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Oceňovanie občanov mesta Sereď
V obradnej sieni MsÚ 
v Seredi sa dňa 11. janu-
ára konalo slávnostné 
oceňovanie občanov 
mesta. O tom, kto oce-
nenie získa rozhodli na 
novembrovom zasad-
nutí poslanci MsZ.  Z rúk 
primátora si plakety 
Cena mesta a Čestný 
občan mesta prevzali 
štyri osobnosti, ktorí 
sa svojou prácou či voľ-
nočasovou aktivitou 
pričinili o zviditeľnenie 
mesta a jeho rozvoj.

Čestné občianstvo mesta 
Sereď  získal  RNDr. Miro-
slav Nagy DrSc, ktorý od 
01.08.1972 pracuje na Oddele-
ní teoretickej fyziky Fyzikál-
neho ústavu Slovenskej aka-
démie vied v Bratislave. Pôso-
bil na Helsinskej univerzite, 
Ústave jadrovej fyziky Tech-
nickej univerzity vo Viedni, 
na Stanfordovej univerzite v 
Kalifornii, kde je svetoznáme 
centrum SLAC - Stanford Li-
near Accelerator Center - ako 
aj na Arizonskej univerzite v 
americkom Tuscone. Výsled-
ky jeho vedeckej práce boli 
publikované v popredných 
zahraničných časopisoch 
: Physical Review, Nuclear 
Physics, Physics Letters. Zís-
kal spolu s kolegami Prémiu 
slovenského literárneho fon-
du zapreklad knihy význam-
ného nemeckého fyzika 
profesora Hermana Hakena 
podnázvom Kvantovopoľová 
teória tuhých látok, ktorú 
vydala ALFA Vydavateľstvo 
technickej a ekonomickej 
literatúry Bratislava - a SNTL 
Nakladatelství technické 
literatury Praha rok 1987. V 
roku 1990 dostal Cenu SAV a 
v roku 2002 Cenu SÚJV Dub-
na.

 
Ďalším občanom, ktorý zís-
kal čestné občianstvo mes-
ta Sereď je JUDr. Roman 
Paldan, ktorý svoj profesijný 
životopis písať v roku 1964 v 
národnom podniku Chemic-

ké závody Juraja Dimitrova v 
Bratislave. Od roku 1993 bol 
mimoriadny a splnomoc-
nený veľvyslanec v Ruskej 
federácii akreditovaný pre 
Uzbekistan, Kazachstan, 
Turkmenistan, Kirgizstan, 
Tadžikistan, Gruzínsko, Ar-
ménsko, Azerbejdžan a Bie-
losrusko. Svojou prácou sa 
pričinil o dobrú propagáciu 
Slovenska. Po návrate z Rus-
kej federácie bol menovaný 
generálnym riaditeľom sek-
cie ekonomiky a všeobecnej 
správy na Ministerstve za-
hraničných vecí SR. V rokoch 
2002 až 2008 bol mimoriadny 
a splnomocnený veľvyslanec 
SR v Slovinsku. Je nositeľom 
vyznamenania „Rad ruskej 
pravoslávnej cirkvi II. stup-
ňa“ za rozvoj vzťahov medzi 
cirkvami Slovenska a Rus-
kou pravoslávnou cirkvou a 
„Rad Priateľstva“ za upevne-
nie vzťahov medzi národmi 
Ruskej federácie a Slovenska. 
V súčasnosti pracuje ako ria-
diteľ správy účelových za-
riadení Ministerstva zahra-
ničných vecí a európskych 
záležitostí SR.

 
Cenu mesta Sereď zís-
kal BK AŠK Lokomotíva Se-
reď. O to, že basketbal v Sere-
di začal pred 60- timi rokmi 
písať svoju históriu, sa zaslú-
žil Mgr. Ján Kolný po prícho-

de na vtedajšiu Jedenásťroč-
nú strednú školu Sereď.

Viacerí odchovanci a via-
ceré odchovankyne oblie-
kali reprezentačný dres - 
v  juniorskom veku za ČSSR 
hral Peter Bílik, neskôr re-
prezentoval Rakúsko a Slo-
vensko reprezentoval Kri-
vošík, zo žien Adriana Bíliko-
vá -Biermaierová ženy ČSSR 
a Rakúska, Martina Godályo-
vá - Vrťová ženy SR, zúťastni-
la sa OH v r. 2000, Bronislava 
Borovičková juniorky a ženy 
SR, juniorský dres ČSSR resp. 
SR Monika Gajdošová - Bela-
jová, Jozefína Kozová - Brezí-
ková, Mária Kukučková - Ma-
jerčíková a kadetský Andrea 
Horská - Vanková. Eva Sa-
bová - Prekopová v družstve 
junioriek SR získala na MS 
v Brazílii v r. 1997 bronzovú 
medailu. Milan Lihan sa ako 
tréner zaslúžil o zisk zlatých 
medailí junioriek ČCSR na 
ME vo Vigu v r.1975 a bronzo-
vých v Bulharsku v r. 1977. V 
najvyšších súťažiach v ČSSR, 
SR, ČR a v zahraničí štar-
tovali Peter Bílik, Krivošík, 
Lukáš Sečen, Adriana Bíli-
ková - Biermaierová,Marta 
Tanušková, Eva Medovarská 
- Poštrková, Jozefína Kozová 
- Brezíková, Eva Králiková - 
Sabová. Martina Godályová 
- Vrťová,Branislava Boro-
vičková, Alena Kalinayová - 

Hudáková, lvets Koštrnová, 
Andrea Horská -Vanková, 
Zuzana Javorová Stejskalová, 
Darina Hančinová - Vydare-
ná, Eva Sabová - Prekopová, 
Simona Krivosudská a Mi-
chaela Sedláčková.

 
Cenu mesta Sereď získala 
aj  Paulína Kostková, ktorá 
sa po odchode do dôchodku 
zapojila do činnosti Klubu 
dôchodcov na Jesenského ul. 
v Seredi, kde bola v roku 2001 
zvolená do funkcie vedúcej 
klubu. Túto funkciu vykoná-
vala až do roku 2012, kedy do-
šlo k zlúčeniu dvoch klubov 
dôchodcov. V novovytvore-
nom Dennom centre pre se-
niorov pokračuje v aktívnej 
práci a zastáva v ňom pozíciu 
zástupkyne vedúceho DC až 
doteraz Pôsobí aj ako príse-
diaca na súde, osem rokov 
na Krajskom súde v Trnave a 
teraz už piaty rok na Okres-
nom súde v Galante. V sú-
časnosti ako členka výboru 
Základnej organizácie Jedno-
ty dôchodcov Slovenska v Se-
redi a zástupkyňa vedúceho 
Denného centra pre seniorov 
sa podieľa na príprave a prie-
behu rôznych podujatí, ktoré 
sa pripravujú pre našich se-
niorov a je príkladom toho, 
že dôchodkový vek máme 
prežiť a nie iba dožiť. 

  IVeta tóthOVá

Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Sereď
Dňa 07. februára sa na MsÚ 
uskutočnilo slávnostné oce-
ňovanie najúspešnejších 
športovcov nášho mesta za 
súťažné obdobie 2017. Celko-
vo bolo ocenených 73 špor-
tovcov. Ocenenia odovzdá-
val   prímátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi a  vicepri-
mátor mesta Bc. Ľubomír 
Veselický.

V kategórii Jednotlivci 
boli ocenení:
 Denis Šulák
 Matúš Slezák 

 Igor Daniš
 Nina Kopajová
 Peter Janda
 
V kategória Kolektív boli 
ocenení:
 Družstvo   Mladších žia-
kov Asociácie športových 
klubov Sereď pod vedením 
trénera Jozefa Ištóka
 Družstvo   Kadetiek   Aso-
ciácie športových klubov 
Sereď, ktoré trénuje Miloš 
Prochádzka a  asistentkou 
trénera je Linda Prochádz-
ková

 Družstvo Žien  Hádzanár-
skeho klubu Slávia Sereď 
s realizačným  štábom  Zol-
tánom  Bergendim a Mariá-
nom  Mališom.
 Družstvo Prípravky žia-
čok Hádzanárskeho klubu 
Slávia Sereď spolu s tréne-
rom Jozefom Vavrincom 
a Mgr. Milanom Novákom.

 
Naši športovci dosiahli 

úspechy na krajských a  ce-
loslovenských úrovniach, 
Majstrovstvách Slovenska, 
na rôznych medzinárod-

ných turnajoch a súťažiach. 
Všetkým oceneným blaho-
želáme a želáme veľa zdra-
via, životného elánu a úspe-
chov.

Na akordeóne zahral prí-
tomným žiak   Základnej 
umeleckej školy Jána Fis-
hera Kvetoňa Peter Šintal 
pod vedením p.učiteľa  Mgr. 
Adriána Lukácsa   titulnú 
skladbu z  filmu Čiara, Hej 
sokoly.   
 OddelenIe škOlStVa, 
rOdIny, kultÚry a špOrtu 

MSÚ Sereď 

Preberanie daňových priznaní 
za rok 2017 

na Mestskom úrade v Seredi
DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

 oznamuje, že preberanie daňových priznaní 
k dani z príjmov za rok 2017  bude zabezpečovať  
dňa 03.04.2018  v čase od 09:00 h do 17:00 h

 okrem stálych organizačných zložiek 
(najbližšia pobočka Galanta)

aj na adrese: Mestský úrad Sereď, 
Námestie republiky č. 1176/10,  Sereď.
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Čo bude ďalej s uznesením mestského zastupiteľstva k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri ?

Informácie o rokovaní MsZ 15.2.2018

Primátor mesta Ing. Martin 
Tomčányi uznesenie Mest-
ského zastupiteľstva v Sere-
di zo dňa 15.2.2018 k vybudo-
vaniu ubytovne na Novom 
Majeri NEPODPÍSAL a  ani 
nepodpíše. Naďalej trvá na 

svojom stanovisku, ktoré de-
klaroval vo videu 14.12.2017, 
ako aj na Zhromaždení oby-
vateľov mesta Sereď dňa 
5.2.2018. 

V  zmysle zákona o  obec-
nom zriadení odo dňa schvá-

lenia uznesenia poslancami 
na MsZ 15.2.2018 plynie 
10-dňová lehota na podpí-
sanie uznesenia primáto-
rom mesta. Lehota uplynie 
25.2.2018. Keďže uznese-
nie MsZ  v  tejto lehote nie 

je a  ani nebude primáto-
rom mesta podpísané, dňa 
26.2.2018 dochádza k  poza-
staveniu výkonu uznesenia. 

Ak by však poslanci mest-
ského zastupiteľstva trvali 
na tom, aby sa uznesenie 

k  vybudovaniu ubytovne 
na Novom Majeri stalo plat-
ným, do dvoch mesiacov 
od MsZ, teda do 15.4.2018 
by museli zvolať mimoplá-
nované rokovanie MsZ. Na 
tomto mimoplánovanom 

rokovaní by museli toto 
uznesenie trojpätinovou 
väčšinou hlasov všetkých 
poslancov potvrdiť. Ak sa tak 
nestane, uznesenie načisto 
stráca platnosť.  
 OrganIZaČné Odd. MSÚ

Mestské zastupiteľstvo na 
svojom rokovaní 15.2.2018 
prerokovalo :

Správy hlavnej kontrolór-
ky  Mgr. Zuzany Horváthovej  
v členení: Správa o kontrole 
plnenia uznesení Mestské-
ho zastupiteľstva, Správa o 
výsledku kontroly plnenia 
prijatých opatrení na od-
stránenie nedostatkov a ich 
príčin zistených pri vykona-
ných kontrolách v roku 2017, 
Správa  z vykonanej kontro-
ly vybavovania sťažností a 
petícií podaných na mesto 
Sereď v roku 2017, Správa o 
kontrolnej činnosti o ostat-
ných činnostiach hlavnej 
kontrolórky mesta vyplýva-
júcich zo zákona 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
za rok 2017, Správa z vyko-
nanej kontroly zameranej 
na dodržiavanie zákonnosti 
pri dosahovaní príjmov ako 
aj vynaložených výdavkov 
z podujatí organizovaných 
v amfiteátri Sereď rozpočto-
vou organizáciou DK ako aj 
z podujatí organizovaných 
v súčinnosti s mestom Sereď 
za obdobie rokov 2015-2016, 
zameraná najmä na dodr-
žiavanie základných pravi-
diel hospodárenia a Správa 
z kontroly postupu konateľa 
MsBP a splnenia podmienok 
Verejného ponukového ko-
nania /VPK/ na výber stra-
tegického partnera spoloč-
nosti pri uzatvorení Zmluvy 
o nájme nehnuteľností a 
technologických zariadení 
zo dňa 12.11. 2013 a uzatvo-
rení následnej Dohody o 
postúpení práv a povinností 
zo Zmluvy o nájme nehnu-
teľností a technologických 
zariadení zo dňa 14.11. 2013.

Informatívnu správu  
o  príprave a  realizácii pro-
jektov a  Projekte „Riešenie 
bezpečnosti cestnej premáv-
ky na priechodoch pre chod-

cov v meste Sereď – II. etapa 
predložil poslancom  Ing. 
Branislav Bíro.

Poslanci MsZ preroko-
vali a  uzniesli sa na VZN 
č.01/2018,    ktoré dopĺňa 
VZN č. 1/2015 o  financovaní 
základnej umeleckej ško-
ly, materských škôl a  škol-
ských zariadení zriadených 
v  meste Sereď, Všeobecne 
záväznom nariadení mesta 
Sereď č. 2/2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta 
Sereď č. 7/2011 o určení výš-
ky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach, kto-
rých je mesto Sereď zriaďo-
vateľom v znení neskorších 
nariadení . Výška príspevku 
sa v novoprijatom VZN mení 
takto:

a) Príspevok za dieťa sa 
znižuje z 25 € na 20 €. 

b) Zavádza sa rozdielny 
príspevok za dieťa mladšie 
ako 3 roky vo výške 30 €, 
ktorý budú zákonní zástup-
covia uhrádzať naposledy za 
mesiac, v ktorom dieťa do-
vŕši tri roky.

 c) Zavádza sa rozdielny 
príspevok za pobyt dieťaťa 
v materskej škole počas let-
ných mesiacov júl a august 
vo výške 30 €. Tento príspe-
vok budú zákonní zástup-
covia uhrádzať vždy vopred 
do 20-teho dňa predchádza-
júceho kalendárneho me-
siaca, teda za júl do 20. júna 
a za august do 20. júla. Túto 
povinnosť zapracujú riadi-
teľky materských škôl do 
prevádzkových poriadkov 
materských škôl. Zároveň 
o tom budú informovať zá-
konných zástupcov pri zis-
ťovaní záujmu o prevádzku 
počas letných mesiacov. O 
odpustení takéhoto príspev-
ku rozhodne zriaďovateľ za-
mietavo.

Zákonní zástupcovia aj na-

ďalej nebudú uhrádzať prí-
spevky za dieťa: a) ktoré má 
jeden rok pred plnením po-
vinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca die-
ťaťa predloží riaditeľovi ma-
terskej školy doklad o tom, 
že je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi. Je 
to v súlade s ustanoveniami 
§ 28 ods. 6 zákona 245/2008 Z. 
z. a Všeobecne záväznom na-
riadení mesta Sereď č. 3/2018 
zo dňa 15.12.2018 o zrušení 
Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Sereď č. 4/1995 
Udržiavanie čistoty na verej-
ných priestranstvách.

Pri rozdeľovaní dotácii 
mesta  na rok 2018 schválilo 
zastupiteľstvo procedurálne 
návrhy  poslankyne Boženy  
Vydarenej na dotáciu  pre  
ŠKF Sereď vo výške 90  000 
€, pre Asociáciu športových 
klubov Lokomotíva vo výške 
30  000 €,  pre Hádzanársky 
klub Slávia Sereď vo výške 
22  000 €  a  procedurálny 
návrh poslanca  Ing. Mareka 
Loveckého športovému klu-
bu IC Players vo výške 10 000 
€.

Prijatím uznesenia k prvej 
zmene rozpočtu mesta Se-
reď na rok 2018 sa výška príj-
mov mesta bez RO zvýšila 
o  457  082 €. Podstatná časť 
príjmov bola rozdelená pre 
program 4 Vzdelávanie  (Zá-
kladná škola Juraja Fándly-
ho  42  015 €, Základná ško-
la J. A. Komenského 81  405 
€, Materská škola D. Štúra 
69 776 €, Materská škola Ko-
menského ul. 66  871 €, zák-
ladná umelecká škola Jána 
Fischera-Kvetoňa  28  265 €, 
CVČ pri Základnej škole J. 
Fándlyho 4 895 €, CVČ pri 
Základnej škole J.A.Komen-
ského 10 092 €, ŠKD pri ZŠ J. 
Fándlyho 36  018 €, ŠKD pri 
ZŠ J. A. Komenského 28 714 €, 
ŠJ pri ZUŠ J. Fándlyho 12 058 

€, ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského 
14 355 € a na maliarske prá-
ce, statiku, riešenie havarij-
ných stavov rozvodov vody 
a  výmenu stoličiek ďalších 
37 092 € pre školské a pred-
školské zariadenia v Seredi. 

Informatívnu správu 
o  činnosti Mestskej polície 
za rok 2017 zobrali  poslanci 
MsZ na vedomie bez pripo-
mienok.

V bode Územný plán mes-
ta Sereď – Žiadosti o obstara-
nie zmien a doplnkov prijalo 
Msz súhlasné uznesenie č. 
18/2018  k žiadosti spoločnos-
ti Kontrakt SK s.r.o., Sereď. 
Primátor mesta podľa záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v  znení neskorších 
predpisov v zmysle § 13, ods. 
6 výkon  tohto uznesenia po-
zastavil. 

Žiadosť druhého žiadate-
ľa – spoločnosti SLOVATYS, 
spol. s.r.o. Trnava o  obstara-
nie zmien a  doplnkov ÚPM 
poslanci unesením ne-
schválili. 

V  časti programu Nakla-
danie s  majetkom prijali 
uznesenia k  zámerom náj-
mu majetku mesta, prevodu 
majetku mesta a  zriadeniu 
vecného bremena. 

Poslanci prerokovali a pri-
jali súhlasné uznesenia o za-
daní urbanistickej štúdie 
IBV Dolnoečpeňská ulica   
Sereď časť 2a loklita BI -17 
Zuzane Stehelovej  a  urba-
nistickej štúcie IBV Šulekov-
ská ulica, Sereď – Časť 3a lo-
kality BI-17 žiadateľom Adri-
ánovi a  Jane Navrátilovým, 
ako aj žiadosť o  spolupráci 
so Slovmédiou SK spol s.r.o. 
Galanta na rok 2018. 

V poslednom bode progra-
mu rokovania schválili 
poslanci za člena Školskej, 
športovej a  bytovej komisie 
pri MsZ pána Mariána Mali-
ša.  

 OrganIZaČné Odd. MSÚ

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 

v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na nájom nehnuteľného majetku -
Mestské trhovisko na Mlynárskej ulici,

na účel výkonu správy trhoviska

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

    • na úradnej tabuli vyhlasovateľa,  v  sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 
926 01 Sereď,

    • prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
Zámer schválilo MsZ v Seredi  15.  02. 2018                     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v.r.

O Z N Á M E N I E
o nastúpení náhradníka 

na zaniknutý mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Seredi

     Poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
v Seredi Daniela Matušková dňa 20.2.2018  
doručila do podateľne Mestského úradu 
v Seredi dokument „Vzdanie sa mandátu 

poslanca mestského zastupiteľstva mesta 
Sereď“.  Daniele Matuškovej v súlade s § 
25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov zanikol mandát poslankyne 

Mestského zastupiteľstva v Seredi písomným 
vzdaním sa mandátu dňa 20.2.2018. 

     V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 
Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
ak zanikol mandát poslanca mestského 
zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník 

kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 
hlasov vo volebnom obvode, 

v ktorom zanikol mandát. 
     V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 

Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi 
oznamuje, že ako náhradník na uvoľnené 

miesto poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Seredi nastupuje

Ing. arch Róbert Kráľ
s platnosťou dňom vyhlásenia, t.j. 22.2.2018. 

V zmysle  § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení 

neskorších predpisov novo nastúpený 
poslanec zloží sľub na prvom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktorého 
sa zúčastní. Po zložení sľubu sa Ing. arch 

Róbert Kráľ ujme výkonu funkcie poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Seredi. 

Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v.r.

Mesto Sereď
Námestie  republiky 1176/10,

 926 01  SEREĎ
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A  Interpelácie 
JUDr.  Michal Irsák  - písomná  
Predmet interpelácie“ Sered-
ské novinky – print
Otázka: Po odchode p. Sta-
nislavy Janegovej z tvorby Se-
reďských noviniek sa znížila 
kvalita príspevkov publikova-
ných v SN.
Prečo mesto Sereď nezamest-
ná, alebo iným zmluvným 
vzťahom nezabezpečí k „re-
dakcii“ /vydávaniu/ Sere-
ďských noviniek kvalifikova-
ného, odborne zdatného a ne-
stranného novinára, ktorý by 
po odbornej stránke zabezpe-
čil zvýšenie kvality noviniek, 
publikovaných článkov a prí-
spevkov, vydávaných infor-
mácií ale aj ich nestrannosť, 
ako aj celkový vzhľad novi-
niek. 
V  Seredi dňa 15.2.2018                                                            
podpis     Michal Irsák
poslanec  MsZ
Odpoveď primátora:
Na zníženie kvality príspev-
kov publikovaných v  Se-
redských novinkách nebo-
la po ukončení spolupráce 
so Stanislavou Janegovou 
k  30.9.2017 doposiaľ podaná 
žiadna pripomienka.  V  mi-
nulosti ste v  interpelácii 
podanej 28.4.2016  kriticky 
poukázali na to, že SN nie sú 
informácie o  tom, ktorý po-
slanec čo navrhol, že noviny 
sú jednoduché, že je v  nich 
veľa reklamy, že neobsahu-
jú konkrétnejšie informácie 
o  poslancoch, neobsahujú 
informácie o podaných inter-
peláciách a či niekto reviduje 
obsah článkov. Podotýkam, že 
v roku 2016 S. Janegová autor-
kou článkov v SN  bola. 
S Vašim názorom, že sa kvali-
ta príspevkov publikovaných 
v SN po odchode S. Janegovej 
znížila, nesúhlasím. Seredské 
novinky tvoria články de-
siatok autorov, zväčša pravi-
delných prispievateľov, ktorí 
píšu svoje príspevky v  ne-
zmenenej kvalite bez ohľadu 
na to, či jeden autor prestal 
prispievať alebo nie. Ich po-
čet bol v  druhom polroku 
2017nasledovný. 
Autori článkov SN jún 2017: 

RC Mama klub a  HUDRAM, 
Dom kultúry, Gabriela Sme-
rigová, Dagmať Šajbidorová, 
Mariana Kamenská, Juraj 
Kuzma, Stanislava Janego-
vá, Ľubomír Veselický, Marta 
Melayová, Mestská polícia, 
Andrea Šefčíková, N. Dúdiko-
vá, Lucia Paulenková, Teni-
sový klub Sereď, OZ Pomoc-
níček, Oddelenie školstva ro-
diny , kultúry a  športu MsÚ, 
Ružena Scherhauferová, Jana 
Gabrišová, ZO Slovenského 
zväzu chovateľov Sereď 1, Sil-
via Adamčíková, Viera Peško-
vá. 

Autori článkov SN júl – august 
2017: Iveta Tóthová, Stanisla-
va Janegová, Referát životné-
ho prostredia MsÚ, Dagmar 
Šajbidorová, Katarína Valáb-
ková, Oddelenie školstva ro-
diny , kultúry a  športu MsÚ, 
Mariana Kamenská, Trnav-
ská arcidiecézna charita, Ka-
rin Kapustová, Eva Mikušová 
Wongeyová, Jana Gabrišová, 
Gabriela Smerigová, Mário 
Chuidík, Tibor Krajčovič, Slo-
venská Taekwon-Do Alian-
cia, Ľubomír Veselický, Silvia 
Adamčíková, Mária Diková, 
Viera Pešková.

Autori článkov SN september 
2017: Silvia Adamčíková, Ive-
ta Tóthová, Stanislava Jane-
gová, Igor Lehocký, Daniela 
Vašková Kasáková, Viera Peš-
ková, Ekonomické oddelenie 
MsÚ, Organizačné oddelenie 
MsÚ, Mária Diková, Adrián 
Ševeček, , Únia nevidiacich 
a  slabozrakých Slovenska, 
Mária Hronská, Trnavská 
arcidiecézna charita, ZŠ Ju-
raja Fándlyho, DD a  DSS pre 
dospelých Sereď, obyvateľ-
ka mesta E.Š., Martin Bosý, 
Daniela Belancová, Ľubomír 
Veselický, Referát životného 
prostredia MsÚ, Janka Kra-
márová.

Autori článkov SN október 
2017: IDC Holding Sereď, Dom 
kultúry, Daniela Vašková 
Kasáková, Organizačné od-
delenie MsÚ, Referát život-
ného prostredia MsÚ, Viera 

Pešková, Ľubomír Veselický, 
Stanislava Janegová, Iveta 
Tóthová, Ružena Scherhau-
ferová, Milan Novák, N. Ma-
curová, N.Horská, A  Srncová, 
Mestská polícia Sereď, Ondrej 
Urban, Katarína Valábková. 

Autori článkov SN november 
2017: Ľubomír Veselický, Dom 
kultúry, Referát životného 
prostredia MsÚ, Silvia Adam-
číková, Mária Diková, Viera 
Pešková, Mariana Kamen-
ská, Iveta Tóthová, ZŠ Juraja 
Fándlyho, Miroslava Dudá-
šová, Eva Hanusová, Oddele-
nie školstva rodiny , kultúry 
a športu MsÚ, TS zastavneko-
rupciu.sk, Jana Mlynárová, 
Katarína Valábková, Ružena 
Scherhauferová, Stanislava 
Janegová. 

Autori článkov SN decem-
ber 2017: Martin Tomčányi, 
Katarína Valábková, Iveta 
Tóthová, Silvia Adamčíková, 
Dom kultúry, Viera Pešková, 
Ľubomír Veselický, Odde-
lenie školstva rodiny , kul-
túry a  športu MsÚ, Referát 
životného prostredia MsÚ, 
Jaroslav Čomaj, Lucia Rich-
náková, Iveta Tóthová, Výbor 
Matice slovenskej v  Seredi, 
Daniela Vašková, Kasáková, 
Referát krízového riadenia 
MsÚ, Juraj Ďuračka, Jana 
Gabrišová. 

Prijatie kvalifikovaného, od-
borne zdatného a nestranné-
ho novinára súvisí aj s úpra-
vou rozpočtu týkajúceho sa  
výdavkov na mzdu novinára. 
Vo svojej interpelácii ste ne-
špecifikovali konkrétne vý-
hrady a určenie, ktorý z člán-
kov uverejnených v  tlačenej 
forme SN je podľa Vás nekva-
litný a  nestranný. Seredské 
novinky tvoria články viace-
rých autorov a  za ich obsah 
zodpovedajú v plnej miere oni 
sami. Články do printovej po-
doby SN iba vyberala a vyberá 
redakčná rada.
 
Dušan Irsák   INTERPELÁ-
CIE postúpené e-mailom 
z 15.2.2018

1 Na stretnutí s občanmi mes-
ta Sereď 5.2.2018 sme dostali 
prísľub od poslanca národnej 
rady p. Krajňáka. V prípade 
že máte nejaké legislatívne 
problémy, sľubujem že Vám 
v tom pomôžem a budem sa 
snažiť presadiť to v Národnej 
Rade. Pán primátor navrhni-
te pracovný team na riešenie 
tohto problému,   aby sme čo 
najskôr našli zákonnú cestu 
na, kontrolovanie, evidovanie, 
spoplatňovanie,  ľudí ktorý sú 
v našom meste ubytovaní už 
teraz.
Odpoveď primátora: Váš 
návrh nie je interpeláciou. 
Problém, ktorý vyvolal ne-
vôľu obyvateľov Serede v  sú-
vislosti so zamestnávaním 
cudzincov z  tretích krajín 
zapríčinila platná legislatíva 
umožňujúca cudzincom po-
byt na Slovensku na 90-dňové 
turistické víza a  bez plnenia 
podmienok zákona 5/2004 Z. 
z. o  službách zamestnanosti 
vstup do pracovného pomeru 
aj v spoločnostiach na území 
priemyselného parku Sereď 
– Juh. Hľadanie východiska 
zákonným  spôsobom nepri-
slúcha  nejakému  realizačné-
mu tímu  zo Serede, ale záko-
nodarnému  zboru NR SR. Pán 
Krajňák je poslancom NR SR 
a  o  probléme bol dostatočne 
informovaný.

2 Oprava svetelnej signalizá-
cie na križovatke pri lekárni 
po dopravnej nehode mesto 
zaplatilo 2520.-€ Prečo? Bude 
nám to refundované od pá-
chateľa?
Odpoveď primátora: Odstrá-
nenie následkov havárie mo-
torového vozidla sme objed-
nali a uhradili preto, lebo ide 
o majetok mesta a chceli sme,  
aby bola svetelná signalizácia 
funkčná čo najskôr. Poško-
denie verejného osvetlenia 
a  zábradlia ktoré vzniklo pri 
dopravnej nehode 13.01.2018 
bolo uplatnené v  AXA pois-
ťovni kde má škodca zodpo-
vedný za vzniknutú poistnú 
udalosť dojednané povinné 
zmluvné poistenie vozidla 
ktorým bola spôsobená ško-

da a  je vedené pod číslom 
18.20007.0001710.

3 Montáž a demontáž vianoč-
ného osvetlenia    cca 5000.-€ 
nie je to veľa? Kedy bude de-
montované na Námestí Slo-
body?
Odpoveď primátora: Neskor-
šiu demontáž vianočného 
osvetlenia zo stromov na Ná-
mestí slobody so súhlasom 
mesta vykoná  dodávateľ do 
16.2.2018. Výšku a správnosť 
účtovanej ceny dodávateľom 
môžete kedykoľvek skon-
trolovať. Stanovenie ceny je 
výsledkom dohody. Keďže vo 
svojej otázke presne nešpe-
cifikujete konkrétne porov-
návacie kritériá, nie je možné 
odpovedať na Vašu otázku, či 
„to nie je veľa“.

4 Starostlivosť o dreviny  
(strašná suma)   Veľmi dobre 
spracovaná práca o 7582 stro-
moch v meste. Je treba sa dr-
žať pokynov, ktoré sú v tomto 
elaborát spracované pod-
robne a odborne. Je možne 
všetky názvy stromov ktoré 
sú tabuľkách v Latinčine ale 
v textoch sú v slovenčine aby 
boli aj v Slovenčine všade?
S pozdravom.   Irsák Dušan
Odpoveď primátora:  Predlo-
žili ste žiadosť, nie interpe-
láciu.  Materiál Dokument 
starostlivosti o dreviny   bol 
objednaný v  zmysle zákona 
343/2015 Z. z. o  verejnom ob-
starávaní ako zákazka s  níz-
kou hodnotou na dodanie 
predmetu obstarávania. Ce-
novú ponuku predložili tri 
subjekty s nasledovnými po-
nukami:
SAFE TREES, s.r.o., Rosice ČR        
17 820 € bez DPH  21 562,20  € 
s 21 % DPH
Dr. Ing. Peter Demčko, Barde-
jov 17 999 € bez DPH  21 598,80 
€  s 20 % DPH
Ateliér Dobrucká, s.r.o., Nitra         
15 250 € bez DPH   18 300,00 € 
s 20%  DPH 
Váš osobný názor na zapla-
tenú hodnotu dokumentu 
skutočnosť, že komisia na vy-
hodnotenie ponúk vybrala ce-
novo najvýhodnejšiu ponuku 

pre mesto, nemení. Dodávateľ 
oproti požadovanému poč-
tu 51 ulíc zmapoval spolu 58 
a odpracoval pri  tvorbe doku-
mentu naviac 38 hodín, ktoré 
zahŕňali spárovanie tabuľko-
vej a grafickej časti nad rámec 
zmluvy. Označovanie rastlín, 
stromov a  kríkov v  Latinčine 
je štandardný medzinárod-
ný spôsob používaný medzi 
arboristami, obdobne ako sú 
v  lekárstve používané latin-
ské názvy orgánov.  Slovenské 
názvy sú v  dokumente uvá-
dzané ako pomocné. Povin-
nosťou dodržiavať metodiku 
výsadby a  ošetrovania podľa 
spracovaného dokumentu je 
povinnosťou pracovníčok re-
ferátu životného prostredia. 
Kontrolu kvality ich práce vy-
konáva prednosta úradu. Prá-
vomoc v  oblasti kontroly má 
aj Komisia rozvoja mesta a ži-
votného prostredia  v  zmysle 
Štatútu mesta Sereď, ktorá  sa 
s  predmetným Dokumentom  
starostlivosti o  dreviny oboz-
námila na svojom rokovaní 
12.2.2018.

B Otázky poslancov
Božena Vydarená (doslovné 
znenie)
1/Pán primátor, neviem, či už 
máš správnu informáciu, ja 
by som sa chcela len spýtať. 
Vieme dobre aké problémy 
boli pri vybudovaní kanalizá-
cie v  Hornom Čepeni. Aká je 
momentálna situácia? Koľko 
bytových jednotiek, rodin-
ných domov je už pripojených 
na kanalizáciu, pretože vieme 
dobre, teraz začína obdobie, 
kedy sa hovorí o tom, že všet-
ky proste ako domy, byty mu-
sia byť napojené na kanalizá-
ciu, teraz neviem presne do 
roku 2020, mám taký dojem, 
až sa nemýlim, takže či mi 
viete podať informáciu, koľko 
ľudí sa dalo pripojiť na kanali-
záciu v Hornom Čepeni?
Odpoveď primátora po vyžia-
daní informácie od ZsVS, a.s. 
– OZ Galanta :  
V   Hornom Čepeni je zo 144 
pripravených kanalizačných 
prípojok napojených 72 s poč-
tom 194 obyvateľov.

Začnem slovami  paeddr. 
Sylvii Vrábelovej, „My 
nemáme len skvelé deti, 
perfektných učiteľov 
a zamestnancov, ale 
máme aj FantaStIC-
kÝCh  rOdIČOV“.  Sku-
točne je to pravda.

S  príchodom nového roka 
Rada rodičov v  zastúpení 
predsedkyňou PaedDr. Syl-
viou Vrábelovou a niektorých 
aktívnych rodičov pripravila 
veľmi milé prekvapenie pre 
žiakov, pedagógov, zamest-
nancov a  návštevníkov na-
šej školy s  rekonštrukciou 
vstupnej časti do budovy „B“ 
a  chodbu k  šatniam a  k  te-
locvičniam. Tieto priestory 

sú vymaľované, presvetlené, 
zrenovované a  zabezpečené 
dostatočným   sedením. Na-
koniec, môžete sa presvedčiť 
sami.

Touto cestou sa chcem veľ-

mi pekne poďakovať v  mene 
svojom, v  mene kolegov 
a v mene žiakov za takéto prí-
jemné prostredie. Poďakova-
nie patrí nielen Rade rodičov 
za finančný príspevok  na rea-

lizáciu tejto rekonštrukcie, ale  
veľké poďakovanie patrí hlav-
ne aktívnym rodičom, ktorí   
po 3 dni svojho voľného času 
realizovali celú túto parádu.

Sú to rodičia: PaedDr. S. Vrá-

belová, p. J. Adamčová, p. M. 
Velický, p. M. Fabušová Sokolo-
vá, p. M. Sokol, p. J. Chlebčoko-
vá,  p. Michal Chlebčok, p. Mi-
roslav Chlebčok, p. A. Hodúr, p. 
M. Ivančík, p. M. Urbánek,   p. 

M. Lopašovská,  p. M. Skaliča-
nová Borkovičová, p. V. Borko-
vič, p. J. Bartoš, p. L. Bartošová.    

 Veľmi pekne ďakujeme.
ZuZana SÚdInOVá, 

rIadIteľka škOly  

Interpelácie 15.2.2018

Krajší vestibul a vstup do školy
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Vec, ktorá sa nás týka

Nestačili ani 
3 varovné výstrely

Informácia o zápise 
detí na školský rok 
2018/2019

Národná kriminálna jednot-
ka (NAKA) podľa informácií 
televízie  JOJ  zadržala Ivana 
Katrinca. Je obvinený z vydie-
rania. Vyšetrovateľ dal podnet 
na vzatie obvineného do väzby. 
O tej by mal súd rozhodnúť v 
najbližších dňoch. 

„Pokiaľ viem, tak ešte v pia-
tok bola uskutočnená zaisťo-
vacia akcia, kde došlo k zadr-
žaniu viacerých osôb, medzi 
ktorými by mal byť aj Ivan K. 
Malo by ísť o trestný čin vy-
dierania,“ povedal pre televí-
ziu policajný prezident Tibor 
Gašpar.

(Zdroj: https://www.aktuali-
ty.sk/clanok/555355/policia-za-
drzala-ivana-katrinca-je-...)

 Ivan Katrinec zorganizoval 
19.5.2015 v  hoteli Max Plaza 
tlačovú konferenciu.

(Jej priebeh nájdete na  You-
Tube - Každý Katrinec má svoj 
koniec! ICOCRIM a jeho účelo-
vé kauzy...)

Na tejto konferencii   v  prí-
tomnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva v  Seredi Pavla 

Kurbela povedal Ivan Katrinec 
na adresu primátora Serede 
Martina Tomčányiho  v súvis-
losti s  jeho súhlasným   sta-
noviskom   k  prenajatiu te-
pelného hospodárstva MsBP 
okrem iného toto: Toto je čistý 
zrelý prípad pre orgány čin-
né v  trestnom konaní a  taký-
to podnet bude ešte dnes na 
NAKu doručený. Krajší prípad 
tunelovania mestského majet-
ku sme ani nemohli nájsť. Zdá 
sa že ale po problémoch, ktoré 
nastali v  Komárne, kde NAKA 
už koná a  je tam obvinených 
už niekoľko ľudí, pán GINN, 
ktorý ste zapletený v tej kauze, 
kde galantský primátor v  ďal-
šej kauze je už tuším vo väzbe, 
sa zdá, nie ešte(?), už je puste-
ný(?), už je prepustený, bol vo 
väzení niekoľko dní, a  k  nim 
možno pribudne predstaviteľ 
mesta Serede.

 Nestalo sa. Po dvoch rokoch 
a ôsmich mesiacoch  však k za-
držaným pribudol Ivan Katri-
nec.

ľubOMír VeSelICkÝ  

V  piatok 19. januára 2018 v 
noci zasahovala hliadka MsP v 
rodinnom dome, kde bolo na-
hlásené podozrivé správanie 
bývajúcich. Pre pokračujúce 
protiprávne konanie a útok 

na verejného činiteľa musela 
hliadka MsP použiť varovné 
výstrely. Počas zákroku došlo k 
zraneniu policajtov ako aj ná-
jomníkov v dome.

MeStSká pOlíCIa Sereď  

Mesto Sereď ako zriaďovateľ 
základných škôl ZŠ Juraja Fán-
dlyho, ZŠ Jána Amosa Komen-
ského oznamuje, že zápis detí 
do 1. ročníka na nový školský 
rok 2018/2019 sa uskutoč-
ní v piatok 27. apríla 2018 od 
1400 hod. do 1800 hod. a v sobo-
tu 28. apríla 2018  od   900 hod. 
do 1200 hod.

 Zápis na CZŠ sv. Cyrila a Me-
toda na Komenského ul. v Sere-
di sa uskutoční taktiež piatok 
27. apríla 2018 od 1400  hod. do 
1800 hod. a v sobotu 28. apríla 
2018  od   900 hod. do 1200 hod.  

 
Zápis detí na nový školský 

rok 2018/2019 do materských 
škôl v Meste Sereď na ul. D. 
Štúra (elokované pracovis-
ká sú na ul. Cukrovarskej, ul. 
Fándlyho,  ul. Pažitnej) bude 
prebiehať od 2. mája 2018 do 

15. mája 2018 a na Komenské-
ho ul. (elokované pracovis-
ká sú na ul. Podzámskej,  ul. 
Murgašovej a Komenského ul. 
budova B) bude prebiehať od 
2. mája 2018 do 15. mája 2018. 
Podmienky pre prijatie detí a 
termín s miestom prijímania 
žiadostí zverejnia riaditeľky 
materských škôl.
           
Bližšie informácie na webo-
vých stránkach škôl.
www.ms-dsturasered.blog.cz 
http://mskomenskehosered.
webnode.sk/sitemap/
http://zsjfandlyhosered.edu-
page.org/
http://zskomsered.edupage.
org/
www.cirkevnazssered.sk       

OddelenIe škOlStVa,
rOdIny,  kultÚry 

a špOrtu MSÚ Sereď  

v januári 2018
Mária Uhlíková (1921), Ivan 
Pilát (1937), PaedDr. Eva Sive-
ková (1960), Vladimír Bodlák 
(1946), Ladislav Nádaždy (1951), 
Rozália Tisoňová (1931)
vo februári 2018 
Jozef Krean (1956), Ladislav 
Novomestský (1925), Moni-

ka Vinterová (1974), Ladislav 
Józsa (1950), Anna Kabátová 
(1957), Ľubomír Krivosud-
ský (1959), Michal Pereslényi 
(1944), Jozef Deák (1944), Mar-
gita Rosivalová (1933), Marián 
Kollárik (1956)
 Organizačné oddelenie MsÚ
 ČeSť ICh paMIatke!

OPUSTILI NÁS:Pozvanie 
k príprave Koncepcie rozvoja  športu 

a telesnej kultúry
Pozývame širokú verejnosť, aktívnych aj rekreačných športovcov, 

členov, predsedov OZ, TJ a ŠK, 
na pracovné stretnutie k príprave 

Koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023, 
ktoré sa uskutoční  dňa 14. marca 2018 o 16.00 hod 

vo veľkej zasadačke MsÚ v Seredi.
Tešíme sa na nové podnety v oblasti športu v našom meste.

Oddelenie ŠRKaŠ 

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 MAREC 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 predĺžená do 3. 3. 2018
---------------

DOTYKY S UMENÍM
Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa 
Vernisáž výstavy: 14. 3. 2017 o 17.00 hod.

15. 3. 2018 - 3. 4. 2018

PODUJATIA: 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE - MAĽOVANÉ VAJÍČKO 
Rôzne techniky zdobenia kraslíc a výroba jarných ozdôb  

Lektori: Magda Šimáková, Viera Boledovičová, Katarína Ďurišová, Jana Kamasová, Ľubov Hudáková, Alžbeta 
Lihanová, Klub paličkovanej čipky zo Šoporne, Milada Maszayová, Andrea Beličková,

 Katarína Holubová, Reinald Kuna, Ján Šušuk

21. 3. 2018 - 22. 3. 2018, 9.00 - 15.30 hod. 
Na tvorivé dielne je treba skupiny vopred prihlásiť v Mestskom múzeu v Seredi na tel. č. 0 31 789 4546!

---------------

Prednáška Dr. Anny Jónásovej z Galanty
 o knihe ŽENY RODU ESTERHÁZYOVCOV

16. 3. 2018 o 18.00 hod.
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dňa 5. februára 2018 sa 
v kine nova v Seredi kona-
lo VereJné ZhrOMaŽde-
nIe ObyVateľOV mesta, 
ktoré bolo zvolané na pre-
rokovanie žiadostí o ob-
staranie zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta, 
ktoré sa týkajú výstavby 
ubytovní na území mesta 
Sereď.

 
Prítomní boli primátor mes-

ta Martin Tomčányi, vedúca 
oddelenia územného pláno-
vania a  stavebného poriadku 
Anna Halabrínová, vedúca or-
ganizačného oddelenia Silvia 
Adamčíková a  poslanci MsZ.   
Na zhromaždenie zavítali aj 
poslanci NR SR Milan Krajniak 
a Stanislav Drobný.

  Do priestorov kina Nova 
prišlo cez 400 obyvateľov, kto-
rých na úvod privítal primá-
tor mesta. Na začiatok svojho 
príhovoru poznamenal, že po-
zvánka na Verejné zhromaž-
denie bola uverejnená v  janu-
árových tlačených seredských 
novinkách, webovej   stránke 
mesta, webovej stránke Sered-
ských noviniek, v  mestskom 
rozhlase aj úradnej tabuli či 
informačných tabuliach mes-
ta. Primátor Tomčányi zároveň 
odprezentoval aj svoj postoj na 
výstavbu ubytovní. Podľa jeho 
slov on sám vylučuje možnosť 
výstavby ubytovní pre 4000 
zamestnancov z  tretích krajín 
v  areáli bývalej Niklovej hute. 
Jeho názor bol odprezentovaný 
aj uverejnený na samostatnom 
videu zverejnenom 14.12.2017 
na webovej stránke Seredských 
noviniek.   Primátor Tomčányi 
zároveň zdôraznil, že o  zme-
nách a  doplnkoch územného 
plánovania rozhodujú výlučne 
poslanci MsZ. Toto rozhodnutie 
nie je v kompetencii ani primá-
tora ani vedúcej ÚPaSP. 

  Ďalej poznamenal, že nele-
gálne ubytovanie robotníkov 
nielen v Seredi ale aj v celom 
regióne majú negatívny dopad 
na mesto, ktoré tým prichádza 
o nemalé finančné prostriedky 
ako daň z ubytovania čí poplat-
ky za odvoz odpadu. No rieše-
nie zamestnávania cudzích 
štátnych príslušníkov nie je 
v kompetencii samospráv.

  Slova sa následne ujala ve-
dúca ÚPaSP Anna Halabríno-
vá, ktorá na úvod vysvetlila 
čo je Územné plánovanie a čo 
obstaráva. Mesto Sereď má re-
latívne nový územný plán, bol 
schválený v roku 2015. Podľa p. 
Halabrínovej je Územný plán 
živý dokument a  je možné do 
neho vstupovať. Žiadatelia 
o zmenu a doplnky Územného 
plánu chcú svojou žiadosťou 
zosúladiť svoj investičný zámer 
s územným plánom.

 Po príhovore p. Halabrínovej  
zástupcovia jednotlivých spo-
ločností a  firiem oboznámili 
prítomných so svojimi plánmi. 
Uviedli presné miesta umiest-
nenia ubytovní a niektorí pre-
mietli aj vizuál ako by vyzerali 
po ich vybudovaní. 

Po prezentácií zámerov záu-

jemcami o  výstavbu ubytovní 
p. Halabrínová všetkým prí-
tomným prečítala list, ktorý 
bol doručený na Mestský úrad 
od majiteľov väčšiny nehnuteľ-
ností, pozemkov a ciest v areáli 
bývalej Niklovej huty. V  liste 
bolo zaslané v  skratke nasle-
dovné stanovisko:     rozhodnu-
tím výstavby ubytovní v tomto 
areály by naše nehnuteľnosti 
stratili hodnotu a možnosť ďal-
šieho rozvoja výroby vzhľadom 
na skutočnosť, že akékoľvek 
rozhodnutie potrebné pre za-
vedenie   alebo zmenu výroby 
je pri povoleniach závislé od 
vzdialenosti nehnuteľnosti od 
najbližších obytných priesto-
rov, čo ubytovne určite sú.   Po 
oznámení, že odosielateľ listu 
odmieta výstavbu ubytovní 
v  areály bývalej NH prítomní 
obyvatelia potleskom vyjadrili 
súhlas.

S nesúhlasom výstavby uby-
tovní bol na MÚ adresovaný 
ešte jeden list od ďalšej spoloč-
nosti sídliacej v  areáli bývalej 
NH. Aj po prečítaní tohto listu 
prítomní opäť podporili vyjad-
renie potleskom.

  Slova sa následne ujal po-
slanec NR SR Milan Krajniak. 
Mimo iného oboznámil oby-
vateľov, že vláda bude behom 
mesiaca február hlasovať o  20 
% limite zamestnávania agen-
túrnych zamestnancov a  sú-
časne  vládni  poslanci pripra-
vili ďalší návrh, ktorý by ob-
medzil percento zahraničných 
pracovníkov zamestnaných na 
Slovensku na 30 %.  V príhovo-
re taktiež uviedol, že buď bude 
Slovensko krajinou lacnej pra-
covnej sily alebo krajinou kva-
lifikovanej pracovnej sily. Ale 
ak chceme byť krajinou dobre 
zaplatených ľudí, nesmieme 
dovoliť dovoz lacnej pracovnej 
sily zvonku.  Podľa slov poslan-
ca   Krajniaka za posledné dva 
roky 12 násobne stúpol počet 
Srbov, 2 a  pol násobne počet 
Ukrajincov, dovážajú sa Viet-
namci, celkovo počet pracovní-
kov z krajín mimo EÚ pracujú-
cich na Slovensku stúpol za dva 
roky  zhruba  z 5 000 na 22 000  
a  každý mesiac toto číslo na-
rastá o  tisícku.   Svoj príhovor 
ukončil slovami: „Akonáhle 
vytvoríte kapacity pre cudzin-
cov mimo EÚ, ktorí tu budú 
môcť bývať a  tým pádom pra-
covať, tak to sú miesta o ktoré 
prichádzame my všetci ale zá-
roveň aj tlačíme nato, že firmy 
nemusia zvyšovať platy.“

  Aj poslanci MsZ v  Seredi sa 
počas Verejného zhromaždenia 
dostali ku slovu. V skratke spo-
meniem niekoľko viet, ktoré 
predniesli. Ako prvý vystúpil 
zástupca primátora a  posla-
nec Ľubomír Veselický, ktorý 
zdôraznil dôležitosť otázky 
bezpečnosti mesta. V  príspev-
ku povedal toto: „Je samotné   
mesto legislatívne tak silné, 
aby mohlo ubytovávaniu sa ob-
čanov z tretích krajín úplne za-
brániť?     Moja odpoveď je NIE.   
Zamedzí nezmenený Územný 
plán mesta ubytovávaniu cu-
dzincov v meste?   NIE.  Pretože 

aj na území Serede je dostatok 
priestoru pre výstavbu ubyto-
vacích kapacít a  tieto reálne 
pribúdajú.“   K  otázke bezpeč-
nosti povedal aj toto: „ Veľmi 
dôležitá je aj otázka bezpečnos-
ti a  verejného poriadku. Exis-
tujúci vývoj žiaľ optimistické 
očakávania neponúka.“

Poslanec Pavol Kurbel v  prí-
hovore načrtol možnú budúc-
nosť ak sa výstavba ubytovní 
odsúhlasí. Podľa neho, budú 
všetci na nás zarábať a  keď 
bude zle, tak sa investori firiem 
odsťahujú na Seychely alebo 
Kubu, tam im budú chodiť pe-
niaze a my sa tu budeme trápiť 
s  cudzincami. My sa budeme 
báť chodiť po uliciach, púšťať 
deti na nejaký krúžok samé. 
Uviedol, že on sám cíti akútny 
nedostatok pracovných síl a te-
raz je ten správny čas žiadať 
o  zvýšenie platu, keď sa firmy 
bijú o každého zamestnanca.

  Aj poslanec Michal Hanus 

predstúpil svojim príhovorom 
pred prítomných.   Svoj názor 
na ubytovne prezentoval už 
niekoľko krát. Na tomto zhro-
maždení uviedol, že nie je otáz-
kou mesta riešiť ubytovne pre 
spoločnosti, ktoré majú nedo-
statok pracovných miest. Ďalej 
povedal, že sa nezmieri s  tým 
a  nebude vytvárať podmienky 
také, aby sem prichádzalo viac 
a viac cudzincov, aby ohrozova-
li našich pracovníkov, našich 
občanov a aby im brali pracov-
né miesta. Zároveň poslanec 
Hanus predostrel prítomným 
fakt, že v  priemyselnej zóne 
v roku 2015 mali firmy plánova-
ných 1500 parkovacích miest. 
V roku 2016 ich sa ich navýšilo 
na 1597  a v minulom roku po-
čet narástol na  3800. To zname-
ná, že oni sami nevedeli, koľko 
ľudí tam bude pracovať, ako my 
môžeme vedieť, koľko ich bude 
chcieť byť ubytovaných.

 Po príhovoroch poslancov sa 

k mikrofónu dostali už samot-
ní obyvatelia. Každý si mohol 
povedať svoj názor alebo po-
ložiť prítomným otázky. Hneď 
prvý diskutujúci povedal, že by 
nebol rád, aby obyvatelia mesta 
boli ohrozovaní, lebo balkánske 
krajiny majú svoje špecifiká. 
V podobnom duchu sa niesla aj 
ďalšia otázka, ako bude riešená 
bezpečnosť v  meste. K  mikro-
fónu sa postavil aj otecko so 
synom, ktorý na neho pouká-
zal a iba jednou vetou povedal: 
„Toto je naša budúcnosť, nerob-
te nám to!“ .

  Ďalší občan v  príhovore 
mimo iného povedal, že výstav-
ba ubytovní mu je cudzia a  že 
sa im snažíme vytvárať getá. 
Toto nie je spôsob a  cesta. Ak 
už, tak sem pritiahnime sluš-
ných ľudí aj s  rodinami, ktorí 
budú v  prospech mesta. No 
a posledný z prítomných v sále 
sa vyjadril slovami, že nikto sa 
obyvateľov mesta nepýtal, že 

akým spôsobom toto zasiahne 
nás, naše životy a životy našich 
rodín. Na to nemyslel nikto, ani 
tí, ktorí tu projektovali veľké 
firmy.

  Primátor mesta následne 
pristúpil k  hlasovaniu k  jed-
notlivým žiadostiam firiem 
o  výstavbu. Otázky k  hlasova-
niu boli kladené prítomným 
obyvateľom: kto je ZA aby po-
slanci MsZ rozhodli na zasad-
nutí 15.2.2018 kladne k žiadosti 
firiem. Z  prítomných obyvate-
ľov nikto nebol za, čo znamená, 
že všetci boli proti výstavbe 
ubytovní. Hlasovanie obyva-
teľov má pre poslancov MsZ 
informatívny charakter a  vy-
jadruje ich názor a postoj k pre-
rokovanej veci. O jednotlivých 
žiadostiach o obstaraní zmien 
a doplnkov Územného plánu 
mesta Sereď rozhodli poslanci 
MsZ na rokovaní 15. 2. 2018. 

 IVeta tóthOVá

Uskutočnilo sa VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE 
OBYVATEĽOV mesta Sereď

HOSTIA: Štefan Skrúcaný ■ Miro Noga

Adam Ďurica ■ ukrajinský spev. zbor Liberi 

band ■ Monika Kandráčová ■ Anna Poráčová

Exkluzívny koncert obľúbených 
Kandráčovcov vo veľkolepej zostave!

31. 5.
2018
(štvr tok)
20.00 hod.

AMFITEÁTER 
SEREĎ

90 minút najväčších hitov v jedinečnom prevedení! 

Vstupenky: www.predpredaj.sk  a v kine NOVA

HOSTIA: Štefan Skrúcaný ■ Miro Noga

Adam Ďurica ■ ukrajinský spev. zbor Liberi 

band ■ Monika Kandráčová ■ Anna Poráčová

Exkluzívny koncert obľúbených 
Kandráčovcov vo veľkolepej zostave!

31. 5.
2018
(štvr tok)
20.00 hod.

AMFITEÁTER 
SEREĎ

90 minút najväčších hitov v jedinečnom prevedení! 

Vstupenky: www.predpredaj.sk  a v kine NOVA
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ZMENA ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

JARNÝ ZBER ELEKTROODPADOV A OBJEMNÝCH ODPADOV 2018

TERMÍNY ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA SEREĎ

Vážení občania, oznamujeme Vám, že počas štátneho sviatku v pondelok dňa 02.04.2018 sa odvoz 
komunálneho odpadu od rodinných domov neuskutoční! Náhradným termínom zberu je sobota 31.03.2018.

Počas štátneho sviatku v piatok dňa 30.03.2018 bude odvoz 
komunálneho  odpadu od bytových domov a od podnikateľov zabezpečený bez zmeny.

19. 03. 2018 – 15. 11. 2018

Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do 6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:

Zber uskutočňovaný v utorok: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, 
Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská , Športová, 
Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.
Zber uskutočňovaný vo štvrtok: ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesenského, 
Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekarská, 
Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.

Zber konárov a vriec – CELÉ MESTO:
KONÁRE – zber sa bude realizovať vždy v pondelok. Konáre je potrebné vykladať samostatne a musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre, inak nebudú 
odvezené.  VRECIA – zber sa bude realizovať vždy v pondelok. Do vriec patrí: tráva, lístie, konáriky, zvyšky ovocia a zeleniny.

Upozornenie na kvalitu BIOODPADU z rodinných domov
Bioodpad majú možnosť triediť obyvatelia bývajúci v rodinných domoch prostredníctvom hnedých nádob a vriec, ktoré boli na tento účel poskytnuté mestom. 
Do hnedých nádob a vriec patrí výlučne iba tráva a drobný zelený odpad, napr. kvety, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, vypletá burina, štiepka, šupy z čistenia 
ovocia a zeleniny.
Do hnedých nádob a vriec nepatrí odpad, ktorý vzniká pri práci v záhrade – špagáty, rukavice, kamene, hlina, hlinou znečistené korene, igelitové vrecká, plasty, sklo, či iný zmesový 
komunálny odpad.
V prípade, že sa v hnedých nádobách alebo vreciach bude nachádzať odpad, ktorý tam nepatrí, táto nádoba, či vrece nebudú odvezené.

Podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch sa PRIESTUPKU dopustí ten, kto uloží odpad do inej zbernej nádoby, než akú na triedený zber určila obec v zmysle § 13 písm. a) zákona 
o odpadoch. Občanovi môže byť uložená pokuta do výšky 1500 €.
Žiadame občanov zapojených do zberu bioodpadov, aby k jeho triedeniu pristupovali zodpovedne. V opačnom prípade znehodnocujú prácu a snahu občanov, ktorí majú o triedenie 
bioodpadu skutočný záujem.

ZMENA ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Vážení občania, oznamujeme Vám, že 
počas štátneho sviatku v pondelok dňa 02.04.2018 sa odvoz 

komunálneho odpadu od rodinných domov neuskutoční!
 Náhradným termínom zberu je sobota 31.03.2018.

Počas štátneho sviatku v 
piatok dňa 30.03.2018 bude odvoz komunálneho  odpadu od bytových domov a  

   od podnikateľov   zabezpečený bez zmeny.

JARNÝ ZBER ELEKTROODPADOV A OBJEMNÝCH ODPADOV 2018

Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v 
deň zberu v čase do 6:00 hod. rannej v 

súlade s 
pokynmi:

Zber uskutočňovaný v utorok: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I.  Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej,  Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matčná, Murgašova,
Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská,
Záhradná.
Zber uskutočňovaný vo štvrtok:  ul.  Bratslavská,  Cukrovarská,  Čepenská,  Dolnočepenská,  Dolnostredská,  Družstevná,  F.  Kráľa,  Fándlyho,  Hornomajerská,  Hviezdoslavova,  Jesenského, Jilemnického,
Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna,
Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.

TERMÍNY ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA SEREĎ

19. 03. 2018 – 15. 11. 2018

PONDELOK ŠTVRTOK
HNEDÉ NÁDOBY:

ul. 8. mája
ul. Dlhá 
ul. Hornočepenská
ul. Hrnčiarska    
ul. I. Krasku
ul. Jasná
ul. Jelšová 
Kúpeľné námeste
ul. Kuzmányho
ul. Ľ.Podjavorinskej 
ul. Lipová
ul. Lúčna 
ul. Malá ulička
ul. Matčná
ul. Murgašova
ul. Obežná
ul. Parková
ul. Pivovarská 

ul. Pod hrádzou
ul. Podzámska
ul. Povážsky breh
ul. Severná ul. 
SNP
ul. Starý most 
ul. Strednočepenská
ul.Svätoplukova
ul. Š. Moyzesa
ul. Šintavská
ul. Športová
ul. Topoľová
ul. Vážska
ul. Veterná
ul. Vojanského 
ul. Záhradná 

HNEDÉ NÁDOBY:
ul. Bratslavská
ul. Cukrovarská
ul. Čepenská 
ul. Dolnočepenská
ul. Dolnostredská 
ul. Družstevná
ul. F. Kráľa
ul. Fándlyho
ul. Hornomajerská 
ul. Hviezdoslavova 
ul. Jesenského
ul. Jilemnického
ul. Kasárenská
ul. Kostolná
ul. Krásna
ul. Krátka
ul. Krížna
ul. Kukučínova
ul. Mierová
ul. Mládežnícka
ul. Mlynárska
Námeste Slobody

ul. Nová 
Nový Majer
ul. Pažitná
ul. Pekarská
ul. Pionierska
ul. Poľná
ul. Pribinova
ul. Priečna
ul. Rovná
ul. Sládkovičova
ul. Slnečná
ul. Stromová
ul. Školská
ul. Šulekovská
ul. Tehelná
ul. Trnavská
ul. Vinárska
ul. Vonkajší rad
ul. Vysoká
ul. Železničná
ul. Letná
ul. Orechová

Zber konárov a vriec – CELÉ MESTO:

KONÁRE – zber sa bude realizovať vždy v pondelok. Konáre je potrebné vykladať samostatne a musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre, inak nebudú odvezené. 
VRECIA – zber sa bude realizovať vždy v pondelok. Do vriec patrí: tráva, líste, konáriky, zvyšky ovocia a zeleniny.

Upozornenie na kvalitu BIOODPADU z rodinných domov

Bioodpad majú možnosť triediť obyvatelia bývajúci v rodinných domoch prostredníctvom hnedých nádob a vriec, ktoré boli na tento účel poskytnuté mestom. 

Do hnedých nádob a vriec patrí výlučne iba tráva a drobný zelený odpad, napr. kvety, líste, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, vypletá burina, štepka, šupy z čistenia ovocia a zeleniny.

Do hnedých nádob a vriec nepatrí odpad, ktorý vzniká pri práci v záhrade – špagáty, rukavice, kamene, hlina, hlinou znečistené korene, igelitové vrecká, plasty, sklo, či  iný zmesový komunálny odpad.

V prípade, že sa v hnedých nádobách alebo vreciach bude nachádzať odpad, ktorý tam nepatrí, 
táto nádoba, či vrece nebudú odvezené.

Podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch sa PRIESTUPKU dopust ten, kto uloží odpad do inej zbernej nádoby, než akú na triedený zber určila obec v zmysle § 13 písm. a) zákona o odpadoch. Občanovi môže byť
uložená pokuta do výšky 1500 €.

Žiadame občanov zapojených do zberu bioodpadov, aby k jeho triedeniu pristupovali zodpovedne. V opačnom prípade znehodnocujú prácu a snahu občanov, ktorí majú o triedenie bioodpadu skutočný záujem.

Komodity Termíny

utorok štvrtok

ZBER  ELEKTROODPADU - chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietdlá a i.;  zber
autobatérií a motorových olejov  (v uzavretých nádobách). 10. apríla 2018 12. apríla 2018

ZBER  OBJEMNÉHO ODPADU  - nábytok  (napr. sedacie súpravy, postele,
skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere,
radiátory a i.);  PNEUMATIKY NIE !

17. apríla 2018 19. apríla 2018

ZMENA ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Vážení občania, oznamujeme Vám, že 
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 Náhradným termínom zberu je sobota 31.03.2018.

Počas štátneho sviatku v 
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JARNÝ ZBER ELEKTROODPADOV A OBJEMNÝCH ODPADOV 2018

Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v 
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Upozornenie na kvalitu BIOODPADU z rodinných domov

Bioodpad majú možnosť triediť obyvatelia bývajúci v rodinných domoch prostredníctvom hnedých nádob a vriec, ktoré boli na tento účel poskytnuté mestom. 

Do hnedých nádob a vriec patrí výlučne iba tráva a drobný zelený odpad, napr. kvety, líste, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, vypletá burina, štepka, šupy z čistenia ovocia a zeleniny.

Do hnedých nádob a vriec nepatrí odpad, ktorý vzniká pri práci v záhrade – špagáty, rukavice, kamene, hlina, hlinou znečistené korene, igelitové vrecká, plasty, sklo, či  iný zmesový komunálny odpad.

V prípade, že sa v hnedých nádobách alebo vreciach bude nachádzať odpad, ktorý tam nepatrí, 
táto nádoba, či vrece nebudú odvezené.

Podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch sa PRIESTUPKU dopust ten, kto uloží odpad do inej zbernej nádoby, než akú na triedený zber určila obec v zmysle § 13 písm. a) zákona o odpadoch. Občanovi môže byť
uložená pokuta do výšky 1500 €.

Žiadame občanov zapojených do zberu bioodpadov, aby k jeho triedeniu pristupovali zodpovedne. V opačnom prípade znehodnocujú prácu a snahu občanov, ktorí majú o triedenie bioodpadu skutočný záujem.

Komodity Termíny

utorok štvrtok

ZBER  ELEKTROODPADU - chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietdlá a i.;  zber
autobatérií a motorových olejov  (v uzavretých nádobách). 10. apríla 2018 12. apríla 2018
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radiátory a i.);  PNEUMATIKY NIE !

17. apríla 2018 19. apríla 2018
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VÝKUP PAPIERA
Výkup papiera priamo pred Vaším bytovým domom a rodinným domom. 

Spoločnosť EKOWAY s.r.o. vykupuje noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy. KARTÓNY SA NEVYKUPUJÚ!
2 kg = 1 bal hygienických vreckoviek; 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera

Peniaze vypláca spoločnosť EKOway s.r.o. pri hmotnosti papiera nad 300 kg (1 kg = 0,05 €)          Kontakt: +421917980989

VÝKUP PAPIERA

Výkup papiera priamo pred Vaším bytovým domom a rodinným domom. 

Spoločnosť EKOWAY s.r.o. vykupuje noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy. KARTÓNY SA NEVYKUPUJÚ!

2 kg = 1 bal hygienických vreckoviek; 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera

Peniaze vypláca spoločnosť EKOway s.r.o. pri hmotnost papiera nad 300 kg (1 kg = 0,05 €)

Kontakt: +421917980989

Zber papiera spred bytových domov Zber papiera spred rodinných domov

Dátum Ulica Stanovisko Hod Dátum Ulica Stanovisko Hod

03. 04. 2018 Vonkajší rad č. 1, 3, 5 33 16:00 – 16:10 16. 04. 2018 Kasárenská č. 962/12 16:00 – 16:15

D. Štúra č. 23, 25, 27, 29, 31, 33 35 16:10 – 16:25 Kasáresnká č. 3008/59 16:15 – 16:30

D. Štúra č. 21, 19, 17, 15, 13, 11 37 16:25 – 16:40 Kasárenská Múzeum Holokaustu 16:30 – 16:50

D. Štúra č. 9, 7, 5, 1, 3 38 16:40 – 16:55 Trnavská cesta 939/28 16:50 – 17:05

Cukrovarská č. 2 až 24 (párne č.) 49 16:55 – 17:20 Trnavská cesta 932/42 17:05 – 17:20

Fándlyho ul. č. 21, 20, 19, 18 29 17:20 – 17:35 Trnavská cesta Plastoplan sk 17:20 – 17:45

Fándlyho ul. 13, 12, 11 pri garážach 17:35 – 17:45 17. 04. 2018 Športová ručná autoumyváreň 16:00 – 16:15

Fándlyho č. 1
Cukrovarská č. 60, 61, 62

32 17:45 – 18:00 Vojanská 2552/33 16:15 – 16:30

Fándlyho č. 8, 9, 10, 7, 6, 5 26 18:00 – 18:20 Vojanská Hostnec HOLICA 16:30 – 16:40

Fándlyho č. 4, 3, 2, 14, 15, 16, 22, 23 25 18:20 – 18:30 Hrnčiarska 2528/4 16:40 – 16:55

Cukrovarská – Palestna pri garážach 18:40 – 18:50 Hrnčiarska 2521/16 16:55 – 17:10

04. 04. 2018 Meander pri kontajneroch 16:00 – 16:10 I. Krasku 2471/24 17:10 – 17:25

Parkovisko pri 26 pri kontajneroch 16:10 – 16:15 Malá ulička 2642/5 17:25 – 17:35

Cukrovarská k Bille č. 3, 5, 7 23 16:15 – 16:30 Pivovarská Stavebniny 17:35 – 17:50

Vinárska 26, 22, 20, 16, 18 19 16:30 – 16:40 18. 04. 2018 I. Krasku parkovisko Poliklinika 16:00 – 16:10

Perlovka na parkovisku
21

16:40 -  16:50 Dlhá Hostnec Gajarský 16:10 – 16:20

Nám. Slobody č. 13, 12, 11, 10, 9, 8 1 16:50 – 17:05 Športová 2298/58 16:20 – 16:30

Nám. Slobody č. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Garbiarska č. 50

na parkovisku

17:05 – 17:20

8. mája 2291/72 16:30 – 16:40

Garbiarska č. 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57 8 17:20 – 17:40 8. mája 2285/84 16:40 – 16:55

Novomestská č. 42, 43, 44 12 17:40 – 17:55 Športová 2275/104 16:55 – 17:10

Mlynárska č. 46, 41, 40 15 17:55 – 18:10 Športová 2785/39 17:10 – 17:20

Mlynárska č. 38, 37 17 18:10 – 18:20 Športová 2779/27 17:20 – 17:35

Mlynárska č. 36 18 18:20 – 18:30 Šport klub 17:35 – 17:45

05. 04. 2018 D. Štúra č. 1009, 1010, 1011 51 16:00 – 16:15 Podzámska 2758/54 Materská škola 17:45 – 17:5

Pažitná č. 1 až 23 (nepárne) stred 16:15 – 16:30 8. mája 2752/6 17:55 – 18:05

Pažitná č. 1015 pri garážach 16:30 – 16:40 8. mája 2744/22 18:05 – 18:15

Železničná č. 1123
Legionárska č. 1124, 14
Jesenského č. 1114

60
56
61

16:40 – 16:55

19. 04. 2018 Družstevná 1734/3 16:00 – 16:10

Legionárska č. 1126, 2999, 1125 58 16:55 – 17:10 Družstevná 1732/5 16:10 – 16:20

Jesenského 3000, 1111, 1112, 1113 64 17:10 – 17:25 Družstevná 1720/13 16:20 – 16:30

Dolnomajerská č. 23, 23 D, 23 C, 23 B 66 17:25 – 17:40 Družstevná 1713/20 16:30 – 16:40

Dolnomajerská č. 1129, 1223 69 17:40 – 17:50 8. mája 1813/57 16:40 – 16:50

Dolnomajerská č. 1131, 1132, 1133, 
1235

71 17:50 – 18:05 8. mája 1645/43 16:50 – 17:00

06.04.2018 A. Hlinku č. 1154 83 16:00 - 16:05 Dolnočepenská 1640/55 17:00 – 17:10

Spádová č. 1145, 1146
A. Hlinku č. 1149, 1148

87
16:05 - 16:20

Dolnočepenská 1641/57 17:10 – 17:20

A. Hlinku č. 1148, 1147
Spádová č. 1144, 114

86
16:20 – 16:35

Dolnočepenská 1622/31 17:20 – 17:30

Spádová č. 1142, 1141, 1140 88 16:35 – 16:50 Dolnočepenská 2187/16A 17:30 – 17:40

Poštová č. 1157 89 16:50 – 16:55 Dlhá 2334/10 17:40 – 17:50

M.R. Štefánika č. 20, 22 (vedľa OD) 84 16:55 – 17:05 Dlhá 2334/10 17:50 – 18:00

A. Hlinku č. 1138, 1139 72 17:05 – 17:15 20. 04. 2018 Jelšová 4410/21 16:00 – 16:10

A. Hlinku č. 3044, 3058
Komenského č. 3043
Čepenská č. 3081

pri papiernictve 
Centrum

17:15 – 17:30
Stredný Čepeň Hostnec Oskar 16:10 – 16:25

Hornomajerská č. 3046 76 17:30 – 17:45 Vážska 1905/65 16:25 – 16:40

Čepenská č. 4305 78 17:45 – 18:00 Strednočepenská 1839/3 16:40 – 16:55

Čepenská č. 1211/15,13,5 / 1212, 1213, 
1214

80
18:00 – 18:15

8.mája 1827/85 16:55 – 17:05

Spádová č. 1154 90 18:15 – 18:25 8. mája 1822/75, Veterná 17:05 – 17:25

Tehelná 2928/12 17:25 – 17:40

Krížna 1788/11 17:40 – 17:50

Sládkovičova 1773/13 17:50 – 18:00

Tehelná 2921/5 18:00 – 18:10

Mierová 1740/12 18:10 – 18:20

23. 04. 2018 Hornočepenská 1566/104 Autobusová zastávka 16:00 – 16:20

Hornočepenská 3528/125 16:20 – 16:30

Hornočepenská 1470/9 16:30 – 16:40

Hornočepenská 1543/80 16:40 – 16:50

Hornočepeneská 1522/61 16:50 – 17:05

Hornočepenská 1485/23 17:05 – 17:20

Hornočepenská 1512/53 17:20 – 17:35

Hornočepenská 1507/48 17:35 – 17:45

Hornočepenská 1499/39 17:45 – 18:00

24. 04. 2018 Krásna 1307/27 16:00 – 16:10

Krásna 1303/23, Priečna 16:10 – 16:20

Krásna 1296/16, Vysoká 16:20 – 16:40

Krásna 1288/8, Rovná 16:40 – 16:50

Krásna 1283/3 16:50 – 17:00

Fraňa Kráľa 1277/17 17:00 – 17:10

Fraňa Kráľa 1324/6 17:10 – 17:20

Hviezdoslavova 1262/23 17:20 – 17:30

Hviezdoslavova 1254/7 17:30 – 17:40

Nová 1373/10 17:40 – 17:50

Nová 1361/9 17:50 – 18:00

Slnečná, Jilemnického Fasádne štúdio 18:00 – 17:10

Slnečná 1401/16, Slnečná II 18:10 – 18:20

 

Už čoskoro 
 
 

 

 

 

Výkup papiera 
priamo pred Vašim domom 

 
Vyberte si výmenný pomer: 
2 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek 
5 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera 

alebo 
 

1 kg papiera = 5 centov (0,05 EUR) 
 
Upozornenie: peniaze vyplácame pri hmotnosti papiera nad 300 kg 

 
 
 
Vykupujeme: 
noviny, časopisy, letáky, katalógy a zošity 
 

 
 
!!! KARTÓNY NEVYKUPUJEME !!! 
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Predstavujeme trénera Kadetiek BK 
Lokomotíva Sereď Tomáša Kačmárika

Vzdialenosti a spomienky jubilanta

Karneval

Sídlisko na Čepenskej ul. 
sa dočká detského ihriska

Darovali krv, aby iní mohli žiť

Valentínsky večer 
s hviezdami TV Šláger

Kadetky Lokomotívy reprezentovali 
klub a mesto Sereď v Poľsku na 
Európskej lige mládeže dnes predstavujeme tré-

nera kadetiek tomáša 
kačmárika, tomáš pôsobí 
v našom klube od augusta 
2017 a prišiel k nám zo ša-
morína, kde viedol extrali-
gové družstvo žien.
 
Ako ste sa dostali k basket-
balu?
Môj otec ma viedol k špor-
tu ako takému už od detstva. 
Spolu sme športovali úplne 
všetko. On hrával basketbal 
a ja som sa chodil na neho 
pozerať. Tam som sa do toh-
to nádherného športu zami-
loval a milujem ho doteraz.   
 
Prečo ste sa rozhodli pre tré-
nerstvo basketbalu?
Od útleho detstva som robil 
všetko preto aby som bol, čo 
možno najlepší hráč. Môžem 
povedať, že sa mi celkom sľub-
ne darilo a kvôli tomu som aj 
odišiel do Žiliny, kde ma tréno-
vali skvelí tréneri p. Iljaško a p. 
Rožánek. Dosiahli sme viaceré 
tímové úspechy a ja som bol 
členom reprezentácií. Hneď po 
mojej prvej extraligovej sezó-
ne v družstve Chemosvit Svit 
sa mi zrútil svet. Zo zdravot-
ných dôvodov som nemohol 
naďalej pokračovať v profesio-
nálnom hraní basketbalu. Tam 
som sa rozhodol, že budem 
študovať trénerstvo a všetok 
zápal pre túto hru  čo vo mne 
je, dám do tohto povolania. 
Pri baskete som chcel ostať 
a snažím sa na sebe neustále 
pracovať, vzdelávať sa a mojím 
cieľom je vychovávať ambi-
cióznych basketbalistov a ľudí. 
 
Ako hodnotíte Vaše pôsobe-
nie v BK Lokomotíva Sereď?
V BK Lokomotíva Sereď som 
len prvú sezónu. Podmienky 
pre trénovanie a všetko okolo 
toho  máme fantastické. Máme 
za sebou viacero vydarených 
zápasov, ale aj tie na ktoré 
určite nie sme hrdí. Chceme 
aby sa každá hráčka v tejto 
sezóne posunula k lepšiemu a 
potom sa posunie aj celý náš 
tím. Potrebujeme byť zdraví a 
verím, že urobíme všetko pre-
to aby sme dobre reprezento-
vali náš klub a mesto Sereď. 
 
Aké priority máte stanovené 
pri práci s mládežou?
Ako som to už spomenul vyš-
šie. Chcem v nich zapáliť oheň 
pre basketbal. Je dôležité aby 
ho nebrali ako povinnosť ale 

ako radosť a ako súčasť ich 
života. Samozrejme ak chceš 
byť úspešný, musíš tomu veľa 
obetovať, ale inak to nejde. 
Mojím cieľom je im pomáhať 
na tejto ceste a pomáhať im 
po všetkých stránkach ktoré 
s touto misiou súvisia. Zakla-
dám si na tom, aby z nich vy-
rástli plnohodnotní, slušní, 
vzdelaní a cieľavedomí ľudia. 
Je mi jasné, že sa každá z nich 
nebude živiť športom. To už je 
ich voľba, ale ten šport a všet-
ko okolo neho im neskutočne 
pomôže do ich ďalšieho života. 
 
Čo by ste odkázali dnešným 
rodičom a deťom, prečo by 
mali deti dať na basketbal, 
prípadne iný šport?
Jednoznačne by som rodičom 
a ich deťom odkázal, aby robili 
šport. Najlepšie aby rodičia išli 
príkladom svojím deťom- po-
tom to pôjde ľahšie. Špeciálne 
by som odporúčal hry. Prečo? 
Lebo hra je od slova hrať sa a 
každé dieťa sa hrá rado. Je pri 
tom šťastné, podporuje to jeho 
zdravie a je v kolektíve ľudí. Je 
členom skupiny a učí sa ako sa 
správať v kolektíve, čo je pre 
neho ďalší prínos. V tejto dobe 
je čoraz viac obéznych  a cho-
rých detí, čo je veľmi zlé. Po-
tom sa to rieši rôznymi liekmi, 
čo je už neskoro. Treba peniaze 
a čas investovať do toho aby 
deti boli zdravé a šťastné. Sa-
mozrejme najviac odporúčam 
basketbal, lebo je to krásny ko-
lektívny šport, ktorý je veľmi 
dynamický a nikdy sa pri ňom 
nenudíš. Okrem toho, že v ňom 
potrebuješ byť fyzicky zdatný, 
je veľmi dôležité používať aj 
rozum.
Ďakujeme a  želáme Tomášo-
vi aby sa mu v  našom klube 
a meste páčilo

MarIanna grIllOVa

Vzdušnou čiarou je austrál-
ske mesto Brisbane od Serede 
vzdialené približne 16  000 ki-
lometrov. Rýchlosť myšlienky 
však umožňuje jednému z jeho 
obyvateľov prenášať sa do náš-
ho mesta   kedykoľvek.   Meno 
tohto človeka je známe už   iba 
niekoľkým Seredčanom, ktorí 
sú s ním spriaznení  vďaka sil-
nému putu z  minulosti. Bert 
Klug, ktorý sa narodil v  Seredi 
v  roku 1922 ako jeden z  členov 
miestnej židovskej komunity 
, manžel dnes už zosnulej Evy 
Klugovej, o  ktorej hovorí   kni-
ha   Evin príbeh, sa v piatok 26. 
Januára 2018 dožil krásnych 96 
rokov. Tento úctyhodný pán bol 
niekoľkokrát na návšteve svoj-

ho rodiska, kde sa v  drsných 
podmienkach pracovného tá-
bora prvýkrát stretol s Evou Dy-
movou, svojou neskoršou man-
želkou. Jeho životný príbeh 
plný vážnych rozhodnutí, nie je 
celkom nepodobný príbehom 
mnohých prenasledovaných 
z rokov 1941 – 1945. Od roku 1955 
žije v  Austrálii. Úspešný vše-
obecný lekár neskôr od roku 
1967 psychiater, otec troch sy-
nov sa podľa slov bratov Hudá-
kových Jána a Michala veľmi 
často vracia v spomienkach do 
rokov svojej mladosti. V  mene 
tých, ktorí nezabúdajú   môže-
me mu teraz aj my poslať k jeho 
jubileu želanie len toho najlep-
šieho. ľubOMír VeSelICkÝ

Január patrí ako tradične každý 
rok karnevalu. Rodinné cen-
trum MAMA klub Sereď v spo-
lupráci s Domom Kultúry Sereď 
a tímom dobrovoľníkov pri-
pravili detský karneval. Detí sa 
zmenili na zvieratká, princez-
né, superhrdinov. Na našu ra-
dosť sa k ním pridali aj rodičia. 
Sprievodný program karnevalu 
bol Šašo Bašo a  Mia Králová, 
ktorá deťom spievala do tanca. 
Detské tváričky boli plné ra-
dosti, bolo vidieť, že si program 
užívali. Veľmi pekne chceme v 
mene kolektívu poďakovať za 
pomoc všetkým, ktorí sa zapo-

jili do prípravy a organizácie, 
ale tiež rodičom a deťom, ktoré 
prišli. Teší nás vás záujem. Verí-
me, že sa stretneme aj pri iných 
príležitostiach v priestoroch 
RC MAMA klub na Jesenského 
ulici. Naša herňa je otvorená 
pondelok a piatok od 9:30- 11:30 
utorok, stredu a štvrtok od 9:30-
11.30  a od 16:00 – 18:00.
Viac info na
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .
c o m / R o d i n n % C 3 % A 9 -
-centrum-MAMA-klub-Se -
re%C4%8F-189931044439215/ 

OZ rOdInné CentruM 
MaMa klub 

Na základe hlavnej ročnej kon-
troly boli v roku 2017 z územia 
mesta Sereď odstránené pre-
vádzkovo-nebezpečné hracie 
prvky. Následne sme osadili 
nové ihriskové zostavy na ul. 
Legionárska, Mlynárska a  Je-
senského. Doplnili sme pruži-
nové hojdačky a vymenili sta-
ré hojdačky vo vnútrobloku D. 
Štúra, ul. Dolnomajerská a  ul. 
Cukrovarská.  

Mesto Sereď v  tomto roku 
vybuduje nové ihrisko aj 
na sídlisku Čepenská. Nájsť 
vhodné miesto však nebolo 
jednoduché. Množstvo inži-
nierskych sietí uložených pod 
zemou a pozemky patriace sú-
kromným osobám nám prácu 
sťažilo. Podarilo sa nám však 
nájsť vhodné priestranstvo 
pod korunami stromov, ktoré 

budú počas horúcich letných 
dní zabezpečovať príjemnú 
klímu.

Osadenie detského ihriska 
plánujeme v  mesiacoch apríl 
– máj 2018, pričom samotné 
ihrisko bude pozostávať zo 
štyroch hracích prvkov – pru-
žinovej a preklápacej hojdačky, 
balančného prvku – mostíka 
a lezeckého prvku.

Touto cestou by sme chceli 
osloviť najmenších o  pomoc 
pri pomenovaní detského ih-
riska. Vaše kresby zvieratiek, 
kvetiniek, hračiek a i. budeme 
čakať  do 29.3.2018. Obrázky 
môžete zaslať e-mailom na 
adresu  daniela.vaskova-kasa-
kova@sered.sk  alebo priniesť 
osobne na referát životného 
prostredia. 

 danIela kaSákOVá VaškOVá

Ušľachtilú myšlienku zorgani-
zovať akciu „Daruj krv-zachráň 
život“ členovia OZ Mladá Sereď 
úspešne naplnili v  praxi už 
pätnástykrát. Životne dôležitú 
tekutinu prišlo 21. februára do 
priestorov Mestského úradu 
darovať 28 záujemcov, z  kto-
rých reálne mohlo darovať krv 
22 darcov. Pracovníkom Národ-
nej transfúznej služby sa poda-
rilo  odobrať  približne 11 litrov 
krvi. Darcovia svojim činom 

zachránili alebo skvalitnili ži-
vot neznámym ľuďom. Sú to 
obete dopravných nehôd, úra-
zov, ľudia s  nádorovým ocho-
rením, liečiaci na leukémiu 
ale aj pacienti pred operáciou. 
Darovanie krvi je vysoko hu-
mánny čin a darcovia sú ľudia 
s veľkým srdcom, ktorých ne-
oceniteľná pomoc by mala byť 
pre ostatných výzvou hodnou 
nasledovania. 

 IVeta tóthOVá

V stredu podvečer 14. februára 
sa Dom kultúry v Seredi zaplnil 
návštevníkmi, ktorí sa Valentín-
sky večer rozhodli stráviť v spo-
ločnosti najväčších hviezd TV 
ŠLÁGER. Vonku bolo síce chlad-
né zimné počasie, no v divadel-
nej sále vládla dobrá nálada, spev 
i vtipné hovorené slovo.

O zábavu sa postaralo niekoľ-
ko skupín, ktorí milovníkom 
ľudových piesní zahrali a zaspie-
vali to najlepšie z najlepšieho. 
Obecenstvo v počte 380 divákov 
nezaostávalo a niektoré piesne 
si zanôtilo spolu s účinkujúci-
mi. Pódium v tento večer patril 
skupine  Progres. Členovia  do 
dnešného dňa natočili a vydali 
množstvo hudobných nosičov a 
boli ocenení zlatou, platinovou 
a multiplatinovou platňou za 
predaj.  Svoje miesto na hudob-
nej scéne si vydobili vďaka usi-
lovnosti ale najmä vďaka svojim 
poslucháčom a divákom, ktorí 
každé ich vystúpenie oceňu-
jú búrlivým potleskom.

 Návštevníkov zabavila aj  Ve-
selá Trojka Pavla Kršky. Skupina 
hrá pre všetkých, ktorí si radi vy-
počujú ľudovú pesničku. Členo-
via sú traja dlhoroční kamaráti, 

ktorí po celý život hrali muziku 
pre širokú verejnosť. V súčasnos-
ti sú už v dôchodkovom veku, 
no hudba zostala naďalej ich 
záľubou a majú svojich verných 
fanúšikov.

  Kysucká vrchárska heligón-
ka  bola ďalšia skupina, ktorá 
spríjemnila divákom Valen-
tínsky večer. Heligónka má aj 
v dnešnej modernej dobe stále 
svojich priaznivcov a to nielen 
v radoch poslucháčov ale aj v ra-
doch hráčov na tento hudobný 
nástroj.

Výbornú atmosféru počas 
večera dopĺňal jeden z najpo-
pulárnejších slovenských za-
bávačov  Števo Hruštinec. Jeho 
všestranný talent bol už vopred 
zárukou, že toto kultúrne podu-
jatie bude nabité nielen hudbou 
ale aj vtipným slovom. Tento za-
bávač, spevák, imitátor ale aj po-
hotový moderátor si získal pria-
zeň aj u seredského publika a tak 
veríme, že návšteva nášho mesta 
nebola jeho posledná.

  Valentínsky večer s hviezda-
mi skončil neutíchajúcim po-
tleskom a návštevníci odchádza-
li domov nabití emóciami a plní 
zážitkov. IVeta tóthOVá

Ako videl účinkovanie dievčat 
tréner Tomáš Kačmárik EGBL 
Kadetky 16.-18.2.2018 Sopot /PL/
Na tretí turnaj EGBL sme sa vy-
brali do Poľska do mesta Sopot. 
Pre nás to bol bohužiaľ len tur-
naj druhý, keďže do Brestu sme 
nevycestovali pre veľmi zlý zdra-
votný stav nášho družstva. Na-
šim hlavným cieľom bolo nabrať 
čo najviac skúseností v ťažkých 
zápasoch a samozrejme pobiť 
sa aj o nejaké tie víťazstvá. Odo-
hrali sme 5 zápasov s bilanciou 
2 výhry a 3 prehry. Porazili sme 
dve lotyšské družstva a prehrali 
sme s reprezentáciou Litvy do 
15 rokov, basketbalovou školou 
Parnu z Esónska a proti Young 
Angels Academy Košice. Proti 
Košiciam sme odohrali ešte so-
lídny prvý polčas, ktorý sme vy-
hrali, no potom sme urobili až 
príliš veľa hlúpych strát a zápas 
sme prehrali o 8 bodov. V ďalších 
dvoch zápasoch sme už bojovali 
dosť aj so svojou únavou, kde sa 
jasne ukázalo, že nie sme zvyk-
nutí na takúto záťaž (5 zápasov 
za 3 dni). Začali sa už ukazovať 
aj nejaké drobné zranenia, no 
našťastie nič vážneho. Dôležité 
bolo aj posilniť družstvo po men-

tálnej stránke a posilniť chémiu 
v družstve. Či sa nám to podarilo 
sa ukáže neskôr, ale ja verím, že 
sme to naštartovali veľmi dobre. 
Za možnosť byť na tomto turnaji 
by som sa chcel veľmi pekne po-
ďakovať pánovi Zaťkovi. Taktiež 
fyzioterapeutovi Jankovi Seke-
rešovi za špičkovú starostlivosť 
o dievčatá, kameramanovi M. 
Kopálovi a kameramanke a fo-
tografke M. Bielikovej za skvelé 
fotky a videá, S. Scherhauferovej 
za celkovú starostlivosť o naše 
družstvo, rodičom N.Határovej, 
M. Zaťkovej a H. Bencelovi za 
podporu nášho družstva. Naj-
väčšie ďakujem patrí všetkým 
hráčkam za ich príkladnú repre-
zentáciu mesta Sereď a nášho 
štátu- Slovensko.  /TK/

SS Valmiera : BK Lokomotíva 
Sereď 54:69 
BK Lokomotíva Sereď : Liepaja 
BS 63:28 
Young Angels Košice : BK Loko-
motíva Sereď 38:30 
BK Lokomotíva Sereď : SS Parnu 
27:50 
BK Lokomotíva Sereď : U15 Kar-
ta 31:60 
  MarIanna grIllOVa  
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ČERVENÁ VOLAVKA / Red 
Sparrow / 
1.-3.3.2018 štvrtok 19:30 
2D, sobota 20:30 2D 
Bývalá baletka sa mení na 
špičkovo vycvičenú agent-
ku ruských tajných služieb. 
Hrajú: Jennifer Lawrence, 
Mary-Louise Parker, Joel 
Edgerton, Matthias Schoe-
naerts, Jeremy Irons, Nicole 
O‘Neill, Sergej Polunin.  
USA, 136 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

NOČNÁ HRA / Game Ni-
ght / 
2.-3.3.2018 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D 
Mohla to byť najzábavnej-
šia hra, akú kedy hrali... 
alebo prehrali. 
Hrajú: Rachel McAdams, 
Jason Bateman, Jesse Ple-
mons, Kyle Chandler.  
USA, 100 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: VČIELKA MAJA 
2: SLADKÉ HRY / Maya The 
Bee: The Honey Games / 
2.-3.-4.3.2018 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nede-
ľa 16:30 2D 
Najnovšie dobrodružstvo 
včielky Maji a jej priateľov 
už čoskoro na plátnach kín. 
DEU, 84 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€

WINCHESTER: SÍDLO DÉ-
MONOV / Winchester / 
2.-4.3.2018 piatok 19:00 
2D, nedeľa 20:45 2D 
Tajomné, mysteriózne, naj-
strašidelnejšie, a zároveň 
reálne - také je sídlo WIN-
CHESTER. Horor. 
Hrajú: Helen Mirren, Sarah 
Snook, Jason Clarke, Angus 
Sampson, Laura Brent, Alice 
Chaston.  
USA, 109 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

DOVIDENIA TAM HORE / 
Au revoir là-haut / 
4.-7.3.2018 nedeľa 18:30 
2D, streda 19:30 2D 
Životy troch mužov zmení 
prvá svetová vojna. 
Hrajú: Mélanie Thierry, 
Émilie Dequenne, Niels 
Arestrup.  
FRA, 117 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: BRATŘÍČEK KAREL / 
Bratříček Karel / 
6.3.2018 utorok 19:30 2D 
Dokumentárny film o Kar-
lovi Krylovi na pozadí eu-
rópskych dejín 20. storočia 
Hrajú: Jan Kryl, Miroslav 
Kovařík, Jaroslav Hutka, 
Agnieszka Holland.  
POL, 79 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€. FK 3€

PRE DETI: PRAČLOVEK / 
Early Man / 
6.-7.3.2018 utorok 17:00 
2D, streda 17:00 2D 
Neohrozený jaskynný muž 
Dug sa snaží uchrániť svoj 
domov a kmeň pred veľkou 
hrozbou 
GBR, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€

PRE DETI: VČIELKA MAJA 
2: SLADKÉ HRY / Maya The 
Bee: The Honey Games / 
8.-9.3.2018 piatok 17:00 
2D, štvrtok 17:00 2D, pia-
tok 17:00 2D 
Najnovšie dobrodružstvo 
včielky Maji a jej priateľov 
už čoskoro na plátnach kín. 
DEU, 84 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€

PRIANIE SMRTI / Death 
Wish / 
8.-9.3.2018 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D 
Zobrali mu jeho rodinu. Na-
stal čas im to vrátiť. 
Hrajú: Bruce Willis, Vin-
cent D‘Onofrio, Elisabeth 
Shue, Jack Kesy, Kirby Bliss 
Blanton.  
USA, 103 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

OTCOVA VOLGA / Tátova 
volha / 
9.-10.-11.3.2018 piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Dcéra s matkou sa vydávajú 
na cestu po manželových 
milenkách aby vypátrali 
utajovaného nevlastného 
brata. 
Hrajú: Eliška Balzerová, 
Tatiana Vilhelmová, Martin 
Myšička, Boleslav Polívka, 
Emilia Vášaryová, Vilma 
Cibulková.  
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: LEO DA VINCI: 
MISIA MONA LÍZA / Leo da 
Vinci - Missia Mona Lisa / 
10.-11.3.2018 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Animovaný film o záhadnej 
a fascinujícej postave mla-
dého Leonarda a jeho inteli-
gentných vynálezov. 
POL, 82 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€

LADY BIRD / Lady Bird / 
10.-13.3.2018 sobota 18:30 
2D, utorok 19:30 2D 
Neobyčajný príbeh o 
obyčajnom dospievaní 
dievčaťa, ktorá zúfalo hľadá 
to, čo všetci ostatní - chlap-
ca a zmysel života. 
Hrajú: Saoirse Ronan, Lau-
rie Metcalf, Beanie Feld-
steind.  
USA, 94 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

TLMOČNÍK / Tlumočník / 

11.3.2018 nedeľa 20:30 2D 
Každá cesta má svoje ta-
jomstvo. 
Hrajú: Jiří Menzel, Peter 
Simonischek, Zuzana 
Mauréry, Réka Derzsi, Anna 
Rakovská, Eva Kramerová, 
Atilla Mokos, Judita Hans-
mann..  
SVK, 113 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

EUROKINO: MIAMI / Mia-
mi / 
14.3.2018 streda 19:30 2D 
Road movie o dvoch ses-
trách - barových tanečni-
ciach, ktoré unikajú pred 
gangstrami. 
Hrajú: Krista Kosonen, 
Sonja Kuittinen, Pirkko Hä-
mäläinen, Markus Tilli.  
FIN, 119 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

TOMB RAIDER / Tomb 
Raider / 
15.-16.-17.3.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Každá legenda má svoj za-
čiatok. Dobrodružný film 
podľa hernej série. 
Hrajú: Alicia Vikander, 
Walton Goggins, Dominic 
West, Daniel Wu, Hannah 
John-Kamen, Alexandre 
Willaume, Nick Frost.  
USA, 122 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: LEO DA VINCI: 
MISIA MONA LÍZA / Leo da 
Vinci - Missia Mona Lisa / 
16.3.2018 piatok 17:00 2D 
Animovaný film o záhadnej 
a fascinujícej postave mla-
dého Leonarda a jeho inteli-
gentných vynálezov. 
POL, 82 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€

BACKSTAGE / Backstage / 
16.-17.-18.3.2018 piatok 
19:00 2D, sobota 21:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Ži svoj život. Tanečný film, 
ktorý sa natáčal aj v Seredi. 
Hrajú: Ben Cristovao, Mária 
Havranová, Tony Porucha, 
The Pastels, Ondrej Hraš-
ka, Judit Bárdos, Roman 
Luknár, Ivana Chýlková, 
Kryštof Hádek, Dušan 
Kaprálik a Anton Šulík.  
SVK, 90 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: CHLOE A TR-
PASLÍCI / Gnome Alone / 
17.-18.3.2018 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Nový animák od producen-
ta filmu Shrek. 
Hrajú: Olivia Holt, Becky G., 
Tara Strong, Josh Peck, Da-
vid Koechner, George Lopez, 
Nash Grier, Madison De La 
Garza, Jeff Dunham, Patrick 
Stump, Salli Saffioti.  
CAN, 85 min., SD, MP, vstup-

né 2D 5€

HMYZ / Hmyz / 
18.3.2018 nedeľa 20:30 2D 
Nový film Jana Švankma-
jera. 
Hrajú: Jan Budař, Jaromír 
Dulava, Jiří Lábus, Norbert 
Lichý, Kamila Magálová, 
Ivana Uhlířová.  
CZE, 98 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

FK: THELMA / Thelma / 
20.3.2018 utorok 19:30 2D 
Až keď sa Thelma zamiluje 
zistí, čo všetko dokáže. 
Hrajú: Eili Harboe, Kaya 
Wilkins, Henrik Rafaelsen, 
Ellen Dorrit Petersen, An-
ders Mossling.  
SWE, 116 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

EUROKINO: NIKDY SI TU 
NEBOL / You were never 
really here / 
21.3.2018 streda 19:30 2D 
Joaquin Phoenix ako vojno-
vý veterán zachraňuje ženy, 
ktoré sa stali obeťami ob-
chodu s bielym mäsom. 
Hrajú: Joaquin Phoenix, 
Ekaterina Samsonov, Ales-
sandro Nivola.  
USA, 95 min., ČT, MP 18+, 
vstupné 2D 3€

PACIFIC RIM: POVSTANIE 
/ Pacific Rim: Uprising / 
22.-23.-24.3.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 3D 
Monštrá z vesmíru ver-
sus pilotovaní obrí roboti. 
Druhé kolo.  
Hrajú: John Boyega, Scott 
Eastwood, Tian Jing, Rinko 
Kikuči, Charlie Day.  
USA, 111 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: VČIELKA MAJA 
2: SLADKÉ HRY / Maya The 
Bee: The Honey Games / 
23.3.2018 piatok 17:00 2D 
Najnovšie dobrodružstvo 
včielky Maji a jej priateľov 
už čoskoro na plátnach kín. 
DEU, 84 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€

CESTA ZA KRÁĽOM TROL-
LOV / Askeladden - I Do-
vregubbens hall / 
23.-25.3.2018 piatok 19:00 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Že sú trollovia len malé roz-
tomilé bytosti? Ani nápad! 
Fantasy. 
Hrajú: Vebjørn Enger, Eili 
Harboe, Mads Sjøgård 
Pettersen, Elias Holmen 
Sørensen.  
NOR, 104 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: KRÁLIK PETER 
/ Peter Rabbit / 
24.-25.3.2018 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 

Rozprávková komédia pod-
ľa svetoznámych príbehov 
Beatrix Potterovej prichá-
dza na veľké plátno! 
Hrajú: James Corden, Mar-
got Robbie, Elizabeth Debic-
ki, Domhnall Gleeson, Rose 
Byrne, Daisy Ridley.  
USA, 93 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€

ONI 2: NOČNÁ KORISŤ / 
The Strangers: Prey at 
Night / 
24.-25.3.2018 sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Cudzincom nesmieš nikdy 
veriť. Horor. 
Hrajú: Bailee Madison, 
Christina Hendricks, Mar-
tin Henderson, Lewis Pull-
man.  
USA, 85 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: SLOBODA / Freiheit / 
27.3.2018 utorok 19:30 2D 
Odišla z Berlína, aby začala 
nový život v Bratislave. 
Hrajú: Johanna Wokalek, 
Hans-Jochen Wagner, Inga 
Birenfeld, Andrea Sabová, 
Ondrej Kovaľ, Rubína La-
busch, Georg Arms.  
SVK, 103 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

EUROKINO: DAREBÁK A 
PRETEKÁRKA / Le Fidèle / 
28.3.2018 streda 19:30 2D 
Gino je na prvý pohľad šar-
mantný fešák, v skutočnosti 
však ukrýva tajomstvo 
nebezpečné pre neho i pre 
jeho okolie. 
Hrajú: Matthias Schoena-
erts, Adèle Exarchopoulos, 
Igor van Dessel.  
NLD, 130 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

PRE DETI: CESTA ZA 
KRÁĽOM TROLLOV / Aske-
ladden - I Dovregubbens 
hall / 
29.3.2018 štvrtok 17:00 2D 
Že sú trollovia len malé roz-
tomilé bytosti? Ani nápad! 
Fantasy. 
Hrajú: Vebjørn Enger, Eili 
Harboe, Mads Sjøgård 
Pettersen, Elias Holmen 
Sørensen.  
NOR, 104 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

READY PLAYER ONE: HRA 
ZAČÍNÁ / Ready Player 
One / 
29.-30.-31.3.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:30 2D, 
sobota 18:30 3D 
Hranica medzi virtuálnym 
a reálnym svetom môže byť 
tenká. A potom ide o život. 
Hrajú: Tye Sheridan, Olivia 
Cooke, Vin Diesel, Simon 
Pegg, Ben Mendelsohn, 
Mark Rylance.  
USA, 140 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: CHLOE A TR-
PASLÍCI / Gnome Alone / 
30.3.2018 piatok 17:00 2D 
Nový animák od producen-
ta filmu Shrek. 
Hrajú: Olivia Holt, Becky G., 
Tara Strong, Josh Peck, Da-
vid Koechner, George Lopez, 
Nash Grier, Madison De La 
Garza, Jeff Dunham, Patrick 
Stump, Salli Saffioti.  
CAN, 85 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€

ERIC CLAPTON / Eric Clap-
ton: Life in a 12 Bars / 
30.3.2018 piatok 19:00 2D 
„Clapton je Boh“. Graffiti 
s týmito slovami zaplavili 
celý Londýn a Eric Clapton 
sa stal vďaka svojej unikát-
nej hre na gitaru národným 
hrdinom. 
Hrajú: Eric Clapton, Sylvia 
Clapton, Ben Palmer.  
GBR, 135 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: SHERLOCK 
KOUMES / SHERLOCK 
GNOMES / 
31.3.2018 sobota 16:30 3D 
Animovaná komediálna de-
tektívka plná trpaslíkov.  
USA, 90 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 3D 6€

MÁRIA MAGDALÉNA / 
Mary Magdalene / 
31.3.2018 sobota 21:00 2D 
Mária Magdaléna je životo-
pisnou drámou o jednej z 
najtajomnejších ženských 
postáv našej civilizácie. 
Hrajú: Rooney Mara, Joaqu-
in Phoenix, Chiwetel Ejio-
for, Tahar Rahim.  
GBR, 130 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
AVENGERS: INFINITY WAR I, 
BESNENIE, FAKJÚ PÁN PRO-
FESOR 3, APOŠTOL PAVOL, 
TICHÉ MIESTO, STRUNY 
ČASU, TAXI 5, DUBČEK, DVE 
A POL KAČKY, DVE NEVESTY 
A JEDNA SVATBA, BLOKOTI, 
DEŇ ČO DEŇ

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni 

kina NOVA
/pondelok - piatok/ : 12:00 

– 20:00
/sobota - nedeľa/ : 16:00 – 

21:00
Kontakt : 0903 780 080, 

sicnova@sered.sk. Program 
kina, online predaj a 

rezervácie vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU 
A MODERNIZÁCIU 
KINA NOVA SEREĎ 

FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM 

EUROPA CINEMAS
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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

MARCOVÉ  ZĽAVY  
V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 

    • MAREC – MESIAC KNIHY -  10% zľava  na všetky knihy zakúpené alebo objednané v kníhkupectve Slnečnica

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   

Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej firmy, 
alebo akcie ktorú organizujete 
v meste Sereď a jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI 
na Cukrovarskej ul. LED panel 
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je vi-
diteľný z Cukrovarskej ul., na 
ktorej trvale žije 1200 občanov 
mesta a sú na nej umiestnené 
viaceré obchodné prevádz-
ky so stovkami návštevníkov 
denne. Panel je dobre viditeľný 
aj z hlavnej cesty na Cukrovar-
skej ulici, ktorou vodiči prichá-
dzajú na neďalekú križovatku. 
Spustený je denne od 7:00 do 

23:00 a je dobre viditeľný aj po-
čas dňa.

Ak máte záujem o umiestne-
nie reklamy kontaktujte riadi-
teľa Domu kultúry Sereď, Mgr. 
Františka Čavojského,  tel: 0911 
424 083, riaditeldk@sered.sk.

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

V ponuke je miestnosť na poschodí,  má plochu 11 m2. Priestory je 
možné využiť na obchodnú alebo kancelársku činnosť. Možnosť 

pripojenia na optický internet. Mesačné náklady: nájomné 
a predpokladané energie spolu 90 EUR s DPH

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra

✓ NoviNKy

✓ BeStSelleRy

✓ ceNovÉ BoMBy

✓ DARčeKymarec 2018

ZĽavy na knihy až do 87 %

16,90 € 5,00 €

A. Roslund & S. Thunberg
Made in Sweden

PoNUKA PlAtí leN v KNíhKUPectvách KNiŽNý RAJ oD 1. 3. Do 31. 3. 2018!

DARčeK ZA NáKUP
KU KAŽDÉMU nákupu nad 10 € si môžete 

vybrať jednu z týchto štyroch kníh len za 0,10 €!
Ponuka platí len do vyčerpania zásob!12,90 € 6,00 €

Hannah McKinnonová
Jazerná sezóna

10,90 € 8,00 €

Evelyn Boos, Lea Schmid
Dobré rady do záhrady

2,30 € 1,50 €

Kolektív
Kravička parádnica

11,90 € 3,00 €

L. Fentonová a L. Steinkeová
Zámena

14,90 € 4,00 €

Fredrik T. Olsson
Reťazec skazy

Brian Freeman – Nočný vták
Keď niekoľko žien po nevysvetliteľnom nervovom kolap-
se spácha samo vraždu, Frost Easton zo sanfranciskej
 polície má pred sebou záhadný prípad. Na prvý pohľad
nesúvisiace obete majú jedno spo ločné. Všetky boli pa-
cientkami renomovanej psychiatričky Francescy Steino-
vej, ktorá pomocou spornej terapie vymazáva pacientom
z pamäti trauma tické spomienky.
Okrem Eastona vedie vyšetrovanie na vlastnú päsť aj
Steinová. Obaja začnú dostávať tajuplné správy od koho-

si, kto sa podpisuje ako Nočný vták. Prípad postupne na-
dobudne osobný charakter a na povrch vyplávajú dávne
tajomstvá. Steinová musí čeliť záhadným výpadkom pa-
mäti a Easton zasa vrahovi, ktorý pozná jeho najhoršiu
spomienku.
Počet obetí rastie a Nočný vták sťahuje slučku okolo Eas-
tona a Steinovej čoraz tesnejšie. Na všetko odhodlaný
policajt a brilantná psychiatrička musia zastaviť rafinova-
ného vraha, skôr ako ovládne my seľ ďalšej mladej ženy.
360 strán 12,90 €

ZĽavy na knihy až do 87 %
Vychádza 13. 3. 2018

Platobný terminál 
v kníhkupectve 

Slnečnica
Upozorňujeme našich 

zákazníkov, že  pri kúpe knihy 
v kníhkupectve Slnečnice je 

možné platiť 
aj platobnou kartou.

Brigáda 
pre študenta 
vysokej školy  

alebo 
dôchodcu 

v kníhkupectve 
Slnečnica

Do kníhkupectva Slnečnica 
hľadáme študenta vysokej 

školy alebo dôchodcu 
na občasné zastupovanie 

v čase dovolenky, resp. 
neprítomnosti v práci 

zamestnanca kníhkupectva, 
ktorý je  v trvalom pracovnom 

pomere.
Viac informácii na tel. č.: 

0917 972 114 alebo mailom: 
sms.konatel@gmail.com
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Prihláste sa do hokejbalovej 
ligy v Močenku

Prihláste sa do hokejbalovej 
ligy v Močenku

Občianske združenie Benesco otvára v mesiaci marec 2018 X. ročník hokejbalovej ligy v Močenku. Mužstvá sa môžu 
prihlásiť do 11. marca 2018 na emailovej adrese info@benesco.sk. Maximálny počet hráčov v mužstve je 17, herný  
variant 3 plus 1, hrací čas 3x15 min. Vek hráčov je neobmedzený. Tešíme sa na vás.

Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: Oľga Lenická 

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