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Privítali sme nový rok 2018

Novoročný pozdrav primátora

Predvianočný darček od AMAZONU 
pre dve seredské školy

Nový rok 2018 sme privítali 
v Seredi v plnej paráde. Nie-
koľko menších osláv sa ko-
nalo v miestnych podnikoch. 
Silvestrovská zábava prebie-
hala počas noci aj v Dennom 
centre pre seniorov i v Dome 

kultúry. Po uliciach mesta od 
večera jazdil silvestrovský 
párty kamión, ktorý napokon 
zaparkoval na parkovisku 
pred gymnáziom. Reprodu-
kovaná hudba roztancovala 
všetkých, ktorí dali prednosť 

oslavám pod holým nebom 
pred teplom domova. Pol ho-
dinu po polnoci bol pre oby-
vateľov prichystaný veľkole-
pý ohňostroj, ktorý aj napriek 
obavám z večernej hmly do-
padol na výbornú. 

  So starým rokom sme sa 
teda rozlúčili a pred sebou 
mám rok nový. Prežime ho v 
plnom zdraví, spokojnosti a 
aby sme mali každý deň dôvod 
na úsmev.

              Iveta tóthová

Vážení Seredčania, prajem 
Vám, aby sme v  tomto roku  
videli hlavne to dobré, čo 
nám život dáva. Aby sme si 
spomenuli na starých pria-
teľov, kamarátov, mamu, 
otca, rodinu a opýtali sa ako 
sa im darí, či nepotrebujú 
pomôcť, a ak potrebujú, tak 
pomôžme nezištne a zo srd-
ca. 

Želám Vám, i Vašim rodi-
nám do Nového roku 2018 

všetko najlepšie, veľa šťastia, 
zdravia - za seba a za všet-
kých ľudí, ktorým na našom 
meste úprimne záleží. Chcem  
poďakovať všetkým, ktorí 
mestu Sereď v  uplynulom 
roku pomáhali. Spolu mení-
me Sereď k lepšiemu. Vážení 
Seredčania, v  mene celého 
nášho kolektívu  Vám v roku 
2018 želám  iba to najlepšie.  

MartIn toMčányI, 
prIMátor Mesta sereď

Pár dní pred Vianocami dostali 
dve seredské školy predčasný 
vianočný darček. Spoločnosť 
AMAZON pomohla vybudo-
vať na Cirkevnej základnej 
škole sv. Cyrila a  Metoda a  na 
Obchodnej akadémii špeci-
álny kútik zvaný KINDLOTÉ-
KA.  Prvé dve takéto kútiky už 
od júna fungujú na ZŠ J.A.Ko-
menského a ZŠ J.Fándlyho.
Kindlotéka sa skladá zo špe-
ciálnej steny, ktorá umožňuje 
uschovávať aj nabíjať desať 
elektronických čítačiek kníh 
Kindle, ktoré Amazon venuje 
žiakom na vzdelávanie. K  vý-
bave Kindlotéky, ktorú školy 
bezplatne získali, patrí aj 500 
elektronických kníh a 100 tla-
čených kníh. Všetky knihy sa 
vyberali spoločne po konzultá-
cii s učiteľmi a deťmi, pričom 
viac ako 75% z  nich sú detské 
knihy a  zvyšok tvoria encyk-
lopédie, slovníky a  knihy pre 
pedagógov.

Čítanie kníh je nielen kľú-
čom k  úspešnému zvládnutiu 
všetkých školských predme-
tov, ale rozvíja slovnú záso-
bu, komunikačné zručnosti a 
v  neposlednom rade je zdro-
jom nekonečnej fantázie pre 
deti.  Takéto dôvody viedol 
Amazon, ktorý v Seredi otvoril 
svoje logistické centrum, aby 
aj na Slovensku priniesol vý-
nimočný projekt Kindlotéka. 
Na slávnostnom odovzdáva-
ní Kindlotéky na školách sa 
zúčastnil generálny riaditeľ 
logistického centra v  Seredi 
Matt Geene, primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi a  ria-

diteľky obidvoch spomína-
ných Základných škôl.

 Monika Kroláková –riaditeľ-
ka Cirkevnej ZŠ uviedla: sprá-
va zriadiť Kindlotéku na našej 
škole nás skutočne potešila. 
Priestory, v  ktorých sa mo-
mentálne školská knižnica na-
chádza nespĺňajú požiadavky 
na jej využívanie v takom roz-
sahu, aby mohli žiakom a  pe-
dagógom poskytnúť priestor 
nielen počas vyučovania, ale aj 
počas prestávok a v mimo vy-
učovacích aktivitách na stíše-
nie sa, na zoznámenie sa s ob-
ľúbeným literárnym hrdinom, 
na čas dozvedieť sa viac o svo-
jom literárnom vzore, spoznať 
históriu, turistické atrakcie, 
či   „precestovať“ krajiny pros-
tredníctvom kníh.

Riaditeľka Obchodnej aka-
démie Marta Melayová sa 

s  podobným programom za 
roky praxe nestretla.  „Ide 
o skvelý program, ktorý kráča 
s  dnešnou digitálnou dobou. 
Práve preto môže Kindlotéka 
zaujať aj deti, ktoré doteraz ne-
mali v obľube čítanie.“

 Podľa Amazonu takéto Kin-
dlotéky plánuje spoločnosť 
zriaďovať aj mimo Serede. 
Ďalšia by mala pribudnúť už 
v januári, no a na ktorej škole 
sa zriadi, to si môžu navrhnúť 
samotní zamestnanci.  „Sme 
radi, že sa Kindlotéka stretla 
s takou silnou odozvou medzi 
učiteľmi aj žiakmi. Záleží nám 
na podore nápaditosti a  kre-
ativity a  čítanie je jednou zo 
skvelých ciest, ako rozvíjať ta-
lent detí,“ hovorí Matt Greene, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Amazon v Seredi.

  Projekt je veľmi úspešný 

v  susednom Poľsku, kde na 
školách s Kindlotékou vzrástol 
záujem o čítanie tu vzrástol až 
o  20 percent.    Je skvelé, že aj 
v  dnešnej dobe majú deti zá-
ujem o knihy. Podľa riaditeľky 
Cirkevnej ZŠ v Seredi je ško-
la len pokračovateľom toho, 
čo v  rodinách deti výchovou 
získajú a toho, čo v  rodinách 
vidia. Ak rodičia podporujú 
čítanie už v  rannom detstve, 
ak už od detstva s  nimi po-
maličky listujú v detských le-
porelách a učia sa s nimi prvé 
riekanky, deti prirodzene po 
knihách siahajú aj ďalej. Pre-
to potom nie je problém pre 
učiteľa ZŠ v  tejto aktivite deti 
podporovať. V našich triedach 
medzi žiakmi sú vášniví čita-
telia, ktorí čítajú radi v každej 
voľnej chvíli, dokonca aj počas 
prestávok.    Iveta tóthová



seredské novinky2

S  plánmi do nového roka 
vstúpili nielen občania 
Slovenska ale i samosprá-
vy. Sereď čaká v  roku 2018 
množstvo naplánovaných 
investícií. V  nasledujúcich 
riadkoch sa tým najdôleži-
tejším investíciám budeme 
venovať podrobnejšie. K nie-
ktorým podal bližšie vysvet-
lenie prednosta MÚ Tibor 
Krajčovič.

 V rozpočte mesta sa v roku 
2018 predbežne uvažuje so 
sumou 6  000,- € na rekon-
štrukciu a modernizáciu ka-
merového systému.

 
Pán Krajčovič, iba vlani 

v máji došlo k rekonštruk-
cii kamerového systému, 
kde sa staré analógové ka-
mery vymenili za IP kame-
ry,  bola vybudovaná nová 
serverovňa, zakúpený 
nový server so softverom, 
nové kamery a vymenené 
optické vedenie. Kamery sa 
vymieňali na ul. M.R.Štefá-
nika, Nám.slobody a J.Fán-
dlyho . Projekt bol finančne 
podporený dotáciou ( 80 % ) 
vo výške 9.000,- €. S  akou 
rekonštrukciou sa počíta 
tento rok? 

  V  roku 2017 okrem Vami 
spomenutej rekonštrukcii 
kamerového systému a  vý-
mene 3 ks kamier došlo ešte 
k  výmene ďalších 11 kamier 
za nové IP kamery (ul. Čepe-
ňská, Kostolná, Pod hrádzou 
2x, SNP, Dolnostredská, Pa-
žitná 3x, Camping, Zámoc-
ký park). Do kamerového 
systému bolo v  roku 2017 
ešte pripojených ďalších 
12 IP kamier, ktoré zakúpi-
li obyvatelia a  podnikatelia 
(Novomestská, Komenské-
ho 4x, Cukrovarská, Poštová 
2x, I.Krasku 2x, Čepeňská, 
D.Štúra). V roku 2018 plánu-
jeme rozšíriť server o  mož-
nosť pripojenia ďalších IP 
kamier, nakoľko v  systému 
MsP je ešte pripojených 26 
starých analógových kamier, 
ktoré potrebujeme vymeniť 
za IP kamery. Nové kamery 
plánujeme doplniť na ulicu 
Fándlyho a Veternú (Kapust-
niská).

  Ďalšou investíciou bude 
pokračujúci výkup pozem-
kov pod MŠ Fándlyho, kde 
časť parciel je využívaná ako 
súčasť záhradky, dvora a  za-
stavaných plôch. Mesto sa už 
niekoľko rokov snaží parcely 
s  majiteľmi usporiadať. Na 

výkup je rozpočtovaná čiast-
ka 20 000,- €.

 Rozpočet na zabezpečenie 
všetkých prípravných a pro-
jektových dokumentácií na 
nové projekty v roku 2018 je 
v čiastke   25  000,- €. Medzi 
nich patrí napr. trhovisko 
a aj priestor pri SLSP čaká 
zmena.

 
Pán Krajčovič, už boli 

čitatelia informovaní, že 
trhovisko bude zastrešené, 
bude riešené parkovisko aj 
stánky. Čo ale mesto plánu-
je s priestorom pri SLSP ?

 Uvedený priestor pri SLSP 
je jedným zo 103 investíč-
ných   zámerov bodovaných 
poslancami.Pri bodovaní 
dostal preferencie od 4 po-
slancov (8 + 2 + 2 + 4 – spolu 
16 bodov). Sme v  štádiu ča-
kania na tohtoročnú diplo-
movú prácu študentky, ktorá 
sa zameriava špeciálne na 
priestor pri SLSP pri budove 
Hubert. V  1.zmene rozpočtu 
ešte budú pridané investície 
do nového mobiliáru mesta 
vo výške 18.000 €.

  Mesto každoročne inves-
tuje vysoké čiastky do opráv 
miestnych komunikácií. Ani 
v  roku 2018 tomu nebude 
inak. Veľkou rekonštrukciou 
prejde povrch MK na ul. 8 
mája s  naplánovanou čiast-
kou 84  000,- €.   Zároveň ale 
mesto plánuje pokračovať 
v  budovaní nových parko-
vacích miest a  spevnených 
plôch, na ktoré je rozpoč-
tovaná čiastka vo výške 
42 000,- €.

 Podľa prednostu MÚ bolo 
mesto okrem toho úspešné 
v projekte „Riešenie bezpeč-
nosti cestnej premávky na 
priechodoch pre chodcov v 
meste Sereď“. Projekt vo výš-
ke 12 tis € bude jedným z pr-
vých realizovaných v  roku 
2018.

  Nakoľko obyvatelia Sere-
de ale aj samospráva nebolo 
spokojní s  externe vykoná-
vanou zimnou údržbou a do 
nového verejného obstará-
vania sa nikto neprihlásil, od 
roku 2018 si tieto služby bude 
vykonávať mesto vo vlastnej 
réžii. Na túto činnosť bude 
potrebné zabezpečiť soľ na 
2 roky o  hmotnosti 100 ton. 
Z  rozpočtu bola na toto vy-
členená čiastka 11 000,- €.

  Veľkú položku z  rozpočtu 
pohltí nakladanie s  odpad-
mi. Na rekonštrukciu zber-

ného dvora, ako zakúpenie 
novej brány a  rampy je roz-
počtovaná suma 7  000,- €. 
Mesto plánuje zakúpiť aj 
automobil s  plachtou za cca 
20 000,- €.

 Najpodstatnejšiu časť ka-
pitálových výdavkov tvorí 
realizácia projektu „Rozší-
renie triedeného odpadu„ 
s  rozpočtovými nákladmi 
379 008,- €.

  V  rámci realizácie toh-
to projektu mesto plánuje 
zakúpiť   ramenový nosič 
kontajnerov – reťazový za 
41  132,- €, cestná mostová 
váha za 40  656,-   €,   štiep-
kovač za 49  280,- €, závesný 
kontajner zatvorený v  hod-
note 12 807,-  € , závesný kon-
tajner otvorený za 7  059,- €, 
vozidlo s  univerzálnym pod-
vozkom za 106 158,- € a kole-
sový komunálny traktor za 
121 916,-  €.

 
Pán Krajčovič,   projekt 

„Rozšírenie triedeného 
odpadu“ je dosť zložitý 
a  málokto si po prečítaní 
predchádzajúcich riad-
kov uvedomí o čo sa jedná. 
Môže sa naskytnúť otáz-
ka, načo mesto potrebuje 
investovať do nových vo-
zidiel a  rôznych zariadení 
ako váha, štiepkovač, kon-
tajner a  pod. Znamená to, 
že v  roku 2018 bude Sereď 
zabezpečovať likvidáciu 
odpadov vo vlastnej réžií?

 Projekt BRO spočíva v ná-
kupe techniky, ktorú teraz 
dodávateľsky platíme, resp, 
nám chýba. Mesto ročne 
platí cca 1.400 vývozov kon-
tajnerových vokov (7kubíko-
vých). A  práve tento kontaj-
nerový nosič a  10 vokov je 
hlavnou našou požiadavkou 
a  predmetom tohto projek-
tu. Okrem toho štiepkovač 
na konáre a  iné dreviny. To 
čo vyzbierame od rodinných 
domov a záhradok je nároč-
né skladovať. No ak to podr-
víme a  dáme do kontajne-
rov – nemusíme prenajímať 
drvičku externe a  možno aj 
výhodnejšie predáme štiep-
ku. A váha? Predsa všetky 
tieto komodity musíme vá-
žiť a vykazovať naše hodno-
ty. A  v  projekte je aj multi-
funkčný traktor. Ak si dobre 
všimnete – spejeme k vlast-
ným technickým službám. 
Letnú a aj zimnú údržbu už 
sami zvládneme na cca 80%. 
Budeme ešte ale stále ob-

starávať polievanie, vysoké 
a náročne orezy drevín a vy-
pilovania či frézovania pňov.

  Čo sa týka komunálnych 
odpadov – tie nám od 1.1.2018 
na 2 roky bude zabezpečovať 
Komplex, odpadová spoloč-
nosť. Je tu zmena v dodáva-
teľovi oproti predošlým ro-
kom. Zmluvu sme podpísali 
tesne pred Vianocami. Opäť 
pre prieťahy vo verejnom 
obstarávaní.

  Mesto Sereď aj tento rok 
plánuje investovať do det-
ských ihrísk a to konkrétne 
na Čepenskej ulici a  to za-
kúpením dvoch detských 
zostáv v  približnej hodno-
te 7  500,- €. Okrem toho 
sa Sereď,   podľa prednostu 
MÚ,  opäť prihlásila do pro-
jektu Žihadielko od spoloč-
nosti Lidl. Minulý rok sme sa 
nemohli zúčastniť ako víťazi 
z roku 2016.

  Ďalej má mesto záujem 
obstarať dva krovinorezy za 
cca 6  000,- € a  dve trakto-
rové kosačky za 36  000,- € 
(z  toho jedna je už zakúpe-
ná v  r. 2017). Prednosta MÚ 
zdôrazňuje,  že všetko sme-
ruje k tomu, aby bolo mesto 
v komunálnych službách se-
bestačné.

 Rozpočtované náklady na 
rekonštrukciu vyššie spo-
mínaného mestského tr-
hoviska sú naplánované na 
80  000,-   €. Prednosta MÚ 
dodáva :  toto je iba odhado-
vaná čiastka. Nevieme ako 
budeme vyzerať finálny pro-
jekt realizácie. Bude to pripo-
mienkované ešte verejnos-
ťou. Komisia rozvoja mesta 
a životného prostredia by ale 
rada videla najprv navrho-
vané vizualizácie. Uvidíme 
k čomu sa dostaneme.

  Za zmienku stojí aj mo-
dernizácia a  doplnenie ve-
rejného osvetlenia, na ktoré 
sú   rozpočtované kapitálové 
výdavky v čiastke 10 000, - €  
a  na výmenu krytov 6  000,- 
€. Podľa prednostu MÚ  robí 
mesto tieto investície 
z  úspor na energiách a  ser-
vise po zavedení LED svie-
tidiel. Je tu dopyt už aj na 
izoláciu vzdušných elektric-
kých vedení, ktoré najmä 
počas silných vetrov neraz 
skratujú ističe. Sereď má stá-
le veľké percento takéhoto 
neizolovaného vedenia.

  V roku 2018 predpokla-
dá mesto aj rekonštrukciu 
mestského rozhlasu, kde sa 

kapitálové výdavky vyšplha-
jú na čiastku 5 000,-  €.

  Azda najväčšiu položku 
z rozpočtu pohltia moderni-
zácie a rekonštrukcie mater-
ských škôl v celkovej čiastke 
732 837,-  €. V tejto čiastke je 
zahrnutý projekt „ Zníženie 
energetickej náročnosti ma-
terskej školy Komenského 
A“  v čiastke 366 753 € + 8.000 
osobné.

 
Pán Krajčovič, môžete 

prosím bližšie vysvetliť 
o čo pri realizácii projektu 
pôjde a či bude na projekt 
poskytnutá dotácia ?  

 Jedná sa o zateplenie ob-
vodového plášťa, zateplenie 
strešného plášťa, výmena 
otvorových konštrukcií v 
minimálnom rozsahu, vý-
mena zdrojov osvetlenia v 
budove a regulácia vyku-
rovacieho systému. V sú-
vislosti s rozsahom úprav a 
zlepšením odolnosti budovy 
voči vodnému živlu projekt 
počíta s úpravami dažďovej 
kanalizácie. Súčasťou pro-
jektu je aj vybudovanie bez-
bariérového vstupu do budo-
vy, ktorý v minulosti nebol k 
dispozícii.

  Očakávaným dôsledkom 
aktivity zníženie energetic-
kej náročnosti budovy ma-
terskej školy  je pokles spot-
reby energie v budove, ročnú 
úsporu nákladov na energie, 
zníženie záťaže na životné 
prostredie prostredníctvom 
emisií znečisťujúcich látok, 
zlepšenie energetickej trie-
dy podľa globálneho ukazo-
vateľa z „G“ na „B“ a priblíži 
sa energetickým štandar-
dom a normám, ktoré sú kla-
dené na budovy škôl a škol-
ských zariadení.

 V tomto roku mesto počí-
ta aj s projektom   „Rozšíre-
nie MŠ D. Štúra“     v  čiastke 
345 084,- €. Podľa prednostu 
MÚ sa  jedná o rekonštruk-
ciu jedného terajšieho pavi-
lónu – Slniečko a technické-
ho pavilónu s kuchyňou + 
prístavba nového pavilónu. 
Zriadenie školskej   jedálne. 
Súčasťou projektu sú aj sta-
vebné úpravy areálu mater-
skej školy.

 Okrem uvedených projek-
tov sú v tejto časti rozpočtu 
zahrnuté aj kapitálové vý-
davky spojené s rekonštruk-
ciou sociálnych zariadení na 
MŠ Cukrovarská v  čiastke 
21 000,- €.

  Z  rozpočtu mesta budú 
v roku 2018 použité financie 
aj na rôzne opravy. Konkrét-
ne mestských budov v  hod-
note cca 85  000,- €,   rekon-
štrukciu dámskych toaliet 
v kine NOVA 7 000,- €, opra-
vy výtlkov ciest 90  000,- €. 
Plánovaná je   oprava mosta 
do kempingu za cca 14 000,- 
€,   čistenie a  výmena ko-
šov   kanalizačných vpustí 
za 7 000,-  €  a mesto počíta 
vykonať aj opravy a  rekon-
štrukcie  školských budov za 
približne 81 000,-  €.

 Prednosta MÚ Tibor Kraj-
čovič na záver dodáva: treba 
spomenúť ale najväčšiu in-
vestíciu mesta na roky 2018 
a  ďalšie. Aj keď táto investí-
cia nie je zahrnutá v  mest-
skom rozpočte – ale na nami 
prenajatom majetku. Je to 
prestavba bývalého areálu 
ZŠ Garbiarska na ďalšie ná-
jomné byty a najmä priestor 
na umiestnenie minimálne 
20 seniorov v  sociálnom za-
riadení. Po skončení nájmu 
ju mesto odkúpi aj so všet-
kými realizovanými investí-
ciami za 1,00 €.

 Ešte po poslednom mest-
skom zastupiteľstve a schvá-
lení rozpočtu na rok 2018 
sme boli ešte úspešní v  do-
hadovacom konaní s MŠVVŠ 
SR. ZŠ J. Fándlyho  dostala 25 
tis € na materiálne vybave-
nie a ZŠ J. A. Komenského 30 
tis € na opravu toaliet a ma-
teriálne vybavenie.

  Okrem týchto spomenu-
tých projektov, celkové bo-
dovanie na rok 2018 vyhrala 
rekonštrukcia mestského 
úradu a  najmä veľkej zasa-
dačky vo výške 357 tis €. Do 
tohto projektu ale pôjdeme 
len v prípade úspešnosti pri-
delenia grandu.

 
Stále aktuálne ostávajú 

podané projekty na:
  ·  Zlepšenie technického 

vybavenia odborných učeb-
ní   ZŠ Jana Amosa Komen-
ského  v čiastke 68 tis €,

· Obnovu národnej kultúr-
nej pamiatky Kaštieľ Sereď 
vo výške 1. 138 tis € - pridele-
ná čiastka je z grandu 863 tis. 
No je nutná ešte investícia 
do statiky predtým v rozpoč-
tovanej položky 96 tis €  a

·  Regeneráciu vnútroblo-
ku na sídlisku Dionýza Štúra 
v  Seredi – Kubačov park vo 
výške 252 tis €. 

Iveta tóthová

Aké investície čakajú mesto Sereď v roku 2018

60. výročie vzniku basketbalu v Seredi
Vo štvrtok 30. novembra 
2017 p. primátor Ing. Martin 
Tomčányi prijal v  Obrad-
nej sieni najvýznamnejšie 
osobnosti, ktorých život je 
úzko spojený s basketbalom 
v  Seredi. Poďakoval všet-
kým za ich prínos, prácu 
a  námahu, ktorú vynaložili 
pri rozvoji basketbalu v  na-
šom meste. Niektorí z  nich 
boli priamo pri jeho zrode, 
mladší nastúpili na profesi-
onálnu dráhu v  basketbale. 
Stretnutie sa uskutočnilo 
pri príležitosti 60. výročia 

založenia basketbalu v Sere-
di. Hostia si zaspomínali na 
časy, ktoré sa už nevrátia, ale 
je dobré nezabudnúť, komu 
vďačíme za vznik basketba-
lu v našom meste, na zakla-
dateľa    Mgr. Jána Kolného, 
ktorý bol ocenený Ďakov-
ným listom In Memoriam 
a  hosťom bola jeho dcéra 
Iveta Miškovičová.

Osobnosti basketbalu v  Se-
redi:
Albert Kudela
PhDr. Milan Lihan

Adriana Bíliková 
- Biermaier
Martina Vrťová
Ing. Bronislava Borovičková
MUDr. Eva Sabová
Mgr. Dalimír Pavelka
Mgr. Marta Hrušovská
Ing. Eva Laurincová
Zdenko Lehocký
Jolana Orlická
Mgr. Jolana Čomajová
Želáme všetkým veľa úspe-
chov! 
 oddelenIe školstva, 

rodIny, kultúry 
a športu Msú sereď  
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11. novembra 2017 usku-
točnil  SEREREDSKÝ DI-
XIELAND BAND rozlúčkový 
koncert venovaný nedoži-
tým 80. narodeninám Jaro-
slava Červenku. 

-  14. 11. 2017   sa  uskutoč-
nilo  otvorenie  prevádzky-
Amazon   v Seredi.

-  14. 11. 2017  zorganizo-
valo Občianske združenie 
KRÁSNA HUDBA v priesto-
roch   sobášnej siene kon-
cert  pri príležitosti  15. vý-
ročia svojho  založenia. 

-   15. 11. 2017 sa uskutočni-
lo losovanie 4 uvoľnených 
nájomných bytov.

-   27. 11. 2017 – bolo 
stretnutie so zákonnými 
zástupcami detí MŠ Mur-
gašova na podnet poslan-
kyne Belányiovej za účasti 
poslancov p. Vydarenej a p. 
Hanusa ohľadom nákladov 
rodičov na prevádzku ma-
terskej školy a zníženia po-
platku na čiastočnú úhradu 
nákladov v materskej škole 
z 25 na 15 €.

-27. 11.  2017  zasadlo   Val-
né zhromaždenie  SMS a  
Dozornej rady  MsBP

-   28. 11. 2017 zorganizova-
lo  Občianske združenie Ni-
kolka v Dome kultúry cha-
ritatívny večer pod názvom 
SPOLU BEZ BARIÉR.  

-29. 11. 2017   sa  uskutoč-
nilo   mimoplánované   za-
sadnutie   MsZ.  

-  30. 11. 2017 – sa usku-
točnilo prijatie zakladajú-
cich členov pri príležitosti 
60. Výročia organizované 
basketbalu v  Seredi, poďa-
kovanie prevzali Ján Kol-
ný     In Memoriam, Albert 
Kudela, Milan Lihan, Adria-
na Bíliková Biermaierová, 
Martina Vrťová, Bronisla-
va Borovičková,   Eva Sabo-
vá, Dalimír Pavelka, Marta 
Hrušovská, Eva Laurincová, 
Zdenko Lehocký, Jolana Or-
lická

-   4. 12. 2017  sa v Trnave  
uskutočniloustanovujúce  
zasadnutie  TTSK. 

Oddelenie  rozvoja  mesta

• Bolo namontované 
a spustené Vianočné osvet-
lenie.

• Začala sa zimná údržba.   
Do  súťaže, ktorá  bola  vy-
hlásená   dvakrát  sa  ne-
prihlásil  žiadny  záujemca 
.  Od  1.1. 2018  budeme preto 
tieto služby  zabezpečovať  
sami  so svojimi pracovník-
mi ,   aktuálne je uskutoč-
ňovaná  príprava  a  nákup   
techniky.   

• Odstránené boli poru-
chy na strechách budov 
MsÚ a  Cirkevnej ZŠ na Ko-
menského ulici.

• Ukončená  bola výmena 
sedačiek   v kine  NOVA a za-
čala  sa rekonštrukcia  WC. 

Referát   životného pros-
tredia 

1. Koncom mesiaca októ-
ber sa mestom Sereď pre-
hnala tretia silná víchrica 
v  tomto roku, ktorá spô-
sobila polámanie konárov 
a vyvrátenie stromov. V spo-
lupráci s mestskou políciou 
sme miesta lokalizovali 

a konáre a vyvrátené stromy 
odstránili.

2. Pomocou čistiaceho 
vozidla a  kosačiek sme za-
bezpečili zber popadaného 
lístia na celom území mesta.

3. Začiatkom mesiaca no-
vember sme pre obyvateľov 
rodinných domov realizova-
li jesenný zber objemných 
odpadov a elektroodpadov.

4. Dňa 13.11.2017 bol po-
sledný zvozový deň pre zber 
triedených rastlinných bio-
odpadov.

5. Začiatkom mesiaca no-
vember sme začali so zbe-
rom skla spred bytových 
domov. Zber skla bude ukon-
čený 13.12.2017.

6. Počas mesiaca novem-
ber boli rozoslané výzvy 
na zaplatenie nedoplatkov 
na miestnom poplatku za 
komunálne odpady za rok 

2017 a do 15.12.2017 budú 
vyrubené a rozoslané úroky 
z  omeškania z  nedoplatkov 
na miestnom poplatku za 
komunálne odpady za rok 
2013.

7. Od 1.10.2017 sa začalo 
obdobie vegetačného kľudu, 
kedy už nie je možné vyko-
návať orezávanie stromov. 
Do 31.3.2018 sa budú reali-
zovať len výruby stromov a 
zmladzovacie rezy   starých, 
zdrevnatených kríkov.

• Od 15. decembra otvára-
me nocľaháreň pre občanov 
bez domova s  trvalým po-
bytom v meste Sereď. Mesto 
zabezpečilo vybavenie noc-
ľahárne a 3 pracovníkov, 
ktorí budú vykonávať počas 
celej noci dozor. Nocľaháreň 
bude v  prevádzke denne, 
vrátane víkendov a sviatkov, 
od 19-tej do 7-mej hodiny 
nasledujúceho dňa. Klienti 
môžu prísť do nocľahárne 
od 19-tej do 21-vej hodiny, 
potom sa nocľaháreň zatvá-

ra. Poplatok je 80 centov za 
noc. 

V  uplynulom období boli 
uskutočnené stretnutia so  
zástupcami spoločnosti:

• Binder  
• Rebod 
• Semmelrock Stein
•  Komplex -  odpadová  

spoločnosť  +  Marius  Peder-
sen

• I.D.C. Holding 
• Slovenského  cukrovaru
• Západoslovenskej  vodá-

renskej spoločnosti 
• Polícia   - náčelník  OOPZ  

Sereď 
• Amazon  (  riešenie  noc-

ľahárne -  matracepre bez-
domovcov)

• Komplex   záujmové  
združenie obcí 

• Stretnutie  novým  pred-
sedom TTSK p. Viskupičom 

Podľa informácie podanej 
za zastupiteľstve primáto-

rom mesta spracoval
ĽuboMír veselIcký

Informatívna  správa  o činnosti  mesta  Sereď  
a Mestského  úradu   v Seredi   od ostatného  
zasadnutia  MsZ do 14. 12. 2017
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Interpelácie Dušan Irsák:
1. Ako je to s charitou(posla-
nec mal na mysli asi organi-
záciu TTADCH)?   Kde, vlast-
ne bude? Aké sú rokovania?   
Je možnosť aby sídlo chari-
ty bolo   v KASARŃACH pri 
Váhu?  Je iné riešenie? 

Primátor: Ak poslanec 
myslí organizáciu Trnavská 
arcidiecézna charita – tak to 
je samostatná organizácia 
so svojimi štatutármi a  ich 
vlastnou agendou. Toto sú 
otázky najmä na jej pred-
staviteľov. Tak ako tiež bý-
valý nájomník v priestoroch 
Garbiarskej organizácia 
STORM, ktorá si vlastnými 
silami našla už nový nájom 
na svoju činnosť. Na posled-
nom spoločnom rokovaní 
sme dojednali možnosť náj-
mu v  priestoroch bývalej 
ZŠ Garbiarska do 16.3.2018. 
Vtedy končí aj nocľaháreň 
týchto priestoroch prevádz-
kovaná mestom Sereď.

 
2. Pošta Sereď či na Pekár-

skej alebo v Kauflande. Ne-
skutočné napätie zo strany 
zákazníkov ako i obsluhujú-
ceho personálu. Dá sa s tým 
niečo riešiť? V iných mes-
tách nie je tento problém až 
taký markantný

Primátor: Organizáciu 
práce POŠTY a  jej pracov-
níkov v  Seredi nechám pre 
vedenie tejto spoločnosti. 
Budem kontaktovať vedenie 
pošty a navrhnem stretnu-
tie, na ktoré pozvem aj p. 
poslanca, aby mohol osobne 
predniesť svoje postrehy na 
prácu a činnosť pracovníkov 
Pošty v Seredi.

 
3. V priestoroch kaštieľa je 

možné riešiť izbu ľudových 
tradícií? Bez prístupu do 
kaštiela. Tak isto máme po-
nuku na vystavovanie kočov 
v priestoroch Vinárne, neda-
jú sa tieto priestory využí-
vať na takéto atraktívne vý-
stavy. Ľudia by si mohli tie-
to výstavy pozerať z okien. 
Každá dedinka , mestečko 
má takéto priestory u nás sa 
nedá niečo takéto zriadiť.

Primátor: Je viacero ná-
padov a možností investícií 
cez mestskú kasu. Sám ste 
ako poslanec iniciovali har-
monogram prípravy rozpoč-
tu na rok 2018. Každý posla-
nec mal možnosť navrhnúť 
svoje nápady a  investície. 
Ako dlhoročný člen finanč-
nej komisie viete ako sa pri-
pravujú investície. Od nápa-
du až po ich realizáciu. Toto 
vôbec nie je interpelácia, ale 
otázka na uskutočnenie na 
investičného zámeru.

 
4. Pekárska ulica: na za-

čiatku od MsÚ upravená a 
koniec smerom na Čepen-
skú neupravený. Toľko krát 
som na to upozorňoval. Fakt 
sa s tým nedá niečo riešiť?

Viceprimátor: Toto je opa-
kovaná interpelácia. O  tom, 
že povrch Pekárskej ulice 

bude upravený po vykonaní 
rekonštrukcie kanalizácie 
bola poslancom podaná in-
formácia už v minulosti.

 
Znenie pôvodnej inter-

pelácie D. Irsáka: „Kedy sa 
spravia kroky, aby sme sa 
za Pekarskú ulicu nemuseli 
hanbiť? Výhovorky: bude sa 
tam robiť rekonštrukcia sie-
tí – to prosím už sľubujete 
najmenej 15 rokov.“

Na túto interpeláciu bola 
daná odpoveď prednostom 
MsÚ a  všetkým poslan-
com bola odoslaná mailom 
24.2.2017 o  8.39 hod. v  tom-
to znení: „V roku 2016 sa na 
ulici položili nové vedenia 
pre plyn. V roku 2017 mala 
nasledovať elektrika a kana-
lizácia. V predchádzajúcich 
rokoch sa táto investícia 
umiestnila medzi priorita-
mi poslancov vždy na po-
slednom mieste. Aj kvôli 
týmto dôvodom nebola na 
rok 2017 ani zaradená do 
bodovania. Nepožiadal o jej 
doplnenie do možných in-
vestícií žiadny poslanec.“

Prednosta: V  bodovaní 
projektov a  investícií plá-
novaných na rok 2018 len 
poslanec D. Irsák zaradil 
Pekársku ulicu medzi desať 
ním bodovaných investícií. 
Žiadny iný z poslancov.

 
5. SMS bola zriadená z dô-

vodu šetrenia DPH? Vážený 
pán primátor viete mi pí-
somne odpovedať na otázku. 
Koľko sme ako mesto ušetri-
li od jej vzniku?

Primátor – Nie to bol dô-
vod založenia. Dôvodom za-
loženia Správy majetku Se-
reď, s.r.o.  bola optimalizácia 
nákladov vynakladaných 
mestom a ním založených 
organizácií. Účelom zriade-
nia SMS bolo, a naďalej aj je, 
spravovanie a udržiavanie 
majetku mesta a vykoná-
vanie investičných záme-
rov mesta prostredníctvom 
tejto organizácie. Mesto 
finančne nešetrilo založe-
ním SMS. Máme ale po ruke 
vybavené výjazdové vozidlo 
s možným operačným zása-
hom.

 

Interpelácie Pavol Kurbel:                                      
6. Chcel by som sa spýtať, 

kedy sa konečne dočkáme 
normálneho osvetlenia v 
meste. Existujúce neustále 
vypadáva.   Minulý týždeň 
alebo tento týždeň znovu 
celá naša ulica a priľahlé uli-
ce nesvietili a to sa opakuje 
pravidelne.

Prednosta: Všetky poru-
chy verejného osvetlenia sú 
odstraňované po ich zistení 
a  nahlásení servisnej služ-
be. Mestská polícia poru-
chovosť VO sleduje a  o  svo-
jich   zisteniach priebežne 
informuje vedenie mesta. 
Výpadky nie sú pravidelné. 
Vznikajú ako následok rôz-
nych technických porúch. 

Najčastejšie vplyvom sil-
ného vetra, ktoré skratuje 
vzdušné elektrické vedenia. 
Pýtate sa na to  opäť raz po 
víchrici, ktorá sa tu predne-
dávnom prehnala.

Opakujem a  zdôrazňu-
jem: nový investor neriešil 
elektrické vedenie – ale vý-
menu starých osvetľovacích 
telies za nové LED svietidlá. 
Z úspory na energiách a ser-
vise postupne vymieňame 
chrániče stĺpov, nakupuje-
me nové svietidlá. A  do bu-
dúcna môžeme tieto vzduš-
né vedenia meniť za izolo-
vané. A začali by sme Trnav-
skou ulicou či Kasárenskou. 
Ak máte iné riešenie a zdro-
je k tomu potrebné oznámte 
ich.

 
7. Prečo si počas viac ako 

štyroch rokov od podpísania 
zmluvy o  prenájme Tech-
nologických zariadení na 
výrobu a  distribúciu tepla 
a  teplej vody uzavretej me-
dzi MsBP a  V. I. Trade Nit-
ra nikdy na zastupiteľstve 
a pokiaľ viem tak ani nikde 
inde, ako predseda Valného 
zhromaždenia nezasiahol, 
nespomenul, či neprotesto-
val voči tomu, že v  zmluve 
o  prenájme tepelného hos-
podárstva s  niektoré body 
z  neodvolateľnej a  platnej 
ponuky vôbec nedostali do 
zmluvy a  iné vo veľmi po-
zmenenej podobe, ktorá je 
oveľa nevýhodnejšia ako 
bola pôvodná ponuka. Na-
príklad výška investícií po-
núkaná 4.2 milióna, v zmlu-
ve sú 3 milióny, ponuka, že 
mesto respektíve MsBP do-
stane počas 20 rokov nájmu 
800  000 eur okrem nájom-
ného vo výške odpisov, sa 
v  zmluve neobjavila vôbec, 
možnosť schvaľovať návrh 
ceny tepla a  podobne, čím 
podľa môjho názoru mesto 
respektíve MsBP prišiel o  2 
milióny eur.

Primátor: Ako štatutár je-
diného spoločníka obchod-
nej spoločnosti mám za to, 
že zmluva je uzatvorená na 
základe výsledku verejného 
ponukového konania, ktoré 
bolo   vyhodnotené komi-
siou ustanovenou poslan-
cami mestského zastupiteľ-
stva  a je výsledkom rokova-
nia konateľa a nájomcu.

 
8. Akú zodpovednosť si 

vyvodil v  zmysle uznesenia 
MsZ č. 192/2017 voči konate-
ľovi MsBP Ing. Káčerovi za 
protiprávne konanie a  po-
rušovanie predpisov počas 
jeho pôsobenia vo funkcii 
konateľa MsBP? Ak si tak 
neurobil, prečo a  kedy tak 
urobíš.?

Primátor: Rozhodnutím 
valného zhromaždenia zo 
dňa 28.9.2017 bol Ing. Mar-
tin Káčer dňom 30.9.2017 
odvolaný z  funkcie konate-
ľa.   Zatiaľ sa nepreukázalo, 
že predpisy, ktoré Ing. Káčer 
ako konateľ porušil, viedli 

k vzniku škody.
 
9. Podal si podnet na NKU 

o  vykonanie kontroly hos-
podárenia v MsBLP v zmysle 
uznesenia MsZ č. 194//2017? 
Ak nie prečo a kedy tak uro-
bíš?

Primátor: Zobral som na 
vedomie odporúčanie mest-
ského zastupiteľstva. Kon-
troly činnosti Ing. Martina 
Káčera v  MsBP vykonané 
hlavnou kontrolórkou mes-
ta považujem za dostatočné 
na to, aby sme zistené nedo-
statky dokázali úspešne od-
strániť. Preto som podnet na 
NKÚ nepodal.   

 
10. Otázka pre prednostu 

Ing. Krajčoviča. Prečo ste 
počas viac ako štyroch ro-
kov od podpísania zmluvy 
o  prenájme Technologic-
kých zariadení na výrobu 
a distribúciu tepla a  teplej 
vody uzavretej medzi MsBP 
a  V.I.Trade Nitra nikdy 
na zastupiteľstve a  pokiaľ 
viem tak ani nikde inde, 
nezasiahol, nespomenul, či 
neprotestoval voči tomu, 
že v  zmluve o  prenájme 
tepelného hospodárstva 
s  niektoré body z  neodvo-
lateľnej a  platnej ponuky 
vôbec nedostali do zmluvy 
a  iné vo veľmi pozmenenej 
podobe, ktorá je oveľa nevý-
hodnejšia ako bola pôvodná 
ponuka. Napríklad výška 
investícií ponúkaná 4.2 mi-
lióna, v zmluve sú 3 milióny, 
ponuka, že mesto respek-
tíve MsBP dostane počas 
20 rokov nájmu 800  000 
eur okrem nájomného vo 
výške odpisov, sa v  zmluve 
neobjavila vôbec, možnosť 
schvaľovať návrh ceny tepla 
a  podobne, čím podľa môj-
ho názoru mesto respektíve 
MsBP prišiel o 2 milióny eur. 
Bol ste členom výberovej 
komisie a  tak ste podrobne 
poznal ponuky a aj konečnú 
verziu zmluvy.

 
Prednosta: Pán poslanec 

Kurbel. Aj teraz hovoríte, že 
je to podľa vášho názoru. Ja 
mám úplne iný názor. Mesto 
o nič neprišlo. Isto viete,  kto 
riadi a je zodpovedný za ob-
chodnú spoločnosť MsBP. 
Ak nájdete súvis medzi spo-
ločnosťou MsBP a  funkciou 
prednostu mestského úradu 
v Seredi počas Vami spomí-
naného obdobia – vrelo rád 
Vám odpoviem viac.

 
11.   Prečo ste v  roku 2013 

na zastupiteľstve, keď sa 
bývalý poslanec MZ Ing. 
Kyselý domáhal toho, aby 
poslanci dostali zmluvu 
o  prenájme technologic-
kých zariadení medzi MsBP 
a  V.I.Trade pred jej podpi-
som, ( v  zmysle uznesenia 
MZ č. 161/2013, ktoré hovorí 
o  tom, že konateľ MsBP má 
zmluvu len pripraviť z čoho 
jasne vyplýva že ju nemá aj 
podpisovať a to znamená, že 

poslanci sa textom zmluvy 
chcú zaoberať)   povedal, že 
nie je dôvod, aby ju poslanci 
dostali?

Prednosta: Opäť a zas Vás 
osobný názor. A ja opäť tvr-
dím, tak ako aj v roku 2013: 
Prečo by ju mal konateľ 
predkladať na zastupiteľ-
stvo? Ktorá zákonná norma 
to konateľovi prikazuje?

A pridám Vám aj odpoveď 
JUDr. Michala Irsáka zo spo-
mínaného zastupiteľstva 
v roku 2013, na ktoré sa od-
volávate: „Nie je povinnosť 
predložiť zmluvu   na odsú-
hlasenie   MsZ. Koná   MsBP 
prostredníctvom   konateľa 
a p. primátora . Pripomien-
ky   boli zapracované.   Na 
rokovanie   MsZ   bola daná 
informácia. Pokiaľ poslanci   
MsZ majú záujem zmluvu   
vidieť, nie je problém do nej 
nahliadnuť.“  

 
12. Otázka pre viceprimá-

tora Veselického. Na základe 
akého právneho predpisu, 
alebo čoho kladieš na zastu-
piteľstve počas bodu inter-
pelácie a  otázky, otázky po-
slancom a  požaduješ na ne 
odpovede? Kto doplnil bod 
interpelácie o  otázky a  vy-
tvára tak dojem, že posla-
nec je povinný na ne odpo-
vedať? Keďže takýto prepis 
nejestvuje oznamujem ti, 
že do budúcnosti nemienim 
odpovedať na tvoje otázky 
a ani otázky niekoho iného.

Viceprimátor: Citujem zo 
zápisnice zo zasadnutia le-
gislatívno-právnej komisie 
zo dňa 06. 12. 2016, BOD č. 7 
zasadnutia komisie:

„Interpelácie poslancov 
– vysvetlenie rokovacieho 
poriadku. Komisia materiál 
prerokovala a berie na ve-
domie a odporúča nenove-
lizovať rokovací poriadok 
zastupiteľstva. Odporúča 
interpelovať len primátora a 
doplniť program MsZ o bod 
otázky“. Tak sa aj stalo. Boli 
ste prvým poslancom MsZ , 
ktorý možnosť kladenia otá-
zok využil.

 
 
13. Kedy sa mi verejne na 

zastupiteľstve ospravedl-
níš za klamstvo, ktoré si na 
moju adresu vyslovil na za-
stupiteľstve, keď si povedal, 
že som bez povolenia vede-
nia základnej školy J. Fán-
dlyho vstúpil do kotolne, 
keď som potreboval dať vy-
pracovať posudok súdnym   
znalcom na to, v akom stave 
sa nachádza kotolňa?

Viceprimátor: Na najbliž-
šom zastupiteľstve sa verej-
ne k  tomuto vyjadrím. Pri-
pomínam, že  opäť používaš 
inštitút otázky poslanca na 
poslanca,  ktorý odmietaš 
v predošlej otázke.

 
  Interpelácie D. Matuško-

vá 
14. Naše vianočné trhy 

robíme, sa snažíme robiť 

kultúrne, ale sú nekultúr-
ne. My stánkárom dovolíme 
mať za stánkom auto a mať 
za stánkom svoju krabicu so 
smeťami. Keď idete od cesty 
tak ja vidím stále len auto 
a neporiadok, pre mňa to je 
ako autokemping. Ja som 
tam dva roky za nimi cho-
dila, keď boli akcie a prosila 
som stánkárov, pretože na 
kultúrnej komisii sme to 
preberali , že naozaj to nie je 
OK, že počas bežného dňa na 
námestíčku pri lavičke auto  
parkovať nemôže, ale keď 
tam je tá  kultúrna akcia, tak 
tam parkovať môže? Takže 
sme sa dohodli medzi sebou, 
že OK tak sa tam k  tomu 
nejako postavíme, tak som 
tam za nimi chodila reálne 
na prvého mája, minulý rok 
na trhoch a som im vysvet-
ľovala, že som poslankyňa 
a že tak sme sa rozhodli , že 
tie autá môžu zaparkovať 
ráno keď si tam vyložia to-
var, oni ho tam dali, ale   za 
dve hodiny , keď som tam 
prišla tak ho mali naspäť. 
Keď idete do Trnavy alebo do 
Bratislavy na trhy, tak prej-
dete okolo toho vianočného 
trhu, či spredu, či zozadu, 
tam nevidíte jedno auto, 
tam nevidíte jednu krabicu 
a  ja nevidím ani ich auto 
v  nedohľadne, tam proste 
nikoho nezaujíma , že kde 
má ten stánkár to auto. Oni 
keď im príde tovar tak idú 
na prechádzku a  prinesú si 
svoj tovar. Takže vo veľkých 
mestách to ide s  väčšími 
stánkami a  ja verím, že to 
ide aj v  našom meste, len 
my sa musíme k tomu neja-
ko lepšie postaviť. A keď som 
sa bavila aj s  náčelníkom 
o tom, tak že aj oni mali tú 
snahu a niektorí stánkári sú 
tak veľkí, že povedia nie je 
tu značka , prečo by sme to 
auto dali preč.

Primátor: Úplne sa sto-
tožňujem s Vašim názorom. 
Už počas rokovania MsZ boli 
autá preparkované. Postup 
pre ďalšie akcie na Námestí 
bude podobný. S  riaditeľom 
DK ako aj inými organizá-
ciami je to dohodnuté pria-
mo v zmluvách o prenájme 
či inom právnom dokumen-
te. Vždy do 11,00 hod musia 
svoje autá odparkovať. Aj 
MsP je upovedomená, aby 
ihneď sankcionovala takéto 
správanie personálu z  pre-
dajných či iných stánkov.

 
Otázka  B. Vydarená 
15. „Ja len pán primátor 

chcem, pretože som mala   
požiadavku osobnú. Chcem 
veľmi poďakovať pani in-
žinierke Šefčíkovej za spo-
luprácu, pretože sa nám 
podarilo urobiť zátarasy na 
Čepenskej ulici, kde naozaj 
autami chodili krížom, tak-
že ešte raz ďakujem.

Primátor: Odovzdám po-
ďakovanie, rado sa stalo.

 ĽuboMír veselIcký

Odpovede na interpelácie a otázky 
dané na MsZ 14.12.2017
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HLASUJME DENNE 
AŽ DO  28. 2. A VYHRAJME 
KRÁSNE  IHRISKO PRE

SEREĎ

08894 06975 - lidl Zihadielko 3_420X297_mesta.indd   69 08.01.18   12:33

Vyhrajme ho opäť!

Zbieranie psích 
exkrementov

Ešte v  minulom roku nás 
oslovila spoločnosť LIDL 
s  ponukou opätovne získať 
ihrisko Žihadielko. Vytvo-
rili špeciálnu kategóriu pre 
mestá, ktoré ihrisko získali 

už v rokoch 2016 alebo 2017. 
V  prípade, že bude mesto 
Sereď v  hlasovaní úspešné, 
bude ihrisko vybudované na 
Mlynárskej ul.  
Hlasovať môžete v  termí-

ne od 15.1. do 28.2.2018 na 
stránke www.zihadielko.
lidl.sk.

Získajme spolu 
ďalšie ihrisko!

Základným pravidlom, kto-
ré by mali dodržiavať všetci 
majitelia psov pri pohy-
be   so psom na verejných 
priestranstvách mesta,   je 
zbieranie psích exkremen-
tov.   Túto povinnosť ukla-
dá majiteľom psov zákon 
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú niektoré pod-
mienky držania psov (ďalej 
len „zákon o psoch“).
V  meste máme rozmiest-
nené koše určené na vha-
dzovanie vreciek so psími 
exkrementami. Psí exkre-
ment je zaradený v  kataló-
gu odpadov medzi ostatný 
odpad. V  praxi to znamená, 

že občan môže takýto odpad 
odložiť do každého smetné-
ho koša   na území mesta, 
ktorý je určený na bežný ko-
munálny odpad.
  Odstraňovať psie výkaly je 
okrem estetického hľadiska 
nutné aj z  hľadiska hygie-
nického. Zabránime tak pre-
nosu infekčných ochorení 
na ľudí a nákaze medzi sa-
motnými psami.
Je smutné, že sú   medzi 
nami bezohľadní „psíčká-
ri“,   ktorí nerešpektujú zá-
kon o  psoch, predovšetkým 
§ 6 tohto zákona, ktorý urču-
je povinnosť majiteľom psov 
bezprostredne odstrániť 

výkaly, ktorými pes znečis-
tí verejné priestranstvo. Aj 
samotný občan môže také-
hoto majiteľa psa upozorniť. 
Na dodržiavanie verejného 
poriadku i čistotu verejných 
priestranstiev dohliadajú 
príslušníci mestskej polície, 
ktorí môžu osobe, ktorá psa 
vedie uložiť pokutu do výšky 
33 €.
Nedovoľme, aby tuhé výkaly 
psov znečisťovali blízke oko-
lie bytových a  rodinných 
domov. Chráňme životné 
prostredie.

Ing. katarína 
navrátIlová 

Ponuka práce - záhradník
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď

hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu:
 

ZÁHRADNÍK
 

Stručná charakteristika práce:
    • kompletné záhradnícke práce:
    • údržba kvetinových záhonov

    • výsadba stromov, kríkov a kvetov
    • orezávanie stromov a kríkov

    • výruby stromov
    • kompletná starostlivosť o trávnik

    • kompletná starostlivosť o závlahy v parkoch
    • vykonávanie prevencie proti škodcom prostredníctvom rôznych 

prípravkov na to určených
    • sadovnícke úpravy

Pracovný čas zamestnanca: 37,5 hod. týždenne
Predpokladaný termín nástupu: 1. marca 2018, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat: dohodou

Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu

    • profesijný a štruktúrovaný životopis
    • overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

    • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení a doplnení neskorších predpisov
V prípade záujmu nás kontaktujte na: 

daniela.vaskova-kasakova@sered.sk alebo svoju 
žiadosť s označením „Záhradník“ 

doručte poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 
č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu 

Mestského úradu počas úradných hodín.
Referát životného prostredia MsÚ v Seredi 
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Animátorka roka 
2017 je zo Serede

Bezdomovci si po 
sebe museli  upratať

Panika z fikcie a realita

Alica Ištoková ocenená 
Pamätným listom sv. Gorazda

V nedeľu, 10. decembra 2017, sa 
v Trnave konal slávnostný ga-
lavečer s ocenením tých mla-
dých ľudí, ktorí dobrovoľne 
venujú svoj čas, energiu, talen-
ty pre dobro iných. Ocenenie 
už po jedenástykrát vyhlasu-
je Rada mládeže Trnavského 
kraja v spolupráci s Trnav-
ským samosprávnym krajom. 
Galavečer sprevádzali dve 
famózne hudobné telesá: Boží 
šramot a The Gospel family. 
Sme hrdí na to, že ocenenie 
Animátor roka 2017 si tento-
krát odniesla naša občianka 
a dlhoročná animátorka Mar-
tina Kojšová, rod. Takáčová 
zo Serede. Maťa pôsobí ako 
dobrovoľníčka v celosloven-
skej organizácii eRko - Hnutie 
kresťanských spoločenstiev 
detí už 12 rokov ako animátor-
ka, čiže prakticky od vzniku 
miestneho spoločenstva tejto 
organizácie v Seredi venujúce 
sa deťom i mládeži. Taktiež sa 
angažuje v rôznych farských a 
miestnych aktivitách i v mlá-
dežníckom spoločenstve La 
Via. Od jej rozhodnutia dobro-
voľne slúžiť druhým sa odo-

hralo pod jej taktovkou mnoho 
jednodňových aktivít, pravi-
delných stretiek, víkendov či 
týždňov. Medzi neodmysliteľ-
nú súčasť jej dobrovoľníckej 
činnosti patrí zabezpečovanie 
množstva akcií pre deti i mlá-
dež, organizovanie prímest-
ských táborov s indiánskou 
tematikou pre deti nielen z 
eRko spoločenstva, ale i pre 
deti z celého mesta či okolia 
a tiež výpomoc v rámci iných 
farských aktivít. S pokorou a 
odhodlaním venovala mnoho 
zo svojho času i administra-
tívnym záležitostiam či plá-
novaniu. Je zároveň sólistkou 
nášho chrámového spevácke-
ho zboru Gaudete a dlhé roky 
bola neodmysliteľnou súčas-
ťou mládežníckeho spevácke-
ho zboru, ktorý niekoľko rokov 
aj angažovane viedla. Mati k 
oceneniu srdečne gratulujeme 
a zároveň veríme, že sa stále 
medzi nami nájdu takí mladí 
ľudia, ktorí sú ochotní vyjsť zo 
seba a bez nároku na odmenu 
spraviť niečo pre druhých.

andrej Macho, 
erko sereď  

Príslušníci Mestskej polície 
v  Seredi zorganizovali na 18. 
decembra brigádu bezdomov-
cov na vyčistenie okolia za 
hrádzou.   Samotní bezdomov-
ci museli zlikvidovať provi-
zórne príbytky a  neporiadok 
okolo nich nazhromaždený 
počas niekoľkých mesiacov. 
Pod dozorom príslušníkov MP 
bol odpad naložený do veľko-
kapacitného kontajnera.

 Takéto brigády MP zorgani-
zovala v minulosti už niekoľko 
krát. Žiaľ nie je úplne možné 
odbúrať to, aby ľudia bez stre-
chy nad hlavou udržiavali 
v okolí poriadok. No tým, že sú 
nútení sami si po sebe upratať 
možno niektorých minimálne 
donúti zamyslieť sa nad tým, 
že takéto vytváranie skládok 
nie je správne.

  Iveta tóthová

Dňa 24.11.2017   štátna ta-
jomníčka rezortu školstva 
Oľga Nachtmannová   oce-
nila 53 študentov za vyni-
kajúce výsledky v predme-
tových olympiádach a me-
dzinárodných súťažiach 
v oblasti vedy, robotiky, 
športu a tanca.

Oceňovanie Pamätným 
listom sv. Gorazda sa usku-
točnilo pri príležitosti 
Medzinárodného dňa štu-

dentstva.
Medzi ocenenými bola 

aj študentka nášho Gym-
názia  Alica Ištoková. Oce-
nenie získala za úspešnú 
reprezentáciu na Medzi-
národnej olympiáde mla-
dých vedcov a  získanie 
bronzovej medaily.

„Víťazstvá, ktoré ste v 
uplynulom školskom roku 
dosiahli na medzinárod-
nom poli, pomohli zvidi-

teľniť nielen vašu školu a 
región, ale aj celý náš štát. 
Získané ocenenia sú dôka-
zom toho, že ste úspešne 
obstáli v tvrdej konku-
rencii svojich rovesní-
kov,“ uviedla okrem iného 
vo svojom príhovore Oľga 
Nachtmannová.

Alicke srdečne blahože-
láme!    

 
 MarIana straková

pätnásty bod programu  
rokovania Mestského 
zastupiteľstva v seredi 
vo štvrtok 14. 12. 2017 
prilákal do veľkej zasa-
dačky okrem televíz-
nych štábov Markizy, 
rtvs a rtv krea aj 
zhruba tridsať obyvate-
ľov.    v čom bola príčina 
takého nebývalého zá-
ujmu ?

Sú udalosti , ktoré je možné 
efektívne  analyzovať  až vte-
dy, keď poznáte rozhodujúce 
fakty,     viete ich pomenovať 
a preukázať. S odstupom času 
si preto dovolím povedať , že 
ten nebývalý záujem vyvo-
lala panika z  čísla, ktoré už 
na začiatku nemalo reálny 
základ.  

Konkrétne. Jeden zo žia-
dateľov o objednávku zmeny 
územného plánu mesta pán 
M. Sidor v  úprimnej   snahe   
ukázať, že v  priestoroch bý-
valej Niklovej huty je dosť 
miesta aj pre postavenie uby-
tovní pre 4  000 záujemcov, 
povodil vlastníka média SOL 
aj s jeho kamerou po Niklov-
ke.     Tým do   ohníka nespo-
kojnosti   následne vyjadre-
nej verejnosťou  vložil to naj-
lepšie horiace polienko.   To 
číslo si ale nevymyslel.   Čís-
lovka   4 000 v dokumentoch 
týkajúcich sa priemyselného 
parku   naozaj existuje.   Je 
v   dôvodovej správe z  roko-
vania MsZ z 12. 5. 2015. Z  nej 
citujem:“ Priemyselná zóna 
Sereď - Juh   podľa predpo-
kladov môže v  najbližších 
rokoch priniesť až 4 000 pra-
covných miest. Ktoré sú kľú-
čové slová ? Podľa predpokla-
dov a pracovných miest. Pre-
čo sú práve tieto slová kľú-
čové? Pretože hovoria o  ho-
rizonte   niekoľkých rokov 
a  pracovných miestach.  Nie 
o  štyroch tisíckach   Srbov!   
Pre dobré rozhodnutie potre-
bujeme    aktuálne   informá-
cie.   Od pracovníka spoloč-
nosti REBOD a.s. som preto 
vyžiadal aktualizáciu pred-
pokladu pracovných miest. V 
utorok  12.12.2017 som dostal 
odpoveď, že počet   pracov-
ných miest sa zvýšil na 5 490.

Ak by správa z  12. 5. 2015 
obsahovala údaj o  vzniku 
10 tisíc pracovných miest, 
tak   6. 12. 2017 v  štúdiu SOL 
mohol   pán poslanec Kur-
bel  operovať  už nie so štvrti-
novým podielom   cudzincov 

k   počtu obyvateľov Serede, 
ale podielom dvoj tretino-
vým.  Jeho výklad bol vysoko 
účelový , ale ako sa ukázalo, 
zabral   perfektne.   Operova-
nie s počtom   4 000 Srbov  po-
važujem za hru  falošnou kar-
tou . Prečo?   Pretože je  úplne 
jedno, či z  iných krajín prí-
du do Serede Srbi, Rumuni, 
Macedónci   alebo   Ukrajin-
ci. Rozhodujúce je kedy a 
v akom počte.  Ako hlboko je 
strach zo Srbov zakorenený 
vo verejnosti,  presvedčil  ma 
známy, ktorý ma 15.12.2017 
oslovil pred predajňou  Slneč-
nica s jedinou otázkou: „Je to 
pravda, že v Seredi budú po-
stavené ubytovne pre 4 000 
Srbov?“   Číslovka  4 000  bola 
spomenutá     aj   v  reportáži   
RTV KREA  a preto  primátor  
informáciu o  jeho podpore 
výstavbe ubytovní demen-
toval vo vyhlásení zverej-
nenom na webovej stránke 
mesta 14. 12. 2017. Jediný, kto 
na túto „slaninku“ neskočil, 
bol štáb televízie Markíza, 
ktorý ako som videl, žiadny 
rozhovor s ľuďmi v zasadačke 
nenatočil.

Z  toho ako sa miestnemu   
médiu podarilo vzbudiť zá-
ujem domácich o  prisťaho-
valcov zo Srbska by mohla 
niekoho napadnúť otázka, či 
debaty a rozhovory v televíz-
nych štúdiách majú svoj vý-
znam.   Som presvedčený, že 
majú.   No iba   pre vlastníka 
SOL. Problém je totiž v  tom, 
že všetky tie debaty pred 
kamerami   začínajú a  kon-
čia otáznikom.   Po stretnu-
tiach  s občanmi  si zvyčajne 
položím otázky. Čo sme vo 
veci dosiahli? Aké rozhodnu-
tie sme prijali? Posunuli sme 
sa   v  riešení?   Výsledkom 
diskusie v  štúdiu SOL boli 
iba   zamurované stanoviská 
troch poslancov proti zamu-
rovaných stanoviskám troch 
podnikateľov, pri       nulovej 
účasti obyvateľov.  Žiadatelia 
o  zmenu územného plánu 
v  časti bývalej NHS   si zrej-
me neuvedomili, že vo chvíli 
keď   vlastník média   zverej-
nil    „zaručenú“    informáciu 
o  ubytovniach pre 4  000 Sr-
bov, prehrali svoj boj na body.  
Inak povedané, doplatili na 
to, že sa  stretnutia  v štúdiu 
zúčastnili.

Výsledkom   opakované-
ho prerokovania   žiadosti 
o  zmenu územného plá-
nu   na zastupiteľstve dňa 

14. 12. 2017 bolo  vypočutie 
názorov občanov, poslancov 
i   žiadateľov  a  prijatie uzne-
senia   na otvorenie širokej 
diskusie v  z  mysle zákona 
o obecnom zriadení na zhro-
maždení obyvateľov, ktoré 
bude 5. 2. 2018. Toto je reál-
ny  posun vo veci na úroveň 
vyššieho stupňa rozhodova-
nia v samospráve.  Stále  nie 
je rozhodnuté. No k  rozhod-
nutiu sme bližšie a  získali 
sme čas, aby si Seredčania 
mohli uvedomiť   aj ďalšie 
súvisiace fakty,   doposiaľ 
prekryté   heslom   „Pozor 
na  4 000 Srbov!“

Jedným   z  nich je vyjad-
renie pani Eleny Rajnicovej 
: „Keď ich sem pustíte a bude 
ich tu  4 000, my si horko ťaž-
ko nájdeme prácu.   A  utiecť 
nebudeme mať  kam, lebo aj 
tam budú srbskí občania. - 
Nás je tam dvadsať Slovákov, 
majsterky operátorky, nie-
kedy tridsať, to sme šťastní, 
a  115 Srbov. ... Po 12-tich ro-
koch FM-ka postavila novú 
halu a v tej novej hale pracu-
je tristo Srbov. A nás zamest-
nancov je v  FM-ke v  Seredi 
334.“     Len z tohto výroku je 
jasné, že v  Seredi a  okolí už 
teraz býva zhruba 300 Srbov.

Prejav pani Rajnicovej  za-
padol do kontextu vyvola-
nej averzie voči Srbom ako 
takým.   Nielen preto, že po-
ukázal   na ich prítomnosť   
v Seredi,  ale aj  na   negatív-
ny   vplyv zamestnávania 
cudzích občanov na sociálne 
istoty domácich zamestnan-
cov všeobecne.   Tento fakt   
motivuje   poslancov   od-
mietnuť   zásah do platného 
Územného  plánu  mesta.

  Do úvahy je ale potrebné 
vziať aj ďalšie skutočnos-
ti.   Veľmi podstatné.   Mesto 
nemá   vinu na tom, že za-
hraničné agentúry využili le-
gislatívnu dieru a vozia sem 
lacnú pracovnú silu z tretích 
krajín. Toto môže zmeniť iba 
vláda a NR SR. Je pravdou, že 
priemyselný park   vznikol 
ako nami schválený impulz 
pre rozvoj Serede zhruba pred 
desiatimi rokmi.  Ale   my 
sme ten rozvoj všetci chce-
li!   Dnes  vďaka nemu v prie-
myselnom parku pracujú aj 
Seredčania.    Lenže   právo-
moc  zasahovať do personál-
nej politiky zamestnávateľov 
mesto nemá. Mimochodom. 
Kde sú teraz tie hlasy, ktoré 
hovorili, že mesto vymiera?

Magistrát nemá ani infor-
mácie o tom, kde bývajú cu-
dzí štátni príslušníci, ktorí 
sú zamestnaní v  spoločnos-
tiach na území mesta.   Nie, 
že by ich nechcel a nepotre-
boval.   Dnešný právny stav 
to   neumožňuje. Môžeme 
iba navrhovať legislatív-
ne zmeny. Návrh   primátor 
mesta má. Mesto môže pro-
stredníctvom poslancov re-
gulovať stavanie ubytovní 
pre ľudí z  iných krajín   blo-
kovaním zmien Územného 
plánu mesta, ale nezabráni 
vzniku takýchto zariadení 
na miestach,  kde to plán po-
voľuje. Čo tým ale získame, 
keď jeden stavať ubytovne 
môcť bude a druhý nie?

 Mimoriadne dôležitá  uká-
zala   sa otázka verejného 
poriadku a bezpečnosti. Po-
diel nárastu trestnej činnos-
ti   vďaka   cudzincom   v  Za-
vare,   Šali, Galante   i  Seredi 
je evidentný.   Oficiálne šta-
tistiky sú   iba dečkou na za-
krytie problému, ktorý vláda 
po otvorení   územia SR pre 
voľný vstup kapitálu a  pra-
covnej sily na Slovensko ne-
zvládla. Žiaľ na úkor vlast-
ných občanov. V  tomto prí-
pade mestá  nehrajú ani len 
tie druhé husle.   Urobíme to 
ako poslanci v  Nitre, ktorí  2. 
Júla 2017 strčili elegantne 
hlavu do piesku?   Citujem 
z  Nitrianskeho internetové-
ho denníka  NITRADEŇ.sk: 
„Mesto Nitra nebude nehnu-
teľnosti vo svojom vlastníc-
tve prebudovávať a využívať 
na ubytovne zamestnanec-
kého charakteru. Schválili to 
nitrianski mestskí poslanci 
tento týždeň na zastupiteľ-
stve.“  Na prvý pohľad vyzerá 
toto rozhodnutie ako zásad-
né stanovisko. V  skutočnos-
ti   je to iba prázdne gesto.   
Pretože ak ubytovne nepo-
staví mesto, postavia ich iní 
a  ubytovne zamestnanecké-
ho charakteru budú v  Nitre 
aj tak. A  takto to dopadne 
všade. Nielen v Nitre. Budúc-
nosť  nevidím ružovo.  Mesto 
vlastnými  silami v priestore 
zákonných možností a kom-
petencií  prírastku cudzincov 
hľadajúcich prácu bez vážne-
ho a  rýchleho zásahu vlády 
a NR SR nemôže  zabrániť. To 
je realita. A tú by si mal uve-
domiť každý predtým, ako 
začne nadávať na primátora 
a  poslancov. 

 ĽuboMír veselIcký 

v novembri  2017
František Barták (1951), Irena 
Štefancová (1930)

v decembri 2017
Jozef Černý (1932), Anna Čma-
radová (1950), Mária Juríková 
(1974), Pavol Kurbel (1934), Vie-
ra Valencinová (1935), Alexan-
der Borsos (1955), Janka Pri-
stašová (1934), Kamila Drott-
nerová (1934), František Pecha 

(1958),  Lívia Blašková (1924), 
Irena Maderková (1934), Peter 
Sklenár (1951),  Kamil Solčan-
ský (1952)

v januári 2018
Ján Fačkovec (1930), Anna Ca-
ková (1933), Miloslav Štibraný 
(1963), Mária Rolníková (1948), 
Mária Zsigmondová (1937)  

 česť Ich paMIatke!

OPUSTILI NÁS:
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Mesto  Sereď,  správca miest-
nej dane oznamuje daňov-
níkom dane z  nehnuteľnosti 
alebo dane za psa ,  ktorým v 
priebehu minulého roka 2017 
vznikla, alebo zanikla daňová 
povinnosť  ( kúpa nehnuteľ-
nosti,   alebo predaj nehnu-
teľnosti) alebo mu v  priebehu 
roka 2017  bolo vydané staveb-
né , kolaudačné rozhodnutie 
k nehnuteľnosti nachádzajúce 
sa v meste Sereď , vlastnia ale-

bo držia psa  staršieho, ako 6 
mesiacov, že   v zmysle zákona  
č. 582/2004 Z.z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady  v platnom 
znení je potrebné podať riadne, 
alebo čiastkové  daňové prizna-
nie do 31. januára 2018.

K podaniu daňového prizna-
nia dani z  nehnuteľnosti  je 
potrebné predložiť k  nahliad-
nutiu list vlastníctva, alebo 
rozhodnutie o povolení vkla-

du, vydané správou katastra  o 
vzniku nadobudnutia nehnu-
teľnosti  (kúpa, darovanie),  
alebo  o zániku nehnuteľnosti 
(predaj, darovanie) stavebné 
alebo kolaudačné rozhodnutie

(novostavba, kolaudácia 
stavby). 

Občan, ktorému vznikol ná-
rok na zníženie dane z nehnu-
teľnosti  ( pozemky, rodinný 
dom, garáž a  byt   - slúžiace 
pre vlastnú potrebu )  z dôvodu 

veku nad 65 rokov k 1. Januára 
2018 a neuplatnil si zníženie už 
v  predchádzajúcich zdaňova-
cích obdobiach a   občan s ťaž-
kým zdravotným postihnutím,   
môže si uplatniť zníženie dane 
v  lehote na podanie daňového 
priznania t.j. do  31.januára 
2018. 

Mestský úrad, finančné od-
delenie, správa daní  na príze-
mí, č.d. 13 a 12,

(Tel.:031/7892094,kl. 241, 264)

Oznam daňovníkom dane 
z nehnuteľnosti a za PSA pre rok 2018

Poplatky za MŠ na území mesta 
zostávajú zatiaľ nezmenené

oZ prevenciou proti kri-
minalite prišlo v roku 
2015 s myšlienkou vy-
tvoriť praktický zošit 
pre žiakov 1. stupňa zá-
kladných škôl s temati-
kou práv dieťaťa.

V roku 2016 sme svoje pred-
stavy konzultovali s  ilu-
strátorkou, ktorá ich pre-
niesla do ilustrácií. V  2017 
sme spracovali textovú 
časť, upravili zošit graficky 
a  vytlačili. Praktický zošit 
bol v  roku 2016 a  2017 fi-
nancovaný z dotácie mesta 
Sereď. Dvojročná usilovná 
práca priniesla svoje ovo-
cie vo forme praktického 
zošita Ja dieťa, utečenec... 
, ktorý vznikol z  dôvodu 
podpory detí, ktorým nie 
je umožnené prežívať svoj 
život plnohodnotne a  bez 
strachu z  neistej budúc-
nosti. Pre deti, ktoré sa stali 
utečencami nie z  vlast-
nej vôle, ale z  rozhodnutia 
iných. Pre deti, ktorým bolo 
odopreté žiť život tak, ako 
ho žijú naše deti.

Praktický zošit je spraco-
vaný jednoduchou a  hra-
vou formou. Žiakov sprevá-

dza príbeh chlapca Asada 
a  jeho rodiny, ktorí utiekli 
pred vojnou z  rodnej Sý-
rie. Každý príbeh obsahuje 
farebnú ilustráciu a  prak-
tickú časť na vypracovanie 
a  vymaľovanie. Žiak sa pri 
čítaní príbehu a  vypraco-
vaní úloh dozvie nové in-
formácie a  zároveň rozšíri 
svoj rozsah vedomostí a po-
znatkov. 

Mgr. Júlia Gálová - býva-
lá pedagogička a riaditeľka 
materskej školy v Galante:

„I keď je táto téma nároč-
ná pre ich vnímanie, príbeh 
rodiny a chlapca Asada žia-
kom vhodným spôsobom 
približuje realitu a  učí ich, 
že mier a bezpečné zázemie 
nie je všade samozrejmos-
ťou.“

PhDr. PaedDr. Martin Bo-
dis, PhD. – riaditeľ ZŠ s  MŠ 
Kráľa Svätopluka v Šintave:

 „Praktický zošit s témou 
základných práv dieťaťa 
spojený s  príbehom chlap-
ca Asada je možné použiť 
v  rámci realizácie prierezo-
vej témy – multikultúrna 
výchova.“       
    danIela vašková 

 kasáková  

Na septembrovom zasadnu-
tí MsZ v  Seredi poslanec Mi-
chal Hanus na žiadosť rodičov 
predložil poslancom žiadosť 
o  zmenu Všeobecne záväzného 
nariadenia, v  ktorom by bola 
zahrnutá zmena výšky poplat-
ku za Materské školy zo súčas-
ných 25,- eur na 15,- eur. Podľa 
zákona ale zmena VZN musí 
byť na úradnej tabuli zverejne-
ná minimálne 15 dní pred roko-
vaním zastupiteľstva, čo v tom 
čase nebolo, preto bola zmena 
VZN presunutá na novembrové 
zastupiteľstvo. Do 6.novembra 
mohli občania podať k návrhu 
svoje pripomienky.

Na novembrovom zasadnutí 
poslankyňa Iveta Belányiová 
navrhla opäť stiahnuť bod ro-
kovania týkajúci sa zníženia 
poplatkov v MŠ. Tento krok zdô-
vodnila   potrebou vypracova-
nia finančnej analýzy. Vyjadrila 
potrebu vypracovať kompletný 
rozbor a zvolať stretnutie za 
účasti rodičov, kde by boli tieto 
veci vysvetlené. Toto stretnutie 
sa uskutočnilo 27.11.2017 na elo-
kovanom pracovisku na Mur-
gašovej ul. za účasti vedenia 
mesta, poslancov Belányiovej, 
Vydarenej, Hanusa a rodičov.

Na decembrové zasadnutie 
MsZ bol bod zníženia poplatkov 
v MŠ opäť zaradený do progra-
mu rokovania.  Poslanci vyjad-
rili svoje pripomienky. Bystrík 
Horváth napríklad uviedol, 
že  mesto Sereď síce má v  po-
rovnaní s  okolitými mestami 
najvyššie poplatky za MŠ ale 
zároveň zdôraznil, že Sereď po-
skytuje pri narodení dieťaťa 
príspevok vo výške 200,- eur, 
čo na okolí neposkytuje žiad-
ne mesto či obec.   Zároveň má 

Sereď jedny z najnižších miest-
nych daní na Slovensku. V dô-
vodovej správe bola pre po-
slancov k  dispozícii aj tabuľka 
porovnávajúca jednotlivé dane 
a poplatky :

Výška poplatkov na mesiac 
za materské školy prešla počas 
uplynulých rokov niekoľkými 
zvýšeniami :

do 31. 12. 2011 činili poplatky  
9,95 €

do 31. 12. 2012 to bolo 12,00 €
od 01. 01. 2013 platia rodičia 

25,00 €
 
Poplatky sa neuhrádzajú za 

deti rok pred plnením školskej 
dochádzky a rodiny v hmot-
nej núdzi. Poplatky za ne platí 
štát vo výške 13,659 € na dieťa 
a mesiac.  To znamená, že zá-
konní zástupcovia platia tento 
príspevok väčšinou len 2 roky, 
mesto prispieva na prevádzku 
a mzdy na takéto dieťa počas 
celej doby jeho účasti na pred-
primárnom vzdelávaní, teda 3 
roky.

  Ak teda dieťa navštevova-
lo materskú školu 3 roky v šk. 

rokoch 2014/2015, 2015/2016 a 
2016/2017, zaplatil jeho zákonný 
zástupca sumu maximálne 600 
€ a mesto prispelo na výchovu 
a vzdelávanie sumou 6 864,67 €. 
Príspevok zákonného zástupcu 
na predprimárne vzdelávanie 
predstavoval podiel 8,74 %

Poslancom MsZ bol predlože-
ný aj finančný dopad takéhoto 
zníženia. V  súčasnosti navšte-
vuje na území mesta materské 
školy   475 detí, z toho je 180 rok 
pred plnením povinnej škol-
skej dochádzky.  Pri poplatku 
25,- eur je príjem materských 
škôl z  týchto poplatkov ročne 
v sume 73 750 ,- eur. Pri zníže-
ní na požadovaných 15,- eur 
by sa príjem znížil na 44  250,- 
eur, čím by vznikol výpadok 
29  500,- eur ročne.  Mesto by 
tým pádom muselo nájsť v roz-
počte zdroj na vykrytie výpad-
ku vlastných príjmov MŠ.

Poslanci návrh VZN o určení 
novej výšky príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v  MŠ 
napokon neschválili. Naďalej 
zostáva platná pôvodná suma 
poplatkov.

  Záverečné slovo mal pred-

nosta MÚ Tibor Krajčovič, kto-
rý definitívnu bodku za poplat-
kami za MŠ nedal. Poslancov 
oboznámil so skutočnosťou, že 
vo februári sa bude aktuali-
zovať rozpočet mesta na rok 
2018. Vtedy už budeme vedieť 
hlavne výšku prognózy podie-
lových daní pre mesto Sereď 
na rok 2018. Vplyv na rozpočet 
mesta, ako aj na poplatky MŠ, 
budú mať aj ďalšie nákladové 
položky mestského rozpočtu, 
najmä   na komunálne služby, 
ktoré teraz nevieme.

Návrh VZN musí riešiť aj ak-
tuálne potreby prevádzky ma-
terských škôlok. Bude potrebné 
zvážiť aj výšku  poplatku počas 
prázdninovej prevádzky, výšku 
poplatku za   deti do troch ro-
kov, resp. pre pár takých detí, 
ktoré majú trvalý pobyt mimo 
mesta Sereď.   Nevylúčil ani 
zmenu   , ďalších   poplatkov 
mesta či výšky dotácií. Čím 
viac mesto bude prispievať na 
jednu položku – tým menej zo-
stane na iné. Na to poukazovali 
aj poslanci na komisiách či na 
rokovaní MsZ.
       Iveta tóthová

Vedia deti, aké 
sú ich práva?

Poplatky za MŠ na území mesta zostávajú zatiaľ nezmenené
Na septembrovom zasadnutí MsZ v Seredi poslanec Michal Hanus na žiadosť rodičov predložil 
poslancom žiadosť o zmenu Všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom by bola zahrnutá zmena 
výšky poplatku za Materské školy zo súčasných 25,- eur na 15,- eur. Podľa zákona ale zmena VZN 
musí byť na úradnej tabuli zverejnená minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, čo v tom čase 
nebolo, preto bola zmena VZN presunutá na novembrové zastupiteľstvo. Do 6.novembra mohli 
občania podať k návrhu svoje pripomienky.
 

Na novembrovom zasadnutí poslankyňa Iveta Belányiová navrhla opäť stiahnuť bod rokovania 
týkajúci sa zníženia poplatkov v MŠ. Tento krok zdôvodnila  potrebou vypracovania finančnej analýzy. 
Vyjadrila potrebu vypracovať kompletný rozbor a zvolať stretnutie za účasti rodičov, kde by boli tieto 
veci vysvetlené. Toto stretnutie sa uskutočnilo 27.11.2017 na elokovanom pracovisku na Murgašovej 
ul. za účasti vedenia mesta, poslancov Belányiovej, Vydarenej, Hanusa a rodičov.
 

Na decembrové zasadnutie MsZ bol bod zníženia poplatkov v MŠ opäť zaradený do programu 
rokovania.  Poslanci vyjadrili svoje pripomienky. Bystrík Horváth napríklad uviedol, že mesto Sereď 
síce má v porovnaní s okolitými mestami najvyššie poplatky za MŠ ale zároveň zdôraznil, že 
Sereď poskytuje pri narodení dieťaťa príspevok vo výške 200,- eur, čo na okolí neposkytuje 
žiadne mesto či obec.  Zároveň má Sereď jedny z najnižších miestnych daní na 
Slovensku. V dôvodovej správe bola pre poslancov k dispozícii aj tabuľka porovnávajúca jednotlivé 
dane a poplatky :

Výška poplatkov na mesiac za materské školy prešla počas uplynulých rokov niekoľkými zvýšeniami :
do 31. 12. 2011 činili poplatky  9,95 €
do 31. 12. 2012 to bolo 12,00 €
od 01. 01. 2013 platia rodičia 25,00 €
 

Poplatky sa neuhrádzajú za deti rok pred plnením školskej dochádzky a rodiny v hmotnej núdzi. 
Poplatky za ne platí štát vo výške 13,659 € na dieťa a mesiac. To znamená, že zákonní zástupcovia 
platia tento príspevok väčšinou len 2 roky, mesto prispieva na prevádzku a mzdy na takéto dieťa 
počas celej doby jeho účasti na predprimárnom vzdelávaní, teda 3 roky.
 

Ak teda dieťa navštevovalo materskú školu 3 roky v šk. rokoch 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017, 
zaplatil jeho zákonný zástupca sumu maximálne 600 € a mesto prispelo na výchovu a vzdelávanie 
sumou 6 864,67 €. Príspevok zákonného zástupcu na predprimárne vzdelávanie predstavoval podiel 
8,74 %
 

Poslancom MsZ bol predložený aj finančný dopad takéhoto zníženia. V súčasnosti navštevuje na 
území mesta materské školy   475 detí, z toho je 180 rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky. Pri poplatku 25,- eur je príjem materských škôl z týchto poplatkov ročne v sume 
73 750 ,- eur. Pri znížení na požadovaných 15,- eur by sa príjem znížil na 44 250,- eur, čím by 
vznikol výpadok 29 500,- eur ročne. Mesto by tým pádom muselo nájsť v rozpočte zdroj na vykrytie 
výpadku vlastných príjmov MŠ.
 

Poslanci návrh VZN o určení novej výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ napokon 
neschválili. Naďalej zostáva platná pôvodná suma poplatkov.
 

Záverečné slovo mal prednosta MÚ Tibor Krajčovič, ktorý definitívnu bodku za poplatkami za MŠ 
nedal. Poslancov oboznámil so skutočnosťou, že vo februári sa bude aktualizovať rozpočet mesta 
na rok 2018. Vtedy už budeme vedieť hlavne výšku prognózy podielových daní pre mesto 
Sereď na rok 2018. Vplyv na rozpočet mesta, ako aj na poplatky MŠ, budú mať aj ďalšie 
nákladové položky mestského rozpočtu, najmä  na komunálne služby, ktoré teraz nevieme.

Mesto Sereď
Pozvánka

Mestské zastupiteľstvo v Seredi zvoláva 
verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Sereď, 

ktoré sa bude konať 

dňa  5. februára 2018 (v pondelok) 
o 17,00 hod.

v kinosále kina Nova v Seredi.

Zhromaždenie obyvateľov mesta je zvolané na preroko-
vanie žiadostí o obstaranie zmien a doplnkov Územného 

plánu mesta Sereď, ktoré sa týkajú výstavby ubytovní na 
území mesta Sereď. 

Program stretnutia:
1. Otvorenie stretnutia (primátor mesta 
     Ing. Martin Tomčányi)
2. Územný plán mesta Sereď   
      ( Ing. Anna Halabrínová, ved. ÚP a SP )
3. Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov (zástupcovia  
žiadateľov)
4. Diskusia
5. Záver  Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

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

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

Program na mesiac FEBRUÁR 2018

STÁLE EXPOZÍcIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky 

Rastislava Petroviča
Lapidárium s barokovými sochami

Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola
 s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál 

zo zbierky Dušana Irsáka

  VÝSTAVY: 
HMYZ V PRÍRODE

Prírodovedná výstava  exotického hmyzu - chrobáky a motýle z celého 
sveta 

v spolupráci s Michalom Zacharom - ENTOTERA Prievidza
Výstava potrvá od 18. 1. 2018 do 24. 2. 2018

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

BESEDY PRE STREDNÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

Zo života hmyzu – Michal Zachar, ENTOTERA Prievidza, 7. 2. 2018

Život v stredoveku a móda 
– archeológ Mgr. Róbert Daňo PhD., 27. – 28. 2. 2018

Na besedy je treba skupiny vopred prihlásiť v Mestskom múzeu v Seredi na 
tel. č. 0 31 789 4546!

PRIPRAVUJEME NA MAREc: 

DOTYKY S UMENÍM
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa, 15. 3. 2018 

- 3. 4. 2018
Vernisáž výstavy: 14. 3. 2017 o 17.00 hod.

---------------
MAĽOVANÉ VAJÍČKO

Veľkonočné tvorivé dielne, 21. 3. 2018 - 22. 3. 2018
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ČO PRINESIE NOVÉ VZN

MESTA SEREĎ O
ODPADOCH?

Od  1.  januaá ra  2018  je  v platnosti  noveá  Vsšeobecne zaá vaä zneá
nariadenie mesta Sereď  cš.  7/2017  o  nakladaníá
s komunaá lnymi odpadmi a  drobnyámi  stavebnyámi  odpadmi.
Oboznamujeme Vaá s s niektoryámi jeho zmenami:

PRE OBYVATEĽOV RODINNÝCH DOMOV

 Pokracšuje  sa
v  systéme
nálepiek,  ktoreá
boli  v praxi
vyskuá sšaneá
prvyákraá t    v  roku
2017.  Do  konca
februaá ra  2018
oblepí á Komplex  –
odpadovaá
spolocšnosť,  s.r.o.,
Pusteá  Sady vsšetky
zberneá  naá doby  na
komunaá lny odpad.

ZMENA V SYSTÉME ZBERU SEPARÁTOV

 Od  februaá ra  sa  meníá
frekvencia  zberu  vriec  so
separovaným odpadom z 1x
za 7 dníá na 1x za 14 dní.

 Do  transparentnyách  vriec  na
separovanyá  odpad  patria
vyá lucšne:  VRECE  NA  PLASTY,
TETRAPAKY,  KOVY   -

vypláchnuté  stlačené  PET  fľaše  od  nápojov,
vypláchnuté  tetrapakové  krabice  od  mlieka  a
nápojov,  vypláchnuté  plechovky  od  nápojov,
umyté konzervy od potravín, VRECE NA PAPIER
–  noviny,  časopisy,  letáky,  zošity,   katalógy,
telefónny  zoznam,  lepenka,  krabice,  kartóny,
VRECE  NA  SKLO  –  čisté  sklené  fľaše  (bez
uzáverov), čisté sklené poháre, tabuľové sklo

 Upozornš ujeme  obyvateľov,  zše  transparentneá
vrecia,  v ktoryách sa bude nachaá dzať odpad, ktoryá
tam nepatríá, nebudú odvezené.

ZMENA V SYSTÉME ZBERU BIOODPADU

 POZOR od  roku  2018  sa
pre  niektorých
obyvateľov  rodinných
domov mení  aj  zvozový
deň  hnedých  nádob
s  biologicky
rozložiteľným  odpadom
–  tento  bude  zjednotenyá
s  dnš om  vyávozu  cšiernych
naá dob  na  komunaá lny
odpad:

Zber hnedých nádob uskutočňovaný v pondelok: ul.
8.  maá ja,  Dlhaá ,  Hornocšepenskaá ,  Hrncšiarska,  I.  Krasku,
Jasnaá ,  Jelsšovaá ,  Kuá peľneá  naá mestie,  Kuzmaá nyho,  Ľ.
Podjavorinskej,  Lipovaá ,  Luá cšna,  Malaá  ulicška,  Maticšnaá ,
Murgasšova, Obezšnaá , Parkovaá ,  Pivovarskaá ,  Pod hraá dzou,
Podzaá mska,  Povaá zš sky  breh,  Severnaá ,  SNP,  Staryá  most,
Strednocšepenskaá ,  Svaä toplukova,  SŠ .  Moyzesa,  SŠ intavskaá ,
SŠportovaá ,  Topoľovaá ,  Vaá zšska,  Veternaá ,  Vojanskaá ,
Zaá hradnaá

Zber hnedých nádob uskutočňovaný vo štvrtok: ul.
Bratislavskaá ,  Cukrovarskaá ,  CŠepenskaá ,  Dolnocšepenskaá ,
Dolnostredskaá ,  Druzšstevnaá ,  F.  Kraá ľa,  Faá ndlyho,
Hornomajerskaá ,  Hviezdoslavova,  Jesenskeáho,
Jilemnickeáho,  Kasaá renskaá ,  Kostolnaá ,  Kraá sna,  Kraá tka,
Kríázšna,  Kukucšíánova,  Mierovaá ,  Mlaá dezšníácka,  Mlynaá rska,
Naá mestie  Slobody,  Novaá ,  Novaá  trnavskaá ,  Novyá  Majer,
Pazš itnaá , Pekarskaá , Pionierska, Poľnaá , Pribinova, Priecšna,
Rovnaá ,  Slaá dkovicšova,  Slnecšnaá ,  Stromovaá ,  SŠkolskaá ,
SŠulekovskaá ,  Tehelnaá ,  Trnavskaá ,  Vinaá rska,  Vonkajsš í á rad,
Vysokaá , ZŠ eleznicšnaá , Letnaá , Orechovaá

 Zber  konárov  zviazaných  do  zväzkov sa  bude
ďalej vykonaá vať v celom meste v pondelky.

 Zber  vriec   s biologicky  rozložiteľným
odpadom sa  od  roku  2018  v celom  meste
presúva na utorky. 

 Do  hnedyách  naá dob  a vriec  na  bioodpad  patria
vyá lucšne:  TRÁVA,  LÍSTIE,   ZVYŠKY  OVOCIA
A ZELENINY.  Hnedeá  naá doby a vrecia,  v ktoryách sa
bude nachaá dzať odpad, ktoryá  tam nepatríá, nebudú
odvezené.

TERMÍNY ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU OD RODINNÝCH DOMOV – PRVÝ POLROK 2018
Január zber Február zber Marec zber

STREDA 03.01.2018 STREDA 07.02.2018 STREDA 07.03.2018

10.01.2018 21.02.2018 21.03.2018

17.01.2018

24.01.2018

31.01.2018

Apríl zber Máj zber Jún zber

STREDA 04.04.2018 STREDA 02.05.2018 STREDA 13.06.2018

18.04.2018 16.05.2018 27.06.2018

30.05.2018
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Termíny zberu bioodpadov:

každý týždeň od 19. 03. 2018 do
22. 11. 2018 vrátane.

PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV

  Z doô vodu  neuspokojivej  kvality  papiera
vyzbieraneáho z 1100 litrovyách modryách naá dob pri
bytovyách  domoch  pristuá pi  od  marca 2018 mesto
Sereď  v spolupraá ci  s firmou  EKOway,  s.r.o.
k realizaá cii zberu a výkupu papiera za odplatu  -
papier bude mozšneá  odovzdať na vopred urcšenyách
miestach,  o ktoryách  budeme  obcšanov  ďalej
informovať.  Sluzšba  je  urcšenaá  predovsšetkyám  pre
obyvateľov  bytovyách  domov  ale  zapojiť  sa  buduá
moô cť  samozrejme  aj  obcšania  z rodinnyách  domov,
podnikatelia cši sškolskeá  zariadenia.

  Firma  EKOway,  s.r.o.  bude  vykupovať  noviny,
časopisy, letáky,  katalógy a zošity zviazané vo
zväzkoch.

 1100  litroveá  modreá  naá doby  v stojiskaá ch  pri
bytovyách domov by odteraz mali sluá zš iť prednostne
na obaly z kartónov a lepenky. 

 Do  1100  litrovyách  zš ltyách  naá dob  na  plasty,  kovy
a tetrapaky  patria  predovsšetkyám  vypláchnuté
stlačené  PET  fľaše  od  nápojov,  vypláchnuté
tetrapakové  krabice  od  mlieka  a nápojov,
vypláchnuté  plechovky  od  nápojov,  umyté
konzervy  od  potravín.  Umiestneníám  sšpinavyách,
polepenyách  plastovyách  obalov  z jedla  alebo
drogeárie  a neumytyách  konzerv  od  potravíán  do
1100 litrovyách zš ltyách naá dob v stojiskaá ch dochádza
k znehodnoteniu celého obsahu takejto nádoby.

PRE  USPORIADATEĽOV  A ORGANIZÁTOROV
PODUJATÍ KONAJÚCICH SA NA ÚZEMÍ MESTA
SEREĎ

 V  príápade,  keď  si
usporiadateľ/organizaá tor
podujatia  odpadoveá  vrecia
na  takeá to  podujatie  a ich
naá slednyá  odvoz na sklaá dku
nevie  zabezpecšiť
samostatne,  zavaá dza  sa
mozšnosť  pozš iadať
o poskytnutie  takejto  sluzšby  mesto  Sereď.  Pri
ohlaá sení á podujatia  bude  kazšdeámu  ohlasovateľovi
predlozšeneá  aj  tlacšivo   „Žiadosť  o poskytnutie

odpadových  vriec  na  verejné  kultúrne  alebo
športové podujatie, následný odvoz a likvidáciu
zmesového komunálneho odpadu“.

 Odpadoveá  vrecia sa na zaá klade vyplneneáho tlacšiva
buduá  vydaá vať priamo v kancelaá rii     cš. 4 MsUÚ  Sereď
a uhraá dzať  sa  buduá  do  pokladne  MsUÚ  pri  ich
vydaníá. Cena jedného takéhoto vreca je 1,10 €.

 Odvoz  odpadovyách  vriec  mesto  zabezpecšíá
v termíáne  a  z miesta   uvedenom  vo
vyplnenej zš iadosti. 

PRE  PODNIKATEĽOV  A PRÁVNICKÉ  OSOBY
ZAPOJENÉ DO MNOŽSTVOVÉHO ZBERU

 Upravujuá  sa frekvencie vyávozu a veľkosti zbernyách
naá dob  –  podnikatelia  a praá vnickeá  osoby  majuá  od
1. januaá ra 2018 mozšnosť vybrať si z nasledujuá cich
frekvenciíá vyávozu a druhov zbernyách naá dob:

 Vsšetky  naá doby  na
komunaá lny  odpad,  ktoreá
suá  nahlaá seneá  na  vyávoz
mestu  Sereď,  buduá  do
konca  februaá ra  2018
oblepeneá  naá lepkou
s naá zvom  PREVAÚ DZKA.
Neoblepeneá  naá doby
nebudú po 28. februári
2018 vyvezené. 

 Podnikatelia  a praá vnickeá
osoby  zapojeneá  do
mnozšstvoveáho  zberu  si
moô zšu  svoje  doposiaľ
nenahlaá seneá  naá doby  nahlasovať  osobne  na
Referaá te  zš ivotneáho  prostredia  MsUÚ  Sereď

Za 2 kg
papiera 1 balíácšek hygienickyách vreckoviek

Za 5 kg
papiera 1 kotuá cšik toaletneáho papiera

Za 1 kg
papiera

5 centov (0,05 €), pricšom peniaze
sa vyplaá cajuá  azš  pri hmotnosti

papiera nad 300 kg

DRUH NÁDOBY  /
FREKVENCIA VÝVOZU 

Frekvencia
vyávozu 1x za 7

dníá

Frekvencia
vyávozu 2x za 7

dníá

110 litroveá  odpadoveá  vrece
urcšeneá  pre maleá  prevaádzky

v rodinnom dome, byte alebo
nebytovom priestore

58,30 €/rok 116,60 €/rok

50 litrovaá  zbernaá  naádoba 46,11 €/rok 92,22 €/rok

110 litrovaá  zbernaá  naádoba 101,44 €/rok 202,88 €/rok

120 litrovaá  zbernaá  naádoba 110,66 €/rok 221,32 €/rok

240 litrovaá  zbernaá  naádoba 221,32 €/rok 442,64 €/rok

1100 litrovaá  zbernaá  naádoba 775,39 €/rok 1550,78 €/rok

Veľkoobjemovyá  kontajner
o objeme 7000 litrov urcšenyá

pre praávnickeá  osoby s veľkyám
pocštom zamestnancov

4192,30 €/rok 8384,60 €/rok

Pre  ďalšie  informácie  týkajúce  sa  jarného  a jesenného  zberu  veľkoobjemových  odpadov
a elektroodpadov  spred  rodinných  domov  a vývozu  komunálneho  odpadu  počas  sviatkov
sledujte  prosím  webstránku  mesta  –  www.sered.sk a počúvajte  mestský  rozhlas.  Ďakujeme!
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Prvé týždne fungovania nocľahárne

Boli ste už pozvaní na návštevu 
do Prezidentského paláca?

Moderné technológie 
v Dennom Centre POMOCNÍČEK

Vianočný beh spojený s pomocou 
pre týrané a opustené zvieratá

Máme za sebou prvé týždne 
fungovania nocľahárne pre 
občanov bez domova v réžii 
mesta. Jej služby využilo 
v decembri  2017  dohroma-
dy  jedenásť klientov.  Boli 
však aj dni, kedy v nej spa-
lo iba šesť záujemcov. 
  Keďže boli vianočné sviat-
ky a  na ulici sme nechce-
li nechať nikoho, poskytli 
sme v  nocľahárni ubytova-
nie aj pre tých, ktorí nema-
jú v Seredi trvalý pobyt. Jed-
na  bezdomovkyňa  bola  do-

konca v  očakávaní narode-
nia dieťatka. Keďže však ani 
ona, ani jej partner nemajú 
v  Seredi trvalý pobyt, tak 
sme im po skončení vianoč-
ných a  novoročných sviat-
kov zabezpečili prevoz do 
miesta ich trvalého pobytu 
– do Šale. Oboch sme samo-
zrejme nevyložili len tak na 
ulici, ale odviezli sme ich do 
ubytovacieho zariadenia, 
ktoré prevádzkuje mesto 
Šaľa. Správca tohto zariade-
nia, mimochodom poslanec 

šalianskeho zastupiteľstva, 
nás v stručnosti oboznámil 
aj s ich ubytovacím poriad-
kom a pravidlami, ktoré 
musia ich klienti rešpekto-
vať a dodržiavať. 
  Nocľaháreň   v  Seredi je 
otvorená každý deň, vrá-
tane víkendov a  sviatkov. 
Vždy od 19,00 hod. do 7,00 
hod. nasledujúceho dňa. 
Služby v  nej budú posky-
tované do 16. marca tohto 
roku.

sIlvIa adaMčíková  

Päť žiačok našej Cirkevnej 
základnej školy v Seredi 
takouto návštevou začalo 
nový rok 2018. Dňa 01. 01. 
2018 naša druháčka Lucka 
Kurbelová, piatačky Veroni-
ka Baričiaková, Henrietka 
Lenčéšová, Emka Takáčová 
a šiestačka Ninka Dudiňá-
ková boli ako koledníčky 
Dobrej noviny zaniesť ra-
dostné posolstvo Vianoc aj 
prezidentovi Slovenskej re-
publiky Andrejovi Kiskovi a 
jeho spolupracovníkom. Spo-
lu s koledníkmi z Prievidze a 
Ľubice im zaspievali vianoč-
né piesne a zavinšovali aj 
do nového roku. Stretnutie 
s pánom prezidentom bolo 
veľmi srdečné a všetci bu-
deme ešte dlho spomínať na 
Nový rok 2018. Tesne pred 
sviatkom „Troch kráľov“ 
prijala skupinku koledníkov 
Dobrej noviny na pôde Mi-
nisterstva školstva aj minis-

terka Martina Lubyová.
„Som presvedčená, že 

podobné záslužné aktivi-
ty, ktoré reálne pomáhajú 
zlepšovať život ľuďom v me-
nej rozvinutých regiónoch 
sveta, je potrebné podporo-
vať. O to viac, že tento rok je 
zbierka určená primárne pre 
deti, mamičky a budúce ma-
mičky,“ uviedla ministerka 
školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Martina Lubyová. 
Dobrú novinu a jej ťažis-
kový projekt v súčasnom 
ročníku predstavil riaditeľ 
Dobrej noviny Marián Čau-
čík. „Okrem toho, že vďaka 
vyzbieraným prostriedkom 
môžme pomôcť každoročne 
približne tridsiatim projek-
tom v Keni, Ugande, Južnom 
Sudáne a Etiópii, Dobrá no-
vina je dôležitá ako akcia 
solidarity, cez ktorú sa deti 
a mladí dozvedajú o živote 
svojich rovesníkov v afric-

kých krajinách a môžu pre 
nich niečo konkrétne uro-
biť. Neformálne vzdelávanie 
spojené s konkrétnou akciou 
je osvedčenou formou hod-
notového občianskeho vzde-
lávania, prostredníctvom 
ktorého sa stávajú zrelými 
členmi našej spoločnosti.”

Viac ako 25 000 dobrovoľ-
níkov v 23. ročníku Dobrej 
noviny skvele reprezento-
vali na stretnutí s minister-
kou školstva malí koledníci 
z Podunajských Biskupíc. 
Na Nový rok sa zástupcovia 
koledníkov Dobrej noviny 
z Podhorian zúčastnili tiež 
novoročnej sv. omše so Sv. 
Otcom Františkom v Bazi-
like sv. Petra. Spolu s koled-
níkmi z Nemecka, Rakúska 
a Maďarska, tam okrem vin-
šovania vyprosovali pokoj 
celému svetu.

andrej Macho, 
erko sereď  

Denné Centrum POMOC-
NÍČEK v Seredi už vyše dva 
roky poskytuje odborné 
terapie deťom s  telesným 
a  mentálnym postihnutím. 
Zastrešujem terapie na roz-
voj motorických zručností, 
ako aj na rozvoj mentálnej 
stránky.

 POMOCNÍČEK o.z., kto-
ré centrum prevádzkuje, sa 
snaží rôznymi spôsobmi zís-
kavať financie na zakupova-
nie nových pomôcok a mo-
derných technológií. Práve 
vďaka dotácii od mesta Se-
reď vo výške 2.750€  v kom-
binácii s vlastnými zdrojmi 
sa môže Denné Centrum 
POMOCNÍČEK pochváliť 
unikátnou technológiou.   

Je ňou očná navigácia Tobii 
Dynavox. Prostredníctvom 
špeciálnej myšky – lište 
pripevnenej na monitore, 
ovládajú deti očami kur-
zor na obrazovke, pretože 
máloktoré hendikepované 
dieťa má natoľko vyvinutú 
jemnú motoriku, aby ovlá-
dalo bežnú PC myš. Vďaka 
rôznym softvérom je táto 
technológia nápomocná 
deťom s  rôznym stupňom 
postihnutia.   Jednoduchšie 
programy slúžia na zrakovú 
stimuláciu, pretože udrža-
ním pohľadu na monitore, 
či sledovaním objektov na 
obrazovke, je dieťa odmene-
né svetelným a  zvukovým 
podnetom. Táto technológia 

je však aj možnosťou alter-
natívnej komunikácie, pre-
tože pohľadom môžu deti 
vyberať napríklad komuni-
kačné kartičky, písať slová 
či vety a  vďaka hlasovému 
výstupu vedia tak vyjadriť 
svoje potreby či pocity. Táto 
technológia otvára mno-
hým deťom nové možnosti.

Sme radi, že vďaka rôz-
nym grantovým progra-
mom, sponzorom ako aj vďa-
ka pomoci od mesta Sereď 
môžeme deťom poskytovať 
nové možnosti napredova-
nia.

Ďakujeme, že nám pomá-
hate pomáhať!

MIchaela MIškolcIová, 
poMocníček  

Cyklistický klub AB Sereď 
usporiadal v deň najkraj-
ších sviatkov v roku 3. roč-
ník vianočného behu. Štart 
bol v doobedňajších hodi-
nách z Námestia slobody a 
miernym tempom účast-
níci bežali po cykloceste 
do Váhoviec a späť.  O nad-
šencov behu nebola vôbec 
núdza a aj napriek zime 
nikomu nechýbal úsmev 
na tvári.
  Celý vianočný beh mal 

charitatívny podtón, na-
koľko bol spojený so zbier-
kou pre OZ Tulák. Pre opus-
tené a týrané zvieratá sa 
zbierka konala už niekoľko 
dní v jednej z miestnych 
kaviarní a tak sa obe tieto 
myšlienky práve v deň Via-
noc spojili a výsledok bol 
ohromujúci. Ľudia s dob-
rým srdcom pre útulok da-
rovali množstvo vriec gra-
núl, konzerv, deky, čistiace 
potreby, utierky a všetko to, 

čo útulku určite pomôže. 
K materiálnej pomoci pri-
budla aj finančná vo výške 
140,- €.

 OZ Tulák si pomoc veľmi 
váži, veď takejto pomoci 
pre akýkoľvek útulok nik-
dy nie je dosť. Za uskutoč-
nenie krásnej myšlienky 
vyjadrujú každému veľkú 
vďaku, no najväčšiu radosť 
budú mať isto nevinní psí-
kovia s neľahkým osudom.

 Iveta tóthová 
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PROGRAM KINA NOVA
FEBRUÁR 2018

www.kinonova.sered.
sk
ZMENŠOVANIE / Down-
sizing /
1-3.-4.2.2018 štvrtok 
19:30 2D, sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D
Matt Damon ako desa-
ťcentimetrový začne 
konečne poriadne žiť. 
Komédia. 
Hrajú: Matt Damon, 
Christoph Waltz, Hong 
Chau, Kristen Wiig.  
USA, 135 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: COCO / Coco / 
2.2.2018 piatok 16:30 2D 
Nikdy ste nazatúžili 
stretnúť svojich predkov? 
Animák. 
Hrajú: Gael García Bernal, 
Benjamin Bratt, Renee 
Victor, Anthony Gonzalez.  
USA, 109 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

DAJ MI TVOJE MENO / 
Call Me By Your Name / 
2.-3.2.2018 piatok 21:15 
2D, sobota 18:30 2D 
Milostný príbeh odohrá-
vajúci sa počas horúceho 
leta na talianskom vidie-
ku nominovaný na tri 
Zlaté glóbusy. 
Hrajú: Armie Hammer, Ti-
mothée Chalamet, Micha-
el Stuhlbarg, Amira Casar, 
Esther Garrel.  
USA, 132 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

JA, TONYA / I, Tonya / 
2.-4.2.2018 piatok 19:00 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Nikdy som nebola dobré 
dievča! Čierna komédia 
podľa skutočnej udalosti. 
Hrajú: Margot Robbie, 
Sebastian Stan, Mckenna 
Grace, Allison Janney, Ju-
lianne Nicholson, Bojana 
Novakovic, Caitlin Carver, 
Catherine Dyer, Joshua 
Mikel, Cara Mantella, 
Jason Davis, Jason Mac-
Donald.  
USA, 119 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI : JO NESBØ - 
ČASOVAŇA DOKTORA 
PROKTORA / Doktor 
Proktors tidsbadekar / 
3.-4.2.2018 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 

Časovaňa Doktora Prokto-
ra je už druhý film založe-
ný na detskom knižnom 
bestselleri Jo Nesba o tak 
trochu šialenom vynález-
covi Doktorovi Proktorovi. 
Hrajú: Emily Glaister, Eilif 
Hellum Noraker, Gard B. 
Eidsvold.  
NOR, 95 min., SD, MP, 
vstupné 2D 3€

FK: NA KONCI SVETA / 
God’s Own Country / 
6.2.2018 utorok 19:30 2D 
Život chovateľa oviec 
obráti naruby príchod ru-
munského migranta. 
Hrajú: Josh O´Connor, 
Alec Secareanu, Ian Hart.  
GBR, 104 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

Eurokino: POTVORA / En 
Frygtelig kvinde / 
7.2.2018 streda 19:30 2D 
Pri výbere žien si treba 
radšej dávať pozor.. 
Hrajú: Anders Juul, 
Amanda Collin, Rasmus 
Hammerich, Nicolai Jan-
dorf Klok
DNK, 86 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV 
SLOBODY / Fifty Shades 
Freed / 
8.-9.-10.-11.-14.2.2018 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D, 
streda 20:30 2D 
Nenechajte si ujsť vyvr-
cholenie. 
Hrajú: Jamie Dornan, 
Dakota Johnson, Luke 
Grimes, Rita Ora, Ashleigh 
LaThrop, Laura Jacobs.  
USA, 105 min., ST, MP 18+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: SNEHOVÁ 
KRÁĽOVNÁ: TAJOM-
STVO OHŇA A VODY / 
Snezhnaya korolova 3: 
Ogon i led / 
9.-10.-11. 2.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
3D, nedeľa 16:30 2D 
Pokračovanie populárnej 
animovanej série je opäť 
plné dobrodružstva, zába-
vy i kúziel.  
RUS, 80 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PAŘÍŽ 15:17 / The 15:17 to 

Paris / 
9.-10.2.2018 piatok 21:15 
2D, sobota 18:30 2D 
Tvárou v tvár strachu 
dokážu obyčajní ľudia 
neobyčajné veci vo filme 
Clinta Eastwooda poďla 
skutoćnej udalosti.  
Hrajú: Judy Greer, Jenna 
Fischer, Thomas Lennon, 
Jaleel White.  
USA, 120 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

NIŤ Z PRÍZRAKOV / 
Phantom Thread / 
11.-14.2.2018 nedeľa 
20:45 2D, streda 18:00 2D 
Trojnásobný držitel Osca-
ra Daniel Day-Lewis hrá 
v dráme Niť z prízrakov 
čudáckeho módneho ná-
vrhára, ktorému do života 
vstúpila láska a skoro ho 
zničila. 
Hrajú: Daniel Day-Lewis, 
Lesley Manville, Vicky 
Krieps, Camilla Ruther-
ford.  
USA, 130 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: CHLAPI NEPLAČÚ / 
Muškarci ne plaču / 
13.2.2018 utorok 19:30 
2D 
Ani dvadsať rokov nestačí 
na to, aby ste zabudli na 
vojnu.  
Hrajú: JBoris Isaković, 
Leon Lučev, Emir Hadži-
hafizbegović .  
SVN, 98 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

ČIERNY PANTER / Black 
Panther / 
15.-16.-17.2.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 3D 
Čierny Panter musí vyu-
žiť všetky schopnosti, aby 
zabránil vojne, ktorá by 
ohrozila Wakandu aj celý 
svet. 
Hrajú: Chadwick Bose-
man, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong‘o, Danai 
Gurira, Martin Freeman, 
Forest Whitaker, Andy 
Serkis.  
USA, 126 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: COCO / Coco / 
16.2.2018 piatok 16:30 2D 
Nikdy ste nazatúžili 
stretnúť svojich predkov? 

Animák. 
Hrajú: Gael García Bernal, 
Benjamin Bratt, Renee 
Victor, Anthony Gonzalez.  
USA, 109 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

THE DISASTER ARTIST / 
The Disaster Artist / 
16.-18.2.2018 piatok 
19:00 2D, nedeľa 20:45 
2D 
Skutočný príbeh o vzniku 
a nakrúcaní jedného z 
najhorších filmov všet-
kých čias. Komédia. 
Hrajú: James Franco, 
Dave Franco, Seth Rogen, 
Josh Hutcherson, Zac 
Efron, Alison Brie.  
USA, 104 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: SNEHOVÁ 
KRÁĽOVNÁ: TAJOM-
STVO OHŇA A VODY / 
Snezhnaya korolova 3: 
Ogon i led / 
17.-18.2.2018, sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Pokračovanie populárnej 
animovanej série je opäť 
plné dobrodružstva, zába-
vy i kúziel.  
RUS, 80 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

OBYČAJNÁ TVÁR / Won-
der / 
17-18.2.2018 sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Dojímavý príbeh o tom, 
aké ťažké je pre malého 
chlapca zapadnúť medzi 
rovesníkov v škole, ktorí 
sú úplne iní...úplne oby-
čajní 
Hrajú: Julia Roberts, 
Owen Wilson, Jacob 
Tremblay.  
USA, 113 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: MANIFESTO / Mani-
festo / 
20.2.2018 utorok 19:30 
2D 
Cate Blanchett v trinás-
tich rôznych filmových 
kolážach. 
Hrajú: Cate Blanchett.  
DEU, 95 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

Eurokino: TRI SLOVÁ / 
Nøgle hus spejl / 
21.2.2018 streda 19:30 2D 
Láska kvitne v každom 

veku a na každom mieste. 
Romantická drama. 
Hrajú: Ghita Nørby, Sven 
Wollter, Trine Pallesen, 
Jens Brenaa.  
DNK, 91 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

PODOBA VODY / The 
Shape of Water / 
22.-23.2.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D 
Život Elisy sa zmení, keď 
objaví prísne tajný expe-
riment. Sci-fi od Guiller-
ma del Tora. 
Hrajú: Sally Hawkins, 
Octavia Spencer, Michael 
Shannon, Richard Jen-
kins, Doug Jones, Michael 
Stuhlbarg.  
USA, 119 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: PRAČLOVEK / 
Early Man / 
23.-24.-25.2.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Neohrozený jaskynný 
muž Dug sa snaží uchrá-
niť svoj domov a kmeň 
pred veľkou hrozbou. 
Animák. 
GBR, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

VEČNE TVOJA NEVERNÁ 
/ Věčně tvá nevěrná / 
23.-24.-25.2.2018 piatok 
19:00 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:45 2D 
Aby zachránili manžel-
stvo musia sa pristihnúť 
in flagranti. Bláznivá hra 
môže začať. 
Hrajú: Lenka Vlasáková, 
Vilma Cibulková, Saša 
Rašilov, Pavel Kříž, Josef 
Lábus, Andrea Hoffman-
nová.  
CZE, 92 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

THE POST: AFÉRA V 
PENTAGONE /
 The Post / 
24.-25.2.2018 sobota 
20:30 2D, nedeľa 18:30 
2D 
Tom Hanks a Meryl 
Streep sa pod taktovkou 
Stevena Spielberga pustia 
do boja s vládnou maši-
nériou. 
USA, 116 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: ROCK´N ROLL / Roc-
k´n Roll / 
27.2.2018 utorok 19:30 2D 
Filmový herec sa musí 
vysporiadať so svojím 
„prepadom“ v popularite 
u mladých žien. 
Hrajú: Guillaume Canet, 
Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche, Yvan Attal, 
Johny Hallyday, Ben Fos-
ter.  
FRA, 123 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

Eurokino: TAK KÁŽE 
BOH / Gud taler ud / 
28.2.2018 streda 19:30 2D 
Uštipačný, sarkastický a 
dojímavý rodinný portrét 
inšpirovaný slávnou bio-
grafiou dánskeho drama-
tika Jensa Blendstrupa. 
Hrajú: : Søren Malling, 
Marie Askehave, Lisa Nils-
son, Mads Ole Langelund 
Larsen, Mads Riisom.  
DNK, 86 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

PRIPRAVUJEME
NOČNÁ HRA, WINCHES-
TER, ČERVENÁ VOLAV-
KA, VČIELKA MAJA 2, 
STRUNY ČASU, PRIANIE 
SMRTI, TOMB RAIDER, 
POMSTA, PACIFIC RIM: 
POVSTANIE, PETER RAB-
BIT, MÁRIA MAGDALÉNA, 
READY PLAYER ONE, 
SHERLOCK GNOMES

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ
Predaj a predpredaj vstu-
peniek 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 pre-
daj a rezervácie vstupe-
niek na: www.kinonova.
sered.sk

DIGITALIZÁCIU A MO-
DERNIZÁCIU KINA NOVA 
SEREĎ FINANČNE POD-
PORIL AUDIOVIZUÁLNY 
FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS
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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

JANUÁROVÉ  ZĽAVY  
V  KNÍHKUPEcTVE  SLNEČNIcA 

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

FEBRUÁROVÉ  ZĽAVY  
V  KNÍHKUPEcTVE  SLNEČNIcA 
    • 10% valentínska zľava na knihy o láske, romantické knihy, 

knihy pre ženy

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

Albatros Media Slovakia s.r.o. a Marenčin PT spol. s r.o. a tak ušetriť 
na poštovnom. 

Informujte sa na: 
tel. č.:  0948 886 543  alebo  

email: slnecnica@sered.sk   alebo www.slnecnica.sered.sk   

PONUKA  PRÁcE  - VOĽNÉ PRAcOVNÉ MIESTO
Správa majetku Sereď, s.r.o.

hľadá  zamestnanca na pracovnú pozíciu:
ÚDRŽBÁR – ELEKTRIKÁR 

stručná charakteristika práce:
    • vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku spoločnosti a mesta Sereď,

    • vykonávanie opráv, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických, elektrických strojov 
a zariadení,

    • oprava bleskozvodov a elektrických vedení v budovách,
pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke, rozvrhnutý 

rovnomerne. 

výmera dovolenky: o týždeň viac ako podľa Zákonníka práce
nástup: po dohode, skúšobná doba 3 mesiace

priemerná mesačná mzda s odmenami: min. 700 EUR čistého po skúšobnej dobe

SPRÁVcA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA
stručná charakteristika práce:

    • starostlivosť o trávnaté a umelé plochy futbalového štadióna (kosenie, polievanie, hnojenie, 
zametanie, odhŕňanie snehu),

    • kontrolovanie technického stavu spravovaných objektov,
    • zabezpečovanie bežných opráv spravovaných objektov, 

    • vydávanie dresov a športového náradia pre futbalové družstvá.
       pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke,    rozvrhnutý 

nerovnomerne 

výmera dovolenky: o týždeň viac ako podľa Zákonníka práce

nástup: ihneď, resp. po dohode, skúšobná doba 3 mesiace

priemerná mesačná mzda s odmenami: min. 400 EUR čistého po skúšobnej dobe

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na: 
sms.konatel@gmail.com alebo telefonicky na:  0917 972 114

Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príleži-
tosť na zviditeľnenie Vašej 
firmy, alebo akcie ktorú 
organizujete v meste Se-
reď a jeho okolí na novo 
osadenom LED PANELI 
na Cukrovarskej ul. LED 
panel o rozmeroch 7,7 m x 
1,1 m je viditeľný z Cukro-
varskej ul., na ktorej trvale 
žije 1200 občanov mesta a 
sú na nej umiestnené via-
ceré obchodné prevádzky 
so stovkami návštevníkov 
denne. Panel je dobre vidi-
teľný aj z hlavnej cesty na 
Cukrovarskej ulici, ktorou 
vodiči prichádzajú na ne-
ďalekú križovatku. Spus-

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

Ak máte záujem o 
umiestnenie reklamy kon-
taktujte riaditeľa Domu 
kultúry Sereď, Mgr. Františ-
ka Čavojského,  tel: 0911 424 
083, riaditeldk@sered.sk.

 
Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, Obchodné centrum NOVA,     Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre, konferencie, rokovania, koncerty, divadelné 
predstavenia, spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu a prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú a vydavateľskú činnosť.

Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba: +421 907 321 710 
 Nájomné zmluvy: +421 917 972 114
Mail: sms.konatel@gmail.com, web:  www.sms.sered.sk

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné 
nebytové priestory  v MsKS NOVA, kde sa nachádza 3D kino, 

reštaurácie, obchody:

V ponuke sú tri  miestnosti na poschodí v obchodnej časti 
MsKS NOVA, každá z nich má plochu 40 m2, samostatný 

vchod, jedna z nich je miestnosť bez okien. 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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Erasmus+ sa rozšíri, grantov bude viac
Lídri EÚsadohodli na
značnomposilnení prog-
ramuErasmus+prevšetky
kategórie študentovaj zo
znevýhodneného
prostredia.

Program Erasmus+ pre vzdelá-
vanie, odbornú prípravu, mlá-
dež a šport má za sebou re-
kordný rok.
Oproti minulému roku sa je-

ho rozpočet zvýšil o 7,5 per-
centa. EÚ tak investovala re-
kordných 2,27 mld. eur na pod-
poru mobility 725000 Európa-
nov, informuje portál eras-
musplus.sk
Vďaka grantu tak mladí ľu-

dia mohli študovať, vyučovať,
absolvovať odbornú prípravu,
pracovať alebo vykonávať dob-
rovoľnícku činnosť v zahrani-
čí. Len vysokoškolské inštitú-
cie v akademickom roku
2015/2016 mohli vďaka nemu
vyslať a prijať 330000 študen-
tov a vyučujúcich.
Najviac účastníkov vysiela-

jú Francúzsko, Nemecko
a Španielsko. Naopak, najviac
účastníkov smeruje do Špa-
nielska, Nemecka a Spojeného
kráľovstva.

PosilnenýErasmus+
Ambíciou programu je podpo-
riť 3,7 percenta mladých ľudí
v EÚ do roku 2020.
Informácie o možnostiach

im poskytne aj mobilná apli-

kácia Erasmus+, ktorú si od jú-
na 2017 stiahlo vyše 22000 po-
užívateľov.
Lídri EÚ sa v novembri mi-

nulého roka dohodli na zin-
tenzívnení mobility a výmen
a na značnom posilnení a roz-
šírení programu Erasmus+.
„Vyzvali sme vedúcich

predstaviteľov EÚ, aby praco-

vali na sprístupnení mobility
pre všetkých do roku 2025 tak,
aby program oslovil aj ľudí zo
znevýhodnených skupín,“ po-
vedal komisár pre vzdeláva-
nie, kultúru, mládež a šport
Tibor Navracsics.
V roku 2016 sa vyčlenilo 200

miliónov eur na podporu pro-
jektov spolupráce a sociálneho

začlenenia. Aktívny bol najmä
sektor mládeže s projektmi za-
meranými na utečencov.
EÚ tiež podporila vypraco-

vanie stratégií na predchá-
dzanie radikalizácii a podporu
začlenenia znevýhodnených
študentov.
Predseda Európskej komisie

Jean Claude Juncker vyzval

vedúcich predstaviteľov EÚ,
aby do roku 2025 zdvojnásobili
účasť mladých ľudí na progra-
me Erasmus+ (z 3,7 na 7,5 per-
centa), čo si bude vyžadovať
rozpočet vo výške 29,4 miliar-
dy eur na roky 2021 – 2027.

Generácia Erasmus+
Mladí ľudia vďaka pôsobeniu

v zahraničí získavajú neoce-
niteľné skúsenosti, sociálne,
a medzikultúrne zručnosti,
rozhľad a rozvíjajú svoje
schopnosti kritickymyslieť.
Mnohí z nich sa spätne po-

dieľajú aj na vylepšení progra-
mu. Napríklad z ich diskusie
prostredníctvom platformy
Erasmus+ Generation Online
Meeting Point, ktorú zriadila
Európska komisia, vyplynuli
desiatky užitočných návrhov,
ako rozšíriť program
Erasmus+.

(VJU, erazmusplus.sk)

Program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie. FOTO: PIXABAY

Slovenské čísla
l V rámci mobility v oblasti
vzdelávania a stáží sa do 338
slovenských projektov vla-
ni zapojilo 11184 účastníkov,
ktorí celkovo využili granty
v hodnote 19,03 milióna
eur.
l Najviac študentov a pra-
covníkov z vysokých škôl na
Slovensku posielali do za-
hraničia v rámci programu
Erasmus+ Univerzita Ko-
menského v Bratislave,
Ekonomická univerzita
v Bratislave a Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bys-
trici.
l Najčastejšie hostiteľské
krajiny Slovákov boli Česká
republika, Poľsko a Španiel-
sko.

Masaryčku majú
slovenskí študenti radi
Štyri veci, ktoré saSlová-
komnaMasarykovej
univerzitev Brne rátajú.

Na českých verejných vyso-
kých školách aktuálne študuje
podľa portálu idnes.cz 6-krát
viac Slovákov ako pred 17 rok-
mi. Študijné programy v tom
čase navštevovalo viac ako
3700 Slovákov, dnes je ich viac
ako 22 000, čo je viac ako polo-
vica všetkých zahraničných
študentov.
Jednou z najobľúbenejších

škôl je Masarykova univerzita
v Brne. Vedie nielen vďaka
geografickej blízkosti a študij-
ným podmienkam a progra-
mom, jej študentom spríjem-
ňujú štúdium aj iné veci.

1. Prihláška
V Česku fungujú elektronické
prihlášky takmer na všetkých
väčších i menších univerzi-
tách a navyše sú výrazne lac-
nejšie oproti tým slovenským.
Masarykova univerzita (MU)

prijíma elektronické prihlášky
už desať rokov. Podľa slov ho-
vorkyne MU Terezy Fojtovej
uchádzači môžu prihlášku
nielen podať, ale tiež zaplatiť
priamo z domu.
„Každý uchádzač môže sle-

dovať celý proces svojho prijí-
macieho konania priamo v in-
formačnom systéme univerzi-
ty, ktorý ho potom sprevádza

po celú dobu štúdia,“ uviedla
Fojtová.

2. Štipendiumnabývanie
Slovák študujúci v Česku má
nárok na všetky druhy štipen-
dií, ktoré škola poskytuje. Naj-
obľúbenejším štipendiom me-
dzi Slovákmi je ubytovacie šti-
pendium, ktoré vypláca každá
štátna univerzita v Česku.
NaMasarykovejuniverzite si

vysokoškoláci dvakrát do roka
prilepšia rozpočet celkovo
o šesťtisíc korún, čo je v pre-
počte asi 220 eur.
Hovorkyňa univerzity upo-

zorňuje, že výška príspevku sa
odvíja od výšky príspevku,
ktorý dostanú zo štátneho roz-
počtu. Peniaze prídu študen-
tovi na účet.

3. Špičkoví akademici
Masarykova univerzita inves-

tovala niekoľko miliárd korún
na vedu a výskum. Mnohé la-
boratóriá ponúkajú vybavenie
porovnateľné so špičkovými
laboratóriami v zahraničí.
„Pre mladých vedcov je at-

raktívna ponuka skvelého zá-
zemia a možnosti vybudovať si
tu vlastný tím, na čo by v za-
hraničí potrebovali oveľa viac
času,“ povedala Fojtová.

4. Budúci nástupnýplat
Nástupné platy čerstvých ab-
solventov univerzity sú za po-
sledných dvadsať rokov na
historickommaxime.
Tradične najviac zarábajú

informatici. nasledujú absol-
venti fakulty sociálnych štúdií
a ekonómovia.
Po nich nasledujú absolven-

ti pedagogickej a právnickej
fakulty.

(sme)

Masarykova univerzita v Brne. FOTO: MUNI.CZ

Vysokoškolákom budujú
relaxačné zóny
Čozaujímavéponúkajú
domáceuniverzity svojim
študentom?

V areáli Fakulty sociálnych
a ekonomických vied Univer-
zity Komenského v Bratislave
na bratislavských Mlynských
luhoch vzniká komunitná
záhrada pre študentov a za-
mestnancov fakulty. Cieľom
komunitných záhrad je po-
skytnúť možnosť dopestovať
si vlastné plodiny (ovocie, ze-
leninu, bylinky a podobne),
respektíve skrášliť prostredie
kvetinovou výsadbou či vy-
budovaním spoločnej rela-
xačnej či inej zóny.

Študenti mediamatiky Fa-
kulty humanitných vied Ži-
linskej univerzity majú
v rámci ročníkového projektu
možnosť riešiť aj kampane
a reklamu pre konkrétne fir-
my na facebooku. Podľa zá-
stupkyne vedúceho katedry
Bronislavy Jakubíkovej to
študentom umožňuje spolu-
práca s firmou, ktorej hlav-
ným podnikateľským záme-
rom je reklama na facebooku.
Študenti sa môžu vzdelávať

v internetovom marketingu,
ktorý zastrešujú bývalí absol-
venti, ktorí sú buď vo vlast-
ných firmách, alebo sú súčas-
ťou iných firiem.
Trnavská univerzita v Tr-

nave umožňuje študovať

program Vzdelávanie a zdra-
votníctvo v rozvojovej spolu-
práci. Je zatiaľ jediným na
Slovensku, ktorý sa venuje
oblasti vzdelávania a kom-
plexnej starostlivosti o deti
v ranom veku. Prebieha sú-
bežne na Pedagogickej fakul-
te a Fakulte zdravotníctva
a sociálnej práce TU.

Študenti Fakulty záhrad-
níctva a krajinného inžinier-
stva Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre
majú k dispozícii dve oddy-
chové zóny.
Prvá vznikla na Hospodár-

skej ulici, ďalšia v budove na
Tulipánovej ulici.

(or)

Prednášky a semináre nie sú všetko. ILUSTRAČNÉ FOTO: SME

Vysoké školy
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Domov dôchodcov a  do-
mov sociálnych služieb 
pre dospelých v Seredi 
príjme do pracovného 
pomeru opatrovateľky, 
opatrovateľov s  nástu-

pom ihneď. Záujemcov 
prosíme, aby sa hlásili na 
telefónnom čísle 031/789 
49 33 u mzdovej účtovníč-
ky.“       
 Marta néMethová

Smutná správa zasiahla 
športových fanúšikov. V 
piatok 15. decembra vo veku 
61 rokov zomrel bývalý tré-
ner seredských futbalis-

tov  Tibor Meszlényi.  V  po-
slednom období bojoval 
s  ťažkou chorobou, no boj 
nad ňou žiaľ nezvládol.  
Okrem Serede bol uznáva-

ným trénerom aj  v ďalších 
mestách, napríklad v  Du-
najskej Strede, Šali, Galante 
aj maďarskom   Debrecíne. 
Futbalový svet tak prišiel 

o  vynikajúceho tréne-
ra. Jeho srdce dotĺklo, no 
priaznivci na neho nikdy 
nezabudnú. Česť jeho pa-
miatke !    Iveta tóthová 

Ponuka práce

Zomrel bývalý tréner seredských futbalistov Tibor Meszlényi

✔ Konečné ceny vrátane poplatkov
✔ Odlety aj z Košíc a Popradu
✔ Skúsení predajcovia
    (osobne navštívené stovky hotelov)

✔ Konečné ceny vrátane poplatkov
✔ Odlety aj z Košíc a Popradu
✔ Skúsení predajcovia
    (osobne navštívené stovky hotelov)
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Kynologický klub „Na Kole-
ne“ Sereď pozýva všetkých 
priateľov psíkov na stretnu-
tie každú nedeľu o  9:00 ho-
dine. Hoci momentálne fun-
gujeme v provizórnych pod-
mienkach z  dôvodu riešenia 
vysporiadania pozemku do-
posiaľ využívaného cvičiska, 
pozývame Vás do priestorov 
za vodnou nádržou Koleno 

v  Seredi. Už niekoľko rokov 
sa stretávame v  priateľskej 
atmosfére s  našimi štvor-
nohými miláčikmi, aby sme 
naučili psíkov nielen poslú-
chať, ale hlavne, aby sme im 
lepšie porozumeli a  strávili 
s nimi pekné a veselé chvíle 
v  prírode. Privítame všetky 
vekové kategórie. 
 jana ohrablová

Pozvánka do kynologického klubu
„61 rokov uplynulo, zostali 
však na fotkách,  časom mož-
no stratia farbu, ako kvety na 
chodbách.“

20. októbra 2017 sa zorgani-
zovalo stretnutie po 61 rokoch 
z  osemročnej strednej školy 
v Seredi v budove oproti pošte 
(bývalá židovská škola) ukon-
čená školská dochádzka 8.A 
tr. a  8.B tr. v  šk. roku 1955/56 
triedna uč. p. Vojtechová, 
ktorá už nežije a  p. uč. Radi-

máková, ktorá bola pozvaná. 
Z  dôvodu zdravotných prob-
lémov sa nezúčastnila nášho 
stretnutia.

Navštívili sme ju s  kyticou 
kvetov a pospomínali sme na 
naše školské roky. Stretnutia 
sa zúčastnilo 22 spolužiakov 
zo Seredi, okolia a dvaja z ČR. 
Pri občerstvení a  v  družnom 
rozhovore sa všetci rozhovori-
li kde sa ubrali ich cesty, o ich 
živote v rodinách.

Tomuto stretnutiu pred-
chádzalo stretnutie v  minu-
lom roku 2016 po 60. rokoch. 
Všetci mali dobrý pocit z toho, 
že sme sa takom dlhom čase 
stretli a tak navrhli, že sa bu-
deme stretávať každý rok, pre-
tože 20 spolužiakov už medzi 
nami nie je. Preto som sa roz-
hodla, že o  takomto peknom 
podujatí napíšem do našich 
novín. Niektorí chýbali pre 
zdravotný stav. Kolovali foto-

grafie, ktoré sme si zachova-
li zo školských lavíc. Nálada 
bola dobrá, zaspievali sme si 
s  harmonikou, s  ktorou nás 
sprevádzala p. Glončáková. 
Z  príjemného popoludnia si 
odniesli nové poznatky o  na-
šich spolužiakoch a  dobrým 
pocitom sme sa rozišli a uro-
bili si spoločné foto. 

„Včera je história, zajtra je 
náhoda, dnes je dar“ 
  e. Fenclová

Stretnutie po 61 rokoch
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Základná umelecká škola 
J.F.Kvetoňa v  Seredi zor-
ganizovala v  estrádnej 
sále Domu kultúry vianoč-
né   predstavenie pod ná-
zvom  Ďakovanie anjelom 
strážnym.  Išlo  o  spoločný 
projekt žiakov hudobného 
a tanečného odboru. Názov 
podujatia vyjadroval poďa-
kovanie za dobro a  lásku, 
ktorú ľudia dokážu vytvárať 
pre seba, pre svoje rodiny, 
deti a ľudí navôkol.
  Riaditeľka školy Dagmar 
Šajbidorová pripravila sce-
nár a  dramaturgiu no sa-
motné predstavenie už 
museli zvládnuť žiaci sami. 
A všetko dopadlo na výbor-
nú. Riaditeľka školy bola 
s vystúpením nadmieru 

spokojná: „  Pri spracovaní 
scenára sa mi páčila rôzno-
rodosť jednotlivých vstu-
pov-hra na husliach,akor-
deóne,keyboarde, klavíri,-
saxofónoch,v speve ale tiež 
rozmanité komorné zosku-
penia, komorný spevácky 
súbor,gospelový, husľový, 
akordeónový, saxofónový 
a tiež   tanečné choreogra-
fie,scénické,klasický tanec, 
aj scénky s tematikou..Žia-
ci podali skvelé výkony.A 
naplno si mohli vychutnať 
potlesk hostí   v preplnenej 
sále. Tento projekt organi-
zujeme každoročne a mys-
lím, že sa verejnosti Serede 
naozaj páči, každý rok sa 
tešíme bohatej účasti. Teší 
nás to a motivuje do ďal-

ších aktivít.Hosťom tohto-
ročného projektu bola aj 
p.Jitka Sapara-Fischerová-
-operná speváčka SND z 
Bratislavy, rodinne spätá z 
Jánom Fischerom-Kveto-
ňom, ktorého meno nesie 
naša škola.“

  Žiaci počas vystúpenia 
ukázali všetkým v sále svoj 
talent, výrečnosť, muzikál-
nosť i to, že nepoznajú slovo 
tréma.   Plná sála divákov a 
záverečný potlesk bola pre 
žiakov a  učiteľov dostatoč-
ným poďakovaním i ocene-
ním za vynaloženú snahu 
aj úsilie počas roka. Zároveň 
ale aj výzvou pokračovať 
v  rozvíjaní talentov detí 
a mládeže. 

   Iveta tóthová

Ďakovanie anjelom strážnym 

Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: 
olga.lenicka@petitpress.sk
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