejaviť svoju fan-
táziu a výtvarné zručnosti. 
Ich úlohou bolo prepojiť 
dva prečítané príbehy do 
jedného jediného obrázku 
– skrátka, vymyslieť svoj 
vlastný príbeh v podobe 
kresby. Z celkového počtu 
takmer 13 000 prác, ktoré 
do súťaže zaslali základné 
školy z celého Slovenska, 
odborná porota vybrala 999 
kresieb. Henrieta Lenčéšo-
vá získala Ocenenie nakla-
dateľstva RAABE – krásne 3. 
miesto.

 
vŠetKýM  ÚSPeŠnýM  

žiaKoM   SrDečne  
gratUlUJeMe
cZŠ Sv. cyrila 

a MetoDa v SereDi 

Počas veľkonočných sviat-
kov sa v Prahe uskutočnil už 
25. ročník tradičného hádza-
nárskeho sviatku mládeže 
PRAGUE HANDBALL CUP, 
ktorého sa zúčastnilo vyše 
400 družstiev z 28 štátov sve-
ta. Na tomto vynikajúcom 
turnaji tradične nechýbali 
dievčatá z HK Slávia Sereď. 
Hoci na turnaj odchádzali 
veľmi skromne, svojimi vý-
konmi milo prekvapili svo-
jich fanúšikov, rodičov a tré-
nerov. Vstup do turnaja im 
nevyšiel, vo svojom prvom 
vystúpení ťahali za kratší 
koniec a podľahli žiačkam 
DHK Slavoj Žirovice 9:16. V 
ďalších zápasoch vo svojej 
skupine však nenašli pre-
možiteľa a postupne zvíťa-
zili nad HK Slávia Partizán-
ske 18:7, Astrou Praha 17: 9, 
TJ Sokol Újezd u Brna 25:4, 
TJ Sokol Hrabuvka 20:6, So-
kolom Písek  11:7 a obsadili 
druhé miesto. Vo štvrťfinále 
narazili na TJ Jiskra Třeboň. 
Zápas bol veľmi vyrovnaný 
a o výsledku rozhodovalo 
využitie každej chybičky 
súpera. Mladé slávistky celý 
zápas vyhrávali a nakoniec 
dosiahli víťazstvo 13:10. Se-
mifinálovými súperkami 

boli dievčatá z maďarského 
NKSE Szigetszentmiklos. 
Okrem úvodu, ktorý bol vy-
rovnaný, jednoznačne do-
minovali maďarské hráčky, 
ktoré zaslúžene zvíťazili 
26:12. V boji o tretie miesto 
sa Seredčanky opäť stretli s 
dievčatami zo Žirovíc. Bol to 
celkom iný zápas, ako zápas 
v základnej skupine. Obidve 
družstvá chceli zvíťaziť, a 
tak predvádzali rýchlu a na 
ich vek peknú hru. Nako-
niec sa z víťazstva 18:13 tešili 
dievčatá zo Žirovíc, ale ani 
Seredčanky nemuseli plakať, 
lebo za svoj výkon boli od-
menené krásnym pohárom 
za 4. miesto.

Avšak až budúcnosť uká-
že, koľko dievčat vydrží hrať 
túto zaujímavú a rýchlu hru 
a bude si vážiť, čo všetko pre 
nich urobil klub, mesto a tré-
neri.

Sláviu Sereď reprezento-
vali: E. Očenášová, E. Javo-
rová, M. Bojňanská, D. Ma-
lišová, V. Ducká, J. Osazee, L. 
Slobodová, N. Meszarosová, 
L. Nagyová, M. Stanková, K. 
Chrupková

Tréneri: Mgr. M. Novák, J. 
Sekereš, J. Vavrinec. 
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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 Voderady
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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.

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

0905 605 088
83 000.-€3 izb.RD

Vinohrady n/ Váhom
RD je v stave projektu. 

Úžitková plocha pozemku 
je 455m2. K pozemku 

prináleží aj podiel cesty.

65 000.-€RD

Gáň
Rodinné domy sú v stave 
holo bytu.  Domy stoja v 

radovej zástavbe na 
pozemkoch od 120 m2.

85 000.-€4 izb.RD

Sereď , ul. A. Hlinku

75 000.-€4 izb.byt

Gáň
3i holo byty v rozvíjajúcej 

sa obci Gáň. Úžitková 
plocha bytu je 53m2, terasa 

alebo balkón 7m2.

65 000.-€3 izb. byt

Dolná Streda
Celková výmera 

pozemkov je 678m2. 
Cesta, inžinierske siete 

DOKONČENÉ.

34 000.-€Pozemok

Dolná Streda
 Celková výmera 

pozemkov je 865m2. 
Cesta, inžinierske siete 

DOKONČENÉ.

44 500.-€

Vinohrady n/ Váhom
Pozemok je vhodný na 

výstavbu rek. domu. 
Plocha: pozemku 1147m2. 

šírka 33m dĺžka 35m.

25.-€ / m2

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

Pozemok Pozemok

Dolná Streda

Nadštandardný, priestran-
ný. Úžitková plocha bytu je 
94m2. Byt sa nachádza na 

4 poschodí.

63 000.-€4 izb.RD

Sereď, Hornočep.
RD je v pôvodnom stave. 
Úžitková plocha pozemku 

je 1372m2, podlahová 
120m2, zastavaná 471m2.

88 000.-€RD

Sereď, Vážska ul.
Úžitková plocha je 804m2, 
podlahová 125m2, zasta-

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

SEREĎ - PEKNÝ DOM VO VÝBORNOM STAVE
4 izb. RD je skolaudovaný 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.

Celková plocha pozemku 
je 184m2 ku ktorému 

prináleží jedno parkovacie 
miesto.

NOVÁ CENA: 169 000.-€
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 stavanie plotov
 betonovanie chodníkov
 pokládka zámkovej dlažby
 kamenný koberec
 krovy  debniace a betonarské práce
 výmena a montáž všetkých 
   druhov práce
 výmena strešných krytín
 zateplovanie domov 
 tepelná izolácia
 sadrokartón  maliarské práce
 omietky  fasády  stierky  obklady  dlažby
 kúpeľne  bazény  klampiarské práce
 odvoz stavebnéj sute kontajnermi
 

 

Kompletné výstavby a rekonštrukcie   

 VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE

RODINNÉ DOMY 

 debniace a betonarské práce
na kľúč

TAM KDE SA NIKTO NEDOSTANE
www.kurbeljan.sk, kurbeljan centrum.sk, 0905 410 960

 klampiarské práce
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0944 370 188
Katarína Halabrínová

0918 116 810
Michal Hubus
0907 415 354

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

naše balíky služieb 
vám pristanú

skvelá kombinácia zábavy 

Balík DUO S
Optický internet
50/5 Mbit/s
Digitálna TV
viac ako 35 TV kanálov

14,99 €

11,99 €
mesačne

ZNÍŽILI SME 

PRE VÁS CENY

Uvedené akciové ceny sú platné do 31. 8. 2016 v Seredi, a to v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou 
24 mesiacov. Ponuka platí pre nových a  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/sered.
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