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V Seredi bude najmodernejšie 
centrum reverznej logistiky

Nové parkoviská 
na Dolnomajerskej 
a Komenského ulici

Viceprezident spoločnos-
ti Amazon Roy Perticuc-
ci, minister fi nancií Peter 
Kažimír, minister hospo-
dárstva Peter Žiga, zá-
stupcovia agentúry pre 
rozvoj investícií a obcho-
du Sario, primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi 
a mnohí ďalší sa stretli 
na predstavení logistic-
kého centra, ktoré je v 
súčasnosti vo výstavbe 
v priemyselnom parku 
Sereď – Juh.

Logistické centrum v Sere-
di by malo byť najväčším a 
najmodernejším v oblasti 

reverznej logistiky aké bude 
mať spoločnosť Amazon. 
Rozprestierať sa bude na 
ploche viac ako 60 000 m� 
a postupne by tam malo 
vzniknúť viac ako 1000 pra-
covných miest rôzneho dru-
hu. Okrem toho sa tam budú 
nachádzať aj kancelárske 
priestory a jedáleň pre 650 
zamestnancov. Investor si 
danú lokalitu vybral aj kvôli 
výhodnej polohe z dôvodu 
logistiky.
 Nábor na pracovné pozície 
je už v plnom prúde, nakoľko 
otvorenie centra je naplá-
nované na jeseň tohto roka. 
Uplatnenie tam nájdu po-

radcovia pre IT technológie, 
technici, fi nanční analytici a 
manažéri výroby.
 Zamestnávateľ garantuje 
všetkým odborníkom atrak-
tívny plat, množstvo za-
mestnaneckých výhod, ale aj 
nástupný bonus, zdravotné a 
životné poistenie, plus pois-
tenie pre prípad invalidity a 
mnohé iné. Pri výbere a hľa-
daní talentov sa zamerajú na 
schopných ľudí, pričom plá-
nujú spolupracovať aj s naj-
lepšími vysokými školami 
na Slovensku.
 Čo sa týka najnižších pra-
covných pozícii, tak Amazon 
chce ponúknuť najvyššiu 

mzdu v tejto oblasti. Hodino-
vá by sa mala pohybovať na 
úrovni 4,6 eur až po 6,5 eur 
na hodinu, ďalej 20% bonus 
za dochádzku a 13. plat. Aj v 
tomto prípade to budú za-
mestnanecké výhody vráta-
ne životného a doplnkového 
poistenia či súkromná zdra-
votná starostlivosť. Zamest-
nanec na plný úväzok by tak 
mohol mať mesačnú mzdu 
vo výške 920 Eur. Záujemco-
via o pracovné pozície nájdu 
všetky podrobnejšie infor-
mácie na webovej stránke 
spoločnosti http://www.pra-
cavamazone.sk/.                                                                                                                          
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Mesto Sereď rozšírilo  počet  
parkovacích miest  na Dol-
nomajerskej  a Komenské-
ho ulici v blízkosti nájom-
ných bytových domov. No-
vých  52 parkovacích miest 
je k dispozícii od 11.5.2017. 
Vybudovanie parkovísk  si 
nevyžiadalo zásadnú zme-
nu organizácie dopravy. 
 
 ANDREA ŠEFČÍKOVÁ 
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Centrum voľného času 
pri ZŠ J.A. Komenského 
a mesto Sereď zorgani-
zovali tradičné a veľmi 
obľúbené podujatie s 
názvom Beh pre zdravie, 
ktorý sa uskutočnil pri 
príležitosti XXXIV. roč-
níka Behu oslobodenia 
mesta Sereď. Podujatie 
sa konalo v piatok 12. 
mája, a kde inde ako v 
Zámockom parku.

Pôvodne sa mala akcia konať 
28. apríla, ale kvôli nepriazni-
vému počasiu bola preložená 
na uplynulý piatok a veru or-
ganizátori urobili dobré roz-
hodnutie. Nakoľko májové 
počasie sa postaralo nielen o 
pekný počet účastníkov, ale 
aj návštevníkov, ktorí ich pri-
šli podporiť.
 

Každý kto miluje pohyb na 
čerstvom vzduchu a v pre-
krásnom prostredí Zámoc-
kého parku prišiel, aby si vy-
chutnal túto jedinečnú príle-
žitosť, a zašportoval si len tak 

pre radosť a urobil aj niečo 
prospešné pre svoje zdravie.

 
Tak ako vždy aj tentokrát 

účastníci pretekali podľa 
pravidiel atletického zväzu 
pre cezpoľné behy. Súťažilo 
sa v šestnástich kategóriách 
od najmladších až po naj-
starších. V tej nesúťažnej si 
zašportovali rodiny s deťmi. 

Do akcie sa mohli zapojiť aj 
mamičky s kočíkmi. Celko-
vo sa zúčastnilo viac ako 163 
pretekárov. Najmladší boli 
dvaja dvojroční a najstarší 
mal 71 rokov.

 
Na výber mali účastníci 

štyri okruhy. Tí najvytrvalej-
ší si zabehli trasu dlhú 1700 
metrov. Pre víťazov boli pri-

pravené medaily, vecné ceny, 
diplomy či sladká odmena. 
No ani ostatní neodchádzali 
domov naprázdno, ale s dob-
rým pocitom, že sa aspoň 
zúčastnili a so cťou dobehli 
až do cieľa. Sponzorom pod-
ujatia bola aj tento rok spo-
ločnosť, ktorá v Seredi vyrába 
najchutnejšie cukrovinky.

StAnISlAVA JAnegoVá

Koncom minulého týždňa, 
čiže v piatok a v sobotu (28. 
a 29. apríla) sa v Seredi konal 
zápis detí do 1. ročníka zák-
ladných škôl. Z pohľadu šta-

tistiky by sa dalo bezpochyby 
povedať, že tohtoročný zápis 
lámal rekordy, čo sa týka poč-
tu detí.  Veľký úspech v tomto 
smere zaznamenala Cirkev-

ná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, kde 
bolo zapísaných celkovo 45 
detí. Zlatý stred si drží ZŠ J.A. 
Komenského v počte 63 detí, 
no a najväčší záujem bol o 

Základnú školu J. Fándlyho, 
kde rodičia priviedli na zápis 
až 89 detí, čo je za posledné 
roky asi najvyššie číslo.
 StAnISlAVA JAnegoVá

Mestské kultúrne stredisko 
na Mierovej ulici v Galante 
zaznelo dňa 10. mája 2017 me-
lódiami  ľudových piesní. Na 
27. ročníku speváckej súťaže 
v interpretácii ľudovej piesne 
Slávik Slovenska 2017 sa zišli 
zástupcovia viacerých zák-
ladných a umeleckých škôl 
z nášho regiónu, aby zabojo-
vali o najlepšie umiestnenia. 
Víťazi školských kôl súťažili 
v troch kategóriách. Našu Cir-
kevnú základnú školu sv. Cy-
rila a Metoda v Seredi vzorne 
reprezentovali žiačky Tamara 
Gablíková  ( I. kat.) a Veronika 
Baričiaková  ( II. kat.).

 Trojčlenná porota mala 
pred sebou veľmi náročnú 
úlohu. V záverečnom vyhod-
notení skonštatovali, že 27. 
ročník  súťaže mal vysokú 
úroveň, konkurencia  spe-

vákov a speváčok bola veľká. 
Porota pozitívne ocenila vý-
ber aj interpretáciu piesní, s 
ktorými sa žiaci predstavili. 
Zároveň poďakovala  aj peda-
gógom za výber piesní i sve-
domitú prípravu spevákov a 
speváčok.

Všetci speváci  sa predsta-
vili s dvoma ľudovými pies-
ňami. Podmienkou bola jedna 
pieseň pochádzajúca zo Spev-
níčka Slávika Slovenska 2017, 
druhú si zvolili podľa vlastné-
ho výberu.

Svojimi výbornými výkon-
mi  si naše žiačky v naozaj 
silnej konkurencii vyspievali:

Zlaté pásmo – Tamara Gablí-
ková ( I. kateg.) a 3.miesto – 
Veronika Baričiaková ( II. ka-
teg.) Dievčatám blahoželáme 
a ďakujeme za vzornú repre-
zentáciu školy. n. DúDIKoVá 

objekt bývalej ZŠ na gar-
biarskej ulici v Seredi má 
stále nejasnú budúcnosť. 
obchodná verejná súťaž 
na túto nehnuteľnosť 
bola ukončená neúspeš-
ne. Podľa našich informá-
cií záujem prejavili dvaja 
kandidáti, ale ani jeden z 
nich nesplnil požadované 
kritériá podmienok. Po-
slanci mali teda rozhod-
núť ako ďalej.

Pred dvoma rokmi mala byť 
vybudovaná na tejto adrese 
multifunkčná športová hala 
vrátane ľadovej plochy. Zá-
mer súkromnej firme vtedy 
odsúhlasili aj poslanci, no 
investor nakoniec od svojich 
plánov ustúpil. Teraz bola 
vypísaná ďalšia súťaž, no tá 
skončila bez výsledku. Pod-
ľa dostupných informácií 
sa do súťaže prihlásili dvaja 
záujemcovia, no ani jeden z 
nich nesplnil podmienky na 
100%. Zastupiteľstvo preto 
rozhodlo, že majetok ostane 
pre potreby mesta. Predstava 

poslancov je, aby tam vzniklo 
niečo ako domov dôchodcov 
či hospic. No niektorí nahlas 
hovorili aj o prestavbe na ná-
jomné byty ako sa to udialo 
v prípade Pavilónu G na Ko-
menského ulici.

 Budova chátra už niekoľko 
rokov, a ani z nájomníkmi to 
nie je ružové. Okrem Trnav-
skej Arcidiecéznej charity, OZ 
STORM a sklenárskych slu-
žieb je úplne prázdna.

 Ak by sa mesto rozhodlo v 
tomto objekte predsa len nie-
čo realizovať vo vlastnej réžii, 
v dohľadnej dobe to zrejme 
nebude, pretože s touto in-
vestičnou akciou sa nepočíta-
lo ani v rozpočte na tento rok.

 „Toto je veľmi veľký pro-
jekt a nie je to také jedno-
duché. Znie to veľmi pekne, 
ak povieme, že tam chceme  
hospic alebo nejaké zariade-
nie pre starších, no musíme 
povedať aj to, ako to budeme 
financovať“, povedal primá-
tor mesta Sereď Martin Tom-
čányi. 

 StAnISlAVA JAnegoVá

Mesto Sereď ponúka 
na prenájom 24 bytov v 
bytovom dome na Ko-
menského ul. v Seredi. 
K dispozícii je 13 jedno-
izbových a 11 dvojizbo-
vých bytov.

 
Byty sú určené fyzickým 
osobám
• s trvalým pobytom v mes-
te,
• s čistým mesačným príj-
mom domácnosti za pred-
chádzajúci kalendárny rok 
vo výške minimálne jeden a 
pol násobku životného mi-
nima,
• žiadatelia a členovia do-
mácnosti nesmú byť vlast-
níkmi, väčšinovými alebo 
bezpodielovými spoluvlast-
níkmi nehnuteľnosti urče-
nej na bývanie alebo nájom-
cami družstevného bytu.

 
Záujemcovia si môžu po-

dať žiadosť  na MsÚ v Seredi 
na tlačive, ktoré je v prílohe. 
Ak záujem o tieto byty preja-
ví záujemca, ktorý je vedený 
v zozname žiadateľov o ná-
jomný byt, je potrebné podať 
novú žiadosť, nie je však po-
trebné dokladovať príjem za 
rok 2016.

 
Noví nájomcovia budú vy-

braní losovaním. Mesačné 

nájomné za byt je 2,70 €/m2 
– ceny jednotlivých bytov v 
priloženej tabuľke. V uvede-
ných sumách nie sú zahr-
nuté náklady na elektrickú 
energiu, TV a internet. Povin-
nosťou nového vylosovaného 
nájomcu je pred podpisom 
nájomnej zmluvy uhradiť fi-
nančnú zábezpeku vo výške 
trojnásobku mesačného ná-
jomného za konkrétny byt.

 
Prehliadka bytov sa uskutoč-
ní
v stredu 07. 06. 2017 v čase 
od 15.00 do 18.00 a 
vo štvrtok 08. 06. 2017 v 
čase od 9.00 do 12.00.

 
Záujem o prehliadku je 

potrebné nahlásiť telefonic-
ky (031 789 2392 kl. 245) alebo 
mailom na jana.vadovico-
va@sered.sk .

 Losovanie sa uskutoční v 
stredu 14. 06. 2017 od 13.00 h

vo veľkej zasadačke MsÚ v 
Seredi.

 
Do losovania budú zara-

dení všetci žiadatelia, ktorí 
splnia podmienky a doručia 
žiadosť o nájomný byt do 14. 
06. 2017 do 12.00 h.

 
 oDDelenIe ŠKolStVA, 

roDIny, Kultúry A 
ŠPortu MSú Sereď 

Mesto Sereď v roku 2017 začalo 
s modernizáciou kamerového 
systému, pri ktorej sa začali 
vymieňať staré otočné ana-
lógové kamery za nové IP ka-
mery. V rámci modernizácie 
bola vybudovaná nová serve-
rovňa, zakúpený nový server 
so softverom Avigilon, nové 

kamery a vymenené optické 
vedenia. Kamery sa vymieňa-
li na ul. M.R.Štefánika, Nám.
slobody a J.Fándlyho . Projekt 
bol finančne podporený „Ra-
dou vlády Slovenskej republi-
ky pre prevenciu kriminality“ 
sumou 9.000,-€ (80%).

 MeStSKá PolíCIA Sereď  

Beh pre zdravie Budova ostane 
pre potreby mesta

Na zápis prišlo takmer 200 budúcich prváčikov

Slávik Slovenska 2017

Mesto Sereď ponúka od 
1. júla 2017 na prenájom byty

Modernizácia kamerového systému

Poslanci MsZ v Seredi 
prijali na aprílovom roko-
vaní zastupiteľstva dňa 
27. apríla Všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta, 
ktoré bolo potrebné prijať 
z dôvodu Informačného 
systému registra adries. 
V meste pribudli rokmi 
nové ulice a okrem nich 
aj jedna s exotickým ná-
zvom.

Ani staré, a ani nové ulice v 

meste Sereď doteraz neboli 
prijaté žiadnym nariadením, 
no to už poslanci dali do po-
riadku na aprílovom rokova-
ní, celkovo máme na území 
mesta 95 ulíc.
 „Mestské zastupiteľstvo v 
tento deň rozhodovalo o Vše-
obecne záväznom nariadení 
o určení názvov ulíc a verej-
ných priestranstiev v mes-
te Sereď. Toto bolo potrebné 
prijať kvôli Informačnému 
systému registra adries, kto-

rý vyžaduje číslo VZN mesta. 
Keďže doteraz sme existujúce 
ulice nemali prijaté nariade-
ním, tak sme to museli dať do 
poriadku. Okrem toho nám 
tu vznikli nové ulice ako Ore-
chová, Letná a Južná“, pove-
dal vedúca organizačného od-
delenia na MsÚ v Seredi Silvia 
Adamčíková.
 A práve v prípade Južnej uli-
ce nastal zaujímavý zvrat. 
Zástupcovia spoločnosti 
Amazon, ktorej výstavba je v 

priemyselnom parku Sereď 
- Juh už v plnom prúde, mali 
voči vedeniu mesta a poslan-
com nezvyčajnú požiadavku. 
Chceli, aby táto ulica niesla 
názov Amazonská.
 Poslancov táto požiadavka 
najskôr prekvapila, no keďže 
sa ulica nachádza v priemy-
selnom parku a nie v centre 
mesta, nevideli v tom žiadny 
problém a investorovi tento 
názov nakoniec odsúhlasili.

StAnISlAVA JAnegoVá

Jedna ulica v Seredi bude mať nezvyčajný názov
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Sú informácie 
na bilboarde pravdivé?

Deň zeme spojili s Eko hrou 
a tvorivými dielňami

DIVERTIMENTO MUSICALE 2017 

V blízkosti svetelnej kri-
žovatky v Seredi sa na-
chádza bilboard, ktorého 
text kladie okoloidúcim 
otázku, či považujú za 
normálne, aby Mestský 
bytový podnik, ktorý bol 
vraj pred krachom, poži-
čiaval peniaze na svoju 
záchranu svojmu zá-
chrancovi, čiže Energeti-
ke Sereď, a to v hodnote 
niekoľko sto tisíc eur. Na 
tieto informácie som sa 
pýtala všetkých dotknu-
tých strán.

Okrem už spomenutej otáz-
ky, ktorá je súčasťou textu, je 
na druhej strane vyobrazená 
aj tabuľka, ktorá porovnáva 
finančné náklady za vyku-
rovanie pre základné ško-
ly, Mestský úrad a Mestskú 
políciu z predošlých rokov z 
vlastnej kotolne, a po vstupe 
spoločnosti Energetika Sereď 
a.s., ktorá má v prenájme od 
mesta celé tepelné hospodár-
stvo. Informácie na bilboarde 
zverejnil poslanec MsZ Pavol 
Kurbel, ktorý je už niekoľko 

rokov presvedčený o tom, že 
mesto nemalo súkromnej 
spoločnosti nič prenajímať 
a všetko malo ostať v rukách 
samosprávy.

 „Túto možnosť som zvo-
lil preto, aby sa to ľudia jed-
noducho dozvedeli, pretože 
mnohí sa nezaujímajú o to, 
čo sa v meste deje. Tie infor-
mácie sú podľa mňa pravdivé 
a skutočné, tam nie je nič za-
vádzajúce. Neviem čo sú toto 
za spôsoby, že ak niekto, kto 
je pred krachom, požičiava 
peniaze, to je neuveriteľné, 
a ešte k tomu aj bez súhlasu 
mestského zastupiteľstva. To 
je vyslovene proti zásadám 
hospodárenia. Podľa mňa je 
to nehoráznosť najvyššieho 
rangu“, uviedol Pavol Kurbel.

 Konateľ Mestského byto-
vého podniku Martin Káčer 
si stojí za tým, že informá-
cie uvedené na bilboarde sú 
vytrhnuté z kontextu a ich 
obsah sa vôbec nezakladá na 
pravde.

 „Čo sa týka textu, tak tu sa 
zamieňa príčina a dôsledok. 
To, že Mestský bytový podnik 

má peniaze v dnešnej dobe je 
dôsledok toho modelu, ktorý 
sme zaviedli a nie príčina. A 
je to preto, lebo sme oddelili  
v podstate prevádzkové rizi-
ko od tých investícii, ktoré už 
MsBP urobil. My v súčasnosti 
dostávame peniaze z nájom-
ného a tieto financie sa tam 
kumulujú, pretože my ich ne-
míňame. Čo sa týka finančné-
ho porovnania, tak základný 
rozdiel je v tom, že tie čísla, 
ktoré sú nižšie, (čísla uvede-
né na bilboarde) vychádzajú 
z toho, že tam nie sú započí-
tané odpisy ako investovanie 
do majetku a podobne. Ja si 
myslím, že najlepšie by bolo 
v tomto prípade, aby sa dal 
vypracovať odborný posudok 
a nie spochybňovať všetko, čo 
sa doteraz urobilo“, povedal 
konateľ MsBP Martin Káčer.

 Na zasadnutí zastupiteľ-
stva, ktoré sa konalo 10. aprí-
la si poslanci odsúhlasili, že 
všetky fakty súvisiace s touto 
témou preverí najskôr hlav-
ná kontrolórka mesta Zuzana 
Horváthová, no keďže výsle-
dok v deň uverejnenia infor-

mácií na súkromnom pozem-
ku ešte nebol známy, zaujíma-
lo ma, ako tento postup svojho 
kolegu vnímajú ostatní oslo-
vení poslanci.

 „Pre mňa osobne je forma 
takéhoto oznamu veľmi tráp-
na. Ešte to neprešlo do odbor-
nej roviny, takže ja by som 
najskôr počkal, a až potom by 
som niečo vypisoval“, posla-
nec Milan Buch.

 „Aj toto je nejaká forma pre-
zentácie, ale zatiaľ sa k tomu 
neviem vyjadriť“, poslankyňa 
Pavlína Karmažínová.

 „Nie je to presné. To zname-
ná, že už keď to chcem celé to 
konštatovať ohľadom kúrenia 
a platieb, tak tam mal zverej-
niť všetky výpočty, ale na to 
by potreboval oveľa väčšiu 
plochu ako tam zabral, mož-
no aj celé mesto“, poslankyňa 
Iveta Belányiová.

„Nemyslím si, že takýmto 
spôsobom by sa mali pre-
zentovať nejaké informácie, 
myslím si, že sú aj kultivova-
nejšie a lepšie možnosti“, po-
slanec Bystrík Horváth.

StaNiSlaVa JaNEgoVá

Základná škola J.a. Ko-
menského v spolupráci s 
MsP v Seredi zorganizo-
vali 21. apríla pri príleži-
tosti Dňa zeme podujatie 
s názvom Myslíme logic-
ky- žijeme ekologicky, na 
ktorom sa deti  veľa nau-
čili o recyklácii a ochrane 
životného prostredia. V 
tvorivých Eko dielňach si 
pre zmenu vyskúšali, ako 
sa z odpadu dajú vyrobiť 
pekné dekorácie.

V telocvični základnej ško-
ly ich privítala preventistka 

MsP Karin Kapustová, ktorá 
žiakom, ale aj predškolákom 
vytvorila improvizovanú 
skládku odpadu, na ktorej 
sa učili správne separovať, 
dozvedeli sa koľko toho bez 
triedenia odpadu vyprodu-
kuje jeden človek za týždeň, 
ako dlho sa niektoré komodi-
ty rozkladajú, ale aj to akým 
spôsobom sa dá ochrániť 
naša zem, ak k nej budeme 
pristupovať logicky a záro-
veň ekologicky. Lepšiu pred-
stavivosť v nich prebudili 
aj kreatívne pomôcky v po-
dobe recyklačného centra a 

množstvo výstižných detai-
lov a obrázkov.

 Keď sa už zoznámili s ce-
lým procesom recyklácie, 
tak si to všetko mohli vyskú-
šať aj v praxi. Čakali na nich 
kreatívne Eko dielničky, kde 
si vyrábali rôzne dekorácie 
zo sklenených dóz od kávy, 
obalov od šampónov, tetra-
pakov, ale svoje využitie tu 
našiel aj plastový obal z kin-
der vajíčok.

 Prázdny obal od kávy 
sa po servítkovej technike 
premenil na peknú vázu, či 
ozdobný pohár, nádoby od 

šampónov a sprchových gé-
lov teraz poslúžia ako stojan 
na ceruzky a z tetrapakov 
si deti vyrábali praktické 
peňaženky. Obal z kinder 
vajíčok sa vďaka šikovným 
rukám premenil na krásnu 
včielku.

 Po absolvovaní Eko hry 
každá trieda získala vlastnú 
indíciu v podobe písmena, no 
a na záver podujatia si z nich 
spoločne vyskladali Motto 
dňa, ktoré znelo „Planétu 
zem ochránime celú, iba keď 
každý pridá ruku k dielu“.

StaNiSlaVa JaNEgoVá

Divertimento Musicale 
2017 – nesie názov kraj-
skej postupovej súťažnej 
prehliadky neprofesionál-
nej inštrumentálnej hud-
by. organizuje ju trnav-
ský samosprávny kraj  v 
spolupráci s galantským 
osvetovým strediskom. 

Prehliadka sa konala 29.aprí-
la 2017 v Renesančnom 
kaštieli v Galante za účasti 
hudobných telies rozličných 
nástrojových obsadení. Sa-
xofónové trio z našej Zák-
ladnej umeleckej školy Jána 

Fischera-Kvetoňa zo Serede 
v zložení  Dominika Nagyo-
vá, Martin Kukučka, Veroni-
ka Plentová  výborne zahrali 
a  odniesli  si krásne zlaté 
pásmo. Na základe rozhodnu-
tia Poradného zboru pre hud-
bu a spev pri Národnom osve-
tovom centre v Bratislave im 
bol oznámený aj postup na 
celoslovenské kolo. Tešíme sa 
tomuto úspechu,  žiakom  z 
triedy Mgr. art. Michala Ballu 
srdečne gratulujeme a drží-
me palce na celoslovenskom 
kole v Rimavskej Sobote.

 DagMar ŠaJbiDoroVá

Béla Bugár a Lucia 
Žitňanská v Seredi
Podpredseda NR SR Béla Bu-
gár a ministerka spravod-
livosti a podpredsedníčka 
vlády SR Lucia Žitňanská 
navštívili 27.4.2017 okres Ga-
lanta. Pri tej príležitosti sa na 
krátku návštevu zastavili aj v 

našom meste. Béla Bugár sa 
vo veľkej zasadačke stretol s 
poslancami mestského za-
stupiteľstva a Lucia Žitňan-
ská sa stretla so študentmi 
Gymnázia Vojtecha Mihálika.
 ĽuboMír VESElicKý

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

OTVÁRACIE HODINY: MÁJ - SEPTEMBER: 
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546, 

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac JÚN 2017
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: 
„110 ROKOV CUKROVARU SEREĎ (Vág – Szered)“

Výstava pri príležitosti 110. výročia založenia Cukrovaru 
Sereď 

potrvá od 16. júna 2017 do 31. júla 2017
--------------

„EVA KOSTOLÁNYIOVÁ V ČASE“ 
Výstava fotografií zo života slovenskej speváčky Evy 

Kostolányiovej
v Bastióne kaštieľa v Seredi, vernisáž výstavy 

23. 6. 2017 o 17.00 hod. 
potrvá od 23. júna 2017 do 31. augusta 2017

---------------
PODUJATIA: 

„RODINNÁ NEDEĽA V MÚZEJNEJ ZÁHRADE V SEREDI
- VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD“ 

11. júna 2017 - Kultúrne podujatie v Múzejnej záhrade v 
Seredi

v spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou 
Národný Trust n.o. 

- PREHLIADKA HISTORICKÝCH ARTEFAKTOV PAMIATKY 
ZANIKNUTÉHO KOSTOLA

            V ZÁHRADE A LAPIDÁRIU - lektorované 
prehliadky,11.00 - 15.00 hod., 16.00 – 18.00 hod. 

- ZÁHRADNÉ FOTOGRAFOVANIE PRE RODINY A TVORIVÁ 
DIELŇA - v spolupráci s profesionálnymi fotografmi, 11.00 

- 15.00 hod., 16.00 – 18.00 hod. 
----------------

„SOLAMENTE NATURALI“ 27. 6. 2017 o 18.00 hod. 
Koncert v Bastióne kaštieľa organizuje OZ KRÁSNA 

HUDBA v spolupráci s mestským múzeom

PRIPRAVUJEME NA JÚL: 
1. júla 2017  VÝTVARNÝ WORKSHOP „DOMOVINA“ 

S OKSANOU LUKOMSKOU
 A KONCERT ALENY A IVANA ČERMÁKOVÝCH 

 – výtvarný workshop pre prihlásených záujemcov 
o maľovanie s akademickou maliarkou Oksanou 

Lukomskou a hudobný večer Aleny a Ivana Čermákových 
s premietaním dokumentárneho filmu o Antonovi 

Srholcovi pre verejnosť v Múzejnej záhrade  
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Odpovede na  interpelácie poslanca 
Pavla  Kurbela k tepelnému hospodárstvu MsBP
V záujme informovania 
verejnosti o tepelnom 
hospodárstve uverejňu-
jeme informácie, ktoré 
sa týkajú rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva 
o prenájme tepelného 
hospodárstva a spoluprá-
ce MsBP 
Sereď s nájomcom. 

Interpelácie na primátora 
mesta Ing. Tomčányiho:
1. V čom je zmluva o prenájme 
medzi MsBP Sereď a V.I.Trade 
Nitra výhodná pre mesto a 
jeho obyvateľov?
Ing. Tomčányi: Zámer ďal-
šieho fungovania Mestského 
bytového podniku Sereď, s.r.o. 
(ďalej len „MsBP“), vyhláse-
nie a podmienky verejného 
ponukového konania, meno-
vanie komisie pre prípravu 
a vyhodnotenie verejného 
ponukového konania a výber 
najvhodnejšieho uchádza-
ča boli schválené  Mestským 
zastupiteľstvom v Seredi 
uznesením č. 150/2013 zo dňa 
23.7.2013 (Hlasovanie: prí-
tomných 18, za 14, proti 1, zdr-
žali sa 3). Návrh spoločnosti 
V.I.Trade, s.r.o., na uzavretie 
zmluvy bol komisiou pre prí-
pravu a vyhodnotenie verej-
ného ponukového konania 
(predseda komisie: Ing. Bys-
trík Horváth, členovia: JUDr. 
Michal Irsák, MUDr. Miroslav 
Bucha, Ing. Tibor Krajčovič, 
Ing. Arch. Róbert Kráľ, Ing. 
Marián Sidor, Ing. Marek Lo-
vecký, Ing. Martin Káčer bez 
hlasovacieho práva) vybratý 
ako najvhodnejší z predlože-
ných návrhov. Konateľ spoloč-
nosti MsBP ako prenajímateľ  
uzavrel dňa 12.11.2013 Zmlu-
vu o nájme nehnuteľností a 
technologických zariadení 
(ďalej len „zmluva o nájme“) 
so spoločnosťou V.I.Trade, 
s.r.o., ako nájomcom. 
Uzatvorenie zmluvy o nájme 
s víťazom verejného ponuko-
vého konania a teda  zmenou 
dodávateľa tepla v meste Se-
reď prostredníctvom vstupu 
strategického partnera je vý-
hodné pre obyvateľov mesta 
Sereď. Výhodnosť uzatvorenia 
zmluvy o nájme medzi MsBP  
a V.I.Trade, s.r.o.,  pre mesto a 
jeho obyvateľov je potrebné 
vyhodnocovať v kontexte s 
minulosťou  MsBP a možným 
dopadom na budúcnosť MsBP 
v prípade nerealizovania zme-
ny. Je potrebné si uvedomiť  
problémy, ktoré by sa nevy-
riešili  bez vstupu partnera. 
Mesto Sereď a občania tohto 
mesta získali model poskyto-
vania dodávky tepla, ktorý sa 
zatiaľ ukazuje ako efektívny, 
hospodárny a perspektívny. 
Uzatvorením zmluvy o nájme 
MsBP a teda aj  mesto Sereď 
môže postupne odstrániť sko-
ro všetky hlavné nedostatky, 
ktoré sa nakumulovali počas 
existencie MsBP. Výhodnosť 
zmluvy o nájme je potrebné 
vidieť v tom, že:
• na nájomcu sa presunulo 
prevádzkové riziko, ktoré ne-
bol MsBP schopný v minulos-

ti zvládnuť -  daním majetku 
MsBP do nájmu sa znížilo 
riziko prevádzkových finanč-
ných strát a tým zabezpečilo 
návratnosť už existujúcich 
investícií, keďže počas dodáv-
ky tepla MsBP sa už „preje-
dali“ odpisy - finančné pros-
triedky, ktoré zaplatí Energe-
tika Sereď, s.r.o. na nájomnom 
vo výške odpisov sa budú ku-
mulovať na účte MsBP, teda za 
dobu trvania zmluvy o nájme 
sa na účte MsBP nakumuluje 
finančná suma vo výške hod-
noty majetku, ktorý je pred-
metom nájmu (cca vyše 2,5 
mil. EUR) - to je hlavná výho-
da,
• na nájomcu sa presunulo 
riziko, ktoré súvisí s udrža-
teľnosťou prevádzky geoter-
málneho vrtu, nakoľko vrt sa 
nachádza v pásme v nie  naj-
vhodnejšom na vybudovanie 
geotermálneho vrtu – na zá-
klade údajov z Energetiky Se-
reď, s.r.o. pri prvom spustení 
geotermálneho vrtu do pre-
vádzky bola výdatnosť 25%, v 
roku 2014 bola 10,9% , v roku 
2015 bola 6,6%, v roku 2016 
bola 7,1% (výdatnosť geoter-
málneho vrhu sa vyrátava ako 
podiel tepla vyrobeného z ge-
otermálneho vrtu a celkového 
vyrobeného tepla v danom 
kalendárnom roku),
• sa odstránili chyby a nedo-
statky, ktoré pôvodný MsBP  
vykazoval v hospodárení, v 
účtovníctve, v evidencii ma-
jetku, v riadení ľudí, v  infor-
mačnom systéme, a to kon-
krétne:
a) nedostatok kvalifikované-
ho ľudského kapitálu, zlý ma-
nažment, nedostatočná kon-
trola hospodárenia (neboli 
schopní plánovať - viď rozdiel 
v cash flow MsBP, zlé spôso-
by účtovania, nedokončenie 
plánu geotermu, zlá prevádz-
ka geotermu, strata klientov 
v oblasti  správy bytov, útoky 
konkurencie v oblasti správy 
bytov, ktoré poukazovali na 
pretrvávajúce nedostatky...), 
b) dlhodobá akumulácia strát, 
pokračujúca neefektívnosť 
a nízka produktivita práce 
zhoršovala platobnú schop-
nosť a bonitu pôvodného 
MsBP, 
c) nedostatočné prevádzkové 
zdroje - disponibilné zdroje 
nestačili na zaplatenie všet-
kých záväzkov (peniaze na 
účtoch nepokrývali dodá-
vateľské faktúry  a vrátenie 
preplatkov na službách oby-
vateľstvu),  čím hrozilo riziko 
konkurzu zo strany banky, ale 
aj dodávateľov,
d) nedobudovanie  tretej fázy 
projektu geotermálneho vrtu, 
t.j. prepojenie na K4, príp. K9,  
(v súčasnosti je vybudované 
prepojenie na K4),
e) chybné spravovanie  pohľa-
dávok vznikajúcich pri správe 
bytov, ktoré sa hradilo z pros-
triedkov získaných z tepelné-
ho hospodárstva,
f) evidenčné problémy: ne-
zaradenie časti majetku do 
aktív, metodicky nesprávne 
účtovanie faktúr za energie, 

pravdepodobne nesprávne 
účtovanie správy bytov, neod-
pisovanie pohľadávok,
g) napriek nízkej úrovni elek-
tronickej evidencie, pôvodný 
MsBP  mal 7 typov softwaru, 
nedobudovaný dispečing, rôz-
ne technológie navzájom ne-
komunikovali,
h) výrazný pokles odberov 
tepla (od r. 2002 do roku 2012 
pokles o 42%) -predimenzo-
vané výrobné kapacity – nea-
dekvátna schopnosť reagovať 
na zmeny,
i) absolútne zlý finančný ma-
nažment - dlhodobo kumu-
latívna strata - od roku 2002 
dosiahla skoro 800tis. €, MsBP 
započítaval zisk do ceny tepla, 
avšak sa nedosahoval, taktiež 
stratovosť dosahovala výšku, 
ktorá už znemožňovala pro-
dukovať dostatok peňažných 
zdrojov na obnovu majetku,
j) hodnota dlhodobého ma-
jetku dlhodobo klesala – bez 
geotermu (dlhodobo sa inves-
tovalo pod úrovňou odpisov, 
t.j. pod minimálnou úrovňou 
reprodukcie),
k) neadekvátna veľkosť in-
vestície do geotermu vzhľa-
dom k veľkosti a finančným 
možnostiam pôvodného 
MsBP, (investícia do geotermu 
bola vo výške cca 1,7 mil. € a 
úver bol 1,2 mil. eur - zlý stav 
likvidity pôvodného MsBP 
ako dôsledok nedostatočného 
zabezpečenie externých zdro-
jov do geotermálneho vrtu 
– cca 500tis. € rozdiel medzi 
úverom a investíciou),
l) dlhodobá stratovosť pri 
správe bytov pôvodným MsBP 
–  ak by sa medzi dve hlavné 
činnosti pôvodného MsBP 
rozrátali nealokované nákla-
dy rovnakým podielom, tak 
strata zo správy bytov za po-
sledné tri roky pred rozdele-
ním MsBP na Naša domová, 
s.r.o. a MsBP by bola 123 tis. €,
m) straty v rozvodnej sieti, 
ktoré   dosahujú výšku pri-
bližne 20% (povolený zákonný 
limit straty, ktorú je možné 
zahrnúť do ceny tepla je 7,5%). 

Uzatvorením nájomnej zmlu-
vy s V.I Trade, s.r.o.:
1. Boli odstránené dlhodobo 
pretrvávajúce, ako aj dlhodo-
bo neudržateľné vyššie spo-
menuté nedostatky a chyby v 
riadení a hospodárení MsBP. 
2. Odvrátilo sa riziko kolapsu 
MsBP, čím sa odvrátilo riziko 
potreby riešenia finančných 
problémov MsBP  mestom 
Sereď s následkom dopadu na 
fungovanie ostatných samo-
správnych povinností.  
Získal sa strategický partner, 
ktorý okrem know how v do-
dávke tepla je stabilným part-
nerom na trhu, je schopný za-
bezpečiť dostatok finančných 
zdrojov na obnovu majetku 
MsBP, či už z EÚ fondov alebo 
z vlastných. Je nevyhnutné 
investovať do majetku MsBP 
-investícia do rozvodnej siete 
vo výške niekoľko miliónov 
(cca 5 mil. eur). Z dôvodu fi-
nančne náročnej a zároveň 
nevyhnutnej  investície je 

potrebné využiť aj zdroje z EÚ. 
Jednou z podmienok čerpania 
prostriedkov z EÚ je zabezpe-
čenie účinného centrálneho 
zásobovania teplom (CZT). 
Preto bolo nevyhnutné napo-
jiť aj mestské objekty a školy, 
čím sa ponížila fixná zložka 
tepla pre obyvateľov mesta 
Sereď. Ďalšou podmienkou 
je vypracovanie projektovej 
dokumentácie (v hodnote 
cca 170 000 €), aby bola mož-
nosť uchádzať sa o finančné 
prostriedky z Európskej únie. 
Takto získané finančné pros-
triedky nebudú vstupovať do 
ceny tepla pre odberateľov v 
meste Sereď. Zrekonštruované 
potrubie sa po ukončení ná-
jomnej zmluvy dostane bez-
odplatne do majetku MsBP.  
3. Dodávateľ tepla zmluvou o 
nájme sa zaviazal k mnohým 
povinnostiam – hlavne:
a) v čl. III, bod 3.7 investovať 
do majetku počas doby pre-
nájmu minimálne 3 milióny 
eur - min. 60% do konca roka 
2020 a min. 90% do konca roka 
2028, 
b) v čl. III, bod 3.13 - znížiť roč-
ný objem fixných nákladov 
oproti roku 2013 minimálne o 
15% a spotrebu plynu do roku 
2020, čo sa odrazí v cene tepla, 
c) čl. V., bod 5.1. - nájomca je 
povinný platiť nájomné, ktoré 
je vo výške odpisov pre daný 
kalendárny rok, nie však viac 
ako maximálne povolená hra-
nica stanovená ÚRSO – (ak by 
pôvodný MsBP dodával teplo v 
meste, tak do  fixnej ceny tep-
la by vstupovali odpisy, v prí-
pade dodávateľa tepla Ener-
getika Sereď, s.r.o. do fixnej 
ceny tepla vstupuje nájomné, 
v obidvoch prípadoch do ceny 
tepla vstupujú rovnaké sumy)  
a zároveň nájomné nesmie 
klesnúť pod úroveň výšky 
splátky investičného úveru, 
čím je zabezpečené splácanie 
úveru. Každoročnou kumulá-
ciou finančných prostriedkov, 
ktoré Energetika Sereď, s.r.o. 
zaplatí MsBP ako nájomné sa 
zbierajú finančné prostriedky 
na to, aby MsBP bol finančne 
schopný splniť svoj záväzok z 
nájomnej zmluvy uvedený v 
čl. IV, bod 4.8. a teda po ukon-
čení nájmu MsBP uhradí úč-
tovnú zostatkovú hodnotu 
vykonaných technických 
zhodnotení, modernizácií a 
iných investícií (spôsob vý-
počtu výšky nájomného za 
dobu trvania nájmu a účtov-
ná zostatková hodnota vyko-
naných investícií je zmluvne 
nastavená tak, že MsBP bude 
mať dostatočné finančné 
zdroje),
d) čl. VI - zriadenie komisie (4 
členovia za MsBP a 2 členovia 
za Energetiku Sereď, s.r.o.) za 
účelom koordinácie činností 
súvisiacich s prevádzkova-
ním tepelno-energetického 
zariadenia.
 
Je tiež potrebné zdôrazniť, že 
uzatvorením zmluvy o náj-
me:
• Do ceny tepla, ktoré platia 
občania mesta Sereď, vstu-

pujú len tie náklady, ktoré by 
tiež vstupovali, ak by teplo v 
meste dodával MsBP, 
• MsBP má každý rok z pre-
nájmu finančné prostried-
ky – po ukončení nájomnej 
zmluvy to bude vo výške 
hodnoty majetku pôvodného 
MsBP, ktorý bol daný v roku 
2013 do nájmu (cca vyše 2,5 
mil EUR) a použije ich na 
odkúpenie majetku, ktorý 
Energetika Sereď, s.r.o. inves-
tuje z vlastných zdrojov.
• Investovaním finančných 
prostriedkov do majetku 
MsBP spoločnosťou Energe-
tika Sereď, s.r.o. sa znižuje  
strata v dodávke tepla.
• Energetika Sereď, s.r.o. in-
tenzívne rieši problémy súvi-
siace so znížením výdatnosti 
geotermálneho vrtu – geo-
termálny vrt je v hĺbke 1800 
metrov. Diagnostikovaním 
bolo zistené, že v hĺbke 609 
metrov je vrt nepriechodný, 
následne frézovaním došlo 
k posunu priechodnosti do 
hĺbky 1 040 metrov. Energe-
tika Sereď, s.r.o. objednala na 
jún 2017 firmu, ktorá by mala 
zistiť možnosti spriechod-
nenia geotermálneho vrtu 
a očakáva sa, že sa zvýši vý-
datnosť geotermálneho vrtu 
z terajších 3,2 litra/sekundu 
na 7-7,5 litra/sekundu (pri 
prvom spustení geotermál-
neho vrtu do prevádzky bola 
výdatnosť 8 litrov/sekundu),
• MsBP (v širšom vníma-
ní mesto Sereď) nepredal, 
ale prenajal svoj majetok, 
pričom si ponechal kontro-
lu v kľúčových oblastiach 
– schvaľovanie strategic-
kých zámerov a investícií, 
prerokovanie plánu údržby 
a opráv, prerokovanie ceny 
tepla na nasledujúci rok pred 
podaním na ÚRSO, preroko-
vanie skutočnej ceny tepla 
za predchádzajúci rok pred 
podaním na ÚRSO prostred-
níctvom komisie, v ktorej  
má rozhodujúci počet členov. 
• Tento model bol v meste 
Sereď nastavený až po dô-
kladnej analýze tepelného 
hospodárstva v meste Sereď, 
ktorá bola vypracovaná od-
borníkom v energetickom 
hospodárstve  Ing. Martinom 
Káčerom, ktorý bol v tíme po-
radcov vlády SR pre tepelné 
hospodárstvo a tiež pracoval 
aj pre iné nadnárodné spo-
ločnosti podnikajúce v ener-
getickom hospodárstve.
• Centrálne zásobovanie tep-
lom (napojenie mestského 
úradu, škôl, mestskej polície, 
Denného centra pre seniorov, 
Mama klubu, OZ Pomocní-
ček, spoločnosti Naša domová 
správa) je v súlade so strate-
gickým dokumentom mesta 
Sereď – platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Sereď (PHSR) 
na roky 2015 – 2024 ako aj 
predchádzajúcim PHSR na 
roky 2004 – 2014. Je v súlade 
aj s požiadavkami Európskej 
únie týkajúcich sa zníženia 
emisií a ochrany životného 
prostredia (emisie, ktoré vzni-

kajú pri lokálnom vykurovaní 
sú niekoľkonásobne vyššie 
ako pri centrálnom vykuro-
vaní).  
• Energetika Sereď, s.r.o. na 
svoje náklady vypracovala 
projektovú dokumentáciu v 
hodnote cca 170 000 eur na 
rekonštrukciu tepelných roz-
vodov. Projekt na rekonštruk-
ciu tepelných rozvodov aj v 
apríli 2017 podala. Vypracova-
nie projektovej dokumentácie 
bolo nevyhnutnou podmien-
kou podania projektu a mož-
nosti uchádzať sa o finančné 
prostriedky z Európskej únie. 
Takto získané finančné pros-
triedky nebudú vstupovať do 
ceny tepla pre odberateľov v 
meste Sereď. 

2. Dal si súhlas alebo príkaz na 
to, alebo si vedel o tom, že:
    a) MsBP požičiava peniaze 
napríklad Energetike Sereď?
b) MsBP podpísal dokument, 
na základe ktorého sa stal 
potencionálnym  spoluruči-
teľom v prípade čerpania úve-
rov napríklad z banky Energe-
tikou Sereď?

Ing. Tomčányi: O pôžičke 
MsBP som bol následne infor-
movaný. 
a) Na základe Rámcovej zmlu-
vy o pôžičke zo dňa 6.11.2014 
boli požičané Energetike Se-
reď, s.r.o. voľné finančné pro-
striedky MsBP za účelom in-
vestície – obstarania majetku 
súvisiaceho s obnovou a roz-
vojom tepelného hospodár-
stva v meste Sereď (postupne 
v celkovej výške 370 tis. eur, z 
toho bolo vrátené 20 tis. eur). 
S voľnými finančnými pros-
triedkami MsBP konateľ na-
ložil efektívne, hospodárne a 
výhodne. 
      Ak by finančné prostriedky 
boli uložené na bežnom účte 
v banke priniesli by MsBP za 
obdobie 2014 – 2016 na úro-
koch sumu cca 550 eur (rátané 
je s 0,1% úročením, resp. pri 
termínovanom vklade s úro-
kom od 0,5% do 1,0% nie viac 
ako 5 000 eur). Avšak MsBP 
získal za uvedené obdobie 
úroky vo výške 20 451,63 € 
(pozn.: k 31.12.2016 má MsBP 
okrem finančných prostried-
kov, ktoré požičal, ešte navyše 
na bežnom účte finančné pro-
striedky vo výške 210 797,99 €).  
b)  Ručenie je obojstranné. A 
bolo nutne vyvolané. Najprv 
bola  Energetika Sereď, s.r.o. 
ručiteľom pre MsBP.  MsBP 
potreboval z dôvodu uchádza-
nia sa o nenávratné finančné 
zdroje z EÚ prefinancovať ne-
výhodný úver, ktorý pôvodný 
MsBP zobral na investíciu 
geoterm.   Pôvodný úver na 
geoterm mal veľmi nevýhod-
né podmienky, pretože bol 
založený celý hnuteľný ma-
jetok MsBP. Bolo ho potrebné 
„odťažiť“, aby sa mohol MsBP 
uchádzať o financie z EÚ.  
Banka poskytujúca úver na 
prefinancovanie nevýhodné-
ho úveru vyžadovala ručenie 
od Energetiky Sereď, s.r.o.

ĽuBoMír VeSelický
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Mestské zastupiteľstvo 27.4.2017
Aprílové rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi otvo-
ril primátor mesta Ing. Martin 
Tomčányi 27. apríla 2017 o 8-mej 
hodine. Rokovania sa zúčastnilo 
16 poslancov, ospravedlnení boli 
Mgr. Karmažín, Ing. Lovecký a 
MUDr. Bucha. Prinášame výber 
najdôležitejších bodov rokova-
nia. Kompletnú informatívnu 
správu o činnosti úradu, ako aj 
uznesenia a zápisnicu z roko-
vania, účasť poslancov na roko-
vaní a ich hlasovanie si môžete 
pozrieť na internetovej stránke 
mesta: http://www.sered.sk/
mestske-zastupitelstvo

Program rokovania a materiá-
ly na rokovanie sú zverejnené na 
stránke: http://www.mz.sered.
sk/materialy/vo_14_19/20170427/
index.html Videozáznam priebe-
hu celého rokovania nájdete na 
webovej stránke mesta: http://
www.sered.sk/videozaznam-
-msz

Prevádzka  materských škôl 
počas letných mesiacov
Poslanec JUDr. Irsák mal otázku 
na riaditeľky materských škôl 
(MŠ), ako je vyriešená proble-
matika obmedzenia prevádzky 
MŠ počas čerpania dovoleniek 
zamestnancov v letných mesia-
coch. Rodičia nie sú spokojní s 
tým, aby v júli by mali byť všet-
ky škôlky v meste zatvorené. 
Riaditeľky MŠ argumentovali, 
že v minulých rokoch niektorí 
rodičia deti na letné mesiace do 
MŠ prihlásili, ale deti neprivied-
li. Riaditeľky mali povinnosť 
zabezpečovať prevádzku na ka-
pacitu prihlásených 110 detí, no 
v skutočnosti prišlo iba 30 detí. 
Primátor mesta Ing. Tomčányi 
požiadal riaditeľky MŠ o prehod-
notenie rozhodnutia zatvoriť MŠ 
na celý mesiac júl. Riaditeľka MŠ 
D. Štúra B. Lukáčová informova-
la, že povinnosť zabezpečiť pre-
vádzku MŠ vyplýva zo zákona, 
ale pri malom počte detí nie je 
prevádzka rentabilná. Poslanec 
P. Kurbel uviedol, že z ekonomic-
kého hľadiska nie je dobré, keď 
je prihlásených viac detí a na-
koniec ich chodí málo. Napriek 
tomu je potrebné zabezpečiť, aby 
prevádzka MŠ nebola celkom 
prerušená. Primátor mesta Ing. 
Tomčányi vyhlásil, že mesto spo-
lu s riaditeľkami MŠ bude hľadať 
riešenie. Riaditeľky sa vyjadrili, 
že do 15.5.2017 urobia prieskum 
záujmu o MŠ počas letných me-
siacov, pretože všetkým záleží na 
tom, aby občania boli spokojní. 
Správy hlavnej kontrolórky a 
správa o projektoch

Hlavná kontrolórka mesta 
Mgr. Horváthová vykonala kon-
trolu príjmovej a výdavkovej 
časti rozpočtu Mestskej polície 
v Seredi (MsP). Poslanec P. Kur-
bel sa informoval o pokute za 
používanie pyrotechniky, ktorú 
MsP uložila v rozpore so záko-
nom. Náčelník MsP informoval, 
že doklady boli postúpené na 
Okresnú prokuratúru do Galanty, 
ktorá v prípade rozhodne. Mgr. 
Horváthová tiež predložila po-
slancom kontrolu stavu a vývo-
ja dlhu mesta. Konštatovala, že 
mesto si môže zobrať úver až do 
výšky 60% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roku. 
JUDr. Irsák uviedol, že finanč-
ná kondícia mesta je na vysokej 
úrovni. Je to zabezpečenie pre 
banku, ktorá poskytne mestu 

úver za výhodných podmienok 
na kúpu bytov a parkovísk na Ko-
menského ulici. Poslanci správy 
hlavnej kontrolórky zobrali na 
vedomie.

Projektový manažér Ing. Bíro 
informoval poslancov o poda-
ných projektoch, ktorými sú 
„Rozšírenie kapacít MŠ na ul. D. 
Štúra“, „Zlepšenie technického 
vybavenia ZŠ v Seredi“, „Obnova 
kaštieľa v Seredi“, „Obnova histo-
rickej vrátnice v parku“. Pripra-
vujú sa projekty na zabezpečenie 
kamerového systému, zlepšenie 
enviromentálnych aspektov – 
obnova vnútroblokov, výmena 
mobiliárov, nová výsadba zelene. 
Odporučil riešiť vnútroblok ul. 
D. Štúra a priľahlý parčík. MsZ 
zobralo na vedomie správu o prí-
prave a realizácii projektov.
Všeobecne záväzné nariadenie 
o určení názvov ulíc

Vedúca organizačného oddele-
nia PhDr. Adamčíková predložila 
návrh VZN o určení názvov ulíc a 
verejných priestranstiev v meste 
Sereď. Návrh VZN bol zverejne-
ný, pripomienky neboli doruče-
né. Na rokovaní so zástupcami 
spoločnosti Amazon bola z ich 
strany predložená požiadavka, 
aby sa ulica, na ktorej bude síd-
liť Amazon volala Amazonská. 
Poslanec Mgr. Královič odporú-
čal vyhovieť tejto požiadavke. 
Zástupcovia spoločnosti na ro-
kovaniach vyjadrili ústretovosť 
a podporu mestu v budúcnosti v 
oblasti školstva, športu a kultúry. 
Predseda legislatívno-právnej 
komisie JUDr. Irsák nesúhlasil  
s názvom ulice Amazonská, pre-
tože tento názov nie je tradičný 
v našom meste. Na základe pro-
cedurálneho návrhu poslanca 
Mgr. Královiča hlasovali poslanci 
o zaradení ulice Amazonská do 
zoznamu ulíc v meste Sereď. Ten-
to návrh bol schválený. Poslanci 
sa následne uzniesli aj na celom 
znení VZN č. 2/2017 o určení ná-
zvov ulíc a verejných priestran-
stiev v meste Sereď.

Byty a parkoviská na Komen-
ského ulici
Odkúpenie bytov a parkovísk: 
JUDr. Pastuchová, vedúca práv-
neho a majetkového referátu 
predložila materiál týkajúci sa 
odkúpenia bytov a parkovísk na 
Komenského ul. Poslanci na MsZ 
10.4.2017 schválili zámer odkúpe-
nia 24 nájomných bytov a dvoch 
parkovísk na Komenského ul. 
a zámer na prijatie úveru. Po-
slankyňa Bc. Karmažínová mala 
otázku, podľa čoho sa určovala 
cena nehnuteľností a parkovísk. 
JUDr. Pastuchová odpovedala, 
že pri cene boli zachované pod-
mienky, ktoré bol určené pri žia-
dosti o úver zo ŠFRB a dotáciu z 
Ministerstva dopravy a výstavby 
SR. Pri určení ceny parkovísk sa 
vychádzalo zo zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve, kde cena inži-
nierskych sietí bola určená vo 
výške 88 €/m2. MsZ schválilo 
kúpu 24 bytov a 2 parkovísk na 
Komenského ulici od vlastníka 
LRL PROFITECH, s.r.o., Sereď za 
kúpnu cenu 1 187 tis. € a prijatie 
úveru vo výške 600 tis. €. Úver 
bude poskytnutý Slovenskou 
sporiteľnou a.s. za účelom fi-
nancovania kapitálových výdav-
kov na dobu 5 rokov, s úrokovou 
sadzbou 0,53% p.a, s 5-ročným 
fixom, bez poplatkov a bez zabez-
pečenia. 

VZN o postupe poskytovania 
nájomných bytov: Mgr. Kováčo-
vá, vedúca oddelenia školstva, 
rodiny, kultúry a športu skonšta-
tovala, že MsZ odsúhlasilo kúpu 
bytov a je potrebné schváliť po-
stup poskytovania týchto bytov. 
Bol spracovaný návrh VZN, kto-
rým sa určuje postup prideľova-
nia nájomných bytov. Vo VZN je 
riešené komu je možné byt pre-
najať, spôsob podávania žiados-
tí a spôsob prideľovania bytov. 
Ohľadom spôsobu prideľovania 
bytov, či losovaním, dražbou ale-
bo formou licitácie za 1 m2 sa 
rozvinula diskusia. Mgr. Kováčo-
vá odporúčala prijať predložený 
spôsob prideľovania bytov, teda 
losovaním a zistiť, aký bude záu-
jem o byty. JUDr. Irsák odporúčal 
schváliť nájom na 1 rok. Poslanec 
Ing. Horváth podal procedurálny 
návrh, aby nájomné na užívanie 
bytu bolo určené vo výške 2,70 
€/m2/mesiac. Poslanci návrh 
schválili. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič zhrnul, že  pri takto 
schválenom nájom za m2 budú 
mesačné náklady na bývanie aj s 
poplatkami pri najmenšom byte 
159 € a pri najväčšom byte 244 €. 
Pri takejto výške splátok sa pred-
pokladá, že investícia sa mestu 
vráti za 24 rokov a 2 mesiace. 
Žiadateľ musí spĺňať podmien-
ku príjmu vo výške minimálne 
1,5-násobok sumy životného mi-
nima, horná hranica nie je urče-
ná. Poslanci MsZ sa uzniesli na 
VZN č. 3/2017, ktorým sa upravuje 
postup poskytovania nájomného 
bývania v bytovom dome na Ko-
menského ulici.

Správy o hospodárení
MsZ schválilo správy o hospo-
dárení škôl a školských zariade-
ní za rok 2016 bez pripomienok. 
Poslanci tiež zobrali na vedomie 
správu o hospodárení Domu kul-
túry v Seredi, Mestského bytové-
ho podniku, s.r.o., Sereď, spoloč-
nosti Správa majetku Sereď, s.r.o.  
a spoločnosti Naša domová sprá-
va, s.r.o., Sereď za rok 2016.

Rozpočet mesta Sereď
Záverečný účet mesta: Vedúca 
finančného oddelenia Ing. Flo-
rišová predložila poslancom na 
schválenie záverečný účet mes-
ta Sereď za rok 2016. Výsledok 
hospodárenia v čiastke 678 tis. 
€ bol použitý v súlade so záko-
nom, je tvorený rezervný fond 
a fond rozvoja bývania. Dotácie 
prechádzajúce z minulého roka 
v čiastke 108 186 € budú využité 
v súlade s účelom použitia, na 
úhradu dopravného žiakov ZŠ v 
čiastke 186 € a na úhradu výdav-
kov spojených s rekonštrukciou 
telocvične na ZŠ J. A. Komenské-
ho v čiastke 108 tis. €. Predseda 
finančnej a majetkovej komisie 
Ing. Horváth konštatoval, že hos-
podárenie mesta je na vysokej 
úrovni. MsZ odsúhlasilo použitie 
časti rezervného fondu na odkú-
penie bytov. Pre nepredvídané 
udalosti zostáva na rezervnom 
fonde ešte dostatok finančných 
prostriedkov. Poslanec D. Irsák 
mal pripomienku k vývoju po-
dielových daní za rok 2012 – 2016. 
Prednosta úradu Ing. Krajčovič 
vysvetlil, že prišlo k zmene me-
todiky rozdeľovania podielových 
daní, obce a mestá dostávajú 70% 
a samosprávne kraje 30%. MsZ 
schválilo záverečný účet mesta 
Sereď, celoročné hospodárenie 

mesta Sereď za rok 2016 bez vý-
hrad a použitie prebytku rozpoč-
tového hospodárenia za rok 2016 
na tvorbu fondu rozvoja bývania 
a rezervného fondu.

2. zmena rozpočtu mesta: Ing. 
Florišová informovala, že zmenu 
rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 
si vyžiadala aktualizácia trans-
ferov na úseku vzdelávania, roz-
počtové organizácie aktualizova-
li príjmy na základe rozpočtové-
ho opatrenia. Do zmeny rozpočtu 
bolo potrebné zapracovať výsled-
ky hospodárenia. Vo výdavkovej 
časti rozpočtu bolo potrebné 
upraviť bežné výdavky. V rámci 
kapitálových výdavkov boli za-
kúpené kosačky, zberné nádoby 
a lisovacie zariadenia na zberný 
dvor. Do kapitálových výdavkov 
sa tiež premietne kúpa bytov na 
Komenského ulici a rekonštruk-
cia Športovej ulice. MsZ schválilo 
2. zmenu rozpočtu mesta Sereď 
na rok 2017 a rozpočtové opatre-
nia predložené riaditeľmi roz-
počtových organizácií mesta.

Nakladanie s majetkom 
mesta
Obchodná verejná súťaž: D. Na-
gyová z majetkového a právneho 
referátu informovala, že na zák-
lade uznesenia MsZ bola vyhlá-
sená obchodná verejná súťaž na 
nájom budovy na Garbiarskej ul. 
Poslanec Bc. Dúbravec ako člen 
komisie zriadenej na vyhodnote-
nie predložených návrhov uvie-
dol, že boli doručené dva návrhy. 
Komisia žiaden návrh neprijala. 
Ing. Horváth odporúčal pone-
chať podmienky tak, ako boli 
schválené a vyhlásiť novú ob-
chodnú verejnú súťaž. Poslanec 
P. Kurbel navrhol ponechať budo-
vu na Garbiarskej ul. pre potreby 
mesta. Mgr. Némethová navrhla, 
aby sa v objekte vybudovalo za-
riadenie pre seniorov. K tomuto 
návrhu sa pripojil aj PhDr. Ha-
nus, ktorý vyjadril názor, že bude 
problém s umiestňovaním obča-
nov do terajšieho zariadenia pre 
seniorov, jeho kapacity neposta-
čujú a preto podporuje návrh na 
vybudovanie nového zariadenia 
pre seniorov. Ing. Horváth upres-
nil, že mesto v rámci obchodnej 
verejnej súťaže nemá záujem 
objekt na Garbiarskej ul. predá-
vať, ale iba prenajať. JUDr. Irsák 
uviedol, že nepodporí návrh na 
vyhlásenie novej obchodnej ve-
rejnej súťaže na tento objekt a 
predložil procedurálny návrh 
ponechať budovu na Garbiarskej 
ul. pre potreby mesta. MsZ tento 
návrh schválilo. 

Nájom majetku mesta: Nájom 
pozemku vo výmere 3 m2 pod 
schodmi, ktoré sú vstupom do 
prevádzky na ul. A. Hlinku po-
slanci schválili za cenu 7 €/m2/
rok, na dobu neurčitú.  Nájom-
com sa stali manželia Kobelároví, 
ktorí sú vlastníkmi prevádzkovej 
jednotky. Schválením prešiel aj 
nájom pozemku na Legionárskej 
ul., o ktorý požiadali vlastníci 
bytov na vybudovanie bezba-
riérového prístupu do vchodu 
bytového domu. Pozemok vo vý-
mere 3 m2 bol prenajatý za cenu 
0,40 €/m2/rok, na dobu neurčitú. 
Spoločnosť Rebod SK a Zsl. Distri-
bučná požiadali o nájom objektu 
káblových rozvodov, ktorého 
vlastníkom je mesto. Objekt sa 
nachádza v Priemyselnom par-
ku. MsZ schválilo nájom objektu 
za cenu 1 €/predmet nájmu/celá 

doba nájmu, na dobu určitú 20 
rokov. O prenájom nebytových 
priestorov na Mlynárskej, Gar-
biarskej a Fándlyho ul. požia-
dala spoločnosť Energetika na 
účel inštalácie a prevádzkovania 
odovzdávacej stanice tepla. Ing. 
Horváth odporučil schváliť pre-
nájom a predložil procedurálny 
návrh – cenu nájmu určiť vo výš-
ke 30 €/m2/rok. Tento návrh bol 
schválený. 

Zámer nájmu majetku mesta: 
D. Nagyová informovala o žia-
dosti R. Viskupa, majiteľa ručnej 
umyvárne, ktorý požiadal o ná-
jom pozemku na Mládežníckej 
ul. za účelom výstavby parkovis-
ka. MsZ zámer nájmu pozemku 
na Mládežníckej ul. neschválilo. 

Zámer prevodu majetku mes-
ta: O prevod pozemku na Pa-
žitnej ul.  požiadali manželia 
Cakoví s odôvodnením, že  poze-
mok mesta sa nachádza v tesnej 
blízkosti nehnuteľnosti v ich 
vlastníctve. Poslanci MsZ zámer 
prevodu pozemku neschválili. 
Žiadateľ R. Raninec požiadal o 
kúpu pozemku na Námestí slo-
body, pri reštaurácii Perlovka, 
ktorú prevádzkuje a kde má let-
nú terasu. Plánoval vybudovať 
presklenú terasu s celoročnou 
prevádzkou. Tento zámer prevo-
du pozemku nenašiel v posla-
neckom zbore dostatočnú pod-
poru a uznesenie nebolo prijaté. 
Poslanci schválili zámer prevodu 
pozemkov na Námestí slobody, o 
ktoré požiadala spoločnosť K&L 
Invest a V. Martinák. Spoločnosť 
K&L Invest vlastní prevádzkovú 
jednotku na Námestí slobody a 
plánujú jej rozšírenie o skladové 
priestory. V. Martinák je vlastní-
kom nehnuteľnosti na Námestí 
slobody a pozemok, o ktorý žiada, 
využíva už viac ako 70 rokov ako 
súčasť záhrady. 

Výpožička majetku mesta: 
MsZ schválilo výpožičku neby-
tových priestorov na Fándlyho 
ul. na dobu určitú od 1.7.2017 do 
30.6.2022. Objekt bude naďalej 
využívaný na zabezpečenie vý-
chovno-vzdelávacieho procesu 
mentálne a kombinovane po-
stihnutých detí v Špeciálnej zá-
kladnej škole v Seredi. 

Vecné bremeno: D. Nagyová 
informovala o žiadosti Ľ. Ha-
labrína o umiestnenie elektric-
kej siete na pozemkoch, ktoré 
sú vo vlastníctve mesta. Ľ. Ha-
labrín zabezpečuje územné ko-
nanie pre nový obytný súbor na 
Hornočepenskej ulici. Poslanec 
P. Kurbel vyjadril podporu pred-
loženému návrhu. Umiestnenie 
elektrickej prípojky je potrebné 
pre zabezpečenie rozvoja tejto 
lokality. Poslanci vyjadrili sú-
hlas s umiestnením stavby elek-
trickej prípojky na pozemku v 
k.ú. Horný Čepeň. Poslanci tiež 
odsúhlasili zriadenie vecného 
bremena na pozemkoch mesta v 
prospech aktuálnych vlastníkov 
stavieb v Priemyselnom parku. O 
zriadenie vecného bremena po-
žiadala spoločnosť Rebod SK. 

Územné plánovanie
Ing. Halabrínová, vedúca odde-
lenia územného plánovania a 
stavebného poriadku informo-
vala, že spoločnosti Eldi Group 
a Stehel Contruction podali 
žiadosť o obstaranie územného 
plánu zóny. Jedná sa o lokalitu 
„PRÚDY“ v Strednom Čepeni, 
kde majú záujem realizovať 

výstavbu. Poslanci MsZ ne-
schválili obstaranie územného 
plánu zóny. Súhlasili s obsta-
raním  urbanistickej štúdie 
budúcim investorom. Develo-
peri by chceli v tomto území 
realizovať výstavbu rodinných 
domov, bytových domov, tech-
nickej infraštruktúry a občian-
skej vybavenosti. Poslankyňa B. 
Vydarená sa informovala, či v 
tejto lokalite vznikne obchodné 
centrum, ktoré tam chýba. Ing. 
Halabrínová uviedla, že občian-
ska vybavenosť zahŕňa obchody, 
služby aj škôlku. 

Ing. Halabrínová predložila 
žiadosť D. Tagaja, ktorý je poten-
ciálnym stavebníkom v lokalite 
ul. Svätoplukova. V žiadosti D. 
Tagaj predložil zadanie urba-
nistickej štúdie, nakoľko chce 
realizovať výstavbu rodinného 
domu vo vnútrobloku na Svä-
toplukovej ul., kde má pozemok 
po rodičoch. Poslanci súhlasili 
so zadaním urbanistickej štúdie 
„IBV ul. Svätoplukova Sereď“. 
Poslanci tiež zobrali na vedo-
mie zmenu urbanistickej štúdie 
„IBV Kasárenská Sereď“. Zmena 
sa týka koncepcie časti zástavby 
zo samostatne stojacich rodin-
ných domov na radovú zástav-
bu. Zvyšuje sa počet domov. 

Na rokovanie MsZ predložila 
Ing. Halabrínová žiadosť spo-
ločnosti Kontrakt, ktorá žiada 
o obstaranie zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Sereď 
(UPN-M Sereď). Žiadateľ má zá-
ujem realizovať prestavbu exis-
tujúcej administratívnej budo-
vy na Novom Majeri na ubyto-
vacie zariadenie. Podľa UPN-M 
Sereď je táto lokalita určená na 
výrobu a sklady. Poslanec PhDr. 
Hanus vyjadril názor, že zriadiť 
ubytovňu mimo centra by bolo 
vhodné. Poslankyňa B. Vydare-
ná sa vyjadrila, že na základe 
rokovania za účasti zástupcov 
Rebod SK a Kontrakt má infor-
mácie, že spoločnosť Rebod ako 
vlastník susedných pozemkov 
nesúhlasí s obstaraním zmien 
a doplnkov UPN-M Sereď pokiaľ 
nebudú na pozemkoch umiest-
nené výrobné a skladovacie 
prevádzky. Mgr. Horváthová 
pripomenula, že Priemysel-
ný park nie je dobudovaný a 
stále prebiehajú rokovania o 
umiestnení ďalších investorov. 
MsZ nesúhlasilo s obstaraním 
zmien a doplnkov UPN-M Sereď  
na základe žiadosti spoločnosti 
Kontrakt SK, s.r.o., Sereď. Žia-
dostiam Ľ. Vaška, Sereď a spo-
ločnosti Fontee, s.r.o., Orechová 
Potôň MsZ vyhovelo a súhlasilo 
s obstaraním zmien a doplnkov 
UPN-M Sereď. Ľ. Vaško chce re-
alizovať výstavbu rodinného 
domu v lokalite Stredný Čepeň, 
vo vnútrobloku. Zámerom spo-
ločnosti Fontee je realizovať 
výstavbu čerpacej stanice PHM 
pozdĺž cesty1/62. Pozemok je sú-
časťou poľnohospodárskej pôdy. 
Náklady súvisiace s obstaraním 
zmien a doplnkov UPN-M Sereď 
budú znášať žiadatelia.

Na rokovaní MsZ v Seredi vy-
stúpil aj podpredseda NR SR Béla 
Bugár, ktorý pozdravil poslancov. 
Vyjadril sa, že si váži prácu ko-
munálnych poslancov, ktorí sú 
predĺženou rukou vysokej politi-
ky a odpovedal na otázky  z rôz-
nych oblastí života spoločnosti. 

Silvia adamčíková
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Smolenický zámok privítal  
25. apríla 2017  víťazov  druhé-
ho ročníka celoslovenskej 
literárnej súťaže „Práva detí 
očami detí“, ktorú organizo-
vala pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky Rada 
pre práva dieťaťa – SR a Fa-
kulta masmediálnej komu-
nikácie Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave.
Žiaci základných a stred-
ných škôl, rozdelení do troch 
kategórií,  si mohli vybrať z 
troch súťažných tém:
1. Keby som bol prezidentom 
sveta 
2. Kto mlčí, keď sa deje zlo, 
stáva sa spolupáchateľom zla 
3. Mama, otec – a čo deti?
Odbornú porotu tvorili vyso-
koškolskí pedagógovia, novi-
nári a psychológovia. Do lite-
rárnej súťaže svoje príspevky 
poslalo 1500 autorov a úlohou 
poroty bolo vybrať v každej 
kategórii 10 tých najlepších. 
Víťazi si prevzali pred kame-
rami a početným publikom 
odborníkov zo Slovenska i zo 
zahraničia diplom s označe-
ním „Pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky“ a hod-
notné vecné dary:
1. miesto: konvertibilný no-
tebook 
2. miesto: tablet 
3. miesto: smartfón 
4. až 10.miesto: okuliare pre 
virtuálnu realitu
Víťazné práce budú zaradené 
do knižnej publikácie, ktorá 
bude zbierkou vybratých sú-
ťažných prác. Autori zároveň 
dostanú certifikát, osvedču-
júci spoluautorstvo knihy. 
Študentka Obchodnej akadé-
mie v Seredi Katarína Matu-
rová získala diplom s označe-
ním „Pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky“ a veľ-
mi sa potešila aj virtuálnym 
okuliarom, ktoré si so spolu-
žiakmi hneď na druhý deň v 
škole aj vyskúšali.
 

Porozprávali sme sa s našou 
ocenenou študentkou. 

Katka, ktorú tému ste si vy-
brali?
„ Zvolila som si tému - Kto 
mlčí, keď sa deje zlo, stáva 
sa spolupáchateľom zla - a 
moja poviedka dostala názov 
- Môj smutný životný príbeh. 
Bohužiaľ, mám s oboma té-
mami vlastné životné skúse-
nosti a sama som ochutnala, 
čo je to aj rozvod rodičov, aj 
páchanie zla, týranie vlast-
nou mamou, bolesť, strach, 
odmietanie, nedostatok, šika-
novanie ...“

V úvode som si položila 
otázku, kto je väčší nešťast-
ník? Obeť alebo útočník? Obeť 
je nešťastník útočníka, ale zas 
útočník je stará obeť starých 
útočníkov, čo sa zocelila z krvi 
a potu... Preto nikdy nesmie-
me použiť slovo Zlý Človek, 

lebo taký človek neexistuje 
ani v živote neexistoval... Či-
tateľ nemusí súhlasiť s týmto 
tvrdením, ale v mojom živote 
som zažila viacej zla ako dob-
ra.

Prečo ste sa rozhodli zverej-
niť svoj príbeh?
„Chcem, aby ľudia prestali 
odsudzovať deti len na zákla-
de ich správania, aby hľadali 
príčiny a snažili sa ich pocho-
piť.  Niekedy sa za agresívnym 
správaním dieťaťa či mladého 
človeka môže skrývať trauma 
z detstva a neslušné sprá-
vanie môže byť obranným 
múrom, ktorý si človek sám 
vytvára, aby mu okolie ešte 
viac neubližovalo. Čo sa týka 
mojej minulosti, už nemlčím, 
ba chcem, aby každý, kto môže 
pomôcť týraným deťom, o 
mojom smutnom živote ve-
del... Lebo je tisícka takto tý-

raných detí a pod rúškom ta-
kzvaného „agresora“ sa mož-
no skrýva dieťa, ktoré plače 
a prosí o pomoc. A všetci ho 
považujú za zloducha. Preto 
som napísala tento príbeh a 
nemlčím. Ak by môj príbeh 
pomohol odhaliť šikanovanie 
a poodhalil to, že dieťa, ktoré 
sa „nevie spratať do vlastnej 
kože“ a všetci ho považujú za 
zlé, nemusí byť skutočne zlé. 
Len kričí o pomoc, potrebuje 
podať pomocnú ruku.“

Ako sa vám darí dnes a kto 
vám podal pomocnú ruku? 
„Bolo mojím veľkým šťastím, 
že  som prišla do Serede a na-
šla veľkú pomoc u vychová-
vateliek v Detskom domove 
na Cintorínskej ulici a pani 
profesoriek z obchodnej aka-
démie .Teraz študujem tretí 
rok na Obchodnej akadémii 
tu v Seredi. Do Serede som pri-
šla pred tromi rokmi, bývala 
som v detskom domove, ale 
teraz už bývam v Bratislave a 
do Serede dochádzam. Sama 
si uvedomujem, že medzi žia-
kov ešte stále neviem zapad-
núť, mám výbušnú povahu, 
nedôverujem svojmu okoliu, 
bránim sa často nepeknými 
slovami, neustále čakám od 
ľudí útok. Ale mám jeden veľ-
ký životný cieľ. Chcem zmatu-
rovať. Ako mi povedala  pani 
profesorka slovenčiny Ka-
menská – Katka, vy zmaturu-
jete, veď ste Maturová... Ona 
totiž vie, že je vo mne niečo 
dobré a som citlivý človek. 
Vie, že rozumiem literatúre a 
umeniu. Ona zas rozumie ľud-
skej duši. Ona mi verí a práve 
jej sa chcem aj veľmi poďako-
vať za pomoc pri písaní mojej 
poviedky.

Uskutočniť môj cieľ mi po-
máhajú v škole aj iné pani 
profesorky. Viem, nemajú to 
so mnou ľahké, ale dúfam, že 
to so mnou ešte vydržia....“
 Marta Melayová  

Katka Maturová z OA získala 
ocenenie v literárnej súťaži

Janka Kramárová 
suverénne najlepšia 
v Trnavskom kraji
V stredu 3. 5. 2017 sa na Pe-
dagogickej fakulte v Trnave 
uskutočnilo krajské kolo Bio-
logickej olympiády kategórie 
E . Základnú školu Juraja Fán-
dlyho opäť reprezentovala 
skvelá žiačka Janka Kramá-
rová. Kým minulý rok skon-
čila na 7. mieste, tento škol-
ský rok suverénne zvíťazila 
a postupuje do celoštátneho 
kola, ktoré sa uskutoční 15. a 
16.júna 2017 v Bratislave.

Biologická olympiáda je mi-
moriadne náročná, žiaci mu-
sia pripraviť vlastné zbierky, 
popasovať sa s písomným 
testom, identifikáciou dru-
hov a s ústnou odpoveďou.
Janka súťažila v kategórii zo-
ológia a všetko hravo zvládla. 
Gratulujeme jej ku krásnemu 
umiestneniu a zároveň dr-
žíme palce na celoštátnom 
kole.
 lucia Paulenková

XVIII. Seredský 
hodový jarmok

23. – 25. jún 2017
Námestie slobody

23. a 24. jún
HISTORICKÝ 

a REMESELNÝ JARMOK 
s bohatým programom

Bastión kaštieľa
23. – 25. Jún 

Otvorenie výstavy  23. Jún o 17.00 h

„EVA KOSTOLÁNYOVÁ v čase“
Mestský amfiteáter

23. 6. o 20.00
KANDRÁČOVCI -

24. 6. o 19.00

ELO & PRÚDY 

V stredu 26. apríla 2017 sa 
žiaci II. A triedy - Lucia Bu-
kovská, Viktória Paldanová, 
Adam Ševčík, Frederik Godály 
a René Tomeček, zúčastnili 14. 
ročníka súťaže študentských 
tímov v prezentácii regiónov 
Slovenska, ktorý organizovala 
nezisková organizácia JA Slo-
vensko v Žiline. Súťaž sa orga-
nizovala v rámci štúdia pred-
metu Podnikanie v cestov-
nom ruchu, ktorý je zaradený 
na našej škole ako povinný 
predmet v druhom ročníku. 
Naši študenti pod vedením 
vyučujúcej Ing. Mészárosovej, 
súťažili so svojou študentskou 
spoločnosťou NOC, v rámci 
ktorej prezentovali Múzeum 
holokaustu, ktoré je jediné 
svojho druhu na Slovensku. 
Vo svojom súťažnom projekte 

s názvom -  „Tiene minulosti“, 
sa snažili ľuďom predstaviť 
múzeum, jeho históriu, sú-
časnosť, výučbové programy, 
ktoré v múzeu prebiehajú, no 
hlavným cieľom bolo propa-
govať tematiku holokaustu, 
na ktorú by sa zvlášť v dnešnej 

dobe nemalo zabúdať.
Na súťaži sa zúčastnilo 46 

škôl z celého Slovenska. Po-
rota hodnotila 6 súťažných 
kategórií. Naši žiaci získali 
1. miesto v hodnotení štu-
dentskej poroty v kategórii 
„Najlepší študentský tím“. 

Víťazom blahoželáme a ďa-
kujeme za úspešnú reprezen-
táciu školy! Ďakujeme tiež 
Múzeu holokaustu v Seredi za 
poskytnutie neoceniteľných 
rád a dokumentačného ma-
teriálu.

 Mariana kaMenská

Úspech študentov OA 
v celoslovenskej súťaži PCR
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Kontrola odhalila 
skutočný počet nádob
Smetiarske autá v Seredi 
vyprázdňovali počas zberu 
až o 300 nádob viac ako 
bol nahlásený, a aj reálne 
zaplatený stav. Vedenie 
mesta sa preto na základe 
reklamácie dodávateľa 
služby rozhodlo vykonať 
neavizovanú kontrolu 
čiernych plastových nádob 
na odpad, ktorá už začala 
a bude prebiehať približne 
až do polovice mája. Každá 
prihlásená dostala alebo 
ešte len dostane nálepku s 
nápisom „bývanie 2017“.

Na nepresné počty smetných 
nádob upozornil samosprávu 
dodávateľ služby, ktorý zabez-
pečuje v meste zber a odvoz 
odpadu. Už pri prvej neoficiál-
nej kontrole sa prednosta MsÚ 
Tibor Krajčovič na vlastné oči 
presvedčil, že reklamácia od 
dodávateľa sa zakladá na prav-
de. Predbežné odhady ukázali, 
že počas zberu bolo vyložených 
navyše viac ako 300 smetných 
nádob ako je v evidencii. Niek-
torí obyvatelia rodinných do-
mov si namiesto jednej smet-
nej nádoby vykladajú dve alebo 
až tri, no platia iba za jednu.

Podľa platného Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
je jedna smetná nádoba urče-
ná pre jednu až šesť fyzických 
osôb. Pokiaľ ich v rodinnom 
dome býva viac, majú nárok 
na dve 110 litrové nádoby. Sa-
molepky, ktorými sa v tých-
to dňoch značia nahlásené a 
zaplatené smetné nádoby by 
mali mestu problém definitív-
ne vyriešiť.

Neavizovaná kontrola ako 
už bolo spomenuté priniesla 
svoje ovocie a odhalila skutoč-
né počty smetných nádob. Nie-
ktorí si však v deň zberu svoje 
smetné nádoby nevyložili pred 
dom a nálepku nedostali. Pri 
ďalšom zbere sa potom sta-
lo, že neoznačenú nádobu im 
smetiari jednoducho nevysy-
pali.

 „Áno mali sme aj takéto re-
klamácie, no v tomto prípade 
prišlo k nedorozumeniu medzi 
dodávateľom a mestom. Zna-
čenie bude pokračovať až do 11. 
mája a do tohto termínu budú 
vysýpané ešte všetky nádoby, 
čiže aj tie, ktoré nálepku zatiaľ 
nemajú. Už začiatkom júna 
začneme pripravovať ďalšie 
verejné obstarávanie na do-
dávateľa tejto služby, nakoľko 
zmluva s terajším je uzatvo-
rená do konca tohto roka. My 
musíme do súťažných pod-
mienok samozrejme uviesť 
relevantné informácie koľko 
tých smetných nádob v sku-
točnosti máme. Z tohto dôvodu 
je pre nás táto kontrola veľmi 
dôležitá“, uviedol prednosta 
MsÚ Tibor Krajčovič.

 Obsah smetnej nádoby sa 
dá zmenšiť aj dôkladným se-
parovaním. Tento spôsob sa 
osvedčil napríklad aj v sused-
nej obci Dolná Streda. Nálepky 
na kontajneroch majú už piaty 
rok a keďže obyvatelia vo veľ-
kom separujú, prešli na dvoj-
týždňový interval zberu, čím 
obec šetrí nemalé financie. 
A po piatich  rokoch prišli aj 
adekvátne výsledky. O samo-
lepkovú metódu majú teraz 
záujem aj okolité obce, ktoré ju 
už zavádzajú do praxe.

 „V roku 2007 naša obec na 
zbere odpadu vyprodukovala 
stratu na položkách vybratých 
a zaplatených viac ako 694 tis. 
korún. To bol pre nás impulz, 
aby sme sa začali zamýšľať nad 
tým, že treba ľudí motivovať, 
aby začali separovať. Za rok 
2016 môžem skonštatovať, že 
na tých istých položkách sme 
zaznamenali stratu vo výške 
576 eur. Ale to je samozrejme 
výsledok všetkých občanov, 
pretože si nakoniec uvedomi-
li, že je nevyhnutné začať se-
parovať a tým pádom nešetria 
moje, ale svoje vlastné finan-
cie“, povedal starosta obce Dol-
ná Streda Ľuboš Šúry.

StaniSlaVa JanegoVá

Chutné, okrúhle a voňa-
vé. také sú piškóty, ktoré 
začali koncom minulého 
roka vyrábať v sered-
ských Pečivárňach. 
okrem Slovákov potešia 
aj maškrtníkov v ďal-
ších desiatich krajinách 
sveta. 

Pečivárne Sereď, ktoré majú 
v našom meste viac ako 
65-ročnú výrobnú tradíciu 
sú známe predovšetkým 
výrobou trvanlivého pečiva. 
Pred časom pribudla aj nová 
linka na výrobu piškót. 

K rozšíreniu výrobného 
portfólia pristúpila spoloč-
nosť z dôvodu zvýšeného 

dopytu po tomto druhu 
výrobku. „Výrobca piškót v 
Ilave, ktorý patrí do skupiny 
I.D.C. Holding, a.s. , už nebol 
schopný kapacitne zabez-
pečiť požiadavky zo strany 
odberateľov, a preto sa vede-
nie rozhodlo pre nasledovný 
krok,“ vysvetľuje riaditeľ vý-
roby Ing. Roman Ježo.  

Milióny piškót za zmenu
Piškótová linka je úplne 
nová, disponuje technický-
mi novinkami a dispozič-
ne aj technicky  zostavená 
podľa požiadaviek zadáva-
teľa. To, že v prípade piškó-
tovej linky ide  o moderné 
zariadenie s najvyššími 

technickými parametrami 
vybavené elektronikou či 
snímačmi svedčí aj fakt, že 
na jej montáži a oživovaní 
sa podieľali približne štyri 
desiatky domácich ale a za-
hraničných odborníkov.

Disponuje technickou no-
vinkou
Pri navrhovaní technického 
riešenia linky sa počítalo aj 
s nainštalovaním nového 
systému zarábania cesta, tzv. 
kontinuálne zarábanie – la-
icky povedané, ide o nikdy sa 
nekončiaci proces, pri ktorom 
je cesto priebežne dorábané v 
zásobníkoch  a následne pro-
stredníctvom trysiek uvoľňo-

vané na pečiaci pás. 

Vedeli ste, že: 
• v dávkovači cesta je 252 try-
siek, čo znamená, že na jeden 
raz sa nadávkuje na pečiaci 
pás rovnaký počet piškót,
• za minútu sa dávkovač uvoľ-
ní 40-krát,  to znamená až 10 
080 vyrobených piškót za mi-
nútu, 604 800 piškót za hodinu 
a 4 838 400 piškót za jednu pra-
covnú zmenu,
• okrem Slovenska putujú se-
redské piškóty aj do Českej 
republiky, Chorvátska, Ma-
ďarska, Slovinska, Rumunska, 
Bulharska, Anglicka, Írska, 
Austrálie či Kanady?

   gabriela SmerigoVá

Seredské piškóty poznajú 
aj na opačnom konci sveta 
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ATS Slovakia s.r.o. 
oznamuje

Druhé výročie 
Denného Centra 
POMOCNÍČEK

Mladí reportéri bodovali 
v celoslovenskej súťaži

Jubilejný festival heligóniek
Vzhľadom na skutočnosť, že 
sa šíria nepravdivé informá-
cie o ukončení činnosti spo-
ločnosti ATS Slovakia s.r.o. 
Vám oznamujeme, že našu 

činnosť nekončíme  a  služby 
našej káblovej televízie budú 
poskytované aj naďalej. 

JuraJ Kuzma
Konateľ spoločnosti 

Žiačky z krúžku Mladí repor-
téri sa i tento rok prihlásili do 
medzinárodnej súťaže LITTER 
LESS a ENVIRO programu Mla-
dí reportéri pre životné pros-
tredie. Tešíme sa, že sa im po-
darilo v národnom kole  získať 
hneď dve pekné umiestnenia.
V súťaži ENVIRO v  kategórii 
„Fotografia 11-14“ sa na 1. mies-

te umiestnila  Evka Mančíko-
vá zo 7.C s fotografiou Dedič-
stvo. 3. miesto získala Janka 
Kramárová z 8.A v súťaži LIT-
TER LESS za článok  Quovadis 
tetrapaky v Seredi v kategórii 
„Článok 11-14“.

Obom dievčatám srdečne 
gratulujeme. Odmenou pre 
nich bude účasť na trojdňo-

vom workshope 7.-9. júna v 
Bojniciach, kde sa reportéri 
okrem iného zamerajú aj na ži-
vot zvierat v zajatí. Poďakova-
nie patrí aj ďalším dievčatám 
z krúžku, ktoré tiež poslali do 
súťaže svoje príspevky – články 
alebo fotografie: Romana Ku-
jovičová, Sofia Križová, Lenka 
Ostrčilová a Katarína Plaštia-

ková.
Súťaž však týmto pre nás ne-

končí. Evkina fotografia ďalej 
postupuje do medzinárodné-
ho kola súťaže, kde sa stretnú 
víťazné práce z 33 krajín zapo-
jených do programu Mladí re-
portéri pre životné prostredie 
z celého sveta. Evke držíme 
palce!  Jana Gábrišová 

V spolupráci s mestom Sereď, 
Domom kultúry Sereď a klu-
bom heligónky sa 22. apríla 
2017 uskutočnil v DK už 10. ju-
bilejný ročník Festivalu heli-
gónkárov z regiónov Slovenka, 
Čiech a Moravy. Po úvodnom 
príhovore hlavného organizá-
tora festivalu JUDr. Ladislava 
Skubeňa, zanieteného mi-
lovníka folklóru a skúseného 
hráča, vystúpil viceprimátor 
Bc. Ľubomír Veselický a po-
zdravil nielen organizátorov, 
ale hlavne účinkujúcich a 
plnú sálu divákov, ktorí sa 
tešili na svojich obľúbených 
hráčov.

 Heligónkári sa do Serede 
vracajú radi, pretože ich čaká 
nielen organizačne vynikajú-
co pripravené podujatie, ale 
aj nezameniteľná atmosféra 
a čaro festivalu, ktoré cítia na 
každom kroku.

 A tak sálu rozozvučali v so-
botu tradičné ľudové piesne z 
rôznych regiónov nášho krás-
neho Slovenka. Javisko doslo-
va  hýrilo farebnými krojmi a 
ľudovými pesničkami, z kto-
rých bolo cítiť zvyky, tradície 
a temperament oblastí, kde 
muzikanti žijú. Dobrou nála-
dou a profesionálnym vystu-
povaním účinkujúci prenášali 

radosť aj na divákov a všetko 
spievalo a nadšene tlieskalo. 
Hostia z Čiech a Moravy zase 
priviali svojím vystúpením 
niečo odlišné, no ľuďom zná-
me, keďže sú to naši susední 
priatelia, ale jedno bolo spo-
ločné. A to láska k heligónke, 
spevu a ľudovým tradíciám.

 Nechýbali ani hostia festi-
valu. V úvode to bol Folklórny 
súbor KVETOŇKA zo Zák-
ladnej umeleckej školy Jána 
Fischera-Kvetoňa v Seredi. 
Profesionálnou hrou na heli-
gónku rozveselil divákov Pat-
rik Kováč, štvrtý na Majstrov-
stvách Európy a tradične vy-
stúpil so svojím programom 
Folklórny súbor ROZSUTEC s 
Terchovskou muzikou zo Ži-
liny.

 Po jubilejnom 10. ročníku 
festivalu heligóniek, ktorý ne-
bol posledný, možno len kon-
štatovať, že nadšenci folklóru 
rozvíjajú ľudovú kultúru ďalej, 
a čo je chvályhodné, zapájajú 
do nej aj mladú generáciu, aby 
nezanikla. Heligónka nádher-
ne zneje, vie rozozvučať nie-
len sálu ale aj srdcia ľudí. A 
skutočne pre ňu platí výrok: 
„Akordeón hraje - ale heligón-
ka spieva“.
  ružena scherhauferová 

Dňa 5.5.2015 Adelka Banášo-
vá prestrihla červenú stuhu 
na dverách Denného Centra 
POMOCNÍČEK, ktoré zriadi-
lo občianske združenie PO-
MOCNÍČEK na Legionárskej 
ulici v Seredi. Centrum bolo 
otvorené za účelom posky-
tovania odborných terapií 
detičkám s rôznym druhom 
a stupňom postihnutia, či 
deťom so spomaleným psy-
cho-motorickým vývojom. 
Vďaka odbornému personá-
lu a množstvu špeciálnych 
pomôcok dosiahli deti za tie-
to dva roky mnohé väčšie či 
menšie úspechy a pokroky. 
Zmyslom fungovania centra 
je pravidelné a kontinuálne 
navštevovanie terapií viac-

krát v týždni. Deti sú zvyk-
nuté na svoje terapeutky a 
prostredie, a tak lepšie spo-
lupracujú. Široké zameranie 
centra na fyzioterapiu, špeci-
álnu pedagogiku, multisen-
zorickú stimuláciu či edu-
káciu a mnoho doplnkových 
terapií vrátane oxygenote-
rapie, bahenných zábalov či 
tejpovania, prinášajú fyzické 
aj mentálne napredovanie 
detičiek. Dvere centra sú 
otvorené pre detičky s men-
ším či väčším zaostávaním v 
ktoromkoľvek smere. Je mož-
né sa objednať na tel.č. 0949 
444 797.
Viac info na www.dennecen-
trum.pomocnicek.sk

oz pomocnÍčeK
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ZO  zväzu chovateľov 
Sereď 1 oslavuje 
dvadsiate výročie 
V tomto roku naša ZO SZCH 
Sereď 1 oslavuje dvadsať ro-
kov činnosti pod OV SZCH 
Trnava. Za to, že prežila ťaž-
ké obdobie 90 roky minu-
lého storočia, kedy zanikli 
mnohé veľké a funkčné ZO 
SZCH patrí poďakovanie  
vtedajším členom a  vtedaj-
šiemu predsedovi základnej 
organizácie SZCH Sereď p. 
Bohušovi Ujlakymu, ktorý 
nadviazal kontakt s najbliž-
ším OV SZCH –Trnava nakoľ-
ko OV SZCH Galanta sa stal 
nefunkčným. Dňa 11.12.1997 
sa konala ustanovujúca 
schôdza ZO SZCH Sereď 1. 
pričom už na  nej p. Ujlaky 
informoval  o zaregistrovaní 
ZO SZCH Sereď 1.  pod oblast-
ný výbor SZCH Trnava. Počas 
tejto schôdze  bol zvolený 
výbor základnej organizá-
cie a to v zložení:  predseda 
:  Fidler Vojtech, tajomník:  
Ujlaky Bohuš, pokladník:  
Javor Roman, predseda 
KRK:  Kamenický Milan. No-
vovzniknutá základná orga-
nizácia SZCH Sereď 1. mala 
12 členov, ktorá sa postup-

ne rozrastala až do dnešnej 
podoby. Počas týchto rokov 
niektorí členovia našej zá-
kladnej organizácie nás na-
veky opustili ,,Česť ich pa-
miatke“, niektorí  pribudli 
a niektorí členstvo ukončili 
dobrovoľne. V súčasnej dobe  
sú zo zakladajúcich členov 
našej organizácie už len 
štyria členovia a to:   MVDr. 
Domko Rastislav, Javor Ro-
man, Sojka Karol, Vladovič 
Mikuláš, ktorým patrí po-
ďakovanie za ich prácu v ZO 
SZCH  Sereď 1.  Týchto čle-
nov navrhol výbor ZO SZCH 
Sereď 1 na vyznamenanie 
bronzovou plaketou. Návrh 
schválil OV SZCH Trnava a  
RR SZCH Bratislava im toto 
vyznamenanie udelila. V na-
šej Základnej organizácii sú 
členovia aj z okolitých obcí, 
nakoľko v týchto obciach zá-
kladné organizácie zanikli. 
Sú pre nás prínosom, a takto 
dokážeme chovateľstvo udr-
žať a aj našu ZO SZCH Sereď 
1.

Naši priatelia chovate-
lia sa zúčastnili počas roku 

2016 na menších ale aj väč-
ších výstavách, kde dosiah-
li popredné umiestnenia a 
tým reprezentovali ZO SZCH 
Sereď 1. Boli to výstavy: Ob-
lastná výstava zvierat Levi-
ce, ktorá sa konala vo feb-
ruári /tretí najlepší králik 
výstavy/, Celoštátna výstava 
mladých králikov a hydiny 
Nitra /šampión výstavy/, 
XII. Jarmočná výstava králi-
kov, hydiny, holubov, exotic-
kého vtáctva a pávov Trnava 
/ dve víťazné ceny a šam-
pión výstavy/, XX. Oblastná 
výstava Senec /víťaz výstavy 
a dve čestné ceny/, Špeci-
álna výstava klubu  chova-
teľov Rodajleniek /čestná 
cena/,  Oblastná výstava 
zvierat Levice – jesenná /
čestná cena/, Špeciálna vý-
stava klubu chovateľov krá-
likov baranovitých /čestná 
cena a šampión klubu/, XIX. 
Celoštátna a I. Vyšehradská 
výstava zvierat Nitra /čest-
ná cena, šampión a majster 
republiky/.

 
  ZO SZCH Sereď 1
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v apríli 2017
Jaroslav Šimko (1967), Ire-
na Szarková (1935), Emil 
Plaštiak (1938), Stanislav Ze-
man (1945), Gabriela Tarkošo-
vá (1959)

v máji 2017
Vladimír Vančo (1968), Jozef 

Holček (1943), Štefan Ková-
čik (1934), Matilda Žilinková 
(1925), Juraj Adamec (1949), 
Vladimír Irsák (1957), Juraj 
Kušnír (1954), Marta Haná-
ková (1942), Mária Fidlerová 
(1952), Miroslav Stojka (1957)

česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS:

Nová tenisová 
škola TK Sereď

Výsledky zápasu 
družstva mužov v tenise 
TK Sereď - TK Zlaté 
Moravce (B) 6:0 (3.kolo)

TK Sereď od jari 2017 otvoril 
„brány“ tenisovej školy pre 
všetkých priaznivcov teni-
su každej vekovej kategórie. 
Z dôvodu veľkého počtu zá-
ujemcov sa od marca usku-
točňujú detské tenisové tré-
ningy pod vedením profe-
sionálneho trénera Tomáša 
Bohunického.
 Tomáš je bývalým hráčom 
ATP a ako tréner má bohaté 
skúsenosti aj zo zahraničia. 
Pôsobil v tenisovom klube v 
USA na Long Island, v Nor-
walk (Connecticut), ako spa-
ring Patricka McEnroe. Vo 
svojej profesionálnej kariére 
zvíťazil nad hráčmi ako Kei 
Nishikori, Ryan Harrison, 
Daniel Yoo a zaznamenal 8 
víťazstiev nad  hráčmi z top 
ATP 800, najlepší hráč bol 
ATP 444. Jeho osobným tré-

nerom bol bývalý ATP profe-
sionál Chris Mayotte.

 Pod Tomášovým vedením 
má každý možnosť získať v 
tenise mnoho skúseností a 
cenných rád. V našej teniso-
vej škole radi privítame kaž-
dého, kto sa chce naučiť hrať 
tenis od základov, ale aj tých, 
ktorí sa chcú v tomto športe 
zdokonaliť.

 V prípade záujmu je v  na-
šej tenisovej škole možnosť 
získať rady ako sa stať profe-
sionálnym hráčom.

 Tenisové tréningy sú 
počas zimného obdobia v 
mestskej hale Relax cca do 
konca apríla. Letné tréningy 
budú prebiehať na vonkaj-
ších tenisových antukových 
dvorcoch v areáli TK Sereď.
Tešíme sa na Vás!                                                                                                                                           

tk sereď

TK Sereď opäť privítalo na 
svojich antukových dvorcoch 
rebríčkovo silné družstvo. 
V sobotu 6.5.2017 tenisti TK 
Sereď odohrali zápasy proti 
družstvu TK Zlaté Moravce 
(B). Prvé zápasy dvojhry sa 
začali hrať o 9:00 hod. Krás-
ne slnečné počasie vytvorilo 
výhodné podmienky na tenis 
a na odohranie zápasov na 
vonkajších antukových dvor-
coch. Za TK Sereď nastúpili 
hráči: M.Mikuš, O.Chmelár, 
M.Drottner a P.Kubica.

Naši tenisti predviedli 
skvelý začiatok, keď dokáza-
li uspieť v oboch úvodných 
dvojhrách. Kým P.Kubica do-
kázal zvíťaziť nad J.Novotom 
hladko 6:0 6:0, našu nasadenú 
trojku M.Drottnera trochu 
viac potrápil J.Mikláš. Zápas 
vyústil v druhom sete až do 
tiebreaku. Nakoniec si však 
náš tenista dokázal poradiť a 
súpera zdolal výsledkom 6:1 
7:6. Ani naši terajší rebríčko-
vo najlepší hráči nezaváhali 
v oboch dvojhrách a tak proti 
hosťujúcemu družstvu uspe-
li celkom hladko. I napriek 
tomu, že výsledky dvojhier 
ukazujú na pomerne nená-
ročné zápasy, diváci boli sved-
kami celkom vyrovnaných 
zápasov.         

Naše družstvo nastúpilo v 
plnej sile aj do štvorhry. Naša 
dvojica O.Chmelár/P.Kubica 

dokázala poraziť dvojicu R.
Minár/Ľ.Bednár výsledkom 
6:3 6:1. Ďalšia domáca dvojica 
M.Mikuš/M.Drottner dokáza-
la uspieť proti dvojici J.Novo-
ta/J.Mikláš veľmi hladko 6:0 
6:0.

TK Sereď potešil svojich 
fanúšikov nielen úžasnými 
výmenami ale aj skvelým 
celkovým výsledkom 6:0. 
Naše družstvo zaznamenalo 
v poradí už 2.víťazstvo súťaže 
Západoslovenského regiónu 
STZ.  Gratulujeme!

                                                                                   
Výsledky zo stretnutia:
Kubica P. – Novota J .           
6:0  6:0
Drottner M. – Mikláš J.          
6:1  7:6
Chmelár O. – Bednár Ľ.        
6:1  6:1
Mikuš M. – Minár R.             
6:3  6:4
Kubica P./Chmelár O. – Bed-
nár Ľ./Minár R. 6:3  6:1
Mikuš M./M.Drottner – No-
vota J./Mikláš J. 6:0  6:0

 
Termíny ďalších zápasov 
dvojkolovej súťaže ZsTZ sú 
nasledovné:
4. kolo: TK Sereď - TK Šaľa, 
27.5.2017, začiatok 9:00 hod.
5. kolo: TK Červeník - TK Se-
reď, 3.6.2017, začiatok 9:00 hod. 
6. kolo: TK Zlaté Moravce (B) 
- TK Sereď, 10.6.2017, začiatok 
9:00 hod.                            tk sereď

V utorok  9. Mája 2017 mali 
milovníci vážnej hudby príle-
žitosť vypočuť si interpretač-
né umenie gitaristky Miriam 
Rodriguez Brüllovej. Tak ako 
každý hudobný nástroj aj gi-
tara má svoju charakteristic-
kú farbu tónov. Vychutnať si 
ju nemôžeme často, lebo kla-
sická hra  v programe našich 
rádií frekventovaná nie je. 
Gitaristka, ktorú sme si mali 
možnosť vypočuť, ponúkla 
tvorbu autorov  zo Španielska, 

či Argentíny, teda  krajín, kde 
je tento nástroj súčasťou  hu-
dobného folklóru. Autenticitu 
upravených ľudových piesní 
podčiarkol svojim barytónom  
Pavol Remenár. Vydarená ak-
cia občianskeho združenia 
KRÁSNA HUDBA priblížila 
početnej skupine seredských 
poslucháčov virtuozitu umel-
kyne, ktorej hru ocenili už i vo 
Viedni, Toroelle de Montgri i 
Weikersheime.

 Ľubomír Veselický

Svet šiestich 
strún

Úlovok za 10-tisíc eur
Veľké rybárske preteky na 
ramene v hornom čepeni 
aj tento rok pritiahli nielen 
plný počet súťažiacich, 
ale aj veľa návštevníkov. 
členovia slovenského 
rybárskeho zväzu mso v 
seredi všetko starostlivo 
pripravili aj na XXii. ročník. 
súťaž si za ten čas vybu-
dovala vysoký kredit a 
bohatú tradíciu. o dobrú 
náladu sa návštevníkom 
postarala aj hudobná sku-
pina Zenit. 

Rybárske preteky už tradič-
ne v skorých ranných hodi-
nách otvoril primátor mes-
ta Martin Tomčányi spolu s 
predsedom MO Slovenského 
rybárskeho zväzu v Seredi 
Dušanom Alinom. Rybári si 
ešte pred súťažou vylosovali 
svoje miesta a potom sa už 
mohol začať boj o prvú cenu. 
Na Ramene rieky Váh sa ziš-
lo 180 rybárov, čo je zároveň 

aj maximálny možný počet 
účastníkov. Aby mali plný 
revír, tak organizátori ho aj v 
tomto roku pred súťažou do-
statočne zarybnili. 

Ani v tomto roku váženie 
rýb neprebiehalo pri hlav-
nom pódiu, ale priamo pri 
vode ihneď po vylovení. Kaž-
dý rybár, ktorý chytil kapra 
nad 70 cm si k sebe privolal 
rozhodcu. Ten následne úlo-
vok zmeral, odvážil a zapísal 
váhu priamo na mieste. 

To, že rybačka už nie je vý-
sostne iba chlapskou záležitos-
ťou, dokázala aj v tomto roku 
pätica šarmantných žien. I keď 
sa im v súťaži nepodarilo obsa-
diť žiadnu z prvých pätnástich 
miest, za svoju účasť a odvahu 
boli odmenené vecnými cena-
mi.

Vyhrať chcel každý, no ako 
to už býva, rybačka je hlavne o 
šťastí, chutnej návnade a dob-
re vylosovanom mieste. Veľkou 
motiváciou pre všetkých bola 

určite hlavná výhra. Okrem 
pamätného pohára pretekov 
je to už štvrtý rok nie osobné 
auto, ale finančný poukaz vo 
výške 10 tisíc eur a množstvo 
hodnotných cien. Z tejto výhry 
sa v tomto roku tešil Michal 
Hutera zo Šoporne, ktorého ka-
por vážil viac ako 10 kg. 

Po gratuláciách a veľkom 
potlesku od publika zábava 
pokračovala ďalej losovaním 
tomboly, v ktorej sa nachá-
dzalo 90 cien ako napríklad 
kosačka, bicykel, videovrát-
nik, elektrický hoblík, vlečka 
hnoja a mnohé ďalšie. Okrem 
toho tam boli pripravené aj 
rôzne atrakcie pre deti, ná-
kupné stánky plné dobrôt, 
voňavá cigánska, no a samo-
zrejme v ponuke nemohli 
chýbať ani chutné ryby. 

Poradie výhercov:
1. Michal Hutera kapor 85 cm 
– 10,6 kg 10:45
2. Pavol Soják kapor 81 cm – 

10,4 kg 7:15
3. Jozef Kollár kapor 76 cm – 
8,75 kg 12:20
4. Štefan Magdalík st. kapor 77 
cm – 8,575 kg 11:38
5. Roman Borecký kapor 74 cm 
– 8 kg 12:16
6. Matúš Bokora kapor 77 cm – 
7,625 kg 7:16
7. Jozef Gála kapor 71 cm – 7,4 kg 
7:40
8. Juraj Božoky kapor 77 cm – 
7,35 kg 10:35
9. Peter Ivana kapor 75 cm – 
7,125 kg 7:00
10. Ing. Jozef Vetrík kapor 75 cm 
– 6,85 kg 6:03
11. Martin Švehla kapor 76 cm – 
6,675 kg 9:15
12. Daniel Trubinský kapor 74 
cm – 6,325 kg 6:34
13. Peter Olša kapor 70 cm – 5,95 
kg 7:05
14. Imrich Munka kapor 70 cm 
– 5,625 kg 8:30
15. Juraj Gulka kapor 58 cm – 
3,375 kg 11:50

 stanislaVa JanegoVá
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PROGRAM KINA NOVA JÚN 2017
www. kinonova. sered. sk

MDD PRE DETI ZDARMA: 
BALERÍNA / Ballerina /
1.6.2017 štvrtok 17:00 2D
Nevzdávaj sa svojich snov. 
Animák.
Hrajú: Carly Rey Jepsen, 
Dane DeHaan, Elle Fanning, 
Meddie Ziegler. 
FRA, 89 min., SD, MP, vstup-
né 2D 0€
 
WONDER WOMAN / Won-
der Woman /
1.-2.-3.-4.6.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:15 2D, 
sobota 18:30 3D, nedeľa 
20:45 2D
Jej poslaním bolo zastaviť 
vojnu a chrániť svet.
Hrajú: Gal Gadot, Robin 
Wright, Chris Pine, Connie 
Nielsen. 
USA, 141 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€
 
PRE DETI : DEEP: DOB-
RODRUŽSTVO POD HLA-
DINOU / Deep /
2.-3.6.2017 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 3D
Malý veľký hrdina oceánu. 
Animák.
ESP, 92 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€
 
ZAHRADNÍCTVO: RODIN-
NÝ PRIATEĽ / Zahradnic-
tví: Rodinný přítel /
2.-3.-4.6.2017 piatok 19:00 
2D, sobota 21:00 2D, nede-
ľa 18:30 2D
Prvý diel z trilógie Záhrad-
níctvo, rodinnej ságy, ktorá 
časovo predchádza kulto-
vým Pelíškom. 
Hrajú: Ondřej Sokol, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, 
Jiří Macháček. 
CZ/SVK, 130 min., ČV, MP 
12+, vstupné 2D 4€
 
PRE DETI : PUTOVANIE 
TUČNIAKOV: VOLANIE 
OCEÁNU / L‘empereur /
4.-7.6.2017 nedeľa 16:30 2D, 
streda 19:30 2D
Príbeh malého tučniaka, 
chystajúceho sa na svoju 
prvú cestu k moru, v ľado-

vom kráľovstve Antarktídy.
Hrajú: Lambert Wilson. 
FRA, 82 min., ČD, MP, vstup-
né 2D 4€
 
FILMOVÝ KLUB : OLLI 
MAKI / Hymyilevä Mies /
6.6.2017 utorok 19:30 2D
Príbeh fínskeho boxera Ol-
liho Mäkiho, ktorý sa pre-
boxoval k najšťastnejšiemu 
dňu jeho života. 
Hrajú: Eero Milonoff, Oona 
Airola. 
SWE, 92 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€
 
MÚMIA / The Mummy /
8.-9.-10.-11.6.2017 štvrtok 
19:30 2D ST, piatok 19:00 
3D ČD, sobota 21:00 2D ČD, 
nedeľa 18:30 2D ST,
Princezná Ahmanet by 
chcela zničiť celý svet.
Hrajú: Tom Cruise, Russell 
Crowe, Sofia Boutella. 
USA, 107 min., ČD/ST, MP 
15+, vstupné 2D 4€, 3D 6€
 
PRE DETI : BABY ŠÉF / 
Boss Baby /
9.6.2017 piatok 17:00 2D
Toto batoľa nosí oblek a kra-
vatu, hovorí hlbokým hla-
som a nemiestne žartuje. 
Animák.
USA, 97 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€
 
PRE DETI : DEEP: DOB-
RODRUŽSTVO POD HLA-
DINOU / Deep /
10.-11.6.2017 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D
Malý veľký hrdina oceánu. 
Animák.
ESP, 92 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€
 
ZAHRADNÍCTVO: RODIN-
NÝ PRIATEĽ / Zahradnic-
tví: Rodinný přítel /
9.-10.6.2017 piatok 21:15 
2D, sobota 18:30 2D
Prvý diel z trilógie Záhrad-
níctvo, rodinnej ságy, ktorá 
časovo predchádza kulto-
vým Pelíškom. 
Hrajú: Ondřej Sokol, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, 
Jiří Macháček. 

CZ/SVK, 130 min., ČV, MP 
12+, vstupné 2D 4€
 
Z PARÍŽA DO PARÍŽA / Un 
sac de billes /
11.-14.6.2017 nedeľa 20:30 
2D, streda 19:30 2D
Dvaja malí bratia utekajú 
pred fašistami z Paríža na 
juh Francúzska, aby si za-
chránili život.
Hrajú: Dorian Le Clech, Ba-
tyste Fleurial Palmieri. 
FRA, 110 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 4€
 
FILMOVÝ KLUB : TANEČ-
NICA / La Danseuse /
13.6.2017 utorok 19:30 2D
Príbeh tanečnice Loïe Ful-
ler, ktorá začiatkom 20. sto-
ročia očarila aj bratov Lu-
miérovcov.
Hrajú: Soko, Gaspard Ulliel, 
Mélanie Thierry, Lily-Rose 
Depp. 
FRA, 108 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4, FK 2,50€
 
POBREŽNÁ HLIADKA / 
Baywatch /
15.-16.-17.-18.6.2017 štvrtok 
20:00 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:45 2D, nedeľa 
18:30 2D
Legendárny seriál prichá-
dza na plátna kín ako akčná 
komédia.
Hrajú: Dwayne Johnson, 
Zac Efron, Alexandra Dadda-
rio, Priyanka Chopra, Kelly 
Rohrbach, David Hasselhoff, 
Pamela Anderson. 
USA, 119 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 
PRE DETI : AUTÁ 3 / Cars 3 /
15.-16.-17.-18.6.2017 štvrtok 
18:00 2D, piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D
Od tohoto okamžiku bude 
pre Bleska McQueena všet-
ko inak
Hrajú: Owen Wilson, Lar-
ry The Cable Guy, Bonnie 
Hunt, Cheech Marin. 
USA, 107 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€
 
HEYDRICH: MUŽ SO ŽE-

LEZNÝM SRDCOM / The 
Man with the Iron Heart /
16. -17.-18. 6.2017 piatok 
21:15 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:45 2D
Tretia ríša je na svojom vr-
chole, Československý odboj 
musí vyslať signál na koho 
strane stojí.
Hrajú: Rosamund Pike, Ja-
son Clarke, Mia Wasikow-
ska, Jack O‘Connell. 
FRA, 102 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 
FILMOVÝ KLUB : ŠIALENE 
ŠŤASTNÁ / La pazza gioia /
20.6.2017 utorok 19:30 2D
Priateľstvo dvoch žien z 
psychiatrického ústavu, 
ktorým šanca na útek zme-
ní život.
Hrajú: Anna Galiena, Micae-
la Ramazzotti. 
ITA, 118 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€
 
ČESKÝ ALLÁH / Český 
Alláh; Zuzana Piussi, 91´, 
2017, OV | Febiofest /
21.6.2017 streda 19:30 2D
Reakcie českej spoločnosti 
na migráciu.
CZE, 91 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 3€
 
TRANSFORMERS: POSLED-
NÝ RYTIER / Transformers: 
The Last Knight /
22.-23.-24.-25.6.2017 štvrtok 
19:30 2D ST, piatok 21:00 2D 
SD, sobota 18:30 3D ČD, ne-
deľa 20:30 2D ST
Ďalšia epická vojna sa blíži!
Hrajú: Anthony Hopkins, 
Mark Wahlberg, Laura Had-
dock, John Goodman, Stan-
ley Tucci, John Turturro, 
Josh Duhamel. 
USA, 140 min., ST/ČD, MP 
12+, vstupné 2D 4€, 3D 6€
 
PRE DETI : DEEP: DOB-
RODRUŽSTVO POD HLA-
DINOU / Deep /
23.6.2017 piatok 17:00 2D
Malý veľký hrdina oceánu. 
Animák.
ESP, 92 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€
 

DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA / 
Rough Night /
23.-24.-25.6.2017 piatok 
19:00 2D, sobota 21:15 2D, 
nedeľa 18:30 2D
Po rozlúčke so slobodou sa 
v plážovom dome v Miami 
objaví mŕtve telo striptéra.
Hrajú: Scarlett Johansson, 
Kate McKinnon, Zoë Kravi-
tz, Demi Moore, Ty Burrell. 
USA, 110 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 
PRE DETI : AUTÁ 3 
/ Cars 3 /
24.-25.6.2017 sobota 16:30 
3D, nedeľa 16:30 2D
Od tohoto okamžiku bude 
pre Bleska McQueena všet-
ko inak
Hrajú: Owen Wilson, Lar-
ry The Cable Guy, Bonnie 
Hunt, Cheech Marin. 
USA, 107 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€
 
FILMOVÝ KLUB : RADIO 
DREAMS / Radio Dreams /
27.6.2017 utorok 19:30 2D
Poetická komédia o jednej 
malej rádiovej stanici, roc-
kovom sne a Mettalice.
Hrajú: Mohsen Namjoo, 
Lars Ulrich, Sulyman Qar-
dash. 
USA, 91 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€
 
ŠPINA / Špina /
28.6. a 2.7.2017 streda 19:30 
2D, nedeľa 18:30 2D
Jej svet plný snov a túžob 
však naruší znásilnenie...
Hrajú: Dominika Morávko-
vá, Anna Rakovská, Róbert 
Jakab, Anna Šišková, Patrik 
Holubář. 
SVK, 88 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 
PRE DETI : JA, ZLODUCH 3 / 
Despicable Me 3 /
29.-30.6. a 1.-2.7.2017 štvrtok 
18:00 3D SD, štvrtok 20:00 2D 
ČT, piatok 17:00 2D SD, sobota 
16:30 3D SD, nedeľa 2D SD
Najväčší svetový zloduch 
Gru a jeho žltí mimoní po-
mocníci sa vracajú v novom 
dobrodružstve. Animák. 

USA, 96 min., SD/ČT, MP, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€
 
BRLOH / The House /
30.6. a 1.7.2017 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30
Keď im došli peniaze, vy-
mysleli spôsob, ako rýchlo 
zarobiť na dcérine školné. 
Komédia.
Hrajú: Will Ferrell, Amy Po-
ehler. 
USA, 88 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€
 
NA PLNÝ PLYN 
/ Overdrive /
30.6. a 1.-2.7.2017 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D
Čas sa kráti aj pre mladých 
bratov zlodejov aút ...
Hrajú: Simon Abkarian, Ana 
de Armas, Scott Eastwood. 
FRA, 96 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€
 

PRIPRAVUJEME
SPIDERMAN: NÁVRAT 

DOMOV, VOJNA O 
PLANÉTU OPÍC, DUNKIRK, 

VALERIAN A MESTO 
TISÍCICH PLANÉT, BABY 

DRIVER, OKLAMANÝ, 
BOCIAN „RIŠKO“

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

 
Predaj a predpredaj 

vstupeniek v pokladni 
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

FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS

Záhradkári z Galanty, Slád-
kovičova , Pustých Sadov, 
Topoľnice a Serede  strávili 
prvú májovú sobotu trochu 
netradične. Dopoludnia si na 
Inchebe  prezreli medziná-
rodnú výstavu kvetov a zá-
hradníctva FLÓRA Bratislava 
2017 a popoludní zámok Sch-
loss  Hof sídlo princa Eugena 
s jeho barokovými záhrada-
mi a veľkostatkom. Za deň 
plný pekných zážitkov patrí 
poďakovanie organizátorom 
akcie Ľubomírovi Wágnerovi 
a Stanislavovi Bártovi. O bez-
pečný prevoz sa postaral pán 
Pavel Fázik. 

 Ľubomír Veselický

Záhradkárčenie 
nie je iba 
práca
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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

JÚNOVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
• 10%  DOVOLENKOVÁ ZĽAVA  na knihy  -  krimi, dobrodružné, trilery , cestovateľské, 

krížovky 

15 % JARMOČNÁ ZĽAVA 
Počas Seredského hodového jarmoku, v dňoch 23.6. až 25.6.2017, 

bude možné  v drevenom stánku na trhovisku 
alebo priamo v kníhkupectve Slnečnica  si kúpiť knihy so zľavou 15%. 

10% - ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA
• 10% zľava na knihu po predložení  5 lístkov z rôznych kultúrnych (filmových alebo 

divadelných) podujatí organizovaných Domom kultúry v Seredi 
• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina NOVA - za nákup nad 15 EUR  

v kníhkupectve Slnečnica

15% - ZĽAVA PRE ŠKOLU
• 15 % zľava na knihy pre školu alebo  pre rodičovské združenie pri takejto škole

V ponuke je:
• vykurovaná dvojgaráž  o výmere 

35 m2 v budove Domu kultúry Sereď, mesačné 
nájomné vrátane energií – teplo a elektrická 

energia 160 EUR bez DPH
• garáž o výmere 19 m2, mesačné nájomné 

47,50 EUR bez DPH.

Propagujte sa lokálne na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príleži-
tosť na zviditeľnenie Vašej 
fi rmy, alebo akcie ktorú 
organizujete v meste Se-
reď a jeho okolí na novo 
osadenom LED PANELI na 
Cukrovarskej ul. LED pa-
nel o rozmeroch 7,7 m x 1,1 
m je viditeľný z Cukrovar-

skej ul., na ktorej trvale žije 
1200 občanov mesta a sú na 
nej umiestnené viaceré ob-
chodné prevádzky so stov-
kami návštevníkov denne. 
Panel je dobre viditeľný aj z 
hlavnej cesty na Cukrovar-
skej ulici, ktorou vodiči pri-
chádzajú na neďalekú kri-

žovatku. Spustený je denne 
od 7:00 do 23:00 a je dobre 
viditeľný aj počas dňa.

Ak máte záujem o umiest-
nenie reklamy kontaktujte 
riaditeľa Domu kultúry Se-
reď, Mgr. Františka Čavoj-
ského,  tel: 0911 424 083, ria-
diteldk@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 GARÁŽE v Dome kultúry, 
Mlynárska ulica

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

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

a za miestnosť bez okien 180 EUR s DPH

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra
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PRESVEDČTE SA OSOBNE U NÁS
PEAKSTON SLOVAKIA S.R.O. - Z. KODÁLYA 767
BÝVALÝ AREÁL OPP, GALANTA
KONTAKT: 0917 437 662
www.peakston.sk 

Bývanie realitou.
Diskrétny a bezpečný predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností.

0950 333 424

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

Podlahová plocha 
polyfunkčného priestoru 

je 71 m2, ktorý sa dá v 
prípade potreby rozdeliť.

DohodouPolyfunkcia

Sereď, Hornomajerská

Podlahová plocha bytu je 
29 m2 + pivničné priestor. 
Pripravený k okamžitému 

nasťahovaniu.

50 000.-€1 izb. byt

Sereď, Pažitná ul.

Úžitková plocha domu je 
68 m², zastavaná plocha 

114 m², podlahová plocha 
je 56 m². 

72 000.-€RD/Chatka

Vinohrady n/ Váhom
Úžitková plocha pozemku 

je 405 m², podlahová 
plocha je 313 m². LEN SA 

NASŤAHOVAŤ.

225 000.-€RD

Sereď, ul. Jasná

Celková výmera pozemku 
je 695 m2. V blízkosti 

pozemku sú IS. Pozemok 
sa nachádza na Prúdoch.

59 000.-€Pozemok

Sereď, Jelšova ul.
Viac info Vám 

poskytneme v kancelárii 
alebo na 

www.wingsreality.eu

DohodouZáhrady

Sereď, za hrádzou

3 izb. RD s polyfunkčným 
objektom. Plocha pozemku 
400 m2 , zastavaná plocha 

je 125m²

99 000.-€3 izb. RD

Sereď, Hviezdoslavova
Podlahová plocha bytu je 
74 m2 . Byt sa nachádza na 
1. poschodí zo 7. Byt je po 

rekonštrukcii. 

74 000.-€3 izb. byt

Sereď, Mlynárska ul.
Celková plocha pozemku 

je 567 m², zastavaná 
plocha 450 m², podlahová 

plocha je 117 m². 

160 000.-€5 izb. RD

Sereď, Severná ul.

Ponúkame Vám
100,- EUR ako odmenu*

za poskytnutie informácie, kontaktu alebo priame 

Úžitková plocha pozemku 
je 963 m², zastavaná plocha 
652 m², podlahová plocha 

je 226 m². 

186 000.-€4 izb.RD

Sereď, Pod hrádzou
Úžitková plocha pozemku 

je 426 m², zastavaná plocha 
93 m², podlahová plocha 

je 186 m². 

220 000.-€4 izb.RD

Sereď, ul. Jasná

Podlahová plocha bytu 
je 30 m2 . Nachádza sa na 
prízemí. Okná - plastové.

38 000.-€1 izb. byt

Sereď, Legionárska ul.

Šedý zákal vám môže spôsobiť oslepnutie!
Šedý zákal alebo katarakta, je častým očným ochorením u starších ľudí. V súčasnosti viac ako polovica ľudí nad šesťdesiat rokov 
trpí miernym zákalom aspoň na jednom oku.

Čo je šedý zákal 
a ako vzniká?
Ide o ochorenie, pri ktorom 
šošovka stráca svoju prie-
hľadnosť a začína sa zaka-
lovať. Najčastejšie sa to 
deje kvôli zvyšujúcemu sa 
veku. Bežne je šošovka číra, 
priehľadná, ale po jej zaka-
lení získa sivý odtieň, ktorý 
je viditeľný v zrenici. Zakale-
nie šošovky zabraňuje prie-
chodu svetelných lúčov       
k sietnici oka.

Zdravá šošovka

V prípade, že spozorujete ktorýkoľvek zo spomenutých 
príznakov, neodkladne kontaktujte klinuku očnej mikrochi-
rurgie Veni - Vidi na tel.: 02/529 62 064, 0911 413 682,    
web: www.veni-vidi.sk.

Šošovka so šedým 
zákalom

Príznaky šedého zákalu:
• skreslenie pozorovaných 

obrazov,
• zahmlenie videnia,
• zvyšujúca sa 

krátkozrakosť,
• citlivosťou na oslnenie,
• zmena vo vnímaní farieb.

Je možná liečba 
šedého zákalu?
Šedý zákal sa žiaľ liečiť 
nedá, neexistujú lieky, preto 
je nutný operačný zákrok. Ak 
vám šedý zákal spôsobuje 
problémy a obmedzuje           
v každodennej činnosti, ope-
ráciu treba vykonať čím skôr, 
operáciu nie je dobré odkla-
dať. Vďaka modernej tech-
nológií je možné šedý zákal 
operovať už aj femtosekun-
dovým laserom. 

Svetová novinka 
vo Veni Vidi
Na klinike očnej mikrochirur-
gie Veni Vidi v Bratislave, 
operácie šedého zákalu, 
vykonávajú chirurgovia 
pomocou femtosekundové-
ho laseru FEMTO LDV Z8. 
Asistovaná operácia katarak-
ty femtolaserom, je vhodná 
najmä pre pacientov, ktorý 
majú strach z ostrých ope-
račných nástrojov. Celý 
zákrok laserom trvá len 
niekoľko desiatok sekúnd. 
Operácia femtolaserom sa 
vykonáva v lokálnej anestézii, 
bez použitia ostrých nástro-
jov, bez rezu a sklapela.

Obnova videnia po operácií 
Videnie sa po operácií obno-
vuje veľmi rýchlo. Dobré 
videnie má pacient spravidla 
už na druhý deň po operácií. 
V niektorých prípadoch 
môže byť videnie po operácií 
prechodne zahmlené. Vide-

nie sa vo väčšine prípadov 
vyjasní behom niekoľkých 
dní. K stabilizácií videnia 
dochádza väčšinou o 2 až 4 
týždne po operácii. Väčšina 
pacientov po operácii vidí 
ostrejšie do diaľky, na čítanie 
a pri práci do blízka musí mať 
okuliarovú korekciu.

Otázka na MUDr. Petru Hlaváčovú, PhD., FEBO
Ako prebieha operácia šedého zákalu pomocou 
femtosekundového laseru FEMTO LDV Z8?
Prostredníctvom femtolaseru rozdrvíme zakalenú šošovku 
a umožníme tým skrátenie času pôsobenia nežiaducej 
energie na vnútroočné tkanivá, čím výrazne skrátime poo-
peračné hojenie. Pomocou pulzov femtolaseru sa v tkani-
ve vytvoria malé bublinky, prostredníctvom ktoých dochá-
dza k separácii častí tkaniva. Zákrok tak umožňuje veľmi 
šetrné rozdrvenie šošovky a následne presné a jemné 
vytvorenie otvoru v jej puzdre. V poslednom kroku prístroj 
vytvorí v rohovke vstupné otvory. Celý zákrok laserom sa 
vykonáva v lokálnej anestézii, bez použitia ostrých operač-
ných nástrojov. Laser Femto LDV Z8 využívame na 
Slovensku ako jediný a môžem povedať, že dosahované 
výsledky sú skvelé.

MUDr. Petra Hlaváčová, PhD., FEBO
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Directreal Norea realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Katarína Máčaiová
0905 674 932

Mgr. Katarína Halabrínová
0903 394 840

Lenka Ščasná Rakovická
0944 370 188
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