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V dňoch 1. 12. – 12. 12. 2016 štu-
dentka Gymnázia Alica Iš-
toková reprezentovala našu 
školu aj Slovensko na 13. roč-
níku Medzinárodnej olym-
piády mladých vedcov (IJSO) 
na Bali. Súťaž je určená pre 
žiakov – mladých vedcov do 15 
rokov. Zúčastnilo sa na nej 276 
študentov zo 48 krajín sveta. 
Súťažilo sa v riešení teoretic-
kých, testových a experimen-
tálnych úloh z fyziky, chémie 
a biológie. Aj tento rok sme sa 
dočkali krásneho výsledku. 
Alicke sa podarilo dosiahnuť 
nadpriemerné výsledky spo-
medzi tých najšikovnejších 
žiakov celého sveta a získať 

bronzovú medailu. Organizá-
cia podujatia bola ukážková, 
krásne ubytovanie a bohatý 
kultúrny program spríjemnil 
pobyt študentov na Bali. Sláv-
nostný záverečný ceremoniál 
si prišiel pozrieť aj veľvysla-
nec Slovenskej republiky v 
Indonézii Michal Slivovič. 
Počas spoznávania Bali štu-
denti, okrem iného, videli vo-
dopády, sopku, na kávových 
plantážach sa učili o príprave 
kávy a korenín a pozreli si aj 
terasovité ryžové polia.

Alicke k úspechu srdečne 
blahoželáme a držíme palce 
pri ďalšej reprezentácii školy. 

 M. Straková

Alica Ištoková priniesla 
z Bali bronzovú medailu!  

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nehnuteľného majetku, 

objekt bývalej Základnej školy na Garbiarskej ul., zapísaný na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor v k. ú. Sereď na LV č. 591, a to parcelu registra „C“ č. 3063/93 – zast. plocha a nádvorie vo výmere 1 221 m2 a 

budovu so súpisným číslom 3964 na nej postavenú; parcelu č. 3063/94 – zast. plocha a nádvorie vo výmere 3962 m2

    Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
    - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

    - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
    - prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.

    Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 08. 12. 2016 

Milí Sereďania! 
Prajem Vám a Vašim blízkym veľa šťastia, zdravia a lásky. Nech máte okolo seba dobrých, 

milých a úprimných ľudí, ktorí vedia počúvať, pochopiť a pomôcť. 
Je dôležité, aby sme sa nezabudli tešiť z maličkostí, pretože z malých vecí sa skladajú veci veľké.

Aj prichádzajúci rok bude plný výziev, plánov a predsavzatí. Želám všetkým, aby sa Vám plány splnili a aby Nový 
rok 2017 bol pre Vás , Vaše rodiny a pre mesto Sereď úspešný. 

primátor mesta   Martin Tomčányi
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Primátor mesta Ing. Tomčá-
nyi zahájil posledné zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi v roku 2016 8. decem-
bra o 8. hodine. Zasadnutia 
sa zúčastnilo 17 poslancov, 
ospravedlnila sa Ing. Belány-
iová a Mgr. Kráľovič. Prináša-
me vám výber najdôležitej-
ších bodov zasadnutia. Kom-
pletnú informatívnu správu 
o činnosti úradu, ako aj uzne-
senia a zápisnicu z rokovania, 
účasť poslancov na rokovaní a 
ich hlasovanie si  môžete po-
zrieť na internetovej stránke 
mesta: http://www.sered.sk/
mestsky-urad-poskytovanie-
-informacii. 

Program rokovania a ma-
teriály na rokovanie sú zve-
rejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materia-
ly/vo_14_19/20161208/index.
html 

Videozáznam priebehu ce-
lého rokovania nájdete na 
webovej stránke mesta http://
www.sered.sk/videozaznam-
-msz. 

Správy hlavnej kontrolórky 
a správa o príprave a reali-
zácii projektov
Hlavná kontrolórka pred-
niesla poslancom MsZ okrem 
správy o kontrole plnenia 
uznesení aj dve správy o vý-
sledkoch kontrol. Správa z vy-
konanej kontroly hospodáre-
nia s finančnými prostriedka-
mi sa týkala zabezpečovania 
údržby verejných priestran-
stiev a verejnej zelene. Hlav-
ná kontrolórka konštatovala, 
že finančné prostriedky boli 
vynakladané hospodárne, 
efektívne a účelne. Poslanec 
D. Irsák sa zaujímal o doklady 
týkajúce sa ošetrenia stromov 
v amfiteátri. Hlavná kontro-
lórka konštatovala, že poslan-
ci majú právo nahliadať do 
dokladov týkajúcich sa výdav-
kov. Požadované doklady boli 
ihneď p. poslancovi predlože-
né.

Poslanci zobrali na vedo-
mie aj druhú správu o vý-
sledku kontroly plnenia pri-
jatých opatrení na odstráne-
nie nedostatkov a ich príčin 
zistených pri vykonaných 
kontrolách v I. polroku 2016 a 
schválili plán kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky na 
I. polrok 2017.

Informatívnu správu o prí-
prave a realizácii aktuálnych 
projektov predniesol projek-
tový manažér Ing. Bíro. Po-
slanec D. Irsák sa informoval, 

kedy sa končí monitorovacie 
obdobie na projekt „Revita-
lizácia Námestia slobody“. 
Posledný termín ukončenia 
monitorovacieho obdobia je 
marec 2018. 

Rozpočet mesta a organi-
zácií s majetkovou účasťou 
mesta

Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič zdôvodnil potrebu VI. 
zmeny rozpočtu. Mesto v spo-
lupráci s Úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny zamest-
náva občanov na aktivačné 
práce, absolventskú prax, čis-
tenie v meste. Bolo potrebné 
upraviť položky týkajúce sa 
krátkodobého zamestnáva-
nia týchto občanov ako na 
strane príjmov, tak na strane 
výdavkov. Zmeny rozpočtu 
vychádzali aj z rozpočtových 
opatrení prijatých riaditeľmi 
škôl a školských zariadení. V 
príjmovej časti bolo potreb-
né upraviť položku výnosu 
dane z príjmov, zahrnúť do-
tácie poskytnuté z VÚC na 
projekty v sociálnej oblasti a 
aktualizovať výšku transferov 
poskytnutých na prenesený 
výkon štátnej správy na úse-
ku vzdelávania. Aktualizovali 
sa aj časti rozpočtu v oblasti 
nájmov a vlastných príjmov 
rozpočtových organizácií. 

Poslanec D. Irsák sa zaují-
mal o zmenu rozpočtu v po-
ložke Zberný dvor v súvislosti 
s vývozom odpadu. Prednosta 
úradu informoval, že polož-
ka bola navýšená o 20-tis. €. 
Množstvo odpadu hlavne na 
jar a na jeseň sa zvyšuje. V mi-
nulosti bolo vyvezených cca 
90-110 kontajnerov mesačne, 
teraz je to cca o20-30 kontaj-
nerov viac. So zvýšením po-
platkov za komunálny odpad 
pre domácnosti vedenie mes-
ta neuvažuje. Poslanec Ing. 
Horváth predložil procedu-
rálny návrh na vyplatenie mi-
moriadnych odmien poslan-
com MsZ vo výške 400 €. Ná-
vrh poslanci schválili, schvá-
lili aj celú VI. zmenu rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2016. 

Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič informoval poslancov 
o spracovanom návrhu roz-
počtu mesta Sereď na roky 
2017 – 2019, ktorý bol zverej-
nený a neboli k nemu vzne-
sené žiadne pripomienky. 
Rozpočet mesta zahŕňa aj 
rozpočty domu kultúry, škôl 
a školských zariadení a bol 
prerokovaný na komisiách pri 
MsZ. Poslankyňa B. Vydarená 
upozornila, že v rozpočte sú 

naplánované aj finančné pro-
striedky, o ktorých budú môcť 
rozhodovať poslanci. Bolo by 
preto vhodné pri žiadostiach 
o dotácie poznať sumy, kto-
rými poslanci podporia jed-
notlivé subjekty, žiadajúce o 
dotácie z rozpočtu mesta Se-
reď.  Mestské zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie viacročný 
rozpočet mesta Sereď na roky 
2017 – 2019 a schválili progra-
mový rozpočet mesta Sereď 
na rok 2017. Rozpočet je vyrov-
naný a príjmy aj výdavky sú v 
sume 11,2 mil. €. 

Poslanci MsZ tiež zobrali 
na vedomie rozpočty mestom 
založených organizácií na rok 
2017, teda rozpočet Mestského 
bytového podniku s.r.o., Sprá-
vy majetku Sereď, s.r.o. a Našej 
domovej správy s.r.o.
Všeobecne záväzné 
nariadenia
Mgr. Kováčová, vedúca odde-
lenia školstva, rodiny, kultú-
ry a športu predložila návrh 
VZN, ktorý sa týkal zmeny vo 
financovaní škôl a školských 
zariadení. Zmena spočívala 
v potrebe aktualizovať výšku 
finančných prostriedkov na 
prevádzku škôl a školských 
zariadení v meste Sereď, v 
priebehu roka bolo niekoľko 
zmien rozpočtov. Mestské za-
stupiteľstvo sa na VZN mesta 
Sereď č. 8/2016 uznieslo. 

Návrh VZN, ktorý sa týkal 
zmeny výšky príspevku na 
stravovanie pre nepracujú-
cich seniorov predložila vedú-
ca organizačného oddelenia 
PhDr. Adamčíková. V návrhu 
VZN bolo uvedené, že terajšia 
výška príspevku 0,33 € na je-
den obed sa zvyšuje na sumu 
0,50 €. Poslanec JUDr. Irsák 
sa informoval na dopad zvý-
šenia príspevku na rozpočet 
mesta Sereď. V roku 2017 bolo 
v návrhu rozpočtu počítané 
so sumou 15-tis. € na vypláca-
nie príspevku na stravovanie. 
Poslanec JUDr. Irsák predložil 
procedurálny návrh na zvýše-
nie príspevku na sumu 0,60 € 
na jedno hlavné jedlo. Poslan-
ci zvýšenie príspevku schváli-
li a uzniesli sa na VZN mesta 
Sereď č. 9/2016 s účinnosťou 
od 1. 1. 2017.

Nakladanie s majetkom 
mesta
D. Nagyová z finančného od-
delenia informovala, že 31. 12. 
2016 sa končí platnosť zmluvy 
na nebytové priestory v objek-
toch cintorína na Kasárenskej 
a Hornočepenskej ul. Posla-

nec Ing. Horváth uviedol, že 
so službami, ktoré zabezpeču-
je prevádzkovateľ  cintorínov, 
je všeobecná spokojnosť. MsZ 
schválilo pokračovanie náj-
mu nebytových priestorov na 
cintorínoch do 31. 12. 2020 pre 
Editu Kašíkovú. Podmienkou 
zmluvy je, že nájomca osadí 
nové dvere na dome smútku 
na Hornočepenskej ul., zám-
kovou dlažbou upraví plochy 
pred urnovými schránkami 
a vybuduje 30 ks urnových 
schránok. 

Na minulom zasadnutí MsZ 
boli poslanci informovaní, že 
spoločnosť VDV, ktorá mala 
vybudovať športový areál na 
Garbiarskej ul., od zmluvy od-
stúpila. Vlastníkom objektu je 
mesto, ktoré plánuje dočasne 
prenajať priestory Správe ma-
jetku Sereď s.r.o. a následne 
vyhlásiť obchodnú verejnú 
súťaž. Poslanci MsZ schválili 
nájom objektu na Garbiar-
skej ul. spoločnosti SMS s.r.o. 
za cenu 1 €/predmet nájmu/
doba nájmu od 1. 1. 2017 a ná-
sledne schválili vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže 
na využite týchto priestorov. 
Hlavným kritériom posudzo-
vania projektov bude účel vy-
užitia priestorov – 75 %, cena 
dlhodobého nájmu 20 % a 
benefit pre mesto 5 %. Členmi 
komisie pre výber uchádzača 
o nájom majetku mesta na 
Garbiarskej ul. sú: Ing. Lovec-
ký, Mgr. Královič, PhDr. Hanus, 
Ing. Belányiová, Bc. Dúbravec, 
Ing. Krajčovič, D. Nagyová. 

MsZ schválilo nájom 
nehnuteľného majetku – 
elektroenergetickej stavby v 
Priemyselnom parku – spo-
ločnosti Rebod SK a. s. Nová 
Dedinka a spoločnosti Zápa-
doslovenská distribučná a. s. 
Bratislava za cenu 1 €/pred-
met nájmu/celá doba nájmu, 
na dobu určitú 20 rokov. D. Na-
gyová informovala o žiadosti 
M. Čapkoviča o nájom pozem-
ku, ktorý dlhodobo využíva 
ako súčasť záhrady pri ro-
dinnom dome. Poslanec Ing. 
Horváth tlmočil stanovisko 
finančnej a majetkovej komi-
sie, ktorá odporúča schváliť 
nájom pozemku pre žiadate-
ľa. Poukázal na skutočnosť, 
že mesto má záujem majet-
kovo-právne vysporiadať po-
zemky, ale výška ceny, ktorá 
je schválená v cenovej mape 
pri prevode majetku, sa obča-
nom zdá privysoká. Je preto 
potrebné prehodnotiť cenovú 
mapu, aby občania boli nútení 

si pozemky vysporiadať. MsZ 
schválilo žiadateľovi nájom 
pozemku za cenu 0,10 €/m2/
rok, na dobu neurčitú. MsZ 
neschválilo zámer nájmu po-
zemku na ul. A. Hlinku, kde 
žiadateľ A. Chmelár plánoval  
vybudovať parkovisko. 

MsZ prijalo uznesenie, kto-
rým schválilo zámer mesta 
usporiadať majetkovo-právne 
vzťahy k pozemku pod rado-
vými garážami na Mlynárskej 
ul. formou prevodu nehnu-
teľného majetku vlastníkom 
jednotlivých garáží. Na zákla-
de výzvy podali vlastníci žia-
dosti o prevod pozemku, tieto 
pozemky sú už vysporiadané. 
Zostali poslední dvaja žiada-
telia. MsZ schválilo prevod 
pozemku pod garážou za cenu 
20 €/m2 žiadateľom Jane Srn-
covej a manželom Kollárikov-
com. 

D. Nagyová informovala, že 
na základe prijatého uznese-
nia mesto Sereď nadobudlo do 
svojho majetku nehnuteľnos-
ti od spoločnosti Mestský by-
tový podnik s.r.o., a to kotol-
ňu a tri garáže. Poslanec Ing. 
Horváth a na minulom MsZ 
JUDr. M. Irsák odporúčali re-
alizovať predaj predmetných 
nehnuteľností formou dob-
rovoľnej dražby. MsZ predaj 
nehnuteľností formou dobro-
voľnej dražby schválilo. MsZ  
schválilo aj zriadenie vecné-
ho bremena v súvislosti so 
stavbou „Priemyselný park“. 
Vecné bremeno sa zriaďuje 
bezodplatne, na dobu neurči-
tú, pretože ide o uloženie vo-
dovodného potrubia potreb-
ného pre prívod pitnej vody. 
Náklady na zriadenie vecného 
bremena znáša spoločnosť 
Rebod SK a. s. Nová Dedinka. 
Na základe odporúčania fi-
nančnej a majetkovej komisie  
MsZ schválilo aj návrh doho-
dy o jednorazovej náhrade za 
nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti medzi mestom 
a Slovak Telekom a. s. Bratisla-
va za uloženie prípojky tele-
komunikačnej siete vo výške 
100 €. 

Zástupca primátora Bc. Ve-
selický predložil materiál tý-
kajúci sa zriadenia dočasnej 
komisie pre prípravu rekon-
štrukcie kaštieľa a priľahlé-
ho parku. Bola by zložená zo 
zástupcov komisií pri MsZ a 
odborníkov. Táto komisia by 
mala dávať komplexnú infor-
máciu o investíciách, ktoré 
by sa v kaštieli a v parku rea-
lizovali. Poslanec Ing. Lovec-

ký víta zriadenie komisie a 
uviedol, že pri rokovaniach 
so zástupcami pamiatkového 
úradu je potrebné rokovať aj o 
výške cien jednotlivých polo-
žiek. Primátor mesta odporu-
čil, aby na rokovanie komisie 
boli prizývaní aj zástupcovia 
krajského pamiatkového úra-
du. Prednosta úradu infor-
moval, že v rozpočte mesta 
na rok 2017 bola vyčlenená 
suma 100-tis. €, ktorá by mala 
byť využitá na kaštieľ a revi-
talizáciu Zámockého parku. 
MsZ zriadilo dočasnú komisiu 
pre prípravu rekonštrukcie 
kaštieľa a priľahlého parku a 
určilo základné úlohy komi-
sie. Komisia bude pracovať v 
zložení Ing. Urban, Ing. Hil-
kovičová, Ing. Horváth, Mgr. 
Karmažin, D. Irsák, M. Buch, B. 
Vydarená, M. Koričanský, Ing. 
Šimončík, Ing. Bíro, Bc. Vese-
lický a D. Nagyová ako tajom-
níčka komisie. 

Rôzne
MsZ schválilo harmonogram 
zasadnutí MsZ na rok 2017. 
MsZ bude v roku 2017 zasadať 
vždy vo štvrtok, 9. 2., 27. 4., 22. 
6., 21. 9., 9. 11., 14. 12. 

Poslanec Ing. Horváth uvie-
dol, že poslancom a členom 
komisií patrí odmena za za-
sadnutie na rokovaní MsZ a 
na komisii. V Zásadách od-
meňovania poslancov MsZ a 
členov komisií nie je uvede-
né, že poslanec má možnosť 
vzdať sa odmeny. Odporúčal 
doplniť toto ustanovenie do 
Zásad odmeňovania. Poslanec 
JUDr. Irsák odporúčal návr-
hu vyhovieť. Je potrebné, aby 
bolo možné sa oprieť  o práv-
nu normu, ak sa poslanec 
rozhodne, že sa odmeny vzdá. 
Poslanci MsZ schválili zmenu 
Zásad odmeňovania poslan-
cov MsZ a členov komisií. 

Poslanec Ing. Horváth 
ocenil, že rozpočet mesta na 
budúci rok bol veľmi dobre 
pripravený a rokovania MsZ 
v poslednom období prebie-
hajú konštruktívne. Poďako-
val všetkým zamestnancom 
mesta za prípravu materiálov 
na rokovania. Poďakoval aj ve-
deniu mesta, zamestnancom 
za prácu odvedenú v roku 2016 
a poslancom za vykonanú 
prácu. K poďakovaniu sa pri-
pojil aj primátor mesta Ing. 
Tomčányi, ktorý poďakoval 
všetkým za dosiahnuté vý-
sledky a podporu akcií, ktoré 
mesto realizovalo v roku 2016. 

PhDr. Silvia aDaMčíková

Posledné rokovanie mestského 
zastupiteľstva v roku 2016

JUDr. Martin Hudák bude v 
malej zasadačke Mestského 
úradu v Seredi poskytovať 
bezplatne svoje právne rady 
obyvateľom Serede aj v pr-

vom polroku 2017 od 9. hodi-
ny v týchto dňoch: 16. januá-
ra, 6. a  27. februára, 20. marca, 
15. mája a 5  júna. 
 ĽuboMír veSelický

V roku 2016 získala Mestská 
knižnica v Seredi prostredníc-
tvom Fondu na podporu ume-
nia dotáciu na nákup litera-
túry v celkovej výške 2 800 €. 
Fond z verejných zdrojov pod-
poril projekt s názvom Akvi-
zícia knižného fondu. Spolu-
účasť knižnice na projekte je 

150 €. Vďaka tejto štedrej pod-
pore môžete vidieť v knižnici 
mnoho nových a zaujíma-
vých kníh, ktoré sú označe-
né logom FPU. Z pridelených 
financií bolo zakúpených 331 
kníh z oblasti náučnej litera-
túry a beletrie pre dospelých 
čitateľov, ale aj pre deti a mlá-

dež. Čitatelia prejavujú o nové 
knihy veľký záujem, čo nás, 
samozrejme, teší. V ich mene 
ďakujeme Fondu na podporu 
umenia za to, že nám svojím 
rozhodnutím umožnil obo-
hatiť knižničný fond o novú 
literatúru.
 Yveta kaYSerová  

Bezplatné právne 
poradenstvo

Dotácia pre Mestskú knižnicu
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Informatívna správa o činnosti mesta Sereď 
a mestského úradu od ostatného zasadnutia MsZ 

Vianočný koncert v podaní talentovaných žiakov

- 15. 11. 2016 sa v mestskom 
múzeu konala vernisáž výsta-
vy Histórie prvej konskej a 
parnej železnice. 

- 15. 11. 2016 ocenil Trnavský 
samosprávny kraj pri príleži-
tosti Dňa študentstva a Dňa 
boja za slobodu a demokraciu 
študentov za mimoriadne vý-
sledky a úspechy dosiahnuté 
v športových a vedomostných 
súťažiach. Medzi ocenenými 
boli študenti Gymnázia V. Mi-
hálika v Seredi: Adam Straka 
– za úspešnú účasť na Medzi-
národnej olympiáde mla-
dých vedcov v Južnej Kórei, 
Alica Ištoková – za postup 
na Medzinárodnú olympiá-
du mladých vedcov (koná sa 
v decembri na Bali), Michal 
Krivošík – za úspešnú účasť 
na olympiáde v nemeckom 
jazyku, Lucia Švandová, Si-
mona Dudonová a Lívia Be-
ňovská – za 2. miesto vo ve-
domostnej olympiáde „Kraj, 
ktorý je mojím domovom“.

- 21. 11. 2016 pripravila Ob-
chodná akadémia unikátnu 
výstavu obrazov vystrihova-
ných z papiera. Autorka Es-
ther Shilo mala svoju prvú 
výstavu v roku 2005 v me-
dzinárodnom kultúrnom 
centre Kastra v Haife. Vysta-

vovala v Izraeli, Spojených 
štátoch amerických, Číne, 
Nemecku, Českej republike 
i na Slovensku.

- 21. 11. 2016 oslávila Mest-
ská polícia v Seredi za účasti 
bývalých náčelníkov MsP 
25. výročie založenia. 

- 23. a 24. novembra 2016 sa 
v Múzeu holokaustu usku-
točnil medzinárodný semi-
nár pre expertov v oblasti 
základných ľudských práv. 
Na jeho otvorení sa zúčast-
nila podpredsedníčka vlády 
a ministerka spravodlivosti 
Lucia Žitňanská. Na pôde 
mesta ju privítal viceprimá-
tor Ľubomír Veselický. 

- 24. 11. 2016 sa uskutočni-
lo rokovanie s ďalším zahra-
ničným investorom, ktorý 
má záujem o umiestnenie 
prevádzky v lokalite Prie-
myselného parku.

- 25. 11. 2016 oslávila Asoci-
ácia športových klubov Lo-
komotíva Sereď 50. výročie 
založenia tejto organizácie 
v meste Sereď. Na stretnutí 
dňa boli ocenení zakladate-
lia a dlhoroční členovia. 

-  26. 11. 2016 sa v kine 
NOVA uskutočnila oslava 
70. výročia založenia hudob-
nej skupiny Ali Jazz Band. 

Na koncerte bola pokrstená 
kniha, ktorú napísal dlho-
ročný kapelník pán Ján Čer-
venka. Krstným otcom bol 
Peter Lipa.

- Od 1. decembra 2016 za-
čala svoju činnosť nocľa-
háreň pre ľudí bez domova, 
ktorá sa nachádza v Centre 
pomoci človeku na Garbiar-
skej ul. v Seredi. Zatiaľ má 
záujem o nocľah priemer-
ne 7 občanov. Nízkoprahové 
denné centrum je pre klien-
tov otvorené každý pracov-
ný deň.

- 30. 11. 2016 zorganizo-
valo OZ Pomocníček piaty-
krát „Vianočný benefičný 
koncert“. Svojou účasťou ho 
podporili známe slovenské 
tváre z hudobnej scény. 

- 29. 11. 2016 sa na Smole-
nickom zámku uskutočnila 
konferencia „Nová Európa“ 
venovaná problematike Eu-
rópy pod záštitou ministra 
zahraničných vecí p. Lajčá-
ka a profesora Kassya z I.D. 
C. Holding. 

- Mesto Sereď zakúpilo 
novú časomieru pre špor-
tové kluby nášho mesta. 
Umiestnená je na Obchod-
nej akadémii.

- 1. 12. 2016 bola zapoje-

ná vianočná výzdoba. Nové 
prvky sú umiestnené hlav-
ne v centre mesta. 

- V prvých decembrových 
dňoch boli na Trnavskej 
ulici oproti Semmelrocku a 
Čepenskej ulici pri Rybár-
skom dome vybudované dve 
nové autobusové zastávky 
v hodnote takmer 6 000 €. 
Práce vykonali v spolupráci 
so spoločnosťou BILLBOAR-
DOVO s. r. o. MM Cité.

- Ukončili sa práce na prv-
koch FIT PARKU HORALKY, 
na ktoré prispela spoločnosť 
IDC Holding.

- V zámockom parku sa 
začala oprava oplotenia juž-
nej strany (od Lidla Šintav-
ská ul.). Práce hradí spoloč-
nosť LIDL Slovensko, mesto 
zakúpilo plotové čiapky. 

- V zámockom parku 
sa vykonal georadarový 
prieskum v cene 3 999,60 €. 

- V starej časti MsÚ sa vy-
konala oprava kancelárie č. 
12 a jej statické zabezpeče-
nie opravou odvodnenia. 

- Vo veľkom parku boli 
osadené nové dvere na WC. 

- V Dolnej Strede pokraču-
je generálna oprava ČOV.

- Prívodné vodovodné 
potrubie Galanta – Sereď je 
uložené, vykonávajú sa jeho 
preplachy a do konca roka 
by mohlo prísť k ostrému 
prepojeniu a vyradeniu sta-
rého napájacieho potrubia v 
dĺžke cca 16,5 km. 

- Do vlastníckej štruktúry 
Energetiky vstúpil equity in-
vestor: Infrastructure Capi-
tal, London, ktorý kapitálovo 
a personálne výrazne posilní 
Energetiku Sereď. V oblasti 
odbornosti sa tým do rieše-
nia teplárenstva pripoja v na-
šom meste najvýznamnejší 
odborníci na Slovensku. Na 
prvotnom stretnutí deklaro-
vali jasný záujem o plnenie 
podmienok nájomnej zmlu-
vy a zhodu sme našli aj v os-
tatných prioritách. Osobné 
predstavenie a zodpovedanie 
na prípadné otázky je pláno-
vané na najbližšie rokovanie 
zastupiteľstva.

Havária a rozkopávky v 
meste – s investormi pri 
budovaní optických sietí a 
rekonštrukcie plynovodov 
sa uskutočnilo  niekoľko ro-

kovaní. Ich predmetom boli 
dodávateľmi prác spôsobe-
né poškodenia vodovodu a 
kanalizácie na Legionárskej 
ulici, kanála a teplovodného 
potrubia na Hornomajerskej 
ulici s následkom vyradenia 
kúrenia ZŠ Komenského, ZŠ 
Cirkevná, MŠ Komenského. 
Spoločnosť Suptel vykonala 
pretláčku po termíne urče-
nom povolením mesta a bez 
vytýčenia inžinierskych sietí. 
Práce sa mali ukončiť do 15. 
11. 2016. Poškodenie rozvo-
dov, ktoré sú prenajaté spo-
ločnosti Energetika Sereď, je 
predmetom vyšetrovania OO 
PZ v Seredi. Činnosť oboch 
spoločností denne kontroluje 
pracovník mesta Ing. Klinka.

       
V hodnotenom období sa 

primátor mesta zúčastnil na 
stretnutiach s riaditeľkou 
Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Galante, prednos-
tom Okresného úradu v Ga-
lante, prednostkou odboru 
školstva Okresný úrad Trna-
va, dozornou radou SMS s.r.o., 
na rokovaní s ZsVS a. s. Nitra a 
na valnom zhromaždení spo-
ločnosti Márius Pedersen. 

PoDĽa SPrávY PriMátora 
SPracoval Ľ. veSelický

tú pravú predvianočnú 
atmosféru navodili žiaci 
Základnej umeleckej školy 
J. Fischera kvetoňa v Se-
redi na slávnostnom kon-
certe, ktorý sa uskutočnil 
vo štvrtok 15. decembra v 
mestskom múzeu.

Vianočný koncert žiakov nie-
sol názov Prišli sme k vám s 
koledami a ich vystúpenie si 
nenechalo ujsť množstvo náv-
števníkov a priaznivcov školy. 
Priestory múzea, ako sa hovo-
rí, doslova praskali vo švíkoch. 
So svojím príhovorom všet-
kých privítala riaditeľka ZUŠ 
J. Fischera Kvetoňa Dagmar 
Šajbidorová, ktorá podujatie 
po celý čas zároveň konfero-
vala.

Hrou na klavíri sa predsta-
vila Lenka Dúdiková a Max 
Fekeč, ktorí zahrali pásmo via-
nočných skladieb a koledu Do 
hory, do lesa, valasi zahrala na 
husliach Tamara Stranovská.

Skladba Lexus tango od-
znela na akordeóne v podaní 
Ondreja Lašáka, ktorý si ne-
skôr strihol duo s Adamom 
Hanákom a zahrali vianočnú 
skladbu pre dva akordeóny s 
názvom Santa Klaus.

Hrou na gitare zaujala Mi-
riam Koborová so skladbou 
My hearth will go on od Ja-
mesa Hornera a gitarové duo 
s vianočnými koledami zahral 
Milan Škriňa a Šimon Kocev.

So skladbou Vstávajte, 
pastieri, do mesta Betlema 
pred publikum predstúpi-
lo trio flautistiek, a to Soňa 
Tóthová, Zuzana Marková 
a Hana Hábelová. Silvia Ja-
kubcová a Tereza Gabliko-

vá zaspievali skladbu White 
Christmans, čiže biele Viano-
ce, a na husliach veľmi pekne 
zahralo duo Ema Mančíková a 
Simona Poláková.

Na tradičnom vianočnom 
koncerte nemohol chýbať ani 
saxofón alebo rovno saxofó-
nové trio, v ktorom si zahrala 

Dominika Nagyová, Veronika 
Plentová a Martin Kukučka. 
Členovia Detského folklórne-
ho súboru Kvetoňka vystúpili 
v úlohe vinšovníkov a spusti-
li tú najznámejšiu Prišli sme 
k vám s koledami. Na záver 
zaspieval zmes vianočných 
kolied Gospelový spevácky 

súbor v zložení Silvia Jakubco-
vá, Sabina Klapuchová, Tereza 
Gabliková, Ivana Kilianová, 
Tamara Gabliková, Ema Taká-
čová, Dália Rajská a klavírny 
sprievod bol v podaní Mateja 
Šabíka.

Počas tohto podujatia bol 
Občianskemu združeniu Ni-
kolka odovzdaný výťažok z 
koncertu, ktorý zorganizovala 
ZUŠ J. Fischera Kvetoňa ešte 
8. decembra s názvom Ďako-
vanie anjelom strážnym. Z 
dobrovoľného vstupného sa 
podarilo pre dievčatko vyzbie-
rať sumu 300 eur, ktorú si pre-
vzala jej mamina Ľubomíra 
Poláková.

Veľké poďakovanie za krás-
ny vianočný koncert patrí 
riaditeľke ZUŠ Dagmar Šajbi-
dorovej, ale aj všetkým peda-
gógom, ktorí sa podieľali na 
jeho príprave, a, samozrejme, 
aj vedúcej Mestského múzea 
Márii Dikovej.

StaniSlava Janegová

OZNAM DAŇOVNÍKOM 
DANE Z NEHNUTEĽNOSTI 

PRE ROK 2017 

Mesto Sereď, správca miestnej dane z 
nehnuteľnosti, oznamuje daňovníkom, 
ktorým v priebehu minulého roka 2016 
vznikla alebo zanikla daňová povinnosť 

(kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, dedičské 
konanie, dražba), že v zmysle zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v 
platnom znení je potrebné podať riadne 
alebo čiastkové priznanie do 31. januára 
2017. K podaniu priznania je potrebné 

predložiť na nahliadnutie list vlastníctva 
alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané 

správou katastra, o vzniku nadobudnutia 
nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedičské 

konanie) alebo o zániku vlastníctva 
nehnuteľnosti (predaj, darovanie, dražba).
Občan, ktorému vznikol nárok na zníženie 

dane z nehnuteľnosti z dôvodu veku 
nad 65 rokov a neuplatnil si zníženie už v 

predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, 
ako aj občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím, si môže uplatniť zníženie 
dane v lehote na podanie daňového 

priznania, t. j. do 31. januára 2017. 
Mestský úrad, finančné oddelenie, 
správa daní na prízemí, č. d. 13 a 12,

 (Tel.:031/7892094,kl. 241, 264)
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Koreňový systém stromov je 
nemenej dôležitý ako jeho nad-
zemné časti. Plní nezastupiteľ-
né funkcie pre život vo forme 
vyživovacej (privádza minerály 
a vodu z pôdy), metabolickej 
(chemicky upravuje minerál-
ne látky a syntetizuje rastové 
látky), zásobnej (uskladňuje sa-
charidy), vodivej (transportuje 
látky), rozmnožovacej a mecha-
nickej (fyzicky kotví stromy v 
pôde).

Rast koreňov v mestskom 
prostredí je značne odlišný od 
rastu koreňového systému v 
lesnom alebo poľnohospodár-
skom prostredí. Zakorenenie v 
mestskom prostredí je obme-
dzené živinami v chudobných 
vrstvách pôdy, malou plochou 
pre rozsah koreňov a nedosta-
točným zavlažovaním. Roz-
miestnenie koreňov ovplyvňu-

je viacero faktorov ako terén, 
hrúbka stromu, jeho naklone-
nie a zemné práce. Vzhľadom na 
to by sme si mali uvedomiť, že 
hlavný objem všetkých koreňov 
stromu je sústredený najmä vo 
vrchnej časti pôdy, vo výške 15 
– 60 cm. Plošný priemer koreňo-
vej sústavy dospelého stromu 
je 2- až 5-krát väčší ako priemer 
koruny. Zhutňovaním, zavodne-
ním, zemnými prácami a zabrá-
nením prístupu vzduchu môže 
dôjsť k poškodeniu koreňov. 
Následkom toho je strom vysta-
vený stresu, ktorý často končí 
odumretím stromu.

Pri ignorovaní základnej 
ochrany stromov počas staveb-
nej činnosti nastáva mechanic-
ké poranenie kmeňov a kore-
ňových nábehov; pretrhnutie 
a poranenie koreňov pri výko-
pových prácach; znižovanie 

pôdneho horizontu; porušenie 
vrchnej vrstvy systému a jed-
nostranná redukcia koreňov – 
narušenie statiky stromu.

Vhodnou alternatívou by 
bolo použitie protikoreňových 
zábran a fólií pri dospelých 
stromoch, ale aj pri výchove 
koreňového systému mladých 
stromov. Fólie sú vyrobené z 
polypropylénu so špeciálnou 
povrchovou úpravou. Medzi 
ich základné vlastnosti patrí 
vodotesnosť, pevnosť, pružnosť, 
odolnosť proti baktériám, ky-
selinám, UV žiareniu a chemi-
káliám. Fólie sú 100-percentne 
recyklovateľné, čím nezaťažujú 
životné prostredie a ochránia 
strom proti vyhynutiu. Osved-
čená je protikoreňová fólia zn. 
RaciBloc (firmy DuPont USA) 
využívaná v Českej republike.

Daniela vašková kaSáková

Múzeum holokaustu v Se-
redi vzniklo v autentických 
priestoroch bývalého pra-
covného a koncentračného 
tábora v Seredi a slávnostne 
ho otvorili 26. januára 2016. 
Každá expozícia múzea sa ve-
nuje špecifickej problemati-
ke, prvá (Barak č.1) približuje 
„Riešenie židovskej otázky 
na Slovensku“ v rokoch 1938-
1945. Druhá časť (Barak č.4) 
expozície je venovaná všet-
kým zavraždeným Židom zo 
Slovenska počas holokaustu, 
zobrazuje hlavné koncentrač-
né a vyhladzovacie tábory, do 
ktorých boli Židia deportova-
ní. Posledná časť tejto expo-
zície je venovaná tým, ktorí 
počas vojny Židov zachraňo-
vali a bolo im udelené vyzna-
menanie Spravodlivý medzi 
národmi. V múzeu sú vystave-
né rôzne dobové dokumenty 
(výňatky zo zákonov, články 
z novín, dobové propagandis-
tické plagáty...), fotografie a 
predmety súvisiace s prena-
sledovaním Židov na území 
Slovenska. Jedným z vystave-
ných artefaktov je dobytčí va-
gón, v ktorom transportovali 
Židov do koncentračného tá-
bora Auschwitz.
  
Vzdelávacie stredisko
Súčasťou múzea je aj vzde-
lávacie stredisko (Barak č.5), 
ktoré hostilo v tomto roku 
rôzne kultúrne podujatia, 
vzdelávacie semináre, či dis-
kusie s preživšími. Pre základ-
né, stredné, vysoké školy, voja-
kov armády SR, členov Zväzu 
protifašistických bojovníkov 
a štátnych úradníkov poskyt-
lo viac ako 180 prednášok 
(účastníci si mohli vybrať 
jednu z desiatich tém, ktoré 
múzeum ponúka). Od otvore-
nia múzea prešlo jeho brána-
mi viac ako 11 400 návštevní-
kov, pričom veľkú časť tvorili 
práve žiaci a študenti, ktorí 
absolvovali jeho vzdelávacie 
programy. Najväčšia náv-
števnosť bola zaznamenaná v 
mesiacoch máj, jún a október 
2016. Počas posledného ok-

tóbrového týždňa expozíciu a 
vzdelávacie stredisko navští-
vilo viac ako 700 študentov a 
pedagógov z celého Slovenska.

Medzi dôležité aktivity mú-
zea patrili aj diskusie s preživ-
šími. Študenti si mohli vypo-
čuť životné príbehy Gabriely 
Karin, Roberta Gemindera, 
Chavy Schelach, Evy Hod 
Kohnovej, Alžbety Schicko-
vej a Jána Hanáka. Niektorí 
z nich prešli aj pracovným a 
koncentračným táborom v 
Seredi. Besedy s preživšími sú 
veľmi hodnotné a nápomoc-
né vo vzdelávacom procese, 
pretože približujú žiakom a 
študentom historické uda-
losti prostredníctvom ich 
vlastných zážitkov. Dňa 5. ok-
tóbra navštívilo múzeum 26 
preživších holokaustu, ktorí 
sú členmi organizácie The 
Hidden Child. Mnohí z nich 
počas druhej svetovej vojny 
prešli rôznymi pracovnými 
a koncentračnými tábormi. 
Predsedníčka tejto organizá-
cie Eugénia Grznáriková pri 

príležitosti návštevy múzea 
pripomenula, aby sa nezabú-
dalo na udalosti, ktoré sa odo-
hrali pred mnohými rokmi na 
miestach ako bol pracovný a 
koncentračný tábor v Seredi.

 
Pietna spomienka
Jedným z prvých podujatí, 
ktoré zorganizovalo Múze-
um holokaustu v Seredi bola 
pietna spomienka na prvý 
transport, ktorý bol vyprave-
ný z Popradu 25. marca 1942. 
Nachádzali sa v ňom mladé 
ženy a dievčatá, ktoré smero-
vali do koncentračného tábo-
ra Auschwitz. Počas prvej vlny 
deportácií bolo zo Slovenska 
vyvezených viac ako 57 000 
Židov, z ktorých bola väčši-
na zavraždená. Spomienkové 
podujatie sme uskutočnili 23. 
marca 2016 a zúčastnilo sa ho 
viac ako 200 ľudí, za prítom-
ností zástupcov 10 veľvysla-
nectiev.
 
Spolupráca
V priebehu roka 2016 s mú-

zeom spolupracovalo viacero 
národných a medzinárodných 
inštitúcií alebo organizácií, 
ako Medzinárodný pamätník 
Jad Vašem v Jeruzaleme (Izra-
el), Agentúra Európskej únie 
pre základné práva so sídlom 
vo Viedni (European Union 
Agency for Fundamental Ri-
ghts – FRA), Provincia Gel-
derland (Holandsko), Nadácia 
Poľsko-nemeckého zmierenia 
(Poľsko), Múzeum Łęczyńsko-
-Włodawského Pojazerska vo 
Włodawe (Poľsko), Židovské 
múzeum v Osle (Nórsko), Ži-
dovské múzeum v Trondhe-
ime (Nórsko), Pamätník obe-
tiam druhej svetovej vojny 
vo Falstadte (Nórsko), Poľský 
inštitút v Bratislave, Post Bel-
lum SK, Edah, o. z., Slovenské 
národné stredisko pre ľudské 
práva, Metodicko-pedagogic-
ké centrum v Trnave.

Múzeum holokaustu v Se-
redi úzko spolupracuje so 
slovenskými ministerstvami, 
predovšetkým s Minister-
stvom kultúry SR, Minister-
stvom školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR, Minister-
stvom zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR. Mi-
nister školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Peter Plavčan 
odporučil školám Dodatkom 
č. 1 k štátnym vzdelávacím 
programom pre gymnáziá, 
stredné odborné školy a kon-
zervatória exkurzie do Múzea 
holokaustu v Seredi a ďalších 
múzeí, či pamätných miest 
postihnutými fašistický-
mi represáliami voči Židom, 
Rómom a príslušníkom os-
tatných národov, etník, poli-
tických a sociálnych skupín. 
Odporúčanie je platné od 1. 
septembra 2016. Spoločne 
s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a 
Edah, o. z. sa uskutočnil za-
čiatkom decembra seminár 
pre 22 pedagógov zo Sloven-
ska v pamätníku Jad Vašem v 
Jeruzaleme.

V spolupráci s Poľským in-
štitútom v Bratislave sa usku-
točnila v múzeu 18. októbra 

2016 prednáška popredného 
poľského historika a etno-
lóga Mareka Bema, ktorý sa 
dlhodobo zaoberá históriou 
bývalého nacistického vy-
hladzovacieho tábora v Sobi-
bore. V tomto tábore zhynulo 
najviac Židov zo Slovenska 
(viac ako 25 000), ktorých tam 
deportovali počas prvej vlny 
deportácií v roku 1942. Pred-
nášky sa zúčastnili študenti 
bratislavských škôl. V pred-
náške Marek Bem poukázal 
na fakt, že vo vyhladzovacích 
táboroch ako Treblinka, So-
bibor a Belzec neexistovala 
žiadna nádej a ľudia boli vo-
pred odsúdení na istú smrť.

V dňoch 23. a 24. novembra 
2016 sa konal medzinárodný 
seminár s názvom „Zvyšo-
vanie kvalifikácie v oblasti 
základných práv, občianstva 
a poučenia sa z holokaustu.“ 
Zúčastnili sa ho štátni úrad-
níci a vzdelávatelia v oblasti 
základných ľudských práv 
zo všetkých 28 členských 
krajín Európskej únie (EÚ) 
a Izraela. Medzinárodný se-
minár sa konal v spolupráci 
s Pamätníkom Jad Vašem v 
Jeruzaleme, Agentúrou Eu-
rópskej únie pre základné 
práva so sídlom vo Viedni 
(European Union Agency for 
Fundamental Rights - FRA) 
a Ministerstvom zahranič-
ných vecí a európskych zále-
žitostí Slovenskej republiky 
(MZV a EZ SR), pod záštitou 
slovenského predsedníctva v 
Rade Európskej únie. Poduja-

tie zahájila podpredsedníčka 
vlády a ministerka spravod-
livosti SR Lucia Žitňanská, 
ktorá zdôraznila princíp in-
dividuálnych ľudských práv 
a rovnako vyzdvihla aj prácu 
múzea holokaustu.

Dňa 19. decembra 2016 sa 
konala premiéra troch do-
kumentárnych filmov, ktoré 
zachytávajú osudy preživ-
ších holokaustu zo Slovenska 
(Sestry Feldmannové, Jozef 
Cipin a Edita Grosmanová). 
Filmy natočilo občianske 
združenie Edah v réžií Rada 
Dubravského. Realizované 
boli s finančnou podporou 
Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky v rámci 
dotačného programu Podpo-
ra a ochrana ľudských práv a 
slobôd LP/2016. Audiovizuál-
ne výpovede preživších sú v 
múzeu využívané ako dopln-
kový vzdelávací materiál.

 
Štátne návštevy
Od otvorenia múzea ho na-
vštívili viacerí významní 
domáci i zahraniční štátni 
predstavitelia. Na slávnost-
nom otvorení múzea boli 
prítomní Andrej Kiska pre-
zident SR, Róbert Fico pred-
seda vlády SR a Bohuslav 
Sobotka predseda vlády ČR, 
Peter Pellegrini predseda Ná-
rodnej rady SR, Yitzhak Vak-
nin podpredseda izraelského 
parlamentu Knesset, ministri 
vlády SR, či poslanci Národnej 
rady SR. Pri príležitosti ukon-
čenia druhej svetovej vojny 
v Európe 8. mája 2016 sa v 
priestoroch Múzea holokaus-
tu v Seredi natáčala diskusná 
relácia O 5 minút 12. Relácie sa 
zúčastnil aj Andrej Kiska pre-
zident SR. Dňa 2. Júna 2016 na-
vštívili múzeum Andrej Dan-
ko predseda Národnej rady 
SR a Olemic Thommessen 
predseda parlamentu Nórske-
ho kráľovstva, ktorí vyjadrili 
osobnú podporu múzeu holo-
kaustu.

autori: 
M. beránek a M. korčok 

Múzeum holokaustu v roku 2016

Stavebná činnosť vs. korene stromov
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Kvalitu povrchu vozovky na 
moste nad železnicou v Seredi 
oprávnene kritizujú motoris-
ti, cyklisti aj chodci. Otázky 
týkajúce sa jeho opravy kladú 
zvyčajne primátorovi, hoci 
tieto komunikácie mesto ni-
kdy v správe nemalo. Objekt 
je v správe Slovenskej správy 
ciest, ktorá o technickom sta-
ve  spomínaného mosta vie 
a priebežne ho aj kontroluje. 
Na základe osobných stretnu-
tí primátora s pracovníkmi 
Ministerstva dopravy SR bol 
ústny prísľub zaradenia mos-
tu do zoznamu plánovaných 
opráv následne potvrdený aj 
listom Slovenskej správy ciest 
Bratislava z 30. 11. 2016, z kto-
rého citujem:

V rámci stavieb pripravo-
vaných a realizovaných za 

spoluúčasti Európskej únie 
je v Operačnom programe 
integrovanej infraštruktúry  
(OPII) zaradený, okrem iné-
ho, aj most na ceste I/62 nad 
ŽSR v Seredi, a to v projekte 
„Výstavba a zlepšenie bezpeč-
nostných parametrov mostov 
na cestách I. triedy, I. etapa, 
I/62 Sereď, most 062-013“.

Predpokladaný začiatok 
prípravy stavby – rekonštruk-
cie – je v roku 2017. Príprava 
stavby na realizáciu trvá cca 
2 – 3 roky. Predpokladaný za-
čiatok realizácie je teda v roku 
2019, dĺžka realizácie stavby je 
18 – 20 mesiacov.

Samozrejme, uvedené ter-
míny sú reálne iba v prípade, 
ak budú pridelené finančné 
prostriedky.

ĽuboMír veSelický  

Kto a kedy opraví most 
nad železnicouMesto Sereď je 

v prvej desiatke

gospel je definovaný ako 
náboženský černošský 
hudobný a spevácky 
výraz. Jeho korene sú ne-
pochybne v spirituáloch 
– černošských duchov-
ných piesňach, ktoré 
hovoria o viere a túžbe 
po slobode. ich autori nie 
sú známi, a tak tie naj-
staršie môžeme pokojne 
považovať za ľudové 
piesne.

V stredu 14. decembra 2016 
mali milovníci zborového 
spevu možnosť vidieť skve-
lú gospelovú formáciu The 
Golden Voices of  GOSPEL. Do 
akej miery je černošský pre-
jav pre nášho diváka zaují-
mavý, mohol posúdiť ten, kto 
ich dvojhodinový koncert vi-
del a počul. Diváci si vychut-
nali harmóniu niekoľkých 
hlasov znejúcu pompézne a 
zároveň s veľkou pokorou. Jej 
posolstvo vysielané k ľuďom 
i nebu bolo jasné a nefalšo-
vané.

Vedúci skupiny, baptistic-
ký reverend pastor Dwight 
Robsom, ukázal, že komu-
nikáciu s divákmi ovláda. 
Na sprevádzajúce tlieskanie 

do taktu sme zvyknutí, rov-
nako ako aj na tancovanie 
namiesto sedenia. Vyskúšali 
sme si aj spoločné spieva-

nie refrénu Halelujah. No 
a  záver? Tichá noc v podaní 
hostí v anglickom jazyku a 
tá istá sloha spievaná publi-

kom po slovensky. Diváci sa 
naozaj pochlapili a pochvala 
pána Robsona za ich spevác-
ky výkon bola veľmi peknou 

bodkou za vydareným kon-
certom.

Gospel nepatrí medzi po-
slucháčske trháky. Možno 

práve pre svoje historicky 
presne vyhradené miesto 
produkcie, ktorým sú kos-
toly. No aj to sa mení. Hu-
dobná skupina Spirituál 
kvintet, ktorá je v susednom 
Česku nepochybne špičkou 
gospelu, dokázala tento spev 
posunúť na pódiá rôznych 
hudobných festivalov. O rov-
nakom výsledku však môže 
hovoriť aj slovenská formá-
cia Close Harmony Firends.         

The Golden Voices of  
GOSPEL, dvanásťčlenné zo-
skupenie afro-amerických 
sólistov  a muzikantov, 
ktoré je známe v Nemec-
ku, Rakúsku, Španielsku vo 
Francúzsku, Švajčiarsku, a 
spolupracovalo s hviezdami 
popu ako Michael Jackson a 
Mariah Carey, sme mali mož-
nosť vidieť aj v našom meste  
na predstavení, ktorým sa 
počet spoločenských a kul-
túrnych podujatí v tomto 
roku zaokrúhlil na číslo se-
demdesiat. Aj tento koncert 
svedčí o nasadení  riaditeľa 
DK a všetkých, ktorí na poli 
kultúry aj v tomto roku od-
viedli kus peknej práce.

ĽuboMír veSelický, 
Foto: vlaDiMír klčo

Mimovládna nezisková 
organizácia ineko aj v 
tomto roku zverejnila 
informáciu o hospo-
dárení miest za rok 
2015. hlavným cieľom 
projektu je poskytnúť 
verejnosti relevantné 
informácie o finančnej 
kondícii jednotlivých 
samospráv či vÚc. hod-
notenie je zložené z via-
cerých ukazovateľov.

Hodnotilo sa finančné zdra-
vie, dlhová služba, záväzky a 
mnohé ďalšie. Mestu Sereď 
sa podarilo spomedzi 138 

miest získať 10. priečku.  Zá-
stupca primátora Ľubomír 
Veselický však uviedol, že 
Sereď bola v minulosti už aj 
na 4. mieste. Aktuálnu po-
zíciu Serede spomedzi 138 
porovnateľných miest spô-
sobil podľa jeho slov fakt, že 
mesto čerpalo na investície 
časť rezervného fondu, kto-
rý bude po schválení hos-
podárskeho výsledku za rok 
2016 znovu doplnený.

Vysoké hodnotenie môže 
každej samospráve vyniesť 
aj vyčkávacia taktika na 
výzvy, čo môže znamenať 
príliv externých zdrojov na 

rôzne investičné akcie z mi-
nimálnym financovaním z 
mestského rozpočtu. A to je 
presne tá cesta, ktorou sa 
vedenie MsÚ v posledných 
rokoch uberá.

Na druhej strane nemalé 
finančné výpadky eviduje 
mesto na nezaplatených 
daniach od občanov či pod-
nikateľských subjektov. K 
dnešnému dňu bolo rozpo-
slaných viac ako 200 výziev 
na zaplatenie.

Len pre zaujímavosť, 
Mesto Galanta v spomína-
nom hodnotení skončilo na 
14. mieste a mesto Šaľa na 

107. mieste. Primátor Jozef 
Belický sa domnieva, že v 
čase hodnotenia tam mo-
hol byť započítaný prekle-
ňovací úver, ktorý si mesto 
zobralo v minulom roku 
na financovanie verejného 
osvetlenia, kým  nedostali 
na účet zdroje z európskych 
fondov. Úver bol síce po 
troch mesiacoch splatený, 
no hodnotenie to už neo-
vplyvnilo. Podľa jeho slov 
sa mestu darí a jeho finanč-
ná kondícia sa z roka na rok 
zlepšuje.

 StaniSlava Janegová

Zlaté hlasy GOSPELU
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ASSASSIN‘S CREED 
(Assassin‘s Creed)
3. 1. 2017 utorok 19.30 2D
Adaptácie slávnej hernej 
série prichádza, boj medzi 
assassinmi a templármi 
môže začať.
Hrajú: Michael Fassben-
der, Marion Cotillard, Je-
remy Irons, Brendan Gle-
eson. 
USA, 121 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI: ANJEL PÁNA 2 
(Anděl Páně 2)
3. – 4. 1. 2017 utorok 17.30 
2D, streda 17.30 2D
Pokračovanie úspešnej an-
jelskej rozprávky.
Hrajú: Ivan Trojan, Jiří 
Dvořák, Vica Kerekes, 
Anna Čtvrtníčková, Jiří 
Bartoška, Bolek Polívka, 
Marián Labuda, Aňa Geis-
lerová, Lucie Bílá. 
CZE, 89 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4 €

LA LA LAND (La La Land)
4. – 5. 1. 2017 streda 19.30 
2D, štvrtok 19.00 2D
Emma Stone a Ryan Go-
sling majú svoje veľké sny, 
zatiaľ však majú len jeden 
druhého a sú bláznivo za-
milovaní ... muzikál.
Hrajú: Ryan Gosling, 
Emma Stone, J. K. Sim-
mons. 
USA, 126 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI: OZZY (Ozzy)
5. – 6. 1. 2017 štvrtok 17.00 
2D, piatok 17.00 2D
Dobrodružná animovaná 
komédia o jednom veľkom 
psom úteku z väzenia.
ESP, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €

PREČO PRÁVE ON? (Why 
Him?)
6. – 11. 1. 2017 piatok 21.15 
2D, streda 19.30 2D
Mohla mať koho chcela ... 
komédia
Hrajú: James Franco, Bry-
an Cranston, Zoey Deutch. 
USA, 110 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4 €

PASAŽIERI (Passengers)
5. – 8. 1. 2017 štvrtok 21.15 
2D, piatok 19.00 3D, sobo-
ta 20.45 2D, nedeľa 18.30 
3D

Pri ceste hlbokým vesmí-
rom za novým domovom 
sa dvaja pasažieri vesmír-
nej lodi z dôvodu poruchy 
prebúdzajú o 90 rokov skôr, 
než bolo v pláne. 
Hrajú: Chris Pratt, Jenni-
fer Lawrence, Michael She-
en, Laurence Fishburne. 
USA, 116 min., ST/ČT, MP 
12+, vstupné 3D ČT 6 €, 2D 
ST 4 €

PRE DETI: VAIANA (Moa-
na)
7. – 8. 1. 2017 sobota 16.30 
2D, nedeľa 16.30 2D
Oceán volá, veľké dob-
rodružstvo začína. Ani-
mák.
USA, 113 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4 €

VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR (
The Great Wall)
7. – 8. 1. 2017 sobota 18.30 
3D, nedeľa 20.45 2D
Čo alebo koho sa snažia 
udržať za najväčším mú-
rom na svete? 
Dobrodružné fantasy.
Hrajú: Matt Damon, Andy 
Lau, Willem Dafoe, Pedro 
Pascal, Han Lu. 
USA, 120 min., ST/ČT, MP 
12+, vstupné 2D ST 4 €, 3D 
ČT 6 €

FILMOVÝ KLUB: 
TOTO JE NÁŠ SVET (Cap-
tain Fantastic)
10. 1. 2017 utorok 19.30 2D
Pripravil ich na všetko, 
okrem vonkajšieho sveta... 
Pre členov filmového klu-
bu vstup pre dve osoby 
ZDARMA.
Hrajú. Viggo Mortensen, 
George MacKay, Samantha 
Isler. 
USA, 118 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK 2 osoby 
zdarma

POD RÚŠKOM NOCI (Live 
By Night)
12. – 15. 1. 2017 štvrtok 
19.30 2D, nedeľa 20.30 2D
Prohibícia umožnila kaž-
dému s dostatkom ambí-
cií a nervov, získať moc a 
peniaze. Ben Affleck na to 
nervy má... krimi gang-
sterka.
Hrajú: Zoe Saldana, Elle 
Fanning, Ben Affleck, Sien-
na Miller, Scott Eastwood, 
Anthony Michael Hall, 
Brendan Gleeson. 
USA, 128 min., ST, MP 15+, 

vstupné 2D 4 €
PRE DETI: OZZY (Ozzy)
13. 1. 2017 piatok 17.00 2D
Dobrodružná animovaná 
komédia o jednom veľkom 
psom úteku z väzenia.
ESP, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €

V PASCI (Shut In)
13. – 14. 1. 2017 piatok 
21.00 2D, sobota 18.30 2D
Naomi Wattsová sa na 
vlastnej koži presvedčí, 
že príslovie „všade dobre, 
doma najlepšie“ v horore 
neplatí! 
Hrajú: Naomi Watts, Jacob 
Tremblay, Oliver Platt. 
FRA/USA, 91 min., ČT, MP 
15+, vstupné 2D 4 €

VŠETKO ALEBO NIČ 
(Všechno nebo nic)
13. – 15. 1. 2017 piatok 
19.00 2D, sobota 20.30 2D, 
nedeľa 18.30 2D
Romantická komédia pod-
ľa bestselleru Evity Urba-
níkovej.
Hrajú: Táňa Pauhofová, 
Klára Issová, Michał Żeb-
rowski, Ondřej Sokol, Petr 
Vaněk, Zuzana Kronerová, 
Luděk Sobota, Leoš Mareš. 
CZE/SVK, 105 min., SV, MP 
15+, vstupné 2D 4 €

PRE DETI: LICHOŽRÚTI 
(Lichožrouti)
14. – 15. 1. 2017 sobota 
16.30 2D, nedeľa 16.30 2D
Lichožrúti sú malí tvoro-
via, ktorí žijú s nami ľuď-
mi, a môžu za to, že ľud-
stvu z páru ponožiek vždy 
zostane len jedna. Animák.
CZE, 86 min., SV, MP, vstup-
né 2D 4 €

FILMOVÝ KLUB: JE TO 
LEN KONIEC SVETA (Jus-
te la fin du monde)
17. 1. 2017 utorok 19.30 2D
Spisovateľ Louis sa po 
12 rokoch vracia domov, 
aby všetkým oznámil, že 
čoskoro zomrie.
Hrajú: Nathalie Baye, Vin-
cent Cassel, Marion Cotil-
lard, Léa Seydoux.
FRA, 97 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4 € FK 2,50 €

TEMNÁ STRANA MESIA-
CA (Die Dunkle Seite des 
Mondes)
18. 1. 2017 streda 19.30 2D
Napínavý triller ako mo-
derná variácia príbehu Dr. 

Jekylla a pána Hyda.
Hrajú: Jürgen Prochnow, 
Moritz Bleibtreu.  
DEU, 98 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4 €

XXX: NÁVRAT XANDERA 
CAGE (xXx: The Return 
of Xander Cage)
19.- 20.-21.1.2017 štvrtok 
19.30 2D, piatok 19.00 3D, 
sobota 20.45 2D
Xander Cage (Vin Diesel) 
sa vracia! Akčná snímka 
plná extrémnych výkonov.
Hrajú: Vin Diesel, Samuel 
L. Jackson, Deepika Pa-
dukone, Tony Jaa, Donnie 
Yen, Nina Dobrev, Ice Cube. 
USA, 120 min., ST/ČT, MP 
12+, vstupné 2D ST 4 €, 3D 
ČT 6 €

ROZPOLTENÝ (Split)
20. – 22. 1. 2017 piatok 
21.15 2D, nedeľa 18.30 2D
Aké to je mať v hlave 23 
rôznych osobností a jed-
nu, ktorá stojí za únosom 
troch dievčat. Horor.
Hrajú: James McAvoy, Ha-
ley Lu Richardson, Kim Di-
rector. 
USA, 116 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI: LICHOŽRÚTI 
(Lichožrouti)
20. 1. 2017 piatok 17.00 2D
Lichožrúti sú malí tvoro-
via, ktorí žijú s nami ľuď-
mi, a môžu za to, že ľud-
stvu z páru ponožiek vždy 
zostane len jedna. Animák.
CZE, 86 min., SV, MP, vstup-
né 2D 4 €

PRE DETI: SPIEVAJ (Sing)
21. – 22. 1. 2017 sobota 
16.30 2D, nedeľa 16.30 2D
Kto je najväčším spevác-
kym talentom medzi zvie-
ratkami? Animák.
USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4 €

ZAKLADATEĽ 
(The Founder)
21. – 22. 1. 2017 sobota 
18.30 2D, nedeľa 20.45 2D
Riskoval, porušoval záko-
ny, menil pravidlá a založil 
sieť McDonald.
Hrajú: Michael Keaton, 
Linda Cardellini, Patrick 
Wilson. 
USA, 115 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

FILMOVÝ KLUB: 
CHLAPEC VO SVETE PRÍ-
ŠER (Bakemono no ko)
24. 1. 2017 utorok 19.30 2D
Ak vás uchvátil svet ani-
me, určite si nenechajte 
utiecť tento animák. 
JPN, 119 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4 € FK 2,50 €

SCANDI: CHLAPCI (Poj-
karna)
25. 1. 2017 streda 19.30 2D
Tri kamarátky nájdu zá-
zračnú rastlinu, ktorá ich 
na jednu noc premení na 
chlapcov.
Hrajú: Tuva Jagell, Emrik 
Öhlander, Wilma Holmén. 
SWE, 106 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3 €

RESIDENT EVIL. POSLED-
NÁ KAPITOLA (Resident 
Evil. The Final Chapter)
26. – 28. 1. 2017 štvrtok 
19.30 2D, piatok 19.00 3D, 
sobota 20.45 2D 
Alice znovu bojuje proti 
spoločnosti Umbrella, kto-
rá zavinila rozmnoženie 
zombie po celej zemeguli, 
tentoraz naposledy.
Hrajú: Milla Jovovich, 
Shawn Roberts, Ali Larter, 
Wentworth Miller. 
GER/FRA/CAN, 107 min., 
ST/ČT, MP 15+, vstupné 2D 
ST 4 €, 3D ČT 6 €

PRE DETI: LICHOŽRÚTI 
(Lichožrouti)
27. – 28. 1. 2017 piatok 17.00 
2D, sobota 16.30 2D
Lichožrúti sú malí tvoro-
via, ktorí žijú s nami ľuď-
mi, a môžu za to, že ľud-
stvu z páru ponožiek vždy 
zostane len jedna. Animák.
CZE, 86 min., SV, MP, vstup-
né 2D 4 €

SPOJENCI (Allied)
27. – 29. 1. 2017 piatok 
21.00, nedeľa 18.30
1942. Britský špión Max sa 
na misii v Casablance za-
miluje do francúzskej ko-
legyne, ktorá je podozrivá 
zo spolupráce s nacistami.
Hrajú: Brad Pitt, Marion 
Cotillard, Lizzy Caplan. 
USA, 124 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

BASTARDI (Bastards)
28. – 29. 1. 2017 sobota 
18.30 2D, nedeľa 20.45 2D
Ed Helms a Owen Wilson 
hrajú dvoch bratov, ktorí v 

bláznivej komédii hľadajú 
svojho otca.
Hrajú: Owen Wilson, J. K. 
Simmons, Katie Aselton, 
Ed Helms. 
USA, 125 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI: OZZY (Ozzy)
29. 1. 2017 nedeľa 16.30 2D
Dobrodružná animovaná 
komédia o jednom veľkom 
psom úteku z väzenia.
ESP, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €

FILMOVÝ KLUB: PATER-
SON (Paterson)
31. 1. 2017 utorok 19.30 2D
Príbehom víťazstva a porá-
žok všedného dňa a krásy, 
ktorá sa skrýva aj v tých 
najmenších detailoch.
Hrajú: Adam Driver, Gol-
shifteh Farahani, Kara 
Hayward. 
USA, 118 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4 € FK 2,50 €

PRIPRAVUJEME
LEGO BATMAN MOVIE, 
KRUHY, T2 TRAINSPOT-
TING, PSIA DUŠA, 
PÄŤDESIAT ODŤIEŇOV 
TEMNOTY, LIEK NA ŽIVOT, 
MLČANIE, JOHN WICK 2,  
GOD PARTICLE, DIVOKÉ 
VLNY 2, BODI: PSIA SU-
PERSTAR, MILUJEM ŤA 
MODŘE, FESTIVAL SCAN-
DI

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladnici 
kina NOVA
(pondelok – 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 
MODERNIZÁCIU KINA 
NOVA SEREĎ 
FINANČNEPODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS
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v novembri 2016
Milan Polák (1946), Katarína 
Maderková (1936), Štefan To-
meček (1950)

v decembri 2016

Vincent Krajčír (1944), Jaro-
slav Horváth (1947), Lukáš  
Šulan (1965), Štefan Bartek 
(1933), Ján Mičák (1919)

čeSť ich PaMiatke!

OPUSTILI NÁS:

Vianočné trhy otvoril 
primátor mesta

ZŠ Juraja Fándlyho víťazom 
celoslovenského Finále Minibasketshow 2016

Návšteva 
jubilantky

Strom života 
odmeňoval novinárov

Prednosta Okresného úradu 
v Galante JUDr. František Ju-
hos, vedúca organizačného 
oddelenia PhDr. Silvia Adam-
číková a zástupca primátora 
Bc. Ľubomír Veselický navští-
vili najstaršiu obyvateľku Se-
rede. Je ňou pani Mária Behý-
lová, ktorá 3. novembra 2016 
oslávila svoje 98. narodeniny. 
Stretnutie neznamenalo iba 
kytice kvetov, drobné maškr-
ty, ale najmä veľkú radosť ju-
bilantky, ktorá takých gratu-
lantov nečakala. Teraz je ná-
sledkom úrazu na lôžku, no je 
stále čulá a patrične zvedavá 
na všetko, čo sa okolo nej deje. 

Dve dcéry, ktoré sa o ňu s lás-
kou starajú, jej zabezpečujú 
všetko potrebné a pani Behý-
lová tak prežíva svoju jeseň 
života v kruhu najbližších.

Pred stretnutím nám pán 
prednosta povedal, že vo veku 
okolo stovky máme v okrese 
8 občanov a jednou z nich je 
pani, ktorá má už 104 rokov. 
Drobná pozornosť a osobná 
návšteva jubilantov je podľa 
neho morálnou povinnosťou 
voči tým, ktorí pre spoločnosť 
vo svojich produktívnych 
rokoch odviedli úctyhodnú 
prácu.

ĽuboMír veSelický

Asi pred rokom sa žiaci z krúž-
ku Mladí reportéri zúčastnili 
dvojdňového novinárskeho 
workshopu, ktorého organi-
zátorom bol STROM ŽIVOTA. 
Žiaci získali priamo od skú-
sených žurnalistov cenné 
rady, ako písať články či robiť 
fotografie. Dostali možnosť 
stať sa novinármi časopisu 
STROM. Túto ponuku prijala 
aj naša ôsmačka Janka Kra-
márová. Strom života sa tento 
rok rozhodol odmeniť svojich 
najaktívnejších prispievate-
ľov dvojdňovým výletom do 
Viedne a do Bratislavy. Sa-
mozrejme, nechýbala medzi 
nimi ani Janka a takto nám 
ho približuje: „Na výlete sa 
zúčastnili žiaci z celého Slo-
venska. Z kancelárie Stromu 
života sme vyrazili mikrobu-
som do Viedne. Prvá zastávka 
viedla do Domu mora - jede-
násťposchodovej budovy, v 
ktorej žije vyše 11 000 zvierat. 
Videli sme tam rôzne druhy 
morských, tropických, slad-
kovodných či terárijných 
zvierat (žraloky, korytnačky, 
krokodíly, opice, hady, roz-

ličný hmyz, žaby, ryby, vtáky, 
pavúky…) z rôznych biotopov. 
Ďalšou zastávkou bol Dom 
motýľov, kde sme obdivova-
li krásne motýle. Poslednou 
zastávkou vo Viedni bol zá-
bavný park Práter. Užili sme 
si tam jazdu na Wiener Rie-
senrad (obrie ruské koleso), z 
ktorého sme mali prekrásny 
výhľad. Nasledujúci deň sme 
spoznávali krásy Bratislavy. 
Najskôr sme si prezreli hrad 
Devín, pod ktorým sa na sú-
toku riek Moravy a Dunaja 
nachádza pamätník Brána 
slobody s menami obetí ko-
munizmu, ktoré sa pokúsili 
o útek za „Železnú oponu“ 
v rokoch 1945 – 1989. Neskôr 
sme navštívili aj Bratislavský 
hrad s nádhernou barokovou 
záhradou. Výlet som si veľmi 
užila, dozvedela som sa nové 
veci a našla si aj nových ka-
marátov. Stromu života za vý-
let ďakujem.“

Janke želáme, aby jej zá-
ujem o žurnalistiku neutí-
chol a pri písaní článkov jej 
nechýbali dobré nápady a tr-
pezlivosť. Jana gabrišová

V štvrtok 16. 12. 2016 sa žiaci 
zo ZŠ Juraja Fándlyho (roč. 
2006 a mladší) zúčastnili 
finálového turnaja SBA Mi-
nibasketshow 2016 v Ru-
žomberku. Na turnaji sa zú-
častnilo 8 základných škôl: 
(finalisti 4 regionálnych kôl) 
ZŠ Bystrická Ružomberok, 
ZŠ Zarevúca Ružomberok, 
ZŠ Holubyho Piešťany, ZŠ 
Mojmírova Piešťany, ZŠ Ing. 
Kožucha Spišská Nová Ves, 
ZŠ Komenského Poprad, ZŠ 
Mateja Bella Šamorín a ZŠ J. 
Fándlyho Sereď.
 
Na turnaj sme cestovali už v 
stredu, aby sme mohli vidieť 
večerný basketbalový zápas 
žien medzi Ružomberkom a 
nemeckým Freiburgom. Ces-
ta vlakom do Ružomberka 
bola veľmi dlhá, pretože sme 
mali viac ako 100-minútové 
meškanie. Pôvodne sme mali 
sledovať celý zápas žien, ale 
pretože sme meškali, videli 
sme iba jeho polovicu. Deti si 
zápas užívali a povzbudzova-
li domáce, ktoré dramatický 
zápas zvládli a vyhrali ho o 
3 body. Po zápase sme sa na-
večerali a išli sa ubytovať. 
Ubytovaní sme boli na vyso-
koškolskom internáte IKAR. 
Na druhý deň sme museli 
skoro ráno vstávať, pretože 
už o 8. hod. sme museli byť v 
Športovej hale Koniareň. Po 
príchode do haly nasledova-

lo vyžrebovanie turnaja. Pri 
žrebe sme nemali šťastnú 
ruku, pretože sme si vyžre-
bovali všetkých víťazov re-
gionálnych kôl. Nám to však 
neprekážalo. Postupne sme 
zdolali víťaza regionálne-
ho kola z Popradu Spišskú 
Novú Ves, potom aj víťaza z 
regionálneho kola z Ružom-
berka ZŠ Zarevúca Ružom-
berok a nakoniec aj víťaza 
regionálneho kola z Piešťan, 
ZŠ Holubyho Piešťany. Prvý 
zápas so Spišskou Novou 
Vsou bol veľmi vyrovnaný, 
dokonca sme aj prehrávali, 
ale naši neznervózneli a zá-
pas sme dotiahli do víťazné-
ho konca. Nasledoval súper 
z Ružomberka. Bolo na ňom 
vidieť, že sa s ním pobijeme 
o víťazstvo v skupine. Naši 
však nedali súperovi žiadnu 
šancu, suverénne tento zá-

pas vyhrali, a tým si zaistili 
víťazstvo v skupine už pred 
posledným zápasom. Zápas 
so ZŠ Holubyho Piešťany bol 
od začiatku v réžii našich 
žiakov a zaslúžene zápas 
vyhrali. Víťazstvo v skupine 
im zabezpečilo postup do fi-
nále, kde na nich čakal víťaz 
druhej skupiny, ZŠ Bystrická 
Ružomberok. Prvý minizá-
pas 3x3 sa skončil remízou 
a to naznačovalo, že to bude 
vyrovnané stretnutie. Nasle-
dujúcu súťaž v prihrávaní 
basketbalovej lopty sme vy-
hrali a ujali sa vedenia 3:1. 
Následne sme vyhrali aj mi-
nizápas 3x3 a zvýšili vedenie 
na 4:1. Síce Prehrali síce ďal-
šiu súťaž v driblingu a súper 
náskok znížil, v ostatných 
súťažiach už chlapci spoloč-
ne s dievčatami nezaváhali 
a celé stretnutie vyhrali. Za-

slúžene sa tak stali víťazmi 
celoslovenského finále Mini-
basketshow 2016.
 
VÝSLEDKY:
ZŠ J. Fándlyho Sereď – ZŠ Ing. 
Kožucha Spišská Nová Ves 7:6
ZŠ J. Fándlyho Sereď – ZŠ Za-
revúca Ružomberok 12:1
ZŠ J. Fándlyho Sereď – ZŠ Ho-
lubyho Piešťany 8:6
Finále: ZŠ J. Fándlyho Sereď 
– ZŠ Bystrická Ružomberok             
10:4
 
O víťazstvo sa zaslúžili: Igor 
Beno, Martin Godály, Tomáš 
Kiss, Sofia Krížová, Andrej 
Kusý, Linda Lopašovská, Alex 
Maruna, Ivan Mizera, Jana 
Mizerová, Sebastián Paster-
nák, Šimon Pekarík, Kristína 
Sopčáková, Marianna Stan-
ková, Martin Šarvaic, HaiT-
ruong, QuangTruong, Michal 
Vranovič, trénerka Mgr. Jola-
na Čomajová
 
KONEČNÉ 
PORADIE:
1. ZŠ J. FÁNDLYHO SEREĎ
2. ZŠ Bystrická Ružomberok
3. ZŠ Mateja Bella Šamorín
4. ZŠ Zarevúca Ružomberok
5. ZŠ Holubyho Piešťany
6. ZŠ Mojmírova Piešťany
7. ZŠ Ing. Kožucha Spišská 
Nová Ves
8. ZŠ Komenského Poprad
  

Jakub čoMaJ  

ani sme sa nenazdali a 
máme tu opäť vianoce, 
ktoré patria určite k naj-
krajším sviatkom v roku. 
vynikajúcu atmosféru 
nám každoročne pričaru-
jú aj tradičné trhy, ktoré 
boli v Seredi slávnostne 
otvorené v piatok 16. de-
cembra.

Pri krásne vyzdobenom via-
nočnom stromčeku sa aj ten-
to rok zišlo veľa návštevní-
kov, ktorí boli zároveň súčas-
ťou slávnostného otvorenia 
Vianočných trhov v Seredi. 
Všetkých privítal primátor 
mesta Martin Tomčányi, kto-
rý im zároveň poprial krásne 
prežitie sviatkov a veľa rodin-
nej pohody a potom už nasle-
dovalo prekvapenie v podobe 
veľkolepého ohňostroja. A bol 
naozaj parádny. Uchvátené 
boli najmä deti, ktoré sa na tú 
nádheru nevedeli vynadívať.

Tak ako každý rok aj ten-
toraz je pre návštevníkov 
zostavený päťdňový bohatý 
kultúrny program a svoje 
zastúpenie tam budú mať 

okrem detí zo seredských a 

materských škôl rôzne kape-
ly a všetky hudobné žánre. 
Pre deti sú pripravené rôzne 
atrakcie ako jazda na poní-
koch, kolotoč alebo trampo-
lína.

 K vianočným trhom patria 

aj predajné stánky, ktoré tam 

majú, samozrejme, tiež svoje 
zastúpenie. Cigánska a vare-
né vínko rozvoniavajú širo-
ko-ďaleko,  no dva zo stánkov 
sú špeciálne. V jednom nájde-
te krásne výrobky žiakov ZŠ J. 
A. Komenského a v druhom 

prezentuje svoju činnosť Tr-

navská arcidiecézna charita, 
ktorá ju spojila s predajom 
výrobkov z tvorivých dielní. V 
Seredi prevádzkuje niekoľko 
rokov denné centrum a noc-
ľaháreň pre ľudí bez domova.

StaniSlava Janegová



seredské novinky8

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.  
 Ročník XIV, č. 31. január  2017, vychádza v náklade 8 600 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk   Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Ladislav Odráška. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 
55, recepcia.nitra@petitpress.sk.  grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe 
rozhoduje redakčná rada.

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

JANUÁROVÉ  ZĽAVY  
V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 

• 10 % zľava na knihy o zdravej výžive  
a  zdravom životnom štýle 

FEBRUÁROVÉ  ZĽAVY  
V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
• 10% valentínska zľava na knihy o láske, 

romantické knihy, knihy pre ženy

ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA
• 10% zľavu na ktorúkoľvek knihu v kníhkupectve Slnečnica 

má každý zákazník, ktorý predloží  pri kúpe knihy 
5 lístkov z rôznych kultúrnych (filmových alebo divadelných) 

podujatí organizovaných od 1.11.2015 Domom kultúry 
v Seredi (napr. 5 lístkov z rôznych filmových predstavení 

z kina NOVA alebo kombinácia lístkov z rôznych filmových  
predstavení  z kina NOVA a z divadelných predstavení), 

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

V kníhkupectve Slnečnica si môžete kúpiť alebo objednať knihy z vydavateľstva Ikar, a.s., 
Slovart, spol. s r.o,   EvitaStore, s.r.o., Albatros Media Slovakia s.r.o. 

a Marenčin PT spol. s r.o. a tak ušetriť na poštovnom. 
Informujte sa na: 

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

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 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

Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť na 
zviditeľnenie Vašej firmy, alebo 
akcie ktorú organizujete v mes-
te 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.

 

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

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- 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.

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra

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
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Odpad, to nie sú len obaly od 
výrobkov bežnej spotreby. 
Odpady sa nachádzajú vša-
de okolo nás a ich tvorba nás 
sprevádza pri každej činnosti. 
Žijeme v spoločnosti, ktorú 
charakterizuje slovo VIAC, 
viac vyrábame, viac spotrebu-
jeme, viac plytváme a vytvá-
rame viac odpadov. Zamysleli 
ste sa už niekedy nad tým, 
ako miesto pôvodu a ceny vý-
robkov odzrkadľujú ich vplyv 
na životné prostredie? Zdá 
sa vám normálne dovážať 
cesnak z Číny alebo zemiaky 
z Maroka? Ako je možné, že 
cena niektorých výrobkov je 
taká nízka aj napriek tomu, 
že sú dovezené z druhej stra-
ny sveta? Čo všetko sa za tým 
skrýva a ako to ovplyvňuje 
prostredie? Je len na nás, ako 
sa budeme správať a ako sa k 
problému nadmernej spotre-
by a tvorby odpadov postaví-
me. Naše každodenné rozhod-
nutia,  ktoré si často ani neu-
vedomíme, môžu ovplyvniť 
budúcnosť k lepšiemu.
 

U nás na škole sa snažíme 
viesť žiakov k minimalizácii 
odpadu už od prvého ročníka, 
a preto sme na škole zorgani-
zovali „Týždeň minimalizá-
cie“. Aktivít bolo neúrekom 
a týmto príspevkom by sme 
vám ich chceli aspoň trošku 
priblížiť a poskytnúť vám ná-
hľad do jedného týždňa zo ži-
vota našej ZELENEJ školy.

 
• V ŠKD a na prvom stupni 

minimalizovali odpad tak, že 
sa z neho snažili niečo krásne 
vyrobiť.  Všetky výrobky boli 
vystavené vo vestibule našej 
školy.  

• Začal sa zber ŽIARIVIEK. 
Žiaci môžu nosiť lineárne 
a kompaktné žiarivky, LED 
svetelné zdroje, výbojky do 
nového zberného boxu, kto-
rý je umiestnený v kabinete 
fyziky a chémie. Za každých 

5 odovzdaných žiariviek žiak 
dostane 100 bodov, ktoré 
môže využiť na portáli www.
zbierambaterky.sk

• Piataci, výskumníci a al-
chymisti si vyrobili vlastný 
recyklovaný papier, ktorý po-
užijú na výrobu vianočných 
pohľadníc pre svojich blíz-
kych.

• Žiaci 4.A a 4.B sa na jed-
nu hodinu stali záchranármi. 
Zachraňovali energiu spolu 
so žiačkami 7.C Evkou a Em-
kou Mančíkovými. Rovesníc-
ke vzdelávanie im učarovalo 
a isto si naplánujeme i ďalšie 
takéto hodiny.

• Žiaci 3.A mali celý deň  
vyučovanie zamerané na mi-
nimalizáciu odpadu. Ich  cie-
ľom bolo vytvoriť oblečenie 
z odpadového materiálu. Z 

materiálu, ktorý už raz svoju 
úlohu splnil a je určený iba 
do zberu, prípadne na zberný 
dvor. Používali fľaše, vrch-
náky, igelitky a noviny. Žia-
ci merali, lepili, šili a tvorili 
kostýmy. Nakoniec sa svojim 
spolužiakom predviedli na 
módnej prehliadke. Počas ce-
lého dňa sme sa veľmi dobre 
bavili a zistili, že aj z vecí, kto-
ré sú pre mnohých z nás ne-
potrebné, dokážeme vytvoriť 
nádherné veci.

• V 5.A zisťovali, ktoré vý-
robky sú najväčšmi a zároveň 
najzbytočnejšie zabalené. 
Spolu o nich diskutovali a 
hľadali rozumnejšie a hlavne 
ekologickejšie riešenia.

• Na hodinách slovenského 
jazyka mali žiaci  5. B , 6. B a 
7. C tvorivé dielne. Vymýšľali 

nápady, ako využiť odpady. 
Nápady dokonca i realizovali 
a vymýšľali k nim verše a re-
klamné slogany.

• Na hodinách nemecké-
ho jazyka žiaci odpovedali 
na otázky súvisiace s témou 
minimalizácie odpadu, vý-
sledky boli percentuálne vy-
hodnotené. Najekologickejšie 
sa vraj správajú žiaci v 7.A 
triede. Na základe výsledkov 
spracovali návrhy na mini-
malizáciu odpadu na našej 
škole – viac používať recyklo-
vaný papier a využívať papier 
obojstranne. Zaoberali sa aj 
separáciou odpadu. V pra-
covnom liste žiaci farebne 
odlišovali kontajnery na rôz-
ne druhy odpadu a dopĺňali 
nemecké výrazy. Pracovnými 
listami boli „zrecyklované“ 

papiere potlačené iba z jednej 
strany.

• 6.B si ekologicky vyzdo-
bila triedu. Využila „falošný 
kozub“, ktorý si vyrobila z 
odpadu ešte v minulom roku, 
vianočný stromček vyrobený 
z použitého papiera (staré pí-
somky) a adventný veniec z 
roliek od toaletného papiera.

• Krúžok „Vyrábame pre 
radosť“ sa zapojil do Týždňa 
minimalizácie zhotovením 
korytnačiek z plastových 
fliaš. Môžu slúžiť ako poklad-
ničky pre malých školákov. 
Vyrobili aj adventný veniec 
zo starých handier. Veľmi ich 
bavila výroba čiapočiek z ro-
liek toaletného papiera a zvy-
škov vlny.

• Zaujímavé výrobky z od-
padu vznikali i na hodinách 

výtvarnej výchovy a výchovy 
umením. Svietniky zo skle-
ných nádob, ale i hudobné 
nástroje.

• Počas TÝŽDŇA MINIMA-
LIZÁCIE sa na našej škole 
uskutočnila aj matematická 
súťaž s názvom ODPADOVÁ 
MATEMATIKA. Každú triedu 
v nej reprezentovali dvaja 
žiaci, ktorí spolu riešili slov-
né úlohy s tematikou odpa-
du, recyklácie a separovania. 
Víťazov nájdete v samostat-
nom článku na: http://zsjfko-
legium.blog.cz/1611/odpado-
va-matematika

• Na hodinách biológie 
v šiestom ročníku sa usku-
točnila súťaž ODPADOVÁ 
BIOLÓGIA.  Úlohou súťažia-
cich bolo vyfarbiť správnou 
farbou zberné nádoby a tou 
istou farbou aj odpad, ktorý 
do nich patrí. Odpad, ktorý 
nepatril ani do jednej nádo-
by, museli žiaci prečiarknuť. 
Viac informácií a víťazov náj-
dete na: http://zsjfkolegium.
blog.cz/1611/odpadova-biolo-
gia

• Ako to vyzerá, keď sa 
mladší učia so staršími, zis-
tili žiaci 4.C a 9.A. Starší a 
zručnejší deviataci učili a po-
máhali mladším štvrtákom. 
Z odpadového dreva spoloč-
nými silami vytvorili krásnu 
ulicu. Chlapci meraním, reza-
ním a pílením dreva vytvori-
li rôzne domčeky a dievčatá 
ich maľovali a nalepovali na 
ne okná z papiera. Viac in-
formácií a fotografií nájdete 
na:  http://zsjfkolegium.blog.
cz/1611/deti-ucia-deti

Na záver naša EKOHLIAD-
KA. Poctivo pracovala a kon-
trolovala nielen separáciu 
odpadu, ale i nástenky a do-
držiavanie pravidiel vetrania 
a používania žalúzií. Najviac 
bodov získali žiaci 1.A triedy. 
Takže si právom zaslúžia titul 
„najzelenšia trieda“ v našej 
škole. eva hanuSová

V roku 2016 si pripomína-
me neuveriteľných 50 rokov 
existencie Telovýchovnej 
jednoty Lokomotíva Sereď, 
v súčasnosti pôsobí pod ná-
zvom Asociácia Športových 
Klubov Lokomotíva Sereď. Je 
to významné jubileum, ktoré 
v sebe skrýva kus histórie a 
nadšenia pre šport v našom 
meste. Toto nadšenie spoloč-
ne zažívalo za tie dlhé roky 
veľa dobrovoľníkov, ktorí svoj 
voľný čas venovali športu, vý-
chove mládeže, zveľaďovaniu 
dobrého mena TJ a AŠK Loko-
motíva.

Súčasné vedenie AŠK Loko-
motíva Sereď si pripomenulo 
50. výročie založenia TJ a zor-
ganizovalo pre zaslúžilých 
členov, funkcionárov, trénerov 
a športovcov stretnutie, kde si 
zaspomínali na pekné chvíle 
prežité pri športe v Lokomotí-
ve. Milým prekvapením bolo 
ocenenie najaktívnejších bý-

valých aj súčasných členov, 
ktorí svojou prácou výrazne 
prispeli k rozvoju TJ, ako aj 
AŠK Lokomotívy Sereď.

Ocenenie z rúk primátora 
mesta Martina Tomčániho a 
prezidenta AŠK Lokomotíva 
Sereď Pavla Skubeňa si pre-
vzali:

Mgr. Dalimír Pavelka, Bo-
huslav Láštic, Eva Lámalová, 
Tomáš Weiss, Jozef Horváth, 
Eduard Krivosudský, Mgr. 
Zuzana Lášticová, Ing. Jaro-
slav Kučera, Mgr. Ľudmila Lu-
káčová, František Smolinský, 
Darina Nagyová, PhDr. Milan 
Lihan, Albert Kudela, Ing. Ti-
bor  Krajčovič.

Na ocenení sa osobne ne-
mohli zúčastniť:

Mgr. Jolana Čomajová, 
MUDr. Eva Sabová, Ing. Elena 
Paštéková.

Pre všetkých zúčastnených 
bolo pripravené malé pohos-
tenie a oslavu všetkým sprí-

jemnili svojím vystúpením 
deti zo Základnej umeleckej 
školy J. Fischera Kvetoňa v 
Seredi.

50. výročie založenia TJ Lo-
komotívy Sereď podporili: Pro 
- Tec SLOVAKIA, spol. s.r.o.,

Jozef Sečen, Ing. Ľubomír 
Sedláček, Robert Šipka, Ener-
getika Sereď, s.r.o., Mestský 
bytový podnik Sereď, spol. 
s r.o., Naša Domová správa, 
s.r.o, STAVBY Nitra, s.r.o., Poh-
rebná služba a správa cinto-
rína Sereď – Edita Kašíková, 
Mesto Sereď, ER&P elektro 
s.r.o, Robert Vincze-Robi elek-
tro, Miloš Hracho – požičovňa, 
PIKVIP – Viliam Balónik, JK 
GRANIT spol. s r.o., Directreal, 
realitná kancelária Sereď, B.M. 
Kávoviny, spol. s r.o., OFTEVA, 
s.r.o.,  očná optika, GEODET - 
JS s.r.o., IRIS GROUP, s.r.o. zá-
hradkárske potreby, Pizzeria 
AB Sereď. Všetkým ďakujeme!

MiroSlav SeDláček 

Minimalizovať sa oplatí

50. výročie AŠK Lokomotíva Sereď
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ADOS – agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti 
v poliklinike Sereď

Informácia o finančných prostriedkoch 
pre Klub zdravotne postihnutých

Mladá Sereď má za sebou ďalší úspešný rok

Agentúra domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti predsta-
vuje dôležitú súčasť nášho 
zdravotníckeho zariadenia. 
Služby ADOS sú určené čias-
točne alebo úplne imobilným 
pacientom, ktorí potrebu-
jú odbornú ošetrovateľskú 
starostlivosť v ich vlastnom 
sociálnom prostredí a nie sú 
schopní samostatne chodiť 
do zdravotníckeho zariade-
nia.

Väčšina pacientov, ktorí 
využívajú služby ADOS, sú 
chronicky chorí. Domácu 
ošetrovateľskú starostlivosť  
poskytujeme aj pri náhlych 
či krátkodobých chorobách, 
po prepustení z hospitalizá-
cie, po operáciách, úrazoch, 
po cievnych mozgových prí-
hodách, ale aj u pacientov v 
terminálnom štádiu onkolo-
gického ochorenia. Túto ošet-

rovateľskú starostlivosť po-
skytujeme na návrh ošetru-
júceho – všeobecného lekára 
pacienta. Väčšina našej práce 
spočíva v ošetrovaní a prevä-
zoch rán, preležanín, vredov 
predkolenia, podávaní infúz-
nej a injekčnej terapie.

Okrem toho v rámci kom-
plexnej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti poskytujeme aj 
prevenciu vzniku preležanín, 
polohovanie pacienta, kon-
trolu vitálnych funkcií, odbe-
ry krvi a biologického materi-
álu, očistnú klyzmu, starostli-
vosť o stómie, kanyly a kavaly, 
odborný nácvik potrebných 
výkonov pri starostlivosti o 
chorého v domácom prostre-
dí. Túto verejnoprospešnú a 
odbornú ošetrovateľskú sta-
rostlivosť vykonávajú dve 
kvalifikované sestry, Gabika 
Tkáčová a Eva Červeňanská, 

pod odborným dohľadom 
Vlasty Gašparíkovej – hlavnej 
sestry polikliniky. Svoju prá-
cu vykonávajú na vysokej od-
bornej úrovni, s empatickým 
a proklientskym prístupom, a 
to denne alebo niekoľkokrát 
do týždňa. V prípade potreby 
ošetrujú pacientov aj počas 
sobôt, nedieľ a cez sviatky.

Ako postupovať v prípade 
záujmu o služby ADOS v Sere-
di a okolí?

V prípade, že pacient potre-
buje domácu ošetrovateľskú 
starostlivosť, je potrebné ob-
rátiť sa na ADOS v poliklinike, 
tel. 031 7838, kl. 816, 816,  resp. 
na hlavnú sestru, mobil: 0911 
768 024, ktorá podá žiadateľo-
vi alebo rodinnému prísluš-
níkovi podrobnú informáciu 
o spôsobe poskytovania do-
mácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti a splnenia admi-

nistratívnych náležitostí.
Následne sestra ADOS na-

vštívi pacienta a podľa ordi-
nácie ošetrujúceho – všeobec-
ného lekára poskytne ošetro-
vateľskú starostlivosť.

Seniori v domácom pros-
tredí často potrebujú nielen 
odbornú starostlivosť, ale aj 
pomoc pri bežných úkonoch, 
ako je dohľad, nakupovanie, 
hygienická starostlivosť a 
pod. To sú však výkony pat-
riace do sociálnych služieb, 
konkrétne do opatrovateľskej 
služby.

Pôsobenie agentúry domá-
cej ošetrovateľskej starostli-
vosti v poliklinike Sereď vý-
razne ovplyvňuje kvalitu ži-
vota a kvalitu starostlivosti o 
chorých občanov nášho mes-
ta, ale aj okolitých obcí. A to aj 
s finančnou podporou mesta.

vlaSta gašParíková

Bolo pre nás potešením, keď 
sme sa dozvedeli, že v roku 
2016 nám z MsÚ boli pridele-
né finančné prostriedky na  
činnosť, a to rekondično-in-
tegračné pobyty, výlety, kul-
túru a rekreovanie.

V priebehu kalendárneho 
roka 2016 sme od februára do 
novembra uskutočnili 7-krát 
návštevu termálneho kúpa-
liska vo Veľkom Mederi, zú-

častnilo sa spolu 350 členov, v 
apríli sme uskutočnili pozná-
vací zájazd do Prahy, ktorého 
sa zúčastnilo 50 členov, v máji 
sa našich 50 členov rekreo-
valo v termálnych kúpalis-
kách v Kéhyde v Maďarsku, v 
mesiaci júli sa 70 členov zú-
častnilo rekondično-integ-
račného pobytu v Tatranskej 
Lomnici, v auguste sa zúčast-
nilo 90 členov rekondično-

-integračného pobytu v Ho-
kovciach, pobyt v Kúpeľoch 
Nimnica využilo 65 členov. V 
mesiaci september sme boli 
aj na divadelnom predstavení 
v Bratislave, zúčastnilo sa ho 
50 členov.

 Rok 2016 bol bohatý na roz-
manité činnosti pre našich 
členov, ale tieto akcie sme 
mohli  uskutočniť s výraznou 
finančnou  podporou  MsÚ v 

Seredi.  Za všetkých našich 
členov vyslovujeme úprimné 
ďakujeme a do nového roku 
2017 prajeme okrem stáleho 
a dobrého zdravia všetkým 
kompetentným, aby takéto 
rozvážne a štedré rozhodnu-
tia pre svojich občanov robili 
aj naďalej.

Za všetko Vám úprimne ďa-
kuje Výbor Klubu zdravotne 
postihnutých v Seredi.

Počas uplynulých mesiacov 
sa nám podarilo vstúpiť do 
piateho roku pôsobenia náš-
ho občianskeho združenia. 
Sme veľmi radi, že aj vďaka 
podpore mesta Sereď a po-
slancov Mestského zastupi-
teľstva môžeme označiť rok 
2016 za doposiaľ najúspeš-
nejší.

Vo februári sme spustili 
úplne nový projekt cesto-
vateľských prednášok s ná-
zvom STOPA Veľmi rýchlo 
si získal svoje publikum, 
ktoré podujatia pravidelne 
navštevovalo, aby poznávali 
svet sprostredkovane, vo for-
me príjemných rozprávaní 
blogerov, fotografov či nad-
šených cestovateľov. Pokra-
čovali sme však aj v tradič-
ných aktivitách, ako je Daruj 
krv, zachráň život (3x ročne), 
Zóna bez peňazí (26. novem-
bra) alebo Medzinárodný deň 
piknikov (18. júna).

Prvú polovicu roka sme ve-
novali intenzívnym prípra-
vám otvorenia komunitného 

centra PRIESTOR, čo vyvr-
cholilo slávnostným otvore-
ním 30. júna 2016. Aj za tento 
projekt nás v máji, pár dní 
po našich štvrtých narodeni-
nách, ocenila Nadácia Orange 
v kategórii Komunitný rozvoj. 
Vďaka tomu sme mali mož-
nosť prezentovať sa aj na ne-
formálnej konferencii JUMP 

Slovensko v Banskej Bystrici.
Dávku kvalitného humo-

ru sme Seredčanom dopriali 
koncom novembra v rámci 
stand-up comedy show Silné 
reči v Dome kultúry.

V dnešných dňoch nás ešte 
čakajú vianočné trhy v Se-
redi, kde máme pre vás opäť 
pripravené rôzne dobroty, a 

následne si už len užijeme 
krásne vianočné sviatky.

Ďakujeme za podporu po-
čas celého roka všetkým na-
šim priaznivcom, finančným 
aj nefinančným podporova-
teľom a každému, kto verí 
tomu, že naša práca má zmy-
sel.

anton DÚbravec Ml.

AFK VODRA 
- stále nás to baví

Život sa nás nepýtal

Amatérsky futbalový klub 
AFK Vodra Sereď som tu pred-
stavil už minulý rok, keď sme 
oslavovali 15 rokov oficiálnej 
činnosti. Ale na oživenie pri-
pomeniem, že náš klub vzni-
kol na začiatku nového mi-
lénia v nadväznosti na dlho-
ročnú tradíciu pravidelného 
sobotného zápasu medzi par-
tiou kamarátov, ktorá trvala 
už od skorých osemdesiatych 
rokov.

Od roku 2012 sme oficiálne 
zaregistrovaní ako občianske 
združenie, ktoré si za svoj 
cieľ stanovilo rozvoj amatér-
skeho futbalu v Seredi, ale aj 
športu v celom regióne.

Aj v tomto roku sme sa sna-
žili plniť tieto ciele. Hrali sme 
každú sobotu a neodradila 
nás ani nepriazeň počasia. 
Jediné, prečo sme trikrát ne-
hrali, bola nízka účasť. Naše 
vekové zloženie je od 40 hore 
a prevažne okolo 50. Už to nie 
je, čo bývalo, hlásia sa nové, 
ale aj staré zdravotné prob-
lémy, ktoré si niektorí z nás 
priniesli ešte z aktívnej špor-
tovej činnosti.

Ale aby sme sa len nesťažo-
vali, darí sa nám, keď už nie 
získavať, tak aspoň udržiavať 
v našich radoch aj mladých. 
Sú to chlapci okolo dvadsiat-
ky a sú nielen omladením 
našich radov, ale aj perspektí-
vou, že náš klub bude fungo-
vať aj o niekoľko rokov.

Tento rok sme sa tiež zú-
častnili na tradičných futba-
lových turnajoch. Na turnaji 
pri príležitosti 30. výročia za-
loženia nášho spriateleného 

klubu AFK Puma Sereď sme 
v júni získali prvé miesto a v 
septembri sme sa ako druž-
stvo „Mesto Sereď – AFK Vod-
ra“ na IV. ročníku Memoriálu 
plk. Štefana Ivana o Putovný 
pohár Veliteľa pozemných 
síl OSSR znovu umiestnili 
na stupni víťazov a po prvom 
mieste na II. ročníku sa nám 
tento rok podarilo obhájiť mi-
nuloročné tretie miesto.

Bohužiaľ, nepriazeň poča-
sia nám v jesenných mesia-
coch nedovolila zrealizovať 
náš tradičný Memoriál Igo-
ra Vodrážku, no veríme, že v 
roku 2017 k nám bude príroda 
milosrdnejšia a  pamiatku 
nášho veľmi dobrého kama-
ráta si uctíme opäť.  

Pokračovali sme však aj 
v našich tradičných aktivi-
tách, ako je náš pravidelný 
Silvestrovský  zápas, kde sa k 
nám každý rok pripoja aj hrá-
či iných amatérskych klubov.

Dobré vzťahy v našom ko-
lektíve už štrnástym rokom 
utužujeme na Valentínskom 
Vodra plese a spoločných gri-
lovačkách. Zúčastňujeme sa 
na súťažiach vo varení gulá-
šu či kapustnice v seredskom 
Campingu, kde nejde ani tak 
o výhru, ako o to, urobiť niečo 
aj pre našich rodinných prís-
lušníkov a priaznivcov, preto-
že vždy je navarené toľko, aby 
sa ušlo všetkým. Všetky naše 
aktivity, športové aj nešpor-
tové, sa nám darí realizovať 
aj s podporou mesta Sereď a 
poslancov Mestského zastu-
piteľstva.

 anton DÚbravec

Vo mne vyvolal tento román 
spomienky na gymnaziálne 
roky na vtedajšej Strednej 
všeobecnovzdelávacej škole, 
na tváre konkrétnych ľudí 
z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia a ich osudy. To všetko 
ponúka autorka knihy, naša 
obyvateľka, pani Ružena 
Scherhauferová vo svojom 
diele Život sa nás nepýtal. 
Možno práve citová prázdno-
ta denne prezeraných novi-
nových informácií spôsobila, 
že po začítaní sa do tohto die-
la stane sa z neho o niekoľko 
hodín jednohubka. Prečítate 
ho na jeden ťah a potom sa z 
príbehu „spamätávate“ nie-
koľko dní. Vonku aktuálne 
teplota pod bodom mrazu, no 
prvé stránky knihy hovoria 
o vôňach letnej lúky a preží-
vaní prázdnin. Defilé postáv 
rôznych charakterov, ktoré sa 
brodia v bludisku rodinných 
i priateľských vzťahov. Facky 
osudu, prekvapujúce konania 
a rozhodnutia. Čistý a nefal-
šovaný koncentrát života, 

aký pozná každý z nás. Ťaž-
ko odhadnúť, či inšpiráciou 
pre autorku boli osoby, ktoré 
možno ešte stále stretávame 
v uliciach nášho mesta, alebo 
boli úplne vymyslené. Podob-
nosť ich charakterov s tými, 
ktorých poznáme, je však až 
nepríjemne veľká.

 Je advent a v podvedomí 
sa možno každý z nás pri-
pravuje na Vianoce. Nie je to, 
samozrejme, iba svetelná vý-
zdoba, ktorá k atmosfére toh-
to sviatku patrí. Nie je to iba 
vymýšľanie, čo bude na stole. 
Svetlá ozdôb zhasnú, sviatoč-
né pokrmy vystriedajú iné, 
dary sa stanú súčasťou všed-
ného dňa. Aj prečítaná kniha 
nakoniec nájde svoje miesto 
v zástupe iných. No jej odkaz, 
ak sme ju čítali pozorne, bude 
naším duševným pokrmom 
s podstatne vyššou výživnou 
hodnotou. Písať vieme skoro 
všetci. Napísať príbeh, to je už 
iná káva. A tú pani Scherhau-
ferová pripraviť vie.

ĽuboMír veSelický  
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Občianske združenie Oldtimer 
múzeum Sereď bilancuje

Skauti oslávili 1. rok fungovania 
svojho oddielu v Seredi

Počiatky zrodu nášho zdru-
ženia súvisia s prácou Ve-
teran Car Clubu v Galante, 
ktorého zrod sa datuje na rok 
2004.

O tom, že práve v Seredi 
bude mať sídlo aj združenie 
zastrešujúce priaznivcov ve-
teránov, sa pred niekoľkými 
rokmi zdalo málokomu. Po 
desiatich rokoch existencie 
sa náš klub zamýšľal nad 
svojou budúcnosťou. Ako 
prioritu sme si stanovili zís-
kanie vlastných priestorov, 
kde by sme mohli vystaviť 
našu zbierku a uskutočňovať 
aj ďalšie klubové aktivity. V 
roku 2014 vďaka pochopeniu 
vedenia mesta Sereď kúpilo 
naše združenie priestory bý-

valých opravárenských diel-
ní v priestore kasární Váh.

Vedeli sme, že nás čaká ne-
ľahká úloha. Väčšina z nás, 
zanietených veteranistov, ve-
nuje svojmu koníčku mnoho 
času, lásky a prostriedkov. 
Každý z nás trávi tisíce ho-
dín v garážach a dielňach 
pri renováciách. Teraz máme 
šancu to pretransformovať 
do niečoho pekného a trvalé-
ho. Veríme, že sa nám podarí 
uskutočniť náš sen a zreali-
zovať v Seredi funkčné mú-
zeum so všetkým, čo k tomu 
patrí.

A tak sa to pred dvoma rok-
mi začalo. Kým v minulom 
roku sme sa venovali len vy-
čisteniu areálu a stabilizácii 

objektu, v tomto roku sme 
pristúpili aj k náročnejším 
prácam. Dnes máme objekt v 
hrubom pripravený v duchu 
nášho zámeru. Nechceli sme 
vytvoriť len miesto pre naše 
veterány, ale priestor. kam 
by mohli prísť naši občania 
pospomínať na časy minulé 
a pri šálke dobrej kávy si pri-
pomenúť, na čom sa vozili ich 
otcovia a dedovia.

Kým sa nám podarí tento 
zámer naplniť, prebehne ešte 
zrejme nejaký čas. Snažíme 
sa ale, aby tento stánok za-
čal už žiť veteranizmom. Na 
jeseň tohto roku usporiadal 
náš klub v Seredi po prvý raz 
Veterán burzu. Záujmom o ňu 
sme boli veľmi milo prekva-

pení. To, že sa zíde bezmála ti-
sícka priaznivcov starej tech-
niky, asi nikto z nás nečakal.

Na budúci rok máme opäť 
smelé plány. Na rok 2017 sme 
zaradili do veteránskeho ka-
lendára konanie dvoch búrz, 
tradične jar / jeseň. V prvú 
augustovú sobotu privíta-
me desiatky oldtimerov na 
seredskom námestí, keď sa 
uskutoční už 13. ročník pod-
ujatia „Galantský Ovál“. No a 
naše múzeum, dúfame, že aj 
s pomocou sponzorov a dar-
cov, dostaneme bližšie k vy-
túženému cieľu, k tomu, aby 
boli pre Vás, milí spoluobča-
nia, prístupné naše veterány 
každý víkend.

bYStrík Stareček

Rok ubehne ako voda. Rovna-
ko ako v živote človeka, ani v 
prípade združenia či oddielu 
nie je jedno, či je ten rok prvý 
alebo dvadsiaty.

Začiatky nebývajú ľah-
ké. Napriek tomu sa nám, aj 
vďaka podpore mesta Sereď a 
poslancov Mestského zastu-
piteľstva, popri pravidelnej 
činnosti oddielu podarilo 

zorganizovať viacero zaují-
mavých aktivít.

Okrem zdolávania viace-
rých vrchov, rôznych výletov 
do prírody či za poznaním to 
boli aj  športové hry, súťaže, 
ale i spoločenské akcie urče-
né aj pre rodičov. Spomeniem 
len Betlehemské svetlo, sta-
vanie plachetnice, Novoroč-
nú kapustnicu, Kinball, výle-

ty k Váhu,  do Dubníka, Pieš-
ťan či Nitrianskej Blatnice, 
výstup na Vápeč, Zobor, vrch 
Ahoj či skautské zdolávanie 
vrcholov s výškou nad 1800 
m n. m.

Naši členovia sa zúčastni-
li aj mnohých vzdelávacích 
kurzov. Napríklad lanovko-
vý kurz, lezecký, kurz prvej 
pomoci, skautskej praxe, 

programový kurz Cassiope-
ia, kurzy vodnej záchrany, 
plachtenia a posádkových 
zručností.

Vyvrcholením skautského 
roka býva letný tábor, ktorý 
sme mali v Malých Karpa-
toch pri Dobrej Vode. Starší 
skauti mali možnosť zažiť 
kopec dobrodružstva  po-
čas dvoch týždňov. Mladšie 
ročníky zvládli v stanoch 
mimo civilizácie týždňový 
program.

Zapojili sme sa aj do aktivít 
organizovaných či už farnos-
ťou alebo inými neziskovými 
organizáciami, ako bola Míľa 
pre mamu alebo skrášľova-
nie nášho okolia v rámci ak-
cie Naše mesto.

Na  výročie založenia 
skautského oddielu v Seredi 
veru bolo čo oslavovať. A tak, 
samozrejme popri hrách a 
súťažiach, nechýbalo ani po-
hostenie a poriadna narode-
ninová torta.

Skauting nie je krúžok, je to 
niečo, čo chce ísť oveľa hlbšie. 
Aj preto sa chceme znovu po-
ďakovať rodičom, sponzorom 
a vedeniu mesta za podporu, 
vďaka ktorej majú deti a mla-
dí v našom meste možnosť 
vydať sa smerom k tomuto 
životnému dobrodružstvu. 

onDreJ kurbel

Otužilci si zaplávali 
vo Váhu

Prem Avatar Fest 
navštívil aj Fredy Aiysi

Seredský spolok zimných 
plavcov zorganizoval 
pod vedením Ľuboša 
Sojku druhý ročník celo-
slovenského stretnutia 
otužilcov. Akcia s boha-
tou účasťou sa konala 11. 
decembra v Campingu. 
Plavcov prišli podporiť aj 
fanúšikovia a obdivova-
telia, ktorí im na brehu v 
teplom oblečení poriadne 
držali palce.

Druhý ročník podujatia mal 
oveľa väčšie zastúpenie ako 
prvý. Svojou účasťou ho pri-
šlo podporiť 77 ľudí. Okrem 
Seredčanov tam boli aj Kollá-
rovské mrože, Ľadové medve-
de z Hlohovca, Šale a Bratisla-
vy, Delfíny zo Zlatých pieskov, 
Trnavskí bílí medvedi a mno-
hí ďalší. Na výber mali z troch 
trás, od 100 do 1500 metrov.

Najmladšia účastníčka 
mala iba 8 rokov a najstaršia 
viac ako 70. Voda mala dva a 
vzduch desať stupňov, čo bolo 
podľa Ľuboša Sojku vyslovene 
letné kúpanie. Po zaspievaní 
spoločnej hymny sa každý 
rozbehol na svoju trať. Niek-
torí si ešte pred vstupom do 
vody zahriali svalstvo tak, že 
si poriadne zabehali alebo po-
cvičili priamo na brehu.

Tohtoročné kúpanie malo 
aj charitatívny podtón. Jeho 
súčasťou bola finančná zbier-
ka pre Martinka Kóšu zo Sere-
de na liečebný pobyt v reha-
bilitačnom centre Renona v 
Šúrovciach. Vďaka dobrovoľ-
ným príspevkom od účastní-
kov sa organizátorom poda-
rilo vyzbierať sumu vo výške 
190 eur, za čo patrí všetkým 
veľké poďakovanie.

StaniSlava Janegová

Dom kultúry v Seredi sa v 
dňoch 10. a 11. decembra 
premenil na Vianočný 
festival jogy, ezoteriky, 
liečivých meditácií, ale aj 
zaujímavých prednášok 
a workshopov na rôzne 
témy, ktoré súvisia so 
zdravým životným štý-
lom.

Podujatie bolo krásnym spo-
jením všetkého, čo si v tejto 
oblasti dokážete predstaviť. 
Množstvo predávajúcich s 
rôznorodým sortimentom 
ako vlastnoručne vyrobené 
mydlá, liečivé oleje, kamene, 
tinktúry, ochraňujúce amu-
lety, náramky či hudobné 
nástroje využívané v muzi-
koterapii, meditačné CD, etno 
oblečenie, sviečky, mandaly a 
mnohé iné.

V rámci prednášok a 
workshopov sa mohli náv-
števníci dozvedieť veľmi dôle-
žité informácie, ako pestovať 
ovocie a zeleninu v súlade s 
prírodou, niečo o zdravom bý-
vaní, o posvätnej geometrii, 
ako žiť v harmónii, o karme a 
jej vplyve na náš život, o part-
nerských vzťahoch alebo zák-

ladoch Ajurvédskeho varenia.
Kto mal záujem, mohol si 

zacvičiť jógové asány, tantric-
ké jógové liečebné techniky 
pre večnú mladosť, absol-
vovať mystickú prednášku 
dvoch muzikoterapeutov, do-
plnenú o alikvótne zvuky lie-
čivých hudobných nástrojov, 
kurz pozdravu slnka, Oshovu 
dynamickú meditáciu alebo 
si zacvičiť s najznámejším jo-
gínom Fredym Aiysim.

O hudobné vystúpenia 
sa postarali Maha Lakshmi 
band, ezoterická hudba by-
tostí zo Zaježovskej „Brány“, s 
ezo gitarovým spevom vystú-
pila Janka Máčovská, Krishna 
music, ale aj Ivonka Shantal 
Pushkari Dasi Rakovická.

Výborne zostavený dvoj-
dňový program, z ktorého si 
mohol podľa chuti a záujmu 
vybrať naozaj každý. Kto pri-
šiel, určite neoľutoval. Orga-
nizátori sú už teraz pevne 
rozhodnutí, že festival bude 
mať svoje pokračovanie aj 
v budúcom roku. Pozitívna 
spätná väzba od spokojných 
návštevníkov je pre nich do-
statočným impulzom.

StaniSlava Janegová
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január 2017
 

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
 

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:

„HISTÓRIA KONSKEJ 
A PARNEJ ŽELEZNICE V SEREDI“

170. výročie začatia prevádzky prvej konskej 
železnice a 140. výročie začatia parnej 

prevádzky železnice
na úseku  Trnava - Sereď

 
Výstava z dejín železnice v 

Seredi potrvá do 31. 5. 2017
 
 

PODUJATIA:

  „Železnica a železničná stanica v Seredi“
Besedy pre žiakov ZŠ so železničiarom Ervínom 

Rozmušom zo Serede
  Utorky -  24. 1. 2017 

a 31. 1. 2017 od 9.30 -  12.30 hod.
 
 

PRIPRAVUJEME NA FEBRUÁR:
Besedy a prednášky o železnici pre školy

Mestské múzeum Sereď 

Akcie kynologického klubu 2016

Interaktívna protidrogová prevencia

Občianske združenie 
Vodný Hrad v roku 2016

Kynolgický klub „Pri Kolene“ 
Sereď ďakuje všetkým členom 
za aktívne zapájanie sa do 
akcií počas celého roka 2016. 
Dňa 6. mája bolo na základe 
požiadania rybárskej stráže 
SRZ Sereď vykonané stráženie 
vodnej plochy pred  Veľkými 
rybárskymi pretekmi v Čepe-
ni.

Na deň detí 30. mája 2016 
boli zorganizované ukážky 
výcviku psov. Pozvané boli deti 
zo škôlok a základných škôl v 
Seredi. Deťom sa najviac páčilo 
zadržania páchateľa psami.

Dňa 3. júna prišli do areálu 
klubu malí návštevníci a to 
deti z vojenského tábora. Čle-
novia klubu i tu prezentovali 

zručnosti, ktoré naučili svo-
jich štvornohých miláčikov. 
Na rozlúčku s deťmi všetci psi 
pozdravili silným štekotom. 
26. júna sa konal v miestnom 
amfiteátri koncert hudobnej 
skupiny Nazareth, kde čle-
novia kynologického klubu 
dozerali na pokojný priebeh 
koncertu v okolí amfiteátru. 

30. júla sa v areáli klubu konala 
výstava psíkov všetkých ple-
mien aj orieškov pod názvom 
Sereďský oriešok. Išlo o druhý 
ročník tejto súťaže, ktorá si zís-
kala veľa priaznivcov všetkých 
vekových kategórií. Výťažok z 
výstavy bol odovzdaný nadácii 
OZ Tulák Sereď.

kYnologický klub 

Niet pochýb o tom, že najlep-
šie je získavať poznatky v pro-
cese vlastnej aktivity a najlep-
šou motiváciou je pre nás vždy 
tá, ku ktorej sami dospejeme 
v procese hľadania vlastných 
odpovedí na otázky „pre a 
proti“. Využitím potenciálu 
interaktivity sa preto Mest-
ská polícia Sereď vydala aj v 
rámci realizácie protidrogo-
vej prevencie.

Projekt interaktívnych 
dielní s protidrogovou tema-
tikou bol v roku 2016 inovo-
vaný a môže byť pre žiakov 

a študentov atraktívnejší, 
pretože v roku 2016 boli inte-
raktívne dielne realizované 

s finančnou podporou Mi-
nisterstva zdravotníctva SR 
- v rámci účelovej dotácie na 
podporu protidrogových akti-
vít pre rok 2016. Z grantu boli 
zakúpené rôzne edukačné po-
môcky, ktoré omnoho lepšie 
než slová dokážu vyjadriť úči-
nok psychoaktívnych látok a 
ich nežiaduce účinky, medzi 
ne patria napr. okuliare si-
mulujúce niekoľko stupňov 
opitosti a účinok psychoak-
tívnych látok, model úst faj-
čiara či model jednoročného 
množstva dechtu, magnetic-

ká tabuľa riziká pitia alko-
holu či analyzér CO v dychu, 
ktorý dokáže odlíšiť fajčiarov 
od nefajčiarov.

V priebehu kalendárneho 
roka 2016 Mestská polícia Se-
reď zrealizovala celkovo 24 
interaktívnych dielní s pro-
tidrogovou tematikou, vďaka 
čomu malo možnosť ujasniť 
si svoje postoje vo vzťahu k 
pitiu alkoholu, k fajčeniu a k 
nelegálnym drogám 356 žia-
kov druhého stupňa ZŠ a štu-
dentov stredných škôl.

MSP - karin kaPuStová.

Občianske združenie Vodný 
Hrad aj v tomto roku pripravi-
lo, spolupracovalo a podporilo 
niekoľko akcií a podujatí.

26. februára 2016 zorgani-
zovalo prednášku archeológa 
Mgr. Róberta Daňa, PhD. Nové 
objavy v seredskom kaštieli, 
na ktorej boli odprezento-
vané archeologické nálezy a 
situácie odkryté počas arche-
ologického výskumu prízem-
ných miestností v južnej časti 
západného krídla kaštieľa. Na 
záver prednášky si mohli jej 
návštevníci zblízka pozrieť a 
poťažkať vybrané archeolo-
gické nálezy. Na prednáške sa 
zúčastnilo aj niekoľko náv-
števníkov mimo Serede.   

V rámci prezentovania a 
udržiavania kultúrnych tradí-
cií v našom regióne občianske 
združenie Vodný Hrad finanč-
ne podporilo účasť detského 
folklórneho súboru Kvetoňka 
na XII. európskom festiva-
le umeleckých škôl EMU-
SIC 2016 v San Sebastiene v 
Španielsku, ktorý sa konal v 
dňoch 2. až 11. mája 2016. Kve-
toňka na ňom reprezentovala 
nielen naše mesto Sereď, ale aj 
Slovensko.

 Občianske združenie Vod-
ný Hrad sa opäť zapojilo do ce-
loslovenského projektu Míľa 
pre mamu venovanému osla-
ve Dňa matiek na Slovensku. 
Míľa pre mamu prebehla v 
Seredi 7. mája 2016. Na tradič-
nom mieste pred bastiónom 
kaštieľa deti skladali kocky s 
rôznymi obrázkami. Jedným 
z obrázkov bol aj portrét Kris-
tíny Ňáryovej, manželky grófa 
Mikuláša Esterházyho, ktorý 
v 17. storočí vlastnil Šintavský 
hrad. O nej, o jej manželovi a o 
ďalších historických osobnos-

tiach, ktoré „pozerajú“ z okien 
kaštieľa, sa mohli deti a ich 
rodičia dozvedieť z farebnej 
skladačky Návrat šľachty na 
Šintavský hrad, ktorú vydalo 
naše združenie.

 Dňa 21. mája 2016 pripra-
vilo združenie v spolupráci s 
Mestským múzeom v Seredi 
prednášku významného slo-
venského reštaurátora Doc. 
Ivana Galamboša na tému 
Reštaurovanie archívnych 
dokumentov a zhotovovanie 
umeleckých faksimile s ukáž-
kami viazania historických 
kníh. Reštaurátor zhotovil 
okrem iných aj faksimile rôz-
nych dokumentov týkajúcich 
sa našej národnej histórie a 
reštauroval aj vzácne kožené 
tapety z Čínskej sály holíčske-
ho kaštieľa.

 Občianske združenie v 
spolupráci so seredským mú-
zeom pripravilo verejnú pre-
zentáciu diplomových prác 
absolventiek Fakulty archi-
tektúry STU v Bratislave, Ing. 
arch. Emílie Korčekovej, Ing. 
arch. Kataríny Sabolovej a 
Ing. arch. Bianky Tóbiovej na 
tému Obnova kaštieľa a parku 
v Seredi, ktorá sa uskutočnila 
v Mestskom múzeu v Seredi 
22. júla 2016. Autorky nešetrili 
zaujímavými nápadmi, ako by 
mohol byť po obnove využitý 
seredský kaštieľ a dnes pod ze-
mou zakopaný Šintavský hrad.

 3. septembra 2016 v bastió-
ne seredského kaštieľa ako 
súčasť sprievodného progra-
mu výstavy prác maliarskeho 
sympózia Bludné prúdy od-
zneli prednášky reštaurátora 
Mgr. Františka Šmigrovského 
Kaštieľ a kultúrne pamiatky 
v Seredi a pamiatkara a peda-
góga Ing. arch. Ivana Gojdiča 

Výsledky umelecko-historic-
kého výskumu južného krídla 
kaštieľa v Seredi. Prednášky 
pripravilo občianske združe-
nie v spolupráci s múzeom v 
Seredi.

V ten istý deň sa občianske 
združenie Vodný Hrad ako 
partner projektu Stavebné 
úpravy kaštieľa a revitalizá-
cia Zámockého parku v Seredi 
pre zvýšenie kultúrneho a tu-
ristického potenciálu mesta 
zúčastnilo nakrúcania doku-
mentárneho filmu o použití 
finančných prostriedkov z tzv. 
Nórskych fondov na obnovu 
kaštieľa a parku v Seredi. 

 Občianske združenie Vodný 
Hrad finančne podporilo rea-
lizáciu výstavy História prvej 
konskej a parnej železnice v 
Seredi  1846–1876–2016, ktorá 
je venovaná 170. výročiu pre-
vádzky konskej železnice na 
trati Bratislava – Trnava – Se-
reď a 140. výročiu prevádzky 
parnej železnice na trati Trna-
va – Sereď. Medzi zaujímavými 
exponátmi výstavy si pozor-
nosť zaslúži nielen plán trate 
konskej železnice v Seredi, ale 
aj pravdepodobne najstaršia 
fotografia Serede zachytáva-
júca novú stanicu parnej že-
leznice a budovanie koľajiska. 
Na vernisáži výstavy, ktorá sa 
konala dňa 15. novembra 2016, 
sa zúčastnilo viacero zaujíma-
vých hostí. Výstava je verej-
nosti prístupná v Mestskom 
múzeu v Seredi až do  31. mája 
2017. K výstave bola vydaná aj 
publikácia História prvej kon-
skej a parnej železnice v Sere-
di  1846–1876–2016.

 Dňa 23. novembra 2016 sa 
občianske združenie podieľalo 
na nakrúcaní video-vizitky k 
projektu Obnova mozaiky zo 

seredského kaštieľa (reštau-
rovanie erbu Karola Esterhá-
zyho z mozaikovej podlahy), 
ktoré realizovala  firma See-
same, s.r.o. Nakrúcanie sa re-
alizovalo v exteriéri a interiéri 
kaštieľa v Seredi. 29. novembra 
2016 prezentovalo občianske 
združenie Vodný Hrad v Brati-
slave projekt Obnova mozaiky 
zo seredského kaštieľa na spo-
ločenskom podujatí s názvom 
Hubert Dámsky klub, ktorý 
pripravila  seredská firma Hu-
bert J. E., s.r.o.

 V rámci výstavy venovanej 
železničnej histórii Serede sa 
9. decembra 2016 v mestskom 
múzeu konala prednáška Ing. 
Ladislava Szojku na tému 
Kone v doprave, ktorú pripra-
vilo občianske združenie v 
spolupráci s múzeom. Autor 
knihy Bratislava a železnice 
venovanej histórii bratislav-
skej železnice do roku 1918 
zaujal svojimi bohatými vedo-
mosťami aj seredských náv-
števníkov jeho prednášky.

V tento deň Pošta Sereď 1 
začala používať príležitostnú 
poštovú pečiatku s textom 170. 
rokov 1.konskej a 140. rokov 
parnej železnice • 9.12.2016 • 
Sereď 1. Príležitostná  poštová 
pečiatka je dnes už historic-
ky prvou takouto pečiatkou 
používanou v našom meste. 
Poteší nielen zberateľov poš-
tovej histórie. Jej zhotovenie 
objednalo naše združenie v 
Slovenskej pošte, a.s.

 Občianske združenie Vod-
ný Hrad a jeho aktivity v roku 
2016 finančne podporili nie-
len členovia združenia, ale 
aj známi a neznámi darcovia 
a mesto Sereď, za čo im patrí 
naše poďakovanie.

raStiSlav Petrovič
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Ponúkam  kompletné  vedenie jednoduchého, 
podvojného účtovníctva pre firmy a živnostníkov, 
vedenie mzdovej, personálnej agendy, výpočet
a spracovanie DPH, kontrolných výkazov, spraco-
vanie daňových priznaní a účtovných závierok.
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Emka piatykrát víťazkou 
okresného kola Šalianskeho Maťka
1. decembra 2016 sa usku-
točnilo v Dome Matice slo-
venskej v Galante okresné 
kolo súťaže v umeleckom 
prednese slovenskej povesti 
Šaliansky Maťko.  Našu Zá-
kladnú školu Juraja Fándly-
ho v Seredi reprezentovali 
víťazi školského kola. Mar-
tinko Majerník (2. B) súťa-
žil v I kategórii, Tamarka 
Šuhajová (5. A) v II. kategó-
rii a Emka Mančíková (7. C) 
v III. kategórii. Martinko a 
Tamarka sa okresného kola 
súťaže zúčastnili prvýkrát. 
Obidvaja veľmi pekne pred-
niesli svoje povesti a vzorne 
reprezentovali našu školu.

 Emka Mančíková po 
úspechoch na Timravinej 
studničke a Mihálikovej Se-
redi pridala do svojej zbier-
ky úspechov tento školský 
rok aj 1. miesto za prednes 
povesti Márie Ďuríčkovej 
Bukanova dcéra.  Jej pekný, 
pútavý  a precítený prednes 
opäť patril medzi najkraj-
šie.

 Emka sa zúčastnila 
okresného kola súťaže Ša-
liansky Maťko už  piatykrát 
a vždy sa umiestnila na 1. 
mieste. Každá účasť v okres-

nom kole jej priniesla víťaz-
stvo. Je to krásny úspech! 
A zároveň obdivuhodné, čo 
dokáže jedno mladé talen-
tované dievča.

 1. miesto v okresnom 
kole jej zabezpečilo postup 
do krajského kola súťaže.

Emke srdečne blahože-
láme a želáme úspech aj v 
krajskom kole súťaže!

Ďakujeme všetkým súťa-
žiacim  za vzornú reprezen-
táciu školy!

 Jana válkYová

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ 
NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

Nové bezplatnéwifi-zóny
mesta Sereď
strana 2

Okresná prokuratúra
nepodala protest...
strana 3

Stavať namieste bývalého
obydlia nemôže
strana 4

Špeciálna základná škola
v Seredi sa predstavuje
strana 5

Tri medaily pre Sereď
vmedzinárodnej súťaži v Česku
strana 6

Manželstvo na celý život:
Anton a Terézia Karmažínovci
strana 6

Už si bol v prírodnom fitku?
strana 7

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

Tretí kontraktačný 
veľtrh cvičných firiem
Vzorovo upravené  priesto-
ry firiem, dôstojní riaditelia, 
usmievaví marketingoví pra-
covníci, sympatické mana-
žérky, ústretoví obchodní zá-
stupcovia – takáto priateľská 
atmosféra vládla v športovej 
hale Obchodnej akadémie 
v Seredi.  Dňa 07. decembra 
2016  Obchodná akadémia 
Sereď v spolupráci s mestom 
Sereď zorganizovala v poradí 
už TRETÍ kontraktačný veľtrh 
cvičných  firiem, ktorého cie-
ľom bolo nadviazanie nových 
kontaktov medzi cvičnými 
firmami a získanie nových 
informácií pre podnikanie v 
rámci vyučovacieho predme-
tu CVIČNÁ FIRMA. Študent-
ské spoločnosti svoje nápady 
prezentovali v stánkoch, kde 
ponúkali služby a produkty 
svojej firmy, viedli obchodné 
rozhovory  a uzatvárali zmlu-
vy so zákazníkmi. Pri  týchto 
rozhovoroch využívali vlast-
noručne vyrobené propagač-
né materiály: katalógy, akcio-

vé letáky a všetky dostupné 
marketingové nástroje súčas-
nej doby.

 Organizátorom veľtrhu 
a zároveň i vystavovateľom 
bola naša cvičná firma ALLIN, 
s. r. o., zaoberajúca sa výstav-
bou relaxačných centier a slu-
žieb spojených s relaxáciou, 
ktorá prosperuje vďaka obe-
tavej vyučujúcej Ing. Alene 
Pospišovej.

 Tretí kontraktačný veľtrh 
otvorila za účasti predstavi-
teľov cvičných firiem, hostí 
a žiakov OA Sereď pani riadi-
teľka OA Sereď Ing. Marta Me-
layová. Vystavovateľov pod-
porili primátor mesta Sereď 
Ing. Martin Tomčányi  a vice-
primátor mesta Bc. Ľubomír 
Veselický.

 Na veľtrhu sa zúčastnili 
cvičné  firmy  GREATMENT, s. 
r. o. z OA Bratislava,  Junior Be-
ars, s. r. o. z OA Hlohovec,  Pose-
idon, s. r. o., ComfyWay, s. r. o., 
GOLDEN  EYE, s. r. o., MYTEA, 
s. r. o. z OA Levice, Attack Mo-

dehandel GmbH, Green World 
GmbH , Sendus GmbH , To 
Present GmbH  z BHAK/BHAS 
z Gänserndorfu, CREATIVE 
GROUP  z HA Holíč, Excelencia, 
s. r. o. zo SŠ Šaľa. Všetci študenti 
dôstojne reprezentovali svoju 
firmu nielen vo výstavnom 
stánku, ale i  formou počítačo-
vej prezentácie.

 Odborná porota, ktorej 
členovia boli i hostia zo SPU 
katedry FE a M Ing. Váryová, 
Phd. a Ing. Košovská, PhD.  a 
naša kolegyňa Ing. Sylvia Se-
čenová to nemala ľahké. Po-
súdiť odbornosť, kreativitu, 
nápaditosť, vystupovanie štu-
dentov si vyžadovalo nemalú 
sústredenosť. TOP firmou sa 
stala firma GOLDEN EYE, s. r. 
o. z OA Levice, ktorá sa zaoberá 
recykláciou použitých obalov. 
Najlepší  podnikateľský zámer 
mala firma  CREATIVE  GROUP 
z HA Holíč. Tá ponúkala zá-
kazníkom prípravu a usporia-
danie netradičných zážitkov. 
Najlepší stánok mala firma 

Greatment, s. r. o. z OA Bratisla-
va, ktorá organizuje marketin-
gové služby podľa požiadaviek 
firiem.  Firma Poseidon, s. r. o. 
z OA Levice poskytujúca služ-
by zákazníkom v oblasti ener-
getiky, vody a tepla  získala 
špeciálnu cenu dekanky Prof.  
Dr. Ing. Eleny Horskej z FE a M 
SPU Nitra.

 Cieľom 3. kontraktačného 
veľtrhu cvičných firiem bolo 
predstaviť, čo sa študenti na-
učili v rámci podnikateľského 
vzdelávania. Všetci dokázali, 
že kľúčové kompetencie ako sú 
prezentácia, kreativita, flexibi-
lita mladých, schopnosť pra-
covať v tíme, komunikácia so 
zákazníkmi im nerobí žiadne 
problémy. Aj takouto zážitko-
vou formou sa dnešní študenti 
stredných škôl pripravujú do 
praxe. Na veľtrhu vládla tvori-
vá atmosféra, ktorá si podma-
nila nielen zúčastnených štu-
dentov, ale i hostí a už dnes sa 
tešíme na spoločné stretnutie 
o rok. Mariana kaMenSká
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Ďakujeme vám 
za prejavenú dôveru v uplynulom 

roku a v novom roku 2017 
vám prajeme veľa osobných 

i pracovných úspechov.
Oľga Lenická

Petit Press, a.s. 

Tel.:0905 654 955, 031789 44 14, M. R. Štefánika 1152, Sereď

KOMPLETNÁ PONUKA NA WWW.VEMAREAL.SK

NOVÝ BYT ZA CENU STARÉHO?

Nepočítajte len kúpnu cenu, ale pozrite sa aj 
na cenu celkových mesačných nákladov.
Napr. nový byt A 4.4, 73m2,za  cenu 88 800 €:
• mesačná splátka úveru 
  280 € + náklady na bývanie 100 € = 380 €/mesiac

Starý byt, 73m2, bez parkoviska, za cenu 70 000 €:
• mesačná splátka úveru 
  200 € + náklady na bývanie 180 € = 380 €/mesiac

A navyše získavate hodnotnejší  byt  s parkovacím 
miestom.

Starosti s úverom hoďte za hlavu, máme nastavené 
perfektné �nancovanie, v Seredi naozaj jedinečné. 
Naša hypo špecialistka Vám ochotne všetko vybaví 
k Vašej úplnej spokojnosti za bezkonkurenčných 
podmienok.

Každý byt na Meandri je originál - vyhotovený 
podľa Vášho výberu. Aj Vy môžete bývať v novom, 
za cenu ako v starom a nestresovať sa s parkova-
ním. Dlažby, obklady a parkety nájdete v štúdiu 
IN CERAM Sereď. Dekory dverí a zárubní  v RK VEMA 
REAL. 
KOMPLETNÁ PONUKA NA WWW.VEMAREAL.SK

Využite lacné hypotéky 

už len do marca a bývajte v byte,

 ktorý Vám šetrí peniaze 

DOPREDAJ POSLEDNÝCH
6 BYTOV V POSTAVENOM 

BYTOVOM DOME

STAVIAME ĎALŠÍ BYTOVÝ DOM, 
V KTOROM VÁM PONÚKAME 

GARSÓNKY, OBĽÚBENÉ 2-IZB.
A KRÁSNE 3-IZB.BYTY

Keď v teréne 
úradujú amatéri

Vďaka PRIESTORu sa mohlo vzdelávať, zabávať 
alebo nájsť pomoc a podporu takmer 600 ľudí

Zamestnanci spoločnosti, 
ktorá v meste Sereď za-
bezpečuje pokladanie  a 
montáž  optických káblov, 
vo štvrtok 1. decembra 
spôsobili  pri pretláčaní 
terénu vážnu poruchu na 
teplovodnom potrubí. tá 
zapríčinila vyradenie do-
dávky tepla do viacerých 
budov. okrem Mš na ko-
menského ul. b, výpadok 
pocítila aj Zš J. a. komen-
ského a cirkevná Zš. Žiaci 
mali preto v piatok skrá-
tené vyučovanie.

Napriek tomu, že spomínaná 
firma mala podľa platného po-
volenia ukončiť všetky práce 
do 15. novembra, zamestnanci 
vo výkopových prácach po-
kračovali až do konca mesia-
ca. Podľa informácii z MsÚ v 
lokalite na Komenského ulici 
nedisponovali ani poznatka-
mi o inžinierskych sieťach, 
a preto prišlo k havárii po-
trubia. No to vôbec nebola 
jediná porucha, ktorú počas 
niekoľkých mesiacov firma 
spôsobila svojou činnosťou na 
území mesta. S tým súviseli aj 
niektoré výpadky verejného 
osvetlenia, rozsiahle poško-
denie vodovodného potrubia 
na rohu ulíc Andreja Hlinku a 
Dolnomajerskej, ku ktorému 
prišlo 11. novembra a mnohé 
ďalšie.  Oficiálne stanovisko k 
situácii poskytol zástupca pri-
mátora mesta Sereď Ľubomír 
Veselický.

 „Zamestnanci spoločnosti 
SUPTel s.r.o. Bratislava, kto-
rá má v predmete činnosti 
okrem iného pokladanie  a 
montáž  optických káblov, vo 
štvrtok 1.12.2016 spôsobili  pri 
pretláčke terénu vážnu poru-
chu na teplovodnom kanále, 
keď porušili nielen teleso ka-
nála ale aj teplovodné potru-
bie. Porucha zapríčinila vyra-
denie dodávky tepla do budov 
MŠ Komenského B, Základnej 
školy J. A. Komenského a Cir-
kevnej základnej školy  sv. Cy-
rila a Metoda. Podľa tzv. rozko-
pávkového povolenia mali byť 
práce vykonané do 15.11.2016. 
Pretože spoločnosť nebola 
schopná dodržať termín ur-
čený v rozhodnutí o povolení 

na zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie z 2.9.2016, mesto 
ústretovo súhlasilo s pokra-
čovaním prác do 30.11.2016. 
Podľa obsahu záznamu zo dňa 
16.3.2016 spoločnosť Energe-
tika Sereď s.r.o. upozornila 
zriaďovateľa elektronickej ko-
munikačnej siete Sereď, že na 
území mesta je rozsiahla sieť 
teplovodných rozvodov. Za-
mestnanci spoločnosti SUPTel 
s.r.o. Bratislava napriek tomu, 
že 1.12.2016 už nemali právo 
pokračovať vo výkopových 
prácach a nemali poznatky o 
inžinierskych sieťach v pod-
zemí, pretláčku začali. Poku-
ta, ktorú za takéto konanie 
môže mesto vyrubiť, je až 33 
tisíc €. O tom koľkokrát za-
siahli zamestnanci  spoloč-
nosti SUPTel s.r.o. Bratislava 
do elektrických , kanálových, 

vodovodných rozvodov pred 
touto haváriou hovoria pí-
somné dokumenty. Práce na 
odstránení následkov havárie 
budú pokračovať. Riaditeľky 
dotknutých subjektov infor-
movali rodičov detí a žiakov o 
aktuálnom stave vykurovania 
v školách. Primátor mesta vo 
veci intenzívne koná a vede-
nie spoločnosti SUPTel s.r.o. 
Bratislava vyzval na stretnu-
tie“.

 Podľa slov riaditeľky ZŠ J. 
A. Komenského Zuzany Súdi-
novej spoločnosť Energetika 
Sereď pracuje na odstránení 
poruchy a predpokladá sa, že 
dodávka tepla bude obnovená 
už v poobedňajších hodinách, 
takže žiaci by mali v pondelok 
štandardne nastúpiť do školy 
bez ďalších problémov.

StaniSlava Janegová

komunitné centrum 
PrieStor bolo po 
niekoľkomesačných 
interiérových prácach 
slávnostne otvorené 30. 
júna. od leta ponúka 
okrem interaktívnych 
aktivít aj coworking pre 
podnikateľov, študen-
tov či zamestnancov 
na homeoffice. Počas 
svojho polročného pô-
sobenia hostilo viac ako 
30 aktivít, ktoré navští-
vili žiaci zo základných i 
stredných škôl v Seredi, 
vysokoškoláci, mladí 
podnikatelia, neziskov-
kári, dobrovoľníci či (co)
workeri.

Okrem každopiatkových 
otvorených dverí, má otvo-
rené aj ktokoľvek, kto cíti 
potrebu pomoci v oblasti 
závislosti. Garantmi po-
radenstva sú odborníci zo 
Združenia STORM, ktorí sú 
v PRIESTORe k dispozícii 
každý druhý piatok. Okrem 
pravidelných piatkov sa po-
darilo spoluprácou so všet-
kými základnými i stredný-
mi  školami priniesť žiakom 
priamo v PRIESTORe inte-
raktívne prednášky na témy 
ako Obchodovanie s ľuďmi a 
ochorenie HIV/AIDS.
V centre prebehlo počas 
roka 2016 niekoľko vlast-
ných podujatí ako naprí-
klad filmový víkend s legen-
dárnym Krstným otcom. 

Priestorovou akciou mimo 
PRIESTORu bola aj cyklo-
jazda mestom, ktorej spolu-
organizátorom boli OZ Mám 
rád Cyklistiku MrC.

PRIESTOR však vznikol 
ako prirodzené vyústenie 
potreby mladých ľudí a mi-
movládok spájať sa. Preto 
centrum, pochopiteľne, slú-
žilo najmä ako hostiteľ, nie 
organizátor aktivít. V spo-
lupráci s ďalšími organizá-
ciami či jednotlivcami tak 
PRIESTOR hostil v roku 2016 
až 600 návštevníkov.

Významnou spoluprácou 
bol napríklad výskum o ži-
vote mladých na SVK, ktoré 
zastrešuje organizácia PDCS 
a ktorý sa koná iba v niekoľ-
kých vybraných mestách na 
Slovensku. Externou aktivi-
tou bol aj úplne prvý event v 
centre, premietanie známej 
rečníckej konferencie TEDx 
Bratislava. Okrem mnohých 
ďalších akcií v PRIESTORe 
organizovaných napr. Radou 
mládeže Trnavského kraja 
či Academy of Coffee a Coffe 
Veronia, mali aj zakladajúci 
členovia možnosť prezen-
tovať KC PRIESTOR a mesto 
Sereď po celom Slovensku.

 Popri mediálnym výstu-
pom v časopise .týždeň, v 
SME Ženy, v rozhlase i v tele-
vízii RTVS alebo v NitraLive, 
mali tú česť prihovoriť sa 150 
návštevníkom konferencie 
JUMP 2016 v Banskej Bys-
trici. Spúšťačom pozitívnej 

propagácie bolo najmä oce-
nenie Cenou Nadácie Oran-
ge, ktoré získali zakladajúce 
združenia centra - Mladá 
Sereď (za komunitný rozvoj) 
a Združenie STORM (za soci-
álnu prácu).

 PRIESTOR slúži ako pros-
tredie pre mladých podnika-
teľov, aktívnych študentov a 
neziskové organizácie. Cen-
trum vzniklo zo spolupráce 
troch združení pôsobiacich 
v meste. Sú nimi Mladá Se-
reď, Združenie STORM a 
Ekohliadka. Svojou rôznoro-
dou pôsobnosťou spojili tri 
piliere centra, ktorými sú 
vzdelávanie, zábava a pod-
pora. Centrum nájdete na v 
Seredi na ulici Dionýza Štú-
ra 759/35 na prvom poschodí. 
Viac info v krátkom videu TU 
alebo na www.kcpriestor.sk

Špeciálne by sme sa 
chceli poďakovať našim 
blízkym, priateľom, rodi-
nám a známym, ktorí nám 
pomáhali počas celého 
roku centrum nielen pre-
robiť, zariadiť, ale priniesť 
do neho atmosféru domo-
va a pohody. Túto atmosfé-
ru želáme všetkým vám 
vo vašich domácnostiach 
počas sviatkov. Prajeme 
vám krásne prežitie po-
sledných dní roku 2016 a 
do toho roku nového želá-
me dennodenný PRIESTOR 
pre lepšie zajtrajšky.

MiroSlava DuDášová, 
kc PrieStor 
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Sereď, ul. Podzámska

52 000.-€2 izb.RD

 Dom má dve izby, 
kuchyňu a kúpelňu. Dom 
je pripojený na mestskú 
vodu, plyn a kanalizáciu.

Vinohrady n/ Váhom

68 000.-€RD

Úžitková plocha pozemku 
je 455 m². Zastavaná 

plocha 3 izbového RD je 
56 m².NOVOSTAVBA

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

0905 605 088
66 600.-€3 izb. byt

Úžitková plocha bytu je 
74 m2+pivničné priestory 
5 m2. Podkrovný byt na 3 
posch. Byt je družstevný.

67 000.-€3 izb. byt

Sereď, ul. Jasná
 Úžitková plocha pozemku 
je 405 m². Výmera obytnej 

časti je 313 m². Vkusne 
zariadený RD.

255 000.-€RD

Sereď, ul. Vážska

105 000.-€3 izb.RD

Dolná Streda
Celková výmera pozemku 

je 865 m2. Cesta a IS - 
DOKONČENÉ. Prístup k 
pozemkom zabezpečený.

44 500.-€

Dolná Streda
Celková výmera pozemku 

je 862 m2. Cesta a IS - 
DOKONČENÉ. Prístup k 
pozemkom zabezpečený.

43 000.-€

Stav. pozemok na priem. 
výstavbu. Na pozemky je 
nutné priviesť IS. 6 €/m2. 

Rozloha: 27 000 m2

162 000.-€

Sereď
Rek. pozemok v záhrad-
kárskej osade v Seredi. 

Plocha pozemku je 452 m2 
(cca 22x22 m).

12 000.-€

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

Pozemok

Sereď, Dolnomajerská

Úžitková plocha pozemku 
je 1959 m², zastavaná 

plocha 617 m², podlahová 
plocha je 120 m². 

34 000.-€1 izb. byt

Sereď, ul. A.Hlinku

49 990.-€2 izb. byt

Sereď, Fándlyho ul.
Úžitková plocha bytu je 

64 m2+pivničné priestory 
6 m2. Nachádza sa na 7 

posch. Byt je družstevný.

Úžitková plocha bytu je 
23 m2 + pivničné priestory 

2 m2. Nachádza sa na 
zvýšenom prízemí.

Úžitková plocha bytu je 56 
m2 + pivničné priestory 2 

m2. Nachádza sa na prízemí 
s bezbariérovým prístupom

Sereď

Sereď, Cukrovarská ul.

PozemokPozemok Pozemok

TP
xx

x

Archeologický výskum 
„KAŠTIEĽ – južné krídlo a bastión“

Od 1. januára 2017 evidenčné listy 
dôchodkového poistenia len elektronicky

Archeologický výskum sa 
uskutočnil na ploche pred se-
vernou stenou západnej časti 
južného krídla (po prestavbe 
v roku 1841 sa tu nachádzalo 
hlavné vstupné schodisko), a 
zároveň pokračoval výskum 
pred južnou stenou identic-
kej časti kaštieľa, ktorého prvá 
fáza sa uskutočnila v roku 2015. 
Všetky terénne výskumné 
práce boli vykonané ako pred-
stihové opatrenie pred pred-
pokladanými stavebnými a 
rekonštrukčnými prácami, tak 
ako to bolo predpísané v roz-
hodnutí KPÚ Trnava (metodik 
KPÚ TT: Ing. Rastislav Petro-
vič). V priestore južne od juž-
ného krídla kaštieľa sa terénne 
výskumné práce sa zamerali 
na doskúmanie južného pred-
polia objektu s cieľom overiť 
rozsah zistených zaniknutých 
súčastí fortifikácie (zemný val 
a priekopa), ako aj doskúmanie 
tehlovej kanalizácie (kanalizá-
cia 1) a tehlovej stavby zapus-
tenej do zemného valu rene-
sančného opevnenia pevnosti 
v predmetných priestoroch v 
zmysle požiadaviek rozhodnu-
tia KPÚ. V severnom predpolí 
západnej časti južného krídla 
bolo cieľom výskumu overiť 

situáciu pred pôvodným hlav-
ným vstupom do priestorov 
kaštieľa, zistiť a preskúmať 
základové konštrukcie zanik-
nutej terasy pred bastiónom a 
zistiť úrovne pochôdznych te-
rénov existujúcich po staveb-

nej úprave kaštieľa z roku 1841. 
Výskumné práce sa v roku 2016 
zamerali na odborné vyčiste-
nie spomenutej tehlovej stav-
by a preskúmanie jej prípad-
ného napojenia na kanalizáciu 
1. Práce boli vykonávané ručne. 

Ručný odkop sa vykonával s 
maximálnou opatrnosťou v 
pomalom tempe, nakoľko hneď 
na začiatku prác bolo zistené, 
že zásyp stavby tvorí približne 
z 90 % kuchynský odpad obsa-
hujúci množstvo fragmentov z 

keramického a skleného riadu 
(kuchynský a stolový riad). V 
priestore severne od spomenu-
tého krídla sme sa výskum roz-
hodli realizovať metódou rezov 
postavených kolmo na južný 
obvodový múr južného kríd-
la. Rezy (označené ako sondy 
1/16 a 2/16) sme umiestnili do 
hraničných pozícií záujmovej 
plochy, t.j. sonda 1 vychádzala 
z predpokladaného miesta na-
pojenia terasy na južné krídlo 
(zameranie bolo vykonané 
pomocou historickej fotogra-
fie) a sonda 2 sa nachádzala 
v priestore západnej špalety 
pôvodného vstupu (špaleta je 
viditeľná vo fasáde). Sondy boli 
kopané traktorbágrom JCB po-
mocou hladkej lyžice so šírkou 
60 cm (pred samotným výko-
pom museli byť odstránené 
betónové okapové chodníky 
so šírkou cca 170 cm). Cieľom 
bolo realizovať rezy do potreb-
nej hĺbky (podľa odhadu cca 
80 až 100 cm – úroveň navážky 
z druhej polovice 20. storočia. 
Jednotlivé nálezové situácie 
(tehlové murivá a povrchové 
úpravy) zistené bezprostred-
ne počas kopania bágrom, 
boli ďalej dočisťované ručne. 
Rovnako aj profily boli začis-

tené ručne. Samotná hygiéna 
terénneho výskumu bola limi-
tovaná hlavne klimatickými 
podmienkami počas výskumu 
(chlad, zamračené počasie s 
prehánkami, začínajúce nočné 
mrazy). Časť nálezových situ-
ácií v oboch sondách bola po-
škodená alebo zničená počas 
realizácií inžinierskych sietí a 
iných zemných prác v druhej 
polovici 20. storočia. V sonde 2 
boli odberané vzorky terénnej 
úpravy vytvorenej z čierneho 
mastného ílu s vysokou plas-
ticitou. Predmetným arche-
ologickým výskumom boli 
zisťované prvotné informácie 
o archeologickom potenciále 
plôch severne a južne od zá-
padnej časti južného krídla 
kaštieľa. Na odborných výko-
pových a dokumentačných 
prácach sa dobrovoľne podie-
lal aj RNDr. Pavol Ištok, ktorý 
spolupracoval na výskume v 
rokoch 1984 až 1992 s Dr. J. Ižo-
fom. Situácie počas výskumu 
boli priebežne fotograficky 
dokumentované a zameriava-
né vedúcim výskumu.

inveStor výSkuMov: 
MeSto Sereď

autor DokuMentácie: 
Mgr. róbert Daňo, PhD.

Sociálna poisťovňa upozor-
ňuje, že od 1. januára 2017 sú 
všetci zamestnávatelia (bez 
ohľadu na počet ich zamest-
nancov) povinní Sociálnej 
poisťovni zasielať evidenčné 
listy dôchodkového poistenia 
elektronicky. Zamestnávate-
ľom, ktorí majú 20 a menej 
zamestnancov, sa tak 31. de-
cembra 2016 končí prechodné 
obdobie, v ktorom ešte mohli 
Sociálnej poisťovni zasielať 
evidenčné listy dôchodko-
vého poistenia v papierovej 
forme.

V evidenčných listoch dô-
chodkového poistenia za-
mestnávatelia uvádzajú úda-
je potrebné na účely posúde-
nia nároku na dôchodkovú 
dávku a na určenie jej sumy 
ich zamestnancov. Ide pritom 
o údaje, ktoré zamestnáva-
telia Sociálnej poisťovni po-
skytujú priebežne mesačne 

alebo vôbec neposkytli, prí-
padne poskytujú výlučne na 
účely nároku na dôchodkovú 
dávku. Evidenčné listy dô-
chodkového poistenia sú tak 
rozhodujúcimi podkladmi na 
rozhodovanie o dôchodko-
vých dávkach.

Od 4. januára 2016 majú 
zamestnávatelia možnosť 
namiesto papierových for-
mulárov posielať evidenčné 
listy dôchodkového poistenia 
elektronicky a od tohto dá-
tumu začali túto možnosť aj 
využívať. V súčasnosti je už 
90 % evidenčných listov dô-
chodkového poistenia doru-
čovaných Sociálnej poisťovni 
elektronicky. Od 1. júla 2016 
platí povinnosť elektronické-
ho doručovania evidenčných 
listov dôchodkového poiste-
nia pre zamestnávateľov s 
počtom zamestnancov nad 
20 a od 1. januára 2017 aj pre 

zamestnávateľov, ktorí majú 
menej ako 21 zamestnancov. 
O novej povinnosti Sociálna 
poisťovňa informovala na 
svojej webovej stránke, ako aj 
v liste zaslanom zamestnáva-
teľom.

 Podrobnejšie informácie o 
elektronických evidenčných 
listoch dôchodkového poiste-
nia a ich správnom vypĺňaní 
sú zamestnávateľom k dispo-
zícii na webovej stránke Soci-
álnej poisťovne:
• v časti Evidencia zamestná-
vateľa – Evidencia zamestná-
vateľa a evidenčné listy dô-
chodkového poistenia,
• v metodickom usmernení 
pre zamestnávateľov – Povin-
nosti zamestnávateľa a fyzic-
kých osôb v dôchodkovom po-
istení, ako aj
•  v časti Elektronické služby 
– https://esluzby.socpoist.sk/.

Sociálna PoiSťovňa  

Nič som nenadobudol ľahko. 
Každá vec ma stála tvrdú prácu. 

Nehľadaj ľahké cesty. 
Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich 

nedá prísť nikam.
Tomáš Baťa
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SMS- KA

HLAVOLAM

SPOJENÉ HREBEŇOVKY

RETIAZKOVÁ DOPLŇOVAČKA

ROHÁČIK

NÁJDI SEDEM ROZDIELOV

SUDOKU
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KLASICKÉ SUDOKU

Vyplňte celú mriežku číslami 1 až 9 tak,
aby sa rovnaké čísla neopakovali v riadkoch, 
stĺpcoch a ohraničených štvorcoch veľkosti 3 x 3.
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KLASICKÉ SUDOKU

Vyplňte celú mriežku číslami 1 až 9 tak,
aby sa rovnaké čísla neopakovali v riadkoch, 
stĺpcoch a ohraničených štvorcoch veľkosti 3 x 3.

Cornelius Tacitus:
„Kto sa rozčuľuje nad kritikou, 
dáva najavo, že si ...“

LEGENDA: 
1. Odstráň sekaním dookola
2. Získala lovom
3. Vodorovný prechod pri 
horolezeckom výstupe
4. Meno Mozarta
5. Druh lacnej klobásy
6. Kronika, anály
7. Robia testy
8. Čepielka na holenie
9. Očarili, opili

Priraďte správny tieň k obrázkom.

Mamička, čo by si chcela na Vianoce?“ 
pýta sa prváčik Marek.„Neviem ...“ odvetí 
mamička. Na druhý deň cestou zo školy 
nájde Marek kúsok hrdzavého železa, 
schová si ho a na Štedrý deň ho dá 
mamičke pod stromček.„Čo to je, synček?“ 
pýta sa prekvapená mamička.
(Marekova odpoveď je v tajničke)

Posledné písmeno prvého výrazu je 
zároveň prvým písmenom druhého 
výrazu. „Dedo je ako divý kôň, 
ktorého skrotil jeho syn, aby na ňom 
mohol jazdiť ...“

LEGENDA: 
1. Daj do daru - stred, vnútro
2. Patriace Edovi - tŕnistý ovocný ker
3. Dosiahnuteľné miesto - malý hák
4. Otec, oco - príslušník štátu
5. Rodný kraj, domovina - jedna zo 
svetových strán
6. Kameň, po česky - neodpi
7. Vydávajú chrapľavé zvuky pri spaní 
- prispôsob, usporiadaj
8. Rôsol - mliečny nápoj
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RETIAZKOVÁ DOPLŇOVAČKA
Posledné písmeno prvého výrazu je zároveň 
prvým písmenom druhého výrazu. 

„Dedo je ako divý kôň, ktorého skrotil jeho syn, 
aby na ňom mohol jazdiť ..."

1. Daj do daru - stred, vnútro
2. Patriace Edovi - tŕnistý ovocný ker
3. Dosiahnuteľné miesto - malý hák
4. Otec, oco - príslušník štátu
5. Rodný kraj, domovina - jedna zo svetových strán
6. Kameň, po česky - neodpi
7. Vydávajú chrapľavé zvuky pri spaní - prispôsob, usporiadaj
8. Rôsol - mliečny nápoj
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SPOJENÉ HREBEŇOVKY 

Na Vianoce kričí malý Paťko cez celý byt na mamičku: 
„Mami, mami, stromček horí!"
„Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho mamička.
Paťko za chvíľu zase kričí: 
„Mami, mami, aj záclony ... !"

1. Dodatočne dopíšu
2. Prameň
3. Hromadný dopravný prostriedok
4. Oddanosť
5. Tlieskali, tľapkali
6. Sebec
7. Priateľ
8. Ideálny organizmus z hľadiska šľachtenia
9. Obsluhujúci personál

Pomôcka: ideotyp
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ROHÁČIK

Mamička, čo by si chcela na Vianoce?" pýta sa prváčik Marek.
„Neviem ..." odvetí mamička.
Na druhý deň cestou zo školy nájde Marek kúsok hrdzavého železa, schová 
si ho a na Štedrý deň ho dá mamičke pod stromček.
„Čo to je, synček?" pýta sa prekvapená mamička.
(Marekova odpoveď je v tajničke)

1. Tajnička
2. Životunebezpečné infekčné vírusové   
ochorenie (podľa rieky v Kongu)
3. Prírodná kvapalina (H2O)
4. Domáce meno Ilony
5. Ekonomické oddelenie (skr.)
6. Meter (zn.)

LEGENDA: 
1. Tajnička
2. Životunebezpečné infekčné 
vírusové ochorenie 
(podľa rieky v Kongu)

3. Prírodná kvapalina (H2O)
4. Domáce meno Ilony
5. Ekonomické oddelenie (skr.)
6. Meter (zn.)
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SMS- ka 

 „Výchova je očkovanie ..."

Odpoveď je v SMS-ke, 
ktorú ľahko dešifrujete, 

ak odhalíte, aké písmená sa skrývajú 
pod číslami:

77684   6274548* 0
___
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„Výchova je očkovanie ...“
Odpoveď je v SMS-ke, ktorú ľahko dešifrujete, ak odhalíte, 
aké písmená sa skrývajú pod číslami:
77684 6274548


