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Seredskí futbalisti slávia historický úspech

Kadeti BK Lokomotíva Sereď 
- Majstri Slovenskej republiky 2018

Seredskí futbalisti v  tých-
to dňoch slávia historický 
úspech. Druholigovou sezó-
nou   prešli absolútne suve-
rénne a prebojovali sa do For-
tuna ligy,    čo je najvyššia 
slovenská futbalová liga. Dňa 
20. mája 2018 sa na mestskom 
štadióne konal posledný zá-
pas ešte v  druhej lige, kde si 
seredčania zahrali futbal so 
Zvolenom s  výsledkom 4:1.   
Tento víťazný zápas našich 
futbalistov ešte viac umocnil 
pocity zo slávnostného popo-
ludnia. Pred samotným zápa-
som si Róbert Starček - prezi-
dent ŠKF Sereď  prevzal z rúk 
prítomných predstaviteľov 

Slovenského futbalového zvä-
zu pamätnú plaketu víťazov  
II. ligy. Rozlúčka s  II. ligou 
bola veľkolepá.   Zúčastnili sa 
jej mnohé významné osob-
nosti z  oblasti športu: Miro-
slav Richtárik - predseda ko-

misie pre riadenie druhej ligy, 
Jozef Kliment - generálny 
sekretár slovenského futbalo-
vého zväzu, Norbert Csutora 
-  predseda Asociácie druholi-
gových klubov,  nechýbal ani 
primátor mesta Sereď Martin 

Tomčányi, prezident ŠKF Se-
reď - Róbert Stareček,  tréneri  
a  samozrejme fanúšikovia. 
Celkom   dnes v  hľadisku se-
delo približne 1 189  priazniv-
cov futbalu.
(pokračovanie na strane 3)

To čo pred touto sezónou 
bolo azda len snom v pár hla-
vách tých najodvážnejších 
chlapcov, dnes je skutoč-
nosť a realita. Sereď má Maj-
strov Slovenska v basketbale 
hráčov do 17 rokov!!! Áno, 
v  auguste 2017 vedenie BK 
Lokomotíva Sereď zvažo-
valo, či prihlási do súťaže aj 
družstvo kadetov, alebo len 
juniorov, nakoľko to s  roz-
počtom nevyzeralo najlepšie. 
Rozhodnutie padlo a dnes tu 
máme úplne zaslúžene Maj-
strov Slovenska!!! 
(pokračovanie na strane 2)

Slávistky si dve kolá pred 
koncom súťaže zabezpečili 
domácim víťazstvom nad 
Topoľníkmi budúcoroč-
nú prvoligovú príslušnosť. 
V hre mačky s myšou nedali 
súperkám šancu. Dievčatá 

sa od začiatku až do kon-
ca bavili hrou a peknými 
akciami zabávali početnú 
divácku kulisu. Do hry sa 
zapojili všetky dievčatá. Sú-
perky predviedli sympatic-
ký výkon. Po zápase zožali 

dievčatá zaslúžený potlesk.

  Zostava: Lenčéšová V., 
Trojáková L. – trojáková M. 
1, Šidlíková V. 6, Šúryová K. 8, 
Hercegová L. 4, Mészárosová 
V. 1, Danišová V. 4, Šúryová N. 

2, Chromeková D., Lašaková 
J. 5, Dubajová K. 5

 Tréner: Z. Bergendi

 Ďakujeme  a prajeme veľa 
pohody v prvej lige.

Milan novák  

Hádzanárky prvoligové



seredské novinky2

(pokračovanie zo strany 1)
Partia chlapcov sa zomkla, 
doplnila o  mladších hrá-
čov a  pod odborným vede-
ním trénera Jozefa Ištoka 
si prekvapivo, ale úplne 
zaslúžene vybojovalo zlato 
na Majstrovstvách Sloven-
skej republiky kadetov 2018 
v Nitre.

  Počas sezóny v  dlhodo-
bej časti tento tím odohral 
24 majstrovských zápasov, 
v ktorých si pripísal 20 vý-
hier a  iba 4 prehry. Zaslú-
žene mu tak patrilo  druhé 
miesto v  celoslovenskej 
súťaži a miestenka na Maj-
strovstvá Slovenska kade-
tov 2018, ktoré sa uskutoč-
nili 11. 5 - 13. 5 v Nitre.

  V  prvom zápase FINAL 
FOUR 2018 nastúpili naši 
chlapci proti družstvu  BC 
04 AC LB Spišská Nová 
Ves,  s  ktorým si pripísa-
li počas sezóny v  januári 
v  SNV jednu prehru 74:80 
a  dva týždne pred šampi-
onátom proti neúplnému 
družstvu hostí, suverénnu 
výhru 80:35.

  BK Lokomotíva Sereď 
- BC 04 AC LB Spišská Nová 
Ves 80:62 (20:15, 43:23, 60:48)

Láštic 27 (TH 6/3, 2 troj-
ky), Balogh 13 (9/5), Javor 
12 (3/2), Hupka 8 (2 troj-

ky), Šimko 7 (2/2, 1 trojka), 
Blaško 7 (1 trojka), Paštéka 6 
(3/2). Trestné hody družstvo 
23/14, trojky družstvo 21/6.

 V úvodnej štvrtine, v kto-
rej si hráči Serede vybudo-
vali 5 bodový náskok, keď 
sa hral výborný, vyrovna-
ný basketbal. Počas druhej 
štvrtiny sa naším kadetom 
podarilo náskok zvýšiť, 
precíznou obranou a  vý-
borným taktickým ťahom 
s  narúšaním akcií súpera 
v  úvode každého protiú-
toku. Plne koncentrova-
ní a  pripravení zabojovať 
o každý bod nastúpili aj do 
druhého polčasu, v  ktorom 
si náskok udržali a  zápas 
vyhrali nakoniec o  18 bo-
dov, čo bolo nesmierne dô-
ležité pre konečné poradie 
v turnaji. Tým sme si pripí-
sali prvé víťazstvo na finá-
lovom turnaji.

 Druhý zápas čakal našich 
mladých hráčov v  sobotu 
o 18:30 hod. , proti domáce-
mu družstvu Nitry. V  zák-
ladnej časti Sereď prehrala 
s  Nitrou oba zápasy, po vy-
rovnanom priebehu. Hráči 
Serede však nastúpili na 
tento zápas s  cieľom zme-
niť bilanciu zo základnej 
časti a zabojovať tak o titul 
v priamom zápase.

 
BKM SPU Nitra – BK Lo-

komotíva Sereď 64:55 (23:17, 
39:30, 44:38)

Hupka 19 (TH 18/12 1 troj-
ka), Balogh 13 (4/3), Láštic 8 
(2/2), Javor 7 (4/1),  Šimko 4 
(3/1, 1 trojka), Blaško 3 (3/1), 
Paštéka 1 (3/1). Trestné hody 
družstvo 37/21. Trojky druž-
stvo 19/2.

 
Prvá štvrtina sa niesla 

vo fantastickej atmosfére, 
pred zaplneným hľadis-
kom, s  malým vedením 
domácich hráčov. Prvý 
polčas skončil rozdielom 
9 bodov pre nitrančanov, 
ale odhodlaní a  basketba-
lovejší sereďania nehodlali 
zložiť svoje zbrane. V tretej 
štvrtine mali obe družstvá 
výbornú obranu a  tak bolo 
sa na čo tešiť. Technickejší 
a basketbalovejší sereďania 
však doplácali na katastro-
fálnu úspešnosť trestných 
hodov (21 z  37, 54%) a  slabé 
odstavovanie (18 útočných 
doskov súpera). Chlapcom 
sa nakoniec náskok Nitry 
z prvého polčasu nepodari-
lo stiahnuť a  v  hektickom 
závere, kde hostia už do-
hrávali bez Javora, Paštéku 
a trénera Ištoka, boli nútení 
prijať porážku o 9 bodov.

 
Posledný zápas čakal 

našich kadetov v  nedeľu 
o  9:30 proti družstvu IMC 
Slovakia Považská Bystri-
ca.  V  základnej časti mali 
s  týmto družstvom bilan-
ciu domáca prehra 86:89 
a výhra 85:69 v  Považskej 
Bystrici. Matematika bola 
jasná, ak chceli naši mladí 
hráči titul, museli bezpod-
mienečne vyhrať a čakať na 
výsledok posledného zápa-
su medzi Nitrou a Spišskou 
Novou Vsou.

 
IMC Slovakia Považ-

ská Bystrica – BK Lo-
komotíva Sereď 69:82 
(10:30, 40:46, 51:66) 
Javor  20 (TH 7/7, 1 trojka), 
Láštic 18 (7/5, 1 trojka), Ba-
logh 16 (7/5, 1 trojka), Hupka 
14 (10/7, 1 trojka), Paštéka 
10 (2/1, 1 trojka), Šimko 4 
(8/4). Trestné hody družstvo 
41/29. Trojky družstvo 14/5.

 
Chlapci plne koncentro-

vaní a odhodlaní zabojovať 
o víťazstvo, ktoré by im za-
bezpečilo zároveň najhoršie 
druhé miesto, nastúpili na 
zápas veľmi dobre takticky 
pripravení a v prvej štvrtine 
si priam užívali show-time. 
Skvelou hrou prevalcovali 

súpera a  po prvej štvrtine 
vyhrávali o 20 bodov. Súper 
sa však nevzdával a  našim 
hráčom nič nedaroval. Po-
čas druhej štvrtiny sa po-
darilo družstvu P. Bystrice 
stiahnuť náskok na rozdiel 
6 bodov, hlavne výborným 
výkonom sereďského od-
chovanca v  „modrobielých 
farbách“- Rasťa Šipkovské-
ho. Chlapci sa však skon-
centrovali, v  dôležitých 
chvíľkach zápasu na zák-
ladné herné činnosti a do-
tiahli kvalitný zápas do ví-
ťazného konca.

  Posledný zápas na tých-
to majstrovstvách sa odo-
hral medzi družstvami 
BKM SPU Nitra a BC 04 AC 
LB Spišská Nová Ves. Výhra 
o 19 bodov v prospech hos-
tí, znamenala, že o  titule 
rozhodnú vzájomné zápa-
sy troch družstiev a  skó-
re v  nich.  V mikrotabuľke 
troch tímov bol rozdiel v 
skóre nasledovný: Sereď +9, 
SNV +1, Nitra -10. , čo určilo 
zároveň celkové poradie:

1. BK Lokomotíva Sereď – 
Master Slovenska 2018

2.  BC 04 AC LB Spišská 
Nová Ves

3. BKM SPU Nitra
4. IMC Slovakia Považská 

Bystrica

Tešia nás aj umiestnenia 
jednotlivcov, kde sa do All 
Stars „A“ dostal Máté Balo-
gh a v All Stars „B“ boli Mar-
co Hupka a Juraj Láštic.

 
Klub BK Lokomotíva Se-

reď a mesto Sereď reprezen-
tovali:

Láštic Juraj, Šimko  Adam 
, Adam Christián, Blaško Se-
bastián, Javor David, Hupka 
Marco, Balogh Máté, Pašté-
ka Matúš, Kuchárek Ma-
tej, Boros Bálint, Burianek 
Ladislav, Banovič Kristián, 
Kučera Richard, Chmelan 
Tomáš.

Tréner družstva: Jozef Iš-
tok

  Touto cestou by sme 
chceli srdečne poďakovať 
mestu Sereď, naším spon-
zorom, všetkým rodičom, 
starým rodičom, fanúši-
kom a tiež každému jedné-
mu, ktorý nás počas sezóny 
podporoval a  stál pri nás. 
Tiež ďakujeme všetkým, čo 
si našli čas a  vycestovali 
na zápasy do Nitry, aby nás 
podporili. Naším juniorom, 
ktorí vhodne dopĺňali tré-
ningový proces a  všetkým, 
ktorí to myslia v  Seredi 
s  basketbalom úprimne a 
vážne.
 Marianna Grillová

Kadeti BK Lokomotíva Sereď - Majstri Slovenskej republiky 2018

Dokedy ešte ? Gazdinky na kurze 
kváskovania v Dome kultúry

„Seredské novinky“  sa majú 
zaoberať v  prvom rade ak-
tuálnymi problémami mes-
ta Sereď, to je ich prvý cieľ. 
V  mesiaci apríl (č.3 ,2018) je 
na šestnástich stranách šesť 
strán reklamy...Veľa som sa 
toho nedozvedel v  spomína-
ných novinkách. Naviac som 
bol prekvapený reakciou p. 
primátora mesta v  článku 
„Otázky Ladislava Skube-
ňa a  primátorova odpoveď “. 
Každý občan (v demokracii) 
má svoj názor, každý občan 
má svojim spôsobom pravdu 
a právo na omyl. Z tohto dô-
vodu preto treba nesprávny 
názor posúdiť a  zodpovedne 
vysvetliť.

Je treba vidieť aj urči-
tý vzostup životnej úrovne 
občanov Serede (určitých 
skupín občanov) po všeobec-
nej stránke. Na druhej strane 
(opačnej) samotná súčas-
nosť, doba v  ktorej žijeme 
prináša i negatívne javy. 

Nie je mojim  cieľom zne-
vážiť za každú cenu prácu 
Mestského úradu, samot-
ných poslancov a poslankýň 
Mestského zastupiteľstva, 
polície (štátnej i  mestskej) 
v  Seredi...Zaiste im patrí 
naša náklonnosť pre pokojný 
a  dôstojný život v  meste. No 
napriek tomuto poukázaniu 
musím uviesť len niektoré 
nedostatky, ktoré sa v našom 
meste opakujú a ukazujú.   

V Seredi je okolo šesťdesiat 
pohostinstiev, reštaurácií, 
krčiem, herní a pod. V niekto-
rých z týchto podnikov (také-
hoto charakteru) sa pravidel-

ne organizujú tanečné zába-
vy (hlavne cez jarné a  letné 
obdobie) . Zábavy sa pravidel-
ne organizujú od piatku ve-
čera do nedele (vonku alebo 
vo vnútri).   Hudbu z  týchto 
„podnikov“ je počuť široko- 
ďaleko. Počúvať ju musia aj 
tí, ktorí ju nechcú počúvať 
(tých je väčšina) –deti, dospe-
lí aj dôchodcovia a tí ktorí sa 
chystajú do práce...Hlavné je 
však to, že sa zabáva skupina 
ľudí do druhej, tretej hodiny 
nad ránom. Policajti v Seredi 
majú čo robiť, aby vyhoveli 
nespokojným občanom! Pý-
tam sa v mene týchto nespo-
kojných občanov- kde je tu 
zákon o  nočnom kľude? Kto 
je za to zodpovedný...?

Bicyklovanie po chodní-
koch za plnej prevádzky (pre-
mávky)-chodci, mamičky 
s deťmi a kočíkmi, náhlenie 
za nákupmi...Chodci uhý-
bajte sa! V ktorom meste je 
takýto zvyk, aby sa chodec 
vyhýbal (na chodníku) bi-
cyklistovi? V  Seredi určite! 
Mestský úrad (MÚ)  nemá 
financie na pár upozorňujú-
cich tabúľ „zákaz bicyklova-
nia na chodníku“, alebo tam 
postaviť hliadku uniformo-
vaných policajtov? (za pár 
dní by bolo po probléme!)  

    Kaštieľ a  park. Seredský 
kaštieľ sám prežil históriu, 
za posledných tridsať rokov 
len chátra, dožíva. (Už len 
chlpatá brada mu chýba).
Dávno sa začalo s  opravou 
kaštieľa-   1987-88;  bolo vy-
členených 220 milionov Kčs 
(za vlády ČSSR).Opravy za-

čali Pozemné stavby Nitra 
a  Pamiatkostav Žilina. Po-
tom prišla „nežná revolúcia“ 
v novembri 1989.Bolo po re-
konštrukcii kaštieľa, po pe-
niazoch a  po dodávateľoch 
rekonštrukcie...        V kaštie-
li sídlil Okresný národný vý-
bor (do roku 1960) bola tam 
Mestská   knižnica, Vináreň, 
Piváreň, Pioniersky dom, 
Hudobná škola, priemysel-
ná škola hutníctva (pre Ni 
- hutu).

Mestu Sereď sa podarilo 
zachrániť (obnoviť) amfite-
áter. Park za amfiteátrom 
(smerom k Váhu) je otrasný. 
Pováľané storočné stromy, 
každý strom (aj pomerne 
mladšie) v  tejto časti je na-
padnutý brečtanom (breč-
tan - popínavá drevnatá 
rastlina obopínajúca sa oko-
lo stromu a saje z neho živi-
ny ). Čo so súčasným stavom 
robiť nie je jasné, ani nebo-
lo...

Pred Obchodným domom 
„Jednota“ je značne poško-
dený chodník koreňmi zo 
stromov   (vydúva sa),ka-
zí dlažbu (kto je majiteľ - 
mesto alebo „Jednota“? )

Obmedziť „producíro-
vanie“ motoriek, ktoré sú 
na našich cestách v  meste 
(hlavne v  lete) bez účelu, 
ešte aj s upravenými výfuk-
mi, ktoré zvyšujú hlučnosť 
a  smrad...Platí to aj pri do-
držiavaní dopravnej rých-
losti hlavne osobných a ná-
kladných áut cez mesto. Ne-
gatívny prípad je ulica Slov. 
nár. povstania (SNP).

 Na ulici Pekárenská je už 
pekných pár desiatok rokov 
postavených niekoľko „ple-
chových garáží“, natretých 
na zeleno.(Nemá nikto ich 
odstrániť –škaredia mesto)...

Na „Námestí slobody“ je 
pomník Sovietskej armády 
v boji proti fašizmu. Podsta-
vec je olúpaný, značne po-
škodený, bolo by treba opra-
viť podstavec.(Vypadá to na 
schválnu robotu...).

 Ohorky z  cigariet (špač-
ky)-to by mohli hovoriť 
najlepšie upratovači mesta. 
Najviac špakov sa nachádza 
pred činžiakmi, pohostin-
stvami, obchodmi, autobu-
sovom nádraží...Odpadové 
koše fajčiarom nič nehovo-
ria – len mlčia...

Keď budeme mlčať   i  my 
- občania Serede dopadne-
me ako tie stromy, okade-
ný plynmi z  áut a  moto-
riek,(aspoň nebude treba 
vojen).Sami sa vyhubíme. 
Chyba nie je len v  Mest-
skom úrade, polícii. Chyba je 
vo výchove, nás občanov Se-
rede. Najväčšia škola je škola 
života. V tom sa presvedčí 
každý občan mesta, keď sa 
naučí sám seba rešpektovať, 
aj okolie, v ktorom žije!

 
rSDr. kovarovič Jozef

občan SereDe
 
P.S. Bolo by toho viac, čo 

treba naprávať v našom mes-
te Sereď. To však je záležitosť 
občanov, okrem interpelácii 
poslancov a poslankýň Mest-
ského zastupiteľstva.

Pečenie kváskového chleba 
je hitom posledného ob-
dobia v  mnohých domác-
nostiach. No upiecť doma 
v  rúre dobrý chlieb nie je 
také jednoduché. Často sa 
chlebíky rozlejú, nie sú na-
dýchané alebo sú nedope-
čené, tvrdé či popraskané. 
Mnoho pokusov je nevyda-
rených, lebo na upečenie 
toho správneho, chutného 
chleba sa treba naučiť tú 
správnu fintu a odstrániť 
všetky chybičky.

  Niekedy ani internet či 
kamarátky nepomôžu ku 
zdárnemu výsledku a  ako 
sa hovorí, rady poskytnuté 
z  prvej ruky sú najcennej-

šie. Preto mnoho gazdiniek 
využilo kurz kváskovania, 
ktorý sa 19. mája konal 
v  Dome kultúry. Kurz bol 
vedený autorkou dvoch 
bestsellerov o kváskova-
ní  Naty Žúrekovou Štefko-
vou.    Prítomným gazdin-
kám vysvetlila ako si doma 
vyrobiť kvások, ako ho udr-
žiavať čestvý, akú múku po-
užiť, ako si pripraviť kvalit-
né cesto a mnoho iného. Či 
sa gazdinkám vďaka kurzu 
v domácom prostredí odte-
raz už budú dariť pekné, na-
dýchané chlebíky s chrum-
kavou kôrkou a úžasnou 
chuťou ostáva na našej fan-
tázii. iveta tóthová         
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Seredskí futbalisti slávia historický úspech

3 x 3 Central Europe Tour 
SEREĎ CUP 2018 v basketbale

(pokračovanie zo strany 1)
Miroslav Richtárik, predseda 
komisie pre riadenie druhej 
ligy povedal : „ Teší ma, že Se-
reď vyhrala a ja hráčom pra-
jem, aby aj v prvej lige takto 
dobre účinkovali.   Som nad-
mieru spokojný a prajem im, 
aby takto pokračovali aj ďa-
lej. Teraz treba v prvom rade 
pripraviť mužstvo na nový 
súťažný ročník.   Bude to sú-
ťaž náročnejšia, rýchlejšia 
a zaujímavejšia.“

  Na trávniku mestského 
štadióna si z rúk hostí sered-
ské mužstvo prebralo  víťaz-
ný pohár Slovenského futba-
lového zväzu II ligy mužov za 
rok 2017/2018. 

 Člen futbalového tímu Dá-
vid Baša nám pocity hráčov 
opísal nasledovne :  „  Pocity 
sú vynikajúce, je to histo-
rický úspech pre seredský 
futbal aj pre celé mesto. Dá 
sa povedať, že sme prepísali 
históriu. Po náročnej sezóne 
si teraz chvíľu oddýchne-
me.   Čakajú nás náročnejšie 
časy. Doteraz sme trénovali 
4-5 x do týždňa, teraz sa tré-
ningy určite zvýšia na 6-7 x 
za týždeň, lebo chceme podá-
vať čo najlepšie výkony. 

Každý z  hráčov, trénerov, 
zamestnancov ŠKF si prebra-
li u  rúk hostí medajly a  ďa-
kovné listy. Veď každý, kto 
k  tomuto veľkému úspechu 

dopomohol si zaslúži uzna-
nie. Iba spoločnými silami 
sa dajú dosiahnuť veľké veci. 
Aj podľa slov primátora mes-
ta  Martina Tomčányiho je to 
historický úspech, ktorý naši 
futbalisti dosiahli. Vďaka 
patrí celému realizačnému 
tímu, futbalistom, sponzo-
rom a všetkým, ktorí sa k to-
muto úspechu pričinili.

  Po oficiálnom programe 
už hráči ani fanúšikovia ne-
skrývali nadšenie a  radosť. 
Bolo počuť tlieskanie, píska-
nie, skandovanie i spievanie.  
Dymovnice, prskavky a  pa-
dajúce trblietky iba dotvárali 
úžasnú atmosféru.

  Jozef Kliment, generálny 

sekretár slovenského futba-
lového zväzu zdôraznil, že je 
to pre Sereď obrovský úspech. 
V  tomto meste má futbal 
dlhoročnú tradíciu a  v  tejto 
sezóne mužstvo podávalo 
vynikajúce výkony a  tento 
úspech a oslavy si jednoznač-
ne zaslúžia. 

Postup do najvyššej fut-
balovej ligy má ŠKF Sereď za 
sebou, klub ešte bude musieť 
splniť podmienky potrebné 
pre udelenie licencie. No už v 
týchto chvíľach fanúšikovia 
držia našim hráčom palce a 
veria, že budú aj v prvej lige 
úspešne reprezentovať svoj 
klub a svoje mesto. 
 iveta tóthová        

V dňoch 8. 6. a 9. 6. 2018 sa 
uskutoční druhý ročník me-
dzinárodného turnaja v 3x3 
basketbale „SEREĎ CUP“ na 
Námestí slobody. Pre veľký 
úspech a pozitívne ohlasy 
ako účastníkov, tak aj pred-
staviteľov mesta Sereď, sa 
organizátori rozhodli tento 
ročník rozdeliť do 2 dní.

V piatok 8. 6. od 8.30 do 
14.00 hod. budú basketba-
lové kurty patriť deťom se-
redských škôl na tzv. „KIDS 
CUP 3x3“. Od 16.00 hod. bude 
priestor ihrísk patriť Johny-
mu Mečochovi, ktorý so svo-
jím tanečným štúdiom „Life 
is Perfect“ usporiada taneč-
ný workshop pre všetkých 
návštevníkov. Môžeme sa 
tešiť na ukážky tanca, výu-
ku ako aj súťažné „battle“ o 
hodnotné ceny.

V sobotu 9. 6. od 9.00 hod. 
začne kvalitne obsadený 
medzinárodný turnaj v  3x3 
basketbale, a  to v kategóri-
ách U18 Chlapci, U18 Diev-
čatá, Ženy a Muži.

“Sme veľmi radi, že mi-
nulý ročník mal pozitívne 
ohlasy. Dôsledkom toho je 
aj fakt, že Slovenská bas-
ketbalová asociácia (SBA) 
nás zaradila do programu 
3x3 CENTRAL EUROPE 
TOUR. Táto spoločná tour 
sa odohrá v Česku, Poľsku 
a na Slovensku. Zaradením 
„SEREĎ CUP“-u do tejto 
medzinárodnej siete tur-
najov 3x3 dochádza k pod-
statným novinkám. Víťazi 
v kategórii mužov obdržia 
podľa umiestnenia tzv. prize 
money vo výške 500,- 300,- 
200,- EUR a v kategórii žien 
vo výške 200,- 100,- 50,- EUR 
a tým aj vyššie hodnotenie 
do bodového ratingu, čo ne-
pochybne zvýši športovú 
úroveň celého podujatia“, 
skonštatoval jeden z  orga-
nizátorov Roman Adamčík.

“Druhý ročník podujatia 
sme sa rozhodli „oboha-
tiť“ o  turnaj „KIDS CUP“ 
pre deti od 8 do 14 rokov. 

Námestie slobody v Seredi 
tak bude patriť práve im. 
Počet detí, ktoré sa zapoja 
do basketbalových zápolení 
máme potvrdený na mini-
málne 120, takže sa všetci 
máme na čo tešiť. Vďaka 
samozrejme patrí aj riadi-
teľom základných škôl za 
uvoľnenie žiakov počas vy-
učovania. Sme radi, že zví-
ťazil športový duch. Vidno, 
že  basketbal má v  Seredi 
svoje miesto.  Po vystú-
pení Johnyho Mečocha a 
jeho  tanečnej školy „Life 
is Perfect“ budú basketba-
lové kurty sprístupnené aj 
širokej verejnosti“, uviedol 
druhý z organizátorov Mar-
tin Lámala.

3x3 basketbal hraný pod-
ľa pravidiel medzinárodnej 
basketbalovej federácie 
FIBA, zaznamenal veľký 
rozmach tohto druhu bas-
ketbalu po svete. Dôkazom 
toho je aj skutočnosť, že 
3x3 basketbal je zaradený 
do programu olympijských 
hier, a  to už na OH 2020 
v Tokiu.

Celý turnaj bude riadený 
komisárom 3x3 basketbalu 
a rozhodovať budú vyškole-
ní rozhodcovia pre 3x3 bas-
ketbal.

Registrácia účastní-
kov prebieha cez portál 
FIBA: www.3x3planet.com .

Systém registrovania 
jednotlivých družstiev 
je podrobne popísaný na 
stránke:  3x3slovakbasket.
sk  v sekcii registrácia. Re-
gistrácia bude uzatvorená 
07.06.2018

  Ambasádorkou turnaja 
bude aj tento rok bývalá 
reprezentantka SR a od-
chovankyňa seredského 
basketbalu, úspešná hráčka 
Bronislava Borovičková, v 
súčasnosti generálna ma-
nažérka ambicióznych Pieš-
ťanských Čajok. 

 oDDelenie školStva, 
roDiny, kultúry a športu 

MSú Sereď  

Dráma ako vyšitá
vo štvrtok 17. 5. 2018 bola 
v súkromnom nezávis-
lom médiu  zverejnená 
informácia pod názvom 
„po čistení kanála zostala 
špinavá nielen cesta ale 
aj okolie. čo stála táto 
„práca“ a kto za ňu zodpo-
vedá?“ čas vloženia člán-
ku na stránku nám povie 
viac, ako by si človek na 
prvý pohľad myslel. Stalo 
sa to  17.5.2018  31 minút 
pred polnocou.  autor 
-  redakcia Sol.

 
Článok je o  hrozivom znečis-
tení okraja cesty v  dĺžke cca 
10 metrov na Svätoplukovej 
ulici. Prečo redakcia čakala 
na zverejnenie do neskorých 
večerných hodín je otázka 
oprávnená, najmä ak vezme-
me do úvahy, že  v prvej vete 
článku redakcia píše: „Dnes 
v  dopoludňajších hodinách 
nás kontaktovali obyvate-
lia jedného z  rodinných do-
mov na Svätoplukovej ulici 
v  Seredi so sťažnosťou .... 
atď.   Chápem, že   nahneva-
ná občianka oznámila  svoju 
nespokojnosť s  čistením ka-
nalizačnej vpuste súkromné-
mu médiu, nakoľko vo videu 
hovorí o  niekoľkých urgen-
ciách, ktorými žiadala o  jej 
sfunkčnenie. Jej oznámenie 
o znečistení vozovky bolo pre 
redakciu SOL dostatočným 
dôvodom na rozvinutie úvah 
o neprofesionálnom prístupe 
človeka, ktorý po sebe nečis-
totu zanechal.

 Kde sú tie časy, keď sa re-
daktor opýtal aj priamo zod-
povedných za čistotu komu-
nikácií na príčinu a následne 
aj podal objektívnu informá-
ciu o  tom, čo sa stalo?   Tak 
som sa pýtal ja a  zistil som 
toto: Vedúci Oddelenia roz-
voja mesta (ďalej len ORM) 
potvrdil, že na odstránenie 
poruchy kanalizačnej vpus-
te na Svätoplukovej ulici   
vystavil objednávku pre do-
hodnutého dodávateľa. Ten 
17.5.2018 o  8.30 objednávku 
prevzal a  odišiel vykonať 
objednanú prácu. Skončil 
okolo 13.30 hod. Následne iný 
pracovník MsÚ informoval 
vedúceho ORM, že vozovka 
okolo vpuste ostala neočis-
tená. Na druhý deň 18.5.2018 

v  ranných hodinách za-
mestnanec mesta medzi 
8.00 a  8.30   hod. príslušnú 
časť Svätoplukovej ulice 
čistiacim   vozidlom vyčistil 
a  v  čase keď dotknutá ob-
čianka predpoludním tele-
fonicky žiadala o  vyčistenie 
vozovky,   pracovník OIV jej 
oznámil, že požadovaný zá-
sah  (poznamenávam, že po 
deviatich hodinách od uve-
rejnenia kritického postre-
hu)  bol už vykonaný. To na-
koniec oznamovateľka popo-
ludní   v diskusnom príspev-
ku z 18.5.2018 o  14:37::43 aj 
potvrdila slovami:  Problém 
bol dnes doriešený, cesta je 
vyčistená, pracovníci z mes-
ta chybu odstránili, ďakujem.

  Zaujímalo ma prečo do-
šlo k  znečisteniu vozovky. 
Kontaktoval som človeka, u 
ktorého mesto objednalo vy-
čistenie vpuste.       Dozvedel 
som sa , že pri čistení kana-
lizačnej vpuste došlo k  pre-
trhnutiu hadice a  jej obsah 
znečistil vozovku. Pracovník, 
ktorý prácu vykonával sa 
nečistotu snažil spláchnuť 
prúdom vody. Neurobil to ale 

dokonale,   znečistená voda 
sčasti vyschla a riedke blato 
ostalo pri krajnici.

  Citujem z  názvu článku 
v  súkromnom médiu: „Čo 
stála táto „práca“ a kto za ňu 
zodpovedá?“ Čitateľ opráv-
nene očakáva, že sa od tety 
redakcie SOL odpoveď aj do-
zvie. Ale má smolu. Veď pre-
čo by mal „novinár“ skúmať, 
ako to dopadlo s  verejnými 
financiami, na ktoré   sám 
prispieva svojimi daňami, čo 
veľmi rád a často zdôrazňuje. 
Tak som prevzal jeho povin-
nosť a  pýtal sa. Dodávateľ 
mal samozrejme dohodnutú 
odmenu krátenú.

 A to by mohol byť  koniec 
desivého príbehu opisova-
ného ako neprofesionálne 
konanie. Lenže nie je. Ka-
nál (podľa SOL ucpatý) ako 
sa ukázalo je upchatý už od 
svojho vzniku, pretože ide 
o  drenážny a  vsakovací ka-
nál.  

K  náprave prišlo. No nie 
preto, že primátor číta SOL. 
Bezpečne viem, že to nerobí. 
Problém bol vyriešený preto, 
lebo zodpovední pracovníci 

v  reálnom čase rýchlo rea-
govali na vzniknutú situá-
ciu. Inak povedané. Ak by bol 
primátor aj mimo republiku, 
riešenie situácie, ktorá sa 
stala na Svätoplukovej ulici, 
by bolo také isté. Názor, že 
zverejnenie na stránke SOL 
veci pomohlo je iba zbožným 
želaním kolegu poslanca 
Kurbela (18-05-2018 15:29:51), 
pretože hľadanie pomoci cez 
SOL   namiesto oznámenia 
tomu, kto vo veci môže a má 
konať,   je iba predlžovanie 
reakčného času. No a  ak by 
na urgenciu príslušný pra-
covník nereagoval, má svoj-
ho nadriadeného. Neviem 
ale o tom, že by tým nadria-
deným   bola práve redakcia 
SOL.   

V súkromnom médiu boli 
fotografie znečistenej cesty 
17.5.2018. Kruh informácií 
k  tomuto prípadu uzatvá-
ram fotografiou časti Sväto-
plukovej ulice z jej čistenia. 
Celý „zázrak“ trval niekoľko 
hodín. Dúfam len, že to re-
latívne pokojný život nášho 
mesta úplne nerozhodilo.

    ĽuboMír veSelický 
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Alica Ištoková priniesla 
z Ľubľany zlatú medailu

IN CASTLE alebo 
jedno neobyčajné leto

V dňoch 28. 4. - 5. 5. 2018 štu-
dentka Gymnázia  Alica Iš-
toková  reprezentovala našu 
školu aj Slovensko na 16. 
ročníku  Olympiády Európ-
skej únie v prírodných ve-
dách  (EUSO). Súťaž sa tento 
rok konala v Slovinsku.

Podujatia sa zúčastnilo 52 
trojčlenných družstiev z 26 
krajín EÚ. Alicka bola nomi-
novaná do tímu za biológiu. 
Slovenská reprezentácia 
potvrdila, že patrí k európ-
skej špičke v danej vekovej 
kategórii v prírodovedných 
predmetoch. Trojica podala 
vynikajúci výkon, preukáza-
li vysokú kvalitu vedomostí 
a zručností   a z Ľubľany si 
odniesli zlaté medaily! Alic-

ke k  úspechu srdečne bla-
hoželáme a držíme palce pri 
ďalšej reprezentácii. 

    katarína valábková

V  parku seredského 
kaštieľa sa nachádza 
mestský amfiteáter a  ten 
bude tohtoročné leto 
svedkom neobyčajného 
príbehu. Miesto kde sa 
stretáva história so súčas-
nosťou je v  centre mesta 
no paradoxne zelenou 
oázou, kde v  tieni stároč-
ných platanov návštevní-
ci nájdu stratenú rovno-
váhu pokoja a zábavy v in-
tenciách nezvyčajného 
festivalu IN CASTLE. Pre-
čo nezvyčajného? Pretože 
festival nebude, tak ako 
býva zvykom, zhustený do 
jedného víkendu, naopak 
bude synonymom celého 
leta. Punc originality mu 
pridá i fakt, že v novodobej 
histórii Slovenska sa na 
jednom mieste interpre-
ti takých zvučných mien 
aké má na play liste  IN 
CASTLE  ešte nestretli. 
Brány seredského kaštieľa 
otvoria  31. mája  v  úvod-
nom entrée KANDRÁČOV-
CI, v súčasnosti najpopu-
lárnejšie folklórne zo-
skupenie s  presahom do 
pop kultúry.   Šľahačkou 
na koláči dobrej zábavy 
nepochybne budú  NOGA 
a  SKRÚCANÝ,  ADAM ĎU-
RICAi  ukrajinský spevác-
ky zbor  LIBERI.  Tri týžd-
ne na to, navyše v  predĺ-
žený víkend Seredského 
jarmoku vo štvrtok  21. 
júna  importuje do Sere-
de obrovský kus Balká-
nu svetoznámy  GORAN 
BREGOVIČ.  Tento neko-
runovaný kráľ balkánskej 
hudby príde na Slovensko 
predstaviť najnovší al-
bum Three Letters from 
Sarajevo. Projekt je naj-
predávanejším albumom 
v  USA v  oblasti world 
music a  patrí medzi 10 
najpredávanejších al-
bumov na svete. Ak sa aj 
nájde niekto komu meno 
nič nehovorí treba osvie-
žiť pamäť pripomienkou, 
že hudbu k najslávnejším 
filmom  EMIRA KUSTU-
RICU  zložil práve  GO-
RAN BREGOVIČ.  Na ďalší 
deň 22. júna sa už návštev-
níci môžu tešiť na legen-

dárnych rockových har-
covníkov od susedov spo-
za rieky Moravy  OLYM-
PIC. 23. 6.  doobeda o 10.00 
sa deťom predstavia naj-
populárnejšie detské hu-
dobné postavičky SMEJKO 
a  TANCULIENKA  a  ešte 
v ten istý večer vynikajúci 
muzikál  FRIDA  so živým 
orchestrom prerozpráva 
príbeh legendárnej mexic-
kej maliarky FRIDI KAH-
LO. Momentálne najpopu-
lárnejšia popová kapela 
z  Veľkej Británie  CLEAN 
BANDIT si zahrá prvýkrát 
na Slovensku  9. augus-
ta  v  seredskom amfiteát-
ri.   Navyše seredský event 
bude jediným koncertom 
v strednej a  východnej 
Európe, ak nerátame fes-
tival Sziget. Po megakon-
certe britského kvarteta, 
ktoré má na konte množ-
stvo hitov i  cenu gram-
my bude nasledovať  prvá 
ÓČKO párty na Sloven-
sku.  Týždeň na to  17. au-
gusta fínska legenda APO-
CALYPTICA  odpáli všetky 
najznámejšie hity z  ich 
doterajšej kariéry. Veľký 
okruh sa napokon uzavrie 
v  poslednom augustovom 
týždni dvoma obrovskými 
pojmami svetovej hudby 
a  slovenského divadla. Po 
rokoch  27. augusta  sa na 
Slovensko vracia kráľov-
ná glam rocku  SUZI QU-
ATRO . SUZI QUATRO  má 
na konte  15 štúdiových 
albumov  a  predala  vyše 
45 miliónov hudobných 
nahrávok.  Jej posledným 
albumom je nahrávka In 
the Spotlight z roku 2011, 
koncert v Seredi však bude 
prierezom celou jej vyše 
50-ročnou kariérou. Pomy-
selnú bodku za príbehom 
IN CASTLE napíšu  29. au-
gusta RADOŠINSKÉ NAIV-
NÉ DIVADLO a  SĽUK  s  di-
vadelnou, takmer muzi-
kálnou novinkou z  autor-
skej dielne    STANISLAVA 
ŠTEPKU – Malý Veľký Muž, 
inšpirovanou životom 
M. R. Štefánika.    Priate-
lia dovidenia v  lete na IN 
CASTLE v SEREDI. 

  františek čavoJSký 

Míľa pre mamu 2018
Druhá májová sobota už tra-
dične na celom Slovensku 
patrí oslave Dňa matiek. V 
mnohých mestách sa pri 
tejto príležitosti organizujú 
kultúrno-spoločenské podu-
jatia venované všetkým ro-
dinám pod názvom: Míľa pre 
mamu. Tento rok to bol už 15. 
ročník a celoslovenskú zá-
štitu nad podujatím prevzal 
prezident SR  Andrej Kiska. 
Mediálne kampaň opako-
vane podporili známe osob-
nosti Petra Polnišová a Mária 
Čírová. V Seredi si toto podu-
jatie zapisuje dvanásty roč-
ník svojej histórie. Tento rok 
návštevníci absolvovali Míľu 
pre mamu  v  znamení mot-
ta:  „Všetkým mamám sve-
ta“. Mestský park sa preto 12. 
mája premenil na pomysel-
nú zemeguľu, kde deti so svo-
jimi rodičmi spoznávali cez 
zábavné stanovištia jednot-
livé kontinenty. Organizáto-
rom bolo Mesto Sereď a  Dom 
Kultúry Sereď v spolupráci 
s  hudobno-dramatickým 
spolkom HUDRAM. Pomoc-

nú ruku podalo mnoho Ob-
čianskych združení a organi-
zácií. Bez pomoci takmer 100 
dobrovoľníkov,  ich obetavos-
ti a fantázie by toto podujatie 
nemohlo byť organizované 
v  takom rozsahu a  s  takou 
úspešnosťou.

  Otvorenie míľovej brány 
boli tento rok jedinečné. Po-
starali sa o   to desiatky cyk-
listov, na čele s  primátorom 
Martinom Tomčányim, ktorí 
šliapali do pedálov niekoľko 
„ míľ „ z  Kaskád až do Sere-
de, aby podporili Míľu pre 
mamu.

  Ani mestský amfiteáter 
neostal prázdny a zaplnil sa 
malými aj veľkými návštev-
níkmi. Na pódiu vystúpilo 
130 účinkujúcich. Pozdraviť 
všetkých prišla princezná 
v podaní Natálie Kóšovej spo-
ločne s  princom Michalom 
Domonkošom, ako aj šašo 
Bašo a  jeho kamarátka Pipi. 
Divákov zabavili aj deti z hu-
dobnej školy Yamaha, zo Zá-
kladných škôl v  Seredi, ZUŠ 
a deti z MŠ Murgašova s DJ 

Calim. Deti a rodičia si záro-
veň mohli pozrieť aj minivý-
stavu zvieratiek či presvedčiť 
sa o  šikovnosti a  poslušnos-
ti štvornohých miláčikov. 
Nechýbala výstava mode-
lárov, starých veteránov, 
ochutnávka rôznych druhov 
medu, pre maškrtníkov bolo 
pripravených niekoľko dru-
hov zákuskov a  koláčov či 
cukrová vata zdarma.

  Miľa pre mamu je pod-
ujatie určené na zábavu 
a  príjemne strávené chvíle 
detí so svojimi rodičmi. No 
nemenej dôležitá je aj účasť 
na podujatí, pretože počet 
zaregistrovaných účastní-
kov sa vyhodnocuje nielen 
v rámci samotných miest ale 
aj v  rámci Slovenska. Podľa 
Zuzany Macurovej bola ten-
to  rok celoslovenská účasť 
na podujatí Miľa pre mamu 
29 731 zaregistrovaných náv-
števníkov. Sereď sa s počtom 
1  632 účastníkov umiestnila 
v  rámci Slovenska na štvr-
tom mieste a to hneď po Bra-
tislave, Košiciach a Senici.

  Účasťou na podujatí Míľa 
pre mamu všetci návštevní-
ci pomyselne vyjadrujú úctu 
a vďaku všetkým mamám. 
Mamám, ktoré darovali svo-
jim deťom život a  denne im 
dokazujú svoju lásku, opate-
ru a  obetavosť.   Zástupkyňa 
spolku HUDRAM  ako jedné-
ho z  organizátorov hodnotí 
tohtoročnú Míľu pre mamu 
nasledovne: Dnešná Míľa pre 
mamu bola pre nás skúškou 
trpezlivosti a odvahy. Teší 
nás, že sa návštevníci nene-
chali odradiť dažďom a udr-
žiavali dobrú náladu spolu 
s nami až do samého kon-
ca. Teší nás, že svoje matky, 
staré matky, či adoptívne 
matky si prišlo uctiť 1 632 
registrovaných účastníkov. 
Ďakujeme všetkým zúčast-
neným školám, občianskym 
združeniam, kolektívom aj 
jednotlivcom za spoluprácu 
a veríme, že sa posolstvo ma-
terstva na motýlich krídlach 
ozýva zo Serede do celého 
sveta.  

       iveta tóthová
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XVIX. Seredský hodový jarmok
22. – 24. jún 2018

ŠTVRTOK 21. 6. 2018, 21.00 h amfiteáter 
GORAN BREGOVIČ 

& his Wedding and Funeral Band

Piatok 22. 6. 2018
9.00 – 23.00 h  predajné trhy, zábavné atrakcie

   15.00 h  FANFÁRA – slávnostné otvorenie jarmoku
     LIFE IS PERFECT a JOHNY MEČOCH tanečná škola

LY DANCE UNITED pri CVČ Komenského   
16.00 h  HRNČAROVANÉ dychová hudba

18.00 h PANAMA
   20.00 h THE CROWD

21.30 h  ELÁN kontraband
amfiteáter  20.00 h PETER CMORÍK Band

21.30 h OLYMPIC
Sobota 23. 6. 2018

9.00 – 23.00 h  predajné trhy, zábavné atrakcie
10.00 h amfiteáter  SMEJKO a TANCULIENKA

Open air koncert pre deti   
10.00 h  ZENIT

13.30 h  VIVETRAJ
15.00 h KABÁT REVIVAL 

17.00 h CIMBAL BROTHERS
19.00 h  ALAN MIKUŠEK

20.00 h TAKTICI  
22.00 h  DISCO STREET SHOW 

21.00 h amfiteáter muzikál FRIDA
Nedeľa 24. 6. 2018

9.00 – 19.00 h  predajné trhy, zábavné atrakcie
   10.00 h  DH ŠÚROVANKA  

13.30 h DUŠAN GRÚŇ - recitál
16.00 h BLUES 8

   18.00 h SEREDSKÝ DIXIELAND 
Piatok 22. 6.  2018 od 08.00 – 12.00 h v Dome kultúry 

Na Jarmoku za zdravím 
RÚVZ Galanta  -  bezplatné meranie hladiny 

cholesterolu  a cukru v krvi, poradenstvo

Platan v zámockom parku

Symbolickým prestrihnutím pásky bola slávnostne 
otvorená cyklotrasa Sereď - Kaskády

v 16. ročníku anke-
ty Strom roka 2017 získalo 
mesto Sereď v hlasova-
ní 3. miesto pre platan 
západný (platanus x 
hipsanica) s finančným 
príspevkom v sume 300 €. 
finančné prostriedky plá-
nujeme použiť na ošetre-
nie platanu západného.

Začiatkom roka 2017 bola v zá-
mockom parku realizovaná 
inventarizácia všetkých stro-
mov. Medzi inventarizova-
nými stromami bol aj platan 
západný  (platanus x hispa-
nica)  s  obvodom kmeňa 188 
cm, výškou 19,0 m a s číslom 
na ploche 447. Strom patrí 
medzi senescentné stromy 

a podľa odborného posúdenia 
je na báze kmeňa a  koreňov 
prítomná rozsiahla infekcia 
spôsobená drevovčekom/dre-
vomorom koreňovým, ktorý 
patrí medzi patogénne huby 
rozkladajúce drevo predovšet-
kým listnatých stromov. Ty-
pické sú preň kovové až mod-
ravo-čierne plodnice. Povrch 
plodnice je guľato zvalený, 
v dobe zrelosti čierny a pripo-
mínajúci tekutý asfalt alebo 
lávu. 

Vzhľadom k tomu, že strom 
je mechanicky poškodený, 
rozhodli sme sa, že prostred-
níctvom akustického tomo-
grafu prevedieme vyšetrenie 
v  troch úrovniach vrátane 
stromolezeckého výstupu do 

oblasti kostrového vetvenia 
a preverenia stavu kostrových 
vetví. Výstupom bude návrh 
konkrétneho stabilizačného 
zásahu, t.j. typ a  rozsah rezu, 
príp. inštalácia bezpečnostnej 
väzby. Vyšetrenie je plánova-
né na deň 30.4.2018 firmou 
SAFE TREES s.r.o., Na Štepnici 
945, 665 01 Rosice v sume 490 
€. Mesto Sereď v  rámci súťa-
že získalo ďalších 500 €, kto-
ré však musia byť použité na 
ošetrenie iných stromov. Roz-
hodli sme sa, že ich použijeme 
na ošetrenie niektorých sofor 
japonských  (Sophora japo-
nica)   na M. R. Štefánika pred 
COOP Jednota v Seredi. 

  Daniela vašková 
kaSáková  

cyklotrasa v smere Sereď 
– kaskády bola dokonče-
ná ešte koncom minulého 
roka a keďže je cyklistická 
sezóna v plnom prúde, 
ľudia, ktorí majú k tomuto 
športu blízko ju aj pravi-
delne využívajú. no svoj-
ho slávnostného otvo-
renia v celej jej dĺžke sa 
dočkala až 12. mája 2018.

Milovníci cyklistiky sa 
v tento deň spoločne stretli na 
Námestí slobody v Seredi, od-
kiaľ sa pomalým rekreačným 
tempom vybrali po vyasfalto-
vanej hrádzi smerom na Kas-
kády.  Tu ich okrem občerstve-
nia čakala hudba a súťaže pre 
malých aj veľkých cyklistov.

Na slávnostnom otvorení sa 
zúčastnili predseda TTSK  Jo-
zef Viskupič, primátor mes-
ta Sereď  Martin Tomčányi  , 

starostovia   obcí Dolná 
Streda  Ľuboš Šúry  a  Váho-
viec   Adrián Kubica.  Ani je-
den z nich neskrýval nadše-
nie z podareného diela.  

  Podľa slov predsedu 

TTSK Jozefa Viskupiča sa 
dnes naplnila nielen  vízia 
a  zámer ale aj realizácia. 
Ak sa samosprávy oprú 
do seba, tak sa dajú urobiť 
unikátne a  dobré projekty. 

Čím viac zrealizovaných 
projektov, v  tomto prípade 
cyklotrás,   tým lepšie pre 
mestá a  obce. A  hoci   on 
sám na otvorenie neprišiel 
v  športovom oblečení tak 
prisľúbil, že si spolu s rodi-
nou cyklotrasu po celej jej 
dĺžke určite na bicykli vy-
skúša.

  Symbolické prestrihnu-
tie pásky sa konalo priamo 
na hrádzi. Odtiaľ cyklisti 
spoločne nabrali smer Se-
reď. Spolu s  nimi šliapali 
do pedálov aj primátor M. 
Tomčányi, starostovia obcí 
Ľ. Šúry, A. Kubica, niekoľko 
poslancov ako aj členovia   
OZ Rozkvet. Cieľom májo-
vého cyklovýletu bol mest-
ský park, kde sa konalo pod-
ujatie Míľa pre mamu, kam 
organizátori cyklistov pozvali. 

  iveta tóthová  

Výberové konanie
Mesto Sereď – Mestská polícia

 
 vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením:

  - PRÍSLUŠNÍK  MESTSKEJ  POLÍCIE 
 

Požiadavky  pre  účasť  na výberovom konaní za príslušníka MsP sú:
 -     vek:  nad 21 rokov 

-    vzdelanie stredoškolské s maturitou
-    osoba musí byť bezúhonná,   preukazuje sa   

      výpisom z reg.trestov
-    zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť

-    vodičský preukaz sk. B 
  

Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom  treba zaslať na  
 e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk do 20.06.2018.

  
 Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Mestská polícia Sereď 

v apríli 2018
Marta Bobuľová (1952), Vilma 
Sopúchová (1923), Ján Valo-
vič (1925), Mária Krivošíková 
(1956),  Pavol Maderka ( 1958)

v máji 2018 
Ladislav Kalinay (1941), Helena 

Rakovická (1940), Roman Na-
vrátil (1970), Valéria Kerteszo-
vá (1934), Ján Krištofík (1942), 
Viera Bortelová (1947), Anna 
Kadlecová (1926)

      Organizačné 
oddelenie MsÚ

 čeSť ich paMiatke!

OPUSTILI NÁS:
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Dušan Irsák - Doslovné zne-
nie podaných interpelácií:

1 - Otrasná budova pri vstu-
pe do mesta od Veľkej Mači. 
MILEX na Bratislavskej ul.

Váž pán primátor.
Môžete nás informovať o no-

vých skutočnostiach ohľadne 
tohto priestoru.

Aké boli rokovania s maji-
teľmi?

Aké môžu byť sankcie za ne-
udržiavanie priestorov?

Koľko stáli mesto Sereď 
úpravy tohto prostredia a zlo-
ženie betónových zábran?     

Primátor: S majiteľom, obča-
nom Jordánska som sa stretol 
v minulosti 2x. Na Slovensku 
vlastní najbližšie aj MILEX v 
Galante. Napriek požiadavkám 
z našej strany neprejavil dosta-
točný záujem o zabezpečenie 
bezpečnosti, poriadku a čistoty. 
Preto sme sa o okolie postarali 
sami. V  snahe ochrániť okolie 
komunikácie pred znečisťo-
vaním sme osadili zábrany 
pre parkovanie kamiónov na 
Bratislavskej ulici. Informoval 
som o tom poslancov na roko-
vaní MsZ 8.9.2016. Úprava bola 
vykonaná bez finančných ná-
kladov mesta. Udržiavať stav-
bu v  dobrom stave je povinný 
vlastník. Stavebný úrad môže 
nariadiť nevyhnutné úpravy 
stavby len vo verejnom záuj-
me (§ 86 SZ).  Za neudržiavanie 
stavby stavebný zákon ukladá 
vlastníkovi stavby sankcie len 
za nevykonania výzvy orgánu 
ŠSD alebo rozhodnutia staveb-
ného úradu o  nariadení nevy-
hnutných stavebných úprav 
(vo verejnom záujme).

 
2 - V areáli REBOD v priebe-

hu 3 mesiacov sú vybudované 
dve veľké budovy, haly  (krabi-
ce)     Vážený pán primátor.Vie-
te čo sa bude v týchto halách 
robiť? Viete kto bude investo-
rom? Viete koľko tam bude 
zamestnaných ľudí? Budú v 
priemyselnom parku vystava-
né ďalšie haly? Aký sú potenci-
álny investori?

Primátor: Podľa stavebné-
ho povolenia stavebníkom pre 
dve haly je Sereď Logistics and 
Industry, s.r.o., Radlinského 
2, Bratislava. Investorom je 
PNK Group - Ruská federácia. 
V  budovách budú umiestnené 
skladové priestory, ľahká prie-
myselná výroba a  administra-
tívne priestory. Ďalší investori 
zatiaľ nie sú mi známi.

 
3 - Nezvažujte s poslancami 

pravidelné stretnutia, aby sme 
otázky mohli položiť aj v čase 
medzi zastupiteľstvami? Ja pri 
výkone poslanca chcem byť   
informovaný o veciach ktoré 
sa v meste dejú. Aj moji voliči v 
meste, ktorý ma zastavujú.  Od 
jedného zastupiteľstva po ďal-
šie je veľa času a za ten čas sa 
veľa vecí udeje.

Primátor: Ak to bude roz-
hodnutie väčšiny poslancov, 
prečo nie. Poslanci, občania či 
zástupcovia organizácií prie-
bežne chodia medzi zastupi-
teľstvami na mestský úrad, 
resp. sa telefonicky či mailom 
dopytujú.

 
4 - Pani Jana Kubicová  oby-

vateľka mesta ma požiadalo 
o informáciu, či mesto Sereď 

požiadalo o spoluprácu s ŽSR 
na vytvorenie parkovacích 
miest v okolí železničnej sta-
nici. Nakoľko v rozhlase   bola 
informácia o spolupráci miest 
a ŽSR o vytvorení parkovacích 
miest v okolí železničných 
staníc. Bude mesto Sereď spo-
lupracovať na parkovacích 
miestach  pri železničnej sta-
nici?

Primátor:   Ešte v minulom 
roku som sa stretol s riadi-
teľom ŽSR Ing. Kubíčkom a 
požiadal ho o možnosť rieše-
nia parkovania v areáli ŽSR. V 
tomto roku sme sa stretli 2x 
už aj s kompetentnými pra-
covníkmi za obe strany. Pri-
pravujeme vybudovanie spev-
nených plôch na parkovanie a 
otoč pre autobusy pred želez-
ničnou stanicou.

 
5 -  Skôr než som sa podpísal 

pod trestné oznámenie na ne-
známeho páchateľa ohľadom 
prášenia zo skládky luženca  v 
Seredi a znečisťovanie život-
ného prostredia, zisťoval som 
ako to vlastne je. Na našom 
oddelení životného prostredia 
v Seredi  mi nikto nevedel po-
vedať relevantnú odpoveď. Vo-
lal som na okresné oddelenie 
životného prostredia v Galan-
te.   Hľadal som kontakt, kto 
by k vzniknutej situácii vedel 
zaujať stanovisko, nenašiel 
sa nikto.   Osobne som sa bol 
pozrieť na skládku luženca. 
Odporúčam všetkým pozrieť 
si krajinu v našej blízkosti.   
Nemusíte letieť na Mars. Z 
týchto dôvodov Vás žiadam p. 
primátor o informácie: KTO 
JE ZODPOVEDNÝ ZA STAV 
SKLÁDKY LUŽENCA, KTORÝ 
NÁM V MESTE ZNEČISTUJE 
OVZDUŠIE?  Aké budú opatre-
nia aby sa to neopakovalo?

 
Primátor: Skládka luženca 

je pozostatok bývalej NHS. Je 
súkromným majetkom. Za 
stav skládky je zodpovedný jej 
vlastník. Všetky zmluvy, do-
kumenty, zápisy z jednaní sú 
k  dispozícii. Boli poskytnuté 
členovi Komisie rozvoja mes-
ta a  životné prostredie p.Sa-
bovi a vedúcej referátu život-
ného prostredia p. Vaškovej 
Kasákovej

           Skládka mala byť pod-
ľa prvej kúpno – predajnej 
zmluvy zlikvidovaná v roku 
2014. Realita je iná. Príslušný 
stavebný úrad  OUŽP Galanta 
do roku 2001 vydal územné 
rozhodnutia na návrh vlast-
níka haldy, rozhodnutia o vy-
užívaní územia – rekultivácia, 
ťažba. Okresný úrad Trnava 
Odbor starostlivosti o životné 
prostredie zvolal miestne šet-
renie na deň 03.05.2018.

 
6 - 100 stromov k stému vý-

ročiu založenia ČSR
Na poslednom zastupiteľ-

stve som navrhol projekt na 
výsadbu 100 stromov na úze-
mí mesta Sereď. Poprosím 
o informáciu v akom je to 
štádiu vývoja?   Stromy treba 
vybrať podľa druhu, objed-
nať, nájsť vhodné miesta na 
výsadbu, zabezpečiť   starost-
livosť...atď

Primátor: Vzhľadom na po-
ložené inžinierske siete je 
táto výsadba značne obme-

dzená. Zatiaľ hľadáme vhodné 
lokality na uvedenú výsadbu. 
Také množstvo stromov vysa-
diť nie je len o vyčlení finanč-
ných prostriedkov. Budem 
rád, ak sa budete spolupodie-
ľať na príprave tejto výsadby. 
Výsadba stromov je napláno-
vaná na mesiac október / no-
vember.

 
7 -   Futbalu v Seredi sa darí.
Nielen prvé miesto v II. ce-

loštátnej lige ale aj možný 
postup do prvej ligy. Veľmi 
dobré výsledky dorastencov, 
starších žiakov. Celosloven-
ské uznanie o zodpovednom 
prístupe mesta a kompe-
tentných k futbalu v Seredi. 
Hlavne hra ktorá, nadchne 
každého fanúšika! MsZ na po-
slednom rokovaní o prerozde-
lení financií na rok 2018 zní-
žilo ŠKF dotáciu oproti roku 
2017. Vážený pán primátor , je 
možné pri prípadnej zmene 
rozpočtu prispieť ŠKF nejakou 
dotáciou cca 10000.-€ ????

Primátor:  Mestské zastupi-
teľstvo môže schváliť v zmene 
rozpočtu navýšenie finanč-
ných prostriedkov na dotácie 
na športovú činnosť zvýše-
ním finančných prostried-
kov na položke 642 001 Bežné 
transfery športovým klubom 
v Programe 08.1.0 Rekreačné 
a  športové služby. Postup pri 
poskytovaní dotácií upravu-
je   VZN mesta Sereď 3/2006. 
V súlade s týmto nariadením 
po navýšení položky mesto 
zverejní novú výzvu na pred-
kladanie žiadostí o dotáciu na 
rok 2018, následne Školská, 
športová a bytová komisia na-
vrhne prerozdelenie finanč-
ných príspevkov pre všetky 
kluby, ktoré by si v rámci tejto 
výzvy podali žiadosť. Dotáciu 
organizáciám nad 10.000 € 
schváli MsZ.

 
8 -   Záhrada v zámockom 

parku.
Na poslednom zastupi-

teľstve som upozorňoval na 
neporiadok (doslovne s od-
pustením bordel) v záhrade ( 
tenisové kurty).

Nič sa nezmenilo, práve na-
opak je tam ešte väčšia sklád-
ka a neporiadok.

Kto je za to zodpovedný a 
ako sa to bude riešiť?

 
Primátor: Priestory areálu 

bývalého záhradníctva vyu-
žívame ako dočasné úložisko 
BRO. Robíme to tak roky. Ak je 
toho viac – odvezieme to prie-
bežne počas roka.

 
Bystrík Horváth- -  Doslov-

né znenie podanej interpelá-
cie:

Žiadam o  zdôvodnenie po-
zastavenia výkonu uznesenia 
č. 18/2018 MsZ zo dňa 21. 2. 
2018 o obstaraní zmeny územ-
ného plánu mesta Sereď na 
základe žiadosti spoločnosti 
KONTRAKT SK s.r.o. primáto-
rom mesta Sereď.

Primátor: Poslanci schváli-
li Verejné stretnutie občanov 
k otázke výstavby ubytovní. 
Zmyslom stretnutia bolo vy-
počuť si názory občanov na 
výstavbu ubytovní, aby sa ve-
deli rozhodnúť. Na verejnom 
zhromaždení sa postupne 

hlasovalo o 7 ubytovniach. 
Aj keď bolo hlasovanie nezá-
väzné, ani v jednom prípade 
nebol nikto z prítomných ZA. 
Ani jeden poslanec, ani jeden 
občan, ani jeden záujemca o 
výstavbu. Svojim rozhodnu-
tím som rešpektoval názor 
občanov.

 
 Pavlína Karmažínová
Obsah mailu z  23.4.2018 

o 10.37: Dobrý deň pán primá-
tor, interpeláciu, ktorú som 
chcela predložiť už predlo-
žil kolega D. Irsák, týkala sa 
skládky luženca.

 
Róbert Král - Doslovné zne-

nie podanej interpelácie:
Je kontajnerová stavba osa-

dená   na pozemku p.č. 40 na 
Parkovej ul./ Objekt Balls /

v súlade s ÚPN Mesta Sereď?
 
Ing. Halabrínová:  Stavebný 

úrad v  tejto veci koná. Usku-
toční štátny stavebný dohľad 
a  na základe jeho výsledku 
bude ďalej postupovať podľa 
ustanovení stavebného záko-
na.

 
  Michal Irsák -  Doslovné 

znenie podaných interpelácií:
1/ Vážený pán primátor 

chcete, aby v meste Sereď vô-
bec pôsobila charita?

Primátor: Áno.  Budem rád, 
ak Trnavská arcidiecézna cha-
rita bude aj v Seredi poskyto-
vať svoje služby odkázaným 
občanom.

 
2/ Vážený pán primátor, vy-

tvorí mesto Sereď také mate-
riálne a iné podmienky, aby sa 
v meste obnovila činnosť cha-
rity, prostredníctvom Trnav-
skej arcidiecéznej charity?

Primátor: Trnavská arcidie-
cézna charita je samostatný 
právny subjekt. V  minulosti 
ju mesto Sereď podporovalo. 
Predpokladám, že   v  rámci 
možností     túto aktivitu pod-
poríme aj v budúcnosti. Našou 
podmienkou je, že prioritne 
musí byť táto pomoc sme-
rovaná k  obyvateľom z  mes-
ta Sereď, nie pre obyvateľov 
z iných miest a obcí. Pripomí-
nam však skutočnosť, že to-
uto žiadosťou sa zaoberala aj 
Komisia sociálna a  kultúrna 
na svojom rokovaní 8.2.2018. 
Príslušná časť zápisnice hovo-
rí toto:

 
„2/ Nocľaháreň pre ľudí 

bez prístrešia - Ing. Miroslav 
Dzurech – riaditeľ Trnavskej 
arcidiecéznej charity informo-
val členov komisie, že pôsobe-
nie charity v priestoroch na 
Garbiarskej ul., kde prevádz-
kujú Centrum pomoci človeku 
končí 28.2.2018. Hľadali si na 
území mesta nové priestory, do 
ktorých by sa mohli presťaho-
vať. Našli priestory bývalého 
obchodu na Novomestskej ul. 
s rozlohou cca 75 m 2 a mesač-
ným nájmom vo výške 300 €. V 
tomto priestore by však mohlo 
byť iba denné centrum pre ľudí 
bez prístrešia, nie je možné v 
ňom prevádzkovať nocľaháreň. 
Požiadavkou TTADCH je, aby sa 
mesto postaralo o rekonštruk-
ciu priestorov na Novomest-
skej ul. a zároveň sa podieľalo 
na celkových nákladoch, ktoré 

by boli spojené s prevádzkou 
denného centra, vo výške 80 
% z čiastky cca 50 – 60.000 € s 
3 pracovníkmi. Uvažovalo by 
sa i o menšom rozsahu – cca 
40.000 € so zníženým počtom 
o 1 pracovníka. Podmienky, za 
akých by sa služby pre klientov 
poskytovali, by boli nadstavené 
po dohode s mestom. Komisia 
si vypočula názory Ing. Dzure-
cha na pôsobenie charity v 
meste Sereď a prijala Uznese-
nie č. 2/2018

    A. Neodporúča Vyhovieť 
prednesenej požiadavke Ing. 
Dzurecha.

  Hlasovanie: prítomných: 8, 
za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0

    B. Odporúča Vybudovať 
denné centrum pre ľudí bez 
prístrešia v réžii mesta s vlast-
nými podmienkami.

Hlasovanie: prítomných: 8, 
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0“

 
3/ Navrhujem neformálne 

stretnutie poslancov, ktorí pre-
javia záujem, Vás pán primátor, 
riaditeľ TADCH a tých, ktorých 
sa to týka, k prerokovaniu tejto 
veci.

Primátor: Osobne som sa 
s  pánom Dzurechom stretol 
niekoľkokrát. V  prípade, že ta-
kéto stretnutie zorganizujete, 
rád sa ho zúčastním.

 
4/ Vážený pán primátor, 

z  akého v  zákone pomenova-
ného dôvodu ste Uznesenie č. 
18/2018 MsZ v  Seredi nepodpí-
sal?

Primátor: Poslanci schválili 
Verejné stretnutie občanov k 
otázke výstavby ubytovní na 
základe Vášho návrhu. Zmys-
lom stretnutia bolo vypočuť si 
názory občanov na výstavbu 
ubytovní, aby sa vedeli rozhod-
núť. Na verejnom zhromaždení 
sa postupne hlasovalo o 7 uby-
tovniach. Aj keď bolo hlasova-
nie nezáväzné, ani v jednom 
prípade nebol nikto z prítom-
ných ZA. Ani jeden poslanec, 
ani jeden občan, ani jeden záu-
jemca o výstavbu. Pri hlasova-
ní 15.2.2018 ste aj Vy boli proti 
prijatiu znesenia v zmysle žia-
dosti spoločnosti   KONTRAKT, 
s.r.o. Sereď. Svojim rozhodnu-
tím som rešpektoval názor 
občanov ale aj Váš názor. Som 
presvedčený, že toto uznesenie 
v zmysle vyslovených vyjadre-
ní a stanovísk občanov bolo pre 
mesto zjavne nevýhodné.

 
5/ Vážený pán primátor, 

v čom je predmetné uznesenie 
MsZ pre mesto Sereď zjavne ne-
výhodné? 

Primátor: Otvorením 
Územného plánu by sa otvo-
ril priestor pre možné zme-
ny všetkých   zón, ktoré v plat-
nom ÚPM ubytovacie zariade-
nia nepovoľujú.

 
Tomáš Karmažín - Doslovné 

znenie podanej interpelácie:
Ja by som sa chcel iba spýtať, 

že z tej kúrie, ktorá je v Hornom 
Čepeni vyrastá taký obrovský 
porast a  nie je, či by nebolo 
možné toho pána upovedomiť, 
aby to odstránil, lebo to zasahu-
je do chodníka, ktorý je mest-
ský a  nedá po tom chodníku 
prechádzať.“

Primátor: Predmetný porast 
sa nachádza na pozemku mes-

ta. Potrebné úpravy boli  vyko-
nané 26.4.2018.

  Michal Hanus -  Doslovné 
znenie podanej interpelácie:

Ďakujem za slovo. Ja som 
chcel reagovať na to, čo hovo-
ril predrečník kolega   Irsák. 
Pardón.   Ja napríklad som sa 
dozvedel o  konci charity tým, 
že som si to prečítal na inter-
nete. Ma to mrzí, že ako posla-
nec som o  tom nevedel. Viem 
že zasadala komisia. Táto ko-
misia rozhodla o  tom? Alebo 
kto o  tom rozhodol, že charita 
v meste končí, že sa ďalšia spo-
lupráca.

  Primátor:  Vaše konštatova-
nie, že ste sa o konci charity do-
zvedeli z  internetu je neopod-
statnené. O  ukončení činnosti 
TTADCH v Seredi boli na strán-
ke mesta a materiáloch pre po-
slancov tieto tri informácie:

 
1/ MsZ prerokovalo 21.9.2017 

v  bode 16 B Poskytovanie slu-
žieb Trnavskou arcidiecéznou 
charitou a  OZ STORM. Podľa 
prezenčnej listiny ste boli na 
rokovaní prítomný. Súčasťou 
materiálu bolo aj stanovisko 
TTADCH z 19.7.2017. Z neho citu-
jem: Z prevádzkového hľadiska 
našej organizácie a psycho-
hygienického hľadiska pra-
covníkov Centra nedokážeme 
akceptovať, aby boli priestory 
kancelárie a sociálnej porad-
ne Centra pomoci človeku 
opäť využívané zároveň ako 
priestory nocľahárne. Týmto 
aj dávame jednoznačné sta-
novisko, že ak nedokážeme 
spolu vytvoriť tieto základ-
né priestorové a prevádzkové 
podmienky, TTADCH v sezóne 
2017/2018 nemôže zabezpečiť 
prevádzku nocľahárne v meste 
Sereď.

  2/ O  ukončení činnosti Tr-
navskej arcidiecéznej charity 
bol informácia v  Dôvodovej 
správe k materiálu MsZ č. 20 na 
rokovaní MsZ 9.11.2017.  Podľa 
prezenčnej listiny ste boli na 
rokovaní prítomný. Citujem 
odsek 2 a 3 dôvodovej správy:

Nájomná zmluva pre Tr-
navskú arcidiecéznu charitu 
a OZ STORM končí v januári 
2018 s tým, že sociálne služby 
budú poskytovať do 31.12.2017 
a v mesiaci január vysťahujú 
a uvoľnia priestory na Gar-
biarskej ul., po dohode s no-
vým nájomcom. Situáciou 
občanmi bez domova sa zao-
berala aj Sociálna a kultúrna 
komisia na svojom zasadnutí 
dňa 26.10.2017 a prijala nasle-
dovné uznesenie: Odporúča 
vypracovať analýzu, či by bolo 
možné umiestnenie unimo-
buniek v lokalite pri MILEXE, 
v ktorým by sa poskytovali so-
ciálne služby pre občanov bez 
domova s trvalým pobytom v 
meste Sereď.

  3/ Na stránke mesta je po 
rokovaní Komisie sociálnej 
a kultúrnej uverejnená zápis-
nica z 8.2.2018. Z nej citujem: 
2/ Nocľaháreň pre ľudí bez prí-
strešia - Ing. Miroslav Dzurech 
– riaditeľ Trnavskej arcidiecéz-
nej charity informoval členov 
komisie, že pôsobenie charity v 
priestoroch na Garbiarskej ul., 
kde prevádzkujú Centrum po-
moci človeku končí 28.2.2018.

 inG. Martin toMčányi
 priMátor MeSta Sereď

Odpovede na interpelácie podané na MsZ 19. 4. 2018
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Obyvatelia Horného Čepeňa 
žiadali o  vybudovanie kanali-
zácie od roku 1990. Zakaždým sa 
dočkali iba sľubov, no realizácia 
bola   dlhé roky v nedohľadne. 
Primátor Martin Tomčányi 
pred druhým volebným ob-
dobím ale obyvateľom tvrdil, 
že spoločne s  vedením mesta 
urobí všetko preto, aby kana-
lizácia aj v tejto časti mesta 
bola vybudovaná. Po mnohých 
rokovaniach so Západosloven-
skou vodárenskou spoločnos-
ťou a.s. napokon v  roku 2017 
bola skutočne dokončená.

Dňa 21. mája 2018 sa usku-
točnilo na futbalovom štadió-
ne v  Hornom Čepeni stretnu-
tie obyvateľov tejto časti 
mesta s  predstaviteľmi  ZsVS 
a.s ,aby spoločne prerokovali 
problematiku udelenia GENE-
RÁLNEHO PARDONU. Stretnu-
tia sa zúčastnili Róbert Izsóf 
- riaditeľ ZsVS a.s. , o.z. Galanta 
a Zoltán Szabó  - vedúci výrob-
no-technického úseku ZsVS 
a.s.. Nechýbal ani primátor 
mesta Martin Tomčányi, zá-
stupca primátora Ľubomír Ve-
selický, vedúca organizačného 
oddelenia Silvia Adamčíková, 
vedúci oddelenia rozvoja mes-
ta Marián Šišo a poslanci B.Vy-
darená, M.Némethová, D.Ir-
sák, T. Karmažín a R.Stareček.

Na stretnutie prišlo približ-
ne 40 obyvateľov, ktorým Ró-
bert Izsóf - riaditeľ  ZsVS a.s., 
o.z.  Galanta vysvetlil čo to 
GENERÁLNY PARDON vlastne 
je:   „ Predstavenstvo Západo-
slovenskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s., rozhodlo, že vy-
hlásia   GENERÁLNY PARDON 

všetkým, ktorí bez zmluvy 
odoberajú vodu z  verejného 
vodovodu a  vypúšťajú odpa-
dové vody do verejnej kanali-
zácie. V  období od 1.4.2018 do 
1.7.2018 majú neoprávnení od-
beratelia možnosť bez sankcií 
zlegalizovať svoje pripojenie. 
Počas trvania generálneho 
pardonu nebude uplatnená 
fakturácia za náklady súvisia-
ce s  obhliadkou legalizované-
ho odberného miesta.“ 

Priamo na stretnutí mali 
obyvatelia možnosť vyplniť 
prihlášku, opýtať sa na  dôle-
žíté  skutočnosti týkajúce sa 
už konkrétne ich rodinného 
domu alebo sa poradiť ako 
postupovať v  prípade nejas-
ností. Kto priamo na mieste   
prihlášku  nevyplnil  alebo sa 
stretnutia nezúčastnil a chce 
Generálny pardon využiť, bude 
tak musieť už vykonať osobne 
na zákazníckom centre ZsVS.

Odberateľ, ktorý sa do urče-
ného termínu ukončenia GE-
NERÁLNEHO  PARDONU  sám 
neprihlási,  bude posudzova-
ný ako neoprávnený odbera-
teľ so všetkými dôsledkami 
vyplývajúcimi z  tohto sta-
vu.  ZsVS  a.s.  bude uplatňovať 
voči neoprávneným odbera-
teľom náhradu škody, zmluv-
nú pokutu a úhradu nákladov 
spojených so zisťovaním ne-
oprávneného odberu. Róbert 
Izsóf  zdôraznil :  „Naša spoloč-
nosť má technické možnosti, 
aby sme takýchto odberateľov 
odhalili. Máme konkrétne ka-
meru, ktorá dokáže skontrolo-
vať kanalizačnú prípojku, resp. 
cez revízne šachty sa budú ro-

biť kontroly u  vytypovaných 
odberateľov, ktorí nemajú uza-
tvorenú zmluvu. Tam už po-
tom budú sankčné opatrenia 
aj 2 roky spätne od dátumu zis-
tenia neoprávneného odberu.“

Na záver Róbert Izsóf upo-
zornil na ešte jednu skutoč-
nosť:  „ Západoslovenská vo-
dárenská spoločnosť, a.s., upo-
zorňuje, že od 15. 3. 2018 nado-
budla účinnosť novela zákona 
o vodách a zároveň novela zá-
kona o  verejných vodovodoch 
a  kanalizáciách, ktoré určujú 
prechodné obdobie do 15. 3. 
2021, po ktorom ak niekto ne-
bude pripojený na kanalizáciu 
(tam kde je vybudovaná) obec 
bude mať právo žiadať, aby 
preukázal, ako nakladá s odpa-
dovými vodami. Doteraz podľa 
usmernenia ministerstva ži-
votného prostredia stačilo ak 
občan mal stavebné povolenie 
a  kolaudačné rozhodnutie na 
žumpu. Odteraz to už stačiť 
nebude. Ten kto má žumpu 
bude musieť mať uzatvorenú 
zmluvu na likvidáciu odpado-
vých vôd. „

Obyvatelia boli zároveň na 
stretnutí upozornení na je-
den dôležitý fakt:   do verejnej 
kanalizácie  nepatria vlhčené 
papierové obrúsky, pretože na 
rozdiel od toaletného papie-
ra sa vo vode nerozpúšťajú a 
spôsobujú upchatie kanalizač-
ných čerpadiel ale aj zariade-
ní čistiarní odpadových vôd a 
následne ich zničenie.   Hygie-
nické vlhčené obrúsky je treba 
odhadzovať do komunálneho 
odpadu.  

 iveta tóthová

Brehy Váhu pri seredskom 
kempingu majú už nejaký 
čas nových obyvateľov.  Usíd-
lilo sa tu niekoľko bobrov, 
ktoré sú veľmi plaché a vidieť 
ich na vlastné oči sa podarí 
asi málokomu.
 Bobor obýva brehy tečúcich 
a stojatých vôd vo svetlých 
lesoch. Živí sa rastlinnou po-
travou, prevažne kôrou stro-
mov. Aj popri brehu Váhu pri 
campingu sa dajú takto ohry-
zené stromy vidieť.

Jozefovi Čambálovi sa so 
svojim super fotoaparátom 
a  božskou trpezlivosťou po-
darili zábery tohto živočícha 
tak dokonale, že by bola ško-
da nepodeliť sa o ne . Zachytiť 
bobrov na fotoaparát nie je 
jednoduché. Bobor ako vodný 
živočích je perfektne prispô-
sobený na život pod vodou. 

Vydrží tam až 15 minút. So 
svojim malým telom dokáže 
pod vodou preplávať až 750m. 
Svoj plochý chvost používa 
na prudké zrýchlenie. 

  Ako získal fotograf Jozef 
svoje unikátne zábery nám 
opísal takto: „ chodil som pod 

most v kempingu ale tam sa 
mi ich odfotografovať nepo-
darilo.   Teraz sa presťahova-
li vyššie hore prúdom, lebo 
som tam zbadal   čerstvo na-
hryzené konáre. Bobor je ale 
moc plachý a až na tretí po-
kus sa  mi podarilo ho zachy-

tiť na fotoaparát. Musel som 
fotiť pomedzi konáre a  pou-
žiť teleobjektív.   Problém je, 
že sa ťažko zaostruje tá jeho 
srsť, lebo je mokrá. „ 

Koľko ich presne tu v okolí 
žije nevie ani on sám. No pod-
ľa všetkého ich je viac, nakoľ-
ko sme zistili, že svoje otlačky 
malých zúbkov bolo vidno na 
kmeňoch stromov aj v Dolnej 
Strede či v Šoporni.

  Jozef na záver pozname-
nal:  „ bol to aj pre mňa záži-
tok čakať, nehýbať sa, miesta-
mi dokonca ani nedýchať. 
Niekedy som ich videl ako ku 
mne plávajú z  protiľahlého 
brehu a v polovici  Váhu zme-
nili smer každý inde. Stačí 
sekunda a zmiznú z dohľadu. 
Všetko to je o trpezlivosti, po-
stoji a ovládaní techniky. „

    iveta tóthová  

právne poraDenStvo
bezplatné právne poradenstvo bude JuDr. Martin hudák 

poskytovať  6. júna a 27. júna 2018 
v malej zasadačke Msú od 16.00 hodiny. 

Brána seredského amfiteátra 
sa 4. mája v  podvečerných ho-
dinách otvorila, aby privítala 
návštevníkov tohtoročného 
Majálesu.   Toto podujatie mi-
nulý rok zaznamenalo veľký 
úspech a  tak sa organizátor 
Dom kultúry v Seredi  rozhodol 
sériu koncertov pod holým ne-
bom usporiadať aj tento rok. 
  Prví návštevníci prichádza-
li už pred 18 – tou hodinou na 
koncert bratislavskej rockovej 
hudobnej kapely MARHALEN.   
Po ich hodinovom vystúpení sa 
na pódium postavila, dá sa po-
vedať domáca skupina METRO-
POLIS. Kapela si za viac ako 15 
rokov svojej existencie už našla 
svoje pevné miesto na sloven-
skej hudobnej scéne a preto sa 
ich priaznivci určite potešili 
ich vystúpeniu práve v Seredi. 
Na amfiteáter prišla vystúpiť aj 
skupina EWELIN, ktorá si isto 
aj v našom meste našla svojich 
fanúšikov.   Ten pravý ošiaľ ale 
nastal o 21:00 hodine, kedy pri-
šla na rad skupina INÉ KAFE. 
Chlapci zaspievali to najlepšie 
zo svojho repertoáru. A  hoci 
nám kalendár ukazuje mesiac 
máj, určite nikomu nevadilo, 
keď   kapela bez problémov od-
spievala aj vianočnú pieseň.

Najväčším lákadlom ve-
čera bola skupina IMT SMI-

LE. Pamätáte sa na rok 2011 
a  ich koncert v provizórnych 
priestoroch bývalých kasární 
pri Váhu?   V  tom čase bol ich 
koncert smerovaný k záchrane 
amfiteátra.   Po troch rokoch 
tvrdej práce už amfiteáter vítal 
prvých návštevníkov. Sľúbená 
záchrana amfiteátra sa teda 
podarila. Už aj z  tohto dôvodu 
skupina IMT SMILE pozvanie 
na tohtoročný Majáles s  ra-
dosťou prijala. A  hoci ručičky 
hodiniek ukazovali 22:45 hod. 
amfiteáter bol zaplnený náv-
števníkmi, ktorí tie najznámej-
šie pesničky spievali spoločne 
s hudobníkmi.

Jednoducho tu bola skvelá 
nálada, mnoho návštevníkov, 
zábava do neskorej noci a  prí-
jemná teplá noc s  hviezdami 
nielen nad hlavou ale aj na pó-
diu. Presne takto by sa dal cha-
rakterizovať tohtoročný Majá-
les. iveta tóthová

Obyvatelia Horného Čepeňa s predstaviteľmi ZsVS a.s. 
prerokovali udelenie GENERÁLNEHO PARDONU

„Bol to aj pre mňa zážitok čakať, nehýbať sa 
a miestami dokonca ani nedýchať.“

Vydarený MAJÁLES 2018
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Pozývame Vás na prezentáciu knihy Petra Radványiho Kalendárenie  
 s hudobným programom 

 

 

 

 
 

Hostia: Peter Radványi – autor knihy, hudobník a novinár 
Pavol Tomašovič – spisovateľ a publicista 

   Jozef Šelestiak – vydavateľ, grafik a fotograf 

14. 6. 2018, 18.00 hod., Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8                                         
Vstup voľný

V  stredu 24.4.2018   sa   v 
plavárni ZŠ Juraja Fándlyho 
uskutočnil jubilejný 30.roč-
ník Majstrovstiev mesta 
Sereď v  plávaní žiakov ZŠ. 
Pretekov sa zúčastnili žia-
ci zo ZŠ J. A. Komenského 
Sereď, CZŠ Cyrila a  Metoda 
Sereď a  Gymnázium V. Mi-
hálika Sereď. Na pretekoch 
bolo vidieť veľa šikovných 
plavcov a potvrdilo sa, že 
seredskí žiaci a žiačky majú 
na to,  aby vzorne reprezen-
tovali nielen svoju školu ale 
aj   mesto Sereď. Poďakova-
nie patrí všetkým žiakom za 
predvedené výkony a samo-
zrejme aj učiteľom telesnej 
výchovy, že pripravili svo-
jich žiakov na súťaž a pevne 
veríme, že sa v takom počte 
stretneme aj budúci rok.

 
Výsledky:
 I.stupeň chlapci : 
Kraul 25m: 1.miesto - Boš-

ka Christián CZŠ Cyrila a 
Metoda, 2.miesto – Bombe-
ra Sebastian ZŠ J.Fándlyho 
3.miesto – Mizerík Ján ZŠ 
J.Fándlyho.

Prsia 25m: 1.miesto – Beno 
Igor ZŠ J.Fándlyho, 2.miesto 
– Christián Boška - CZŠ Cyri-
la a Metoda, 3.miesto – Jaku-
bovič Jakub ZŠ J.Fándlyho.

Znak 25m: 1.miesto – Beno 
Igor ZŠ J.Fándlyho, 2.miesto 
– Cicák Adam ZŠ J.Fándlyho, 
3.miesto – Mizerík Ján ZŠ J.
Fándlyho.  

 
I.stupeň dievčatá:  

Kraul 25m: 1.miesto – Ema 
Mária Horská CZŠ Cyrila a 
Metoda, 2.miesto – Karolína 
Velická  ZŠ J.A.Komenského, 
3.miesto – Scherhauferová 
Nina ZŠ J.Fándlyho.

Prsia 25m: 1.miesto – Ema 
Mária Horská CZŠ Cyrila 
a Metoda 2.miesto – Foge-
lová Emilie ZŠ J.Fándlyho, 
3.miesto – Mičániová Lenka 
ZŠ J.Fándlyho.

Znak 25m: 1.miesto – Ema 
Mária Horská CZŠ Cyrila a 
Metoda, 2.miesto – Suchopo-
vá Veronika ZŠ J.Fándlyho, 
3.miesto – Šunderlíková Sa-
bina ZŠ J.Fándlhyho.

 
II. stupeň 5.- 6. ročník 

chlapci :
Kraul 25m: 1.miesto – Hu-

ňady Lukáš ZŠ J.Fándlyho, 
2.miesto – Michal Mikuš ZŠ 
J.A.Komenského, 3.miesto 
– Samuel Velický ZŠ  J.A.Ko-
menského.

Prsia 25m:  1.miesto – Mi-
chal Mikuš ZŠ J.A.Komen-
ského, 2.miesto – Samuel 
Velický ZŠ  J.A.Komenského, 
3.miesto – Kozmer David ZŠ 
J.A.Komenského.

Znak 25m: 1.miesto – Hu-
ňady Lukáš ZŠ J.Fándlyho, 
2.miesto – Godály Martin ZŠ 
J.Fándlyho, 3.miesto – Silný 
Martin ZŠ J.Fándlyho.  

 
II. stupeň dievčatá 5.- 6. 

ročník:
Kraul 25m:  1.miesto – 

Malá Katka Gymnázium 
V.Mihálika, 2.miesto – 

Malá Janka ZŠ J.Fándlyho, 
3.miesto – Dorušincová Sára 
ZŠ J.Fándlyho.

Prsia 25m: 1.miesto – Malá 
Katka Gymnázium V.Mihá-
lika, 2.miesto – Malá Janka 
ZŠ J.Fándlyho, 3.miesto – 
Macurová Nina CZŠ Cyrila a 
Metoda .

Znak 25m: 1.miesto – Malá 
Katka Gymnázium V.Mi-
hálika, 2.miesto – Mališová 
Dominika ZŠ J.Fándlyho, 
3.miesto – Šuhajová Tamara 
ZŠ J.Fándlyho.

 
II. stupeň 7. – 9. ročník 

chlapci: 
Kraul 50m:  1.miesto – 

Chmelár Sebastian ZŠ J.A.
Komenského, 2.miesto – Hu-
tera Andrej ZŠ J.Fándlyho, 
3.miesto – Januška Samuel 
ZŠ J.A.Komenského.

Prsia 50m: 1.miesto – Ca-
gan Patrik ZŠ J.A.Komenské-
ho, 2.miesto – Gaman Samuel 
ZŠ J.Fándlyho, 3.miesto – Ju-
ríček Marek ZŠ J.Fándlyho.

Znak 50m: 1 miesto – Dr-
gon Marcel ZŠ J.Fándlyho, 
2.miesto – Halan Patrik ZŠ 
J.Fándlyho, 3.miesto – Cha-
trnúch Tomáš ZŠ J.Fándlyho.

 
II. stupeň dievčatá 7. -9. roč-

ník : 
Kraul 50m: 1.miesto – An-

drásyová Simona ZŠ J.Fán-
dlyho, 2.miesto – Naďová Ju-
liana ZŠ J.Fándlyho, 3.miesto 
– Kaducová Sára ZŠ J.Fándly-
ho.

Prsia 50m :  1.miesto – Va-

lenčíková Ema ZŠ J.Fándly-
ho,  2.miesto – Naďová Julia-
na ZŠ J.Fándlyho, 3.miesto 
– Haberlandová Tamara ZŠ 
J.Fándlyho.

Znak 50m: 1.miesto – Kvo-
cerová Sára ZŠ J.Fándlyho, 
2.miesto – Pinkeová Viktória 
ZŠ J.Fándlyho, 3.miesto – Na-
ďová Juliana ZŠ J.Fándlyho

 
Štafety:
Štafeta 4x25m voľný spôsob 

chlapci  :  1.miesto –ZŠ J.Fán-
dlyho ( Huňady, Kollár, Kulas, 
Mlynárik ), 2.miesto – ZŠ J.A.
Komenského  A, 3.miesto – ZŠ 
J.A.Komenského B. 

Štafeta 4x25m voľný spô-
sob dievčatá :  1.miesto – ZŠ 
J.Fándlyho A ( Malá, Mali-
šová, Šuhajová ), 2.miesto 
– Gymnázium V. Mihálika, 
3.miesto - ZŠ J.Fándlyho B ( 
Dorušincová, Čižmaríková, 
Matúšová )

Štafeta 4x50m voľný spô-
sob chlapci :  1.miesto – ZŠ 
J.A.Komenského, 2.miesto 
– ZŠ J.Fándlyho   (Polák, Ga-
man, Forro, Hutera )

Štafeta 4x50m voľný spô-
sob dievčatá :  1.miesto –ZŠ 
J.Fándlyho A ( Valenčíková, 
Naďová, Kaducová, Pjonteko-
vá ) , 2.miesto –ZŠ J.Fándlyho 
B ( Kvocerová, Andrásyová, 
Trsková, Pinkeová )

Všetkým zúčastneným ďa-
kujeme za účasť a  už teraz 
sa tešíme na 31. ročník Maj-
strovstiev Serede v plávaní 
žiakov ZŠ.  

  MGr. Mário chuDík  

30. ročník Majstrovstiev mesta Sereď v plávaní

Sociálne odkázaní občania 
mesta už vedia, že keď im prí-
de výzva z  mestského úradu 
na prevzatie potravinových 
balíčkov, pribudne v ich komo-
re múka, cestoviny, strukoviny, 
polievky, konzervy a iné trvan-
livé potraviny. Prostriedky na 
zaplatenie potravinových ba-
líčkov sú poskytované z  fon-
dov EÚ. Distribúciu vykonáva-
jú na Slovensku  Slovenská ka-

tolícka charita, Slovenský čer-
vený kríž a Charita sv. Alžbety. 
V  Seredi vykonala distribúciu 
Trnavská arcidiecézna chari-
ta v  spolupráci s  mestom. Vý-
daj potravín sa uskutočnil vo 
štvrtok 17. mája 2018 na dvore 
mestského úradu. Zoznam 
tých, ktorým je potravinová 
pomoc poskytovaná vyhoto-
vuje Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Galanta. Nárok na 

potravinovú pomoc majú rodi-
ny s  nezaopatrenými deťmi, 
ktorým sa poskytuje pomoc 
v  hmotnej núdzi a  starobní 
dôchodcovia, invalidné osoby 
a  zdravotne ťažko postihnuté 
osoby, ktoré sú poberateľmi 
dávky v  hmotnej núdzi a  ne-
majú príjem zo zárobkovej 
činnosti. V  našom meste bola 
potravinová pomoc určená pre 
54 rodín a  jednotlivcov. Tento 

krát k potravinovej pomoci do-
stali rodiny s nezaopatrenými 
deťmi aj hygienický balíček, 
ktorý obsahoval základné hy-
gienické potreby. Nie všetci 
však príležitosť prevziať si 
balíčky využili. Neprevzaté ba-
líčky dobrovoľníci  z Trnavskej 
arcidiecéznej charity odviezli  
a  tieto budú využité na sociál-
ne účely.  

            Silvia aDaMčíková

Potravinové a hygienické balíčky pomohli sociálne odkázaným občanom

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

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

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

Program na mesiac JÚN 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: 
STANISLAV KLAČANSKÝ – ŽENY

Autorská výstava  fotografií  
Výstava potrvá od 30. 5. 2018 – 26. 6. 2018

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

SEREDSKÁ PALETA
I. ročník výstavy umeleckých diel výtvarníkov zo 

Serede a blízkeho okolia  
Výstava potrvá od 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018

PODUJATIA: 

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV 
A ZÁHRAD – ZÁHRADY EURÓPY 

1. – 3. júna 2018 MÚZEJNÁ ZÁHRADA MESTSKÉHO 
MÚZEA

Vstup voľný, program:
Piatok, sobota, 1. 6. - 2. 6. 2018

               10.00 – 18.00  FÁNDLYHO STROM, HISTÓRIA 
FARY A KOSTOLA – prehliadky historických

                                       artefaktov v záhrade, pilier 
zaniknutého kostola a lapidárium s výkladom 

Nedeľa, 3. júna 2018
16.00  RODINNÁ NEDEĽA - rozprávka O JANKOVI 

POLIENKOVI – TEATRO  PIMPRLO
-----------------------------

KALENDÁRENIE – 14. 6. 2018 o 18.00, vstup voľný
Prezentácia knihy Petra Radványiho Kalendárenie 
s hudobným programom, hostia: autor, hudobník 
Peter Radványi, spisovateľ a publicista a vydavateľ 
Pavol Tomašovič, grafik a fotograf Jozef Šelestiak

----------------------
TAJOMSTVO PAMIATOK ARCHITEKTÚRY

5. ročník výtvarného workshopu pre záujemcov 
o maľovanie, 29. 6. – 30. 6. 2018

Súkromná stredná ume-
lecká škola v Hodruši-
-Hámroch organizovala 
celoslovenskú výtvarnú sú-
ťaž  pod  názvom  t a l e n t * 
u m e n i e * k u m š t   (TUK 
2018).
Súťaž prebieha pod zášti-
tou  Ministerstva školstva SR 
a  tento rok sa uskutočnil už 
13. ročník.
Výtvarná súťaž je určená pre 
žiakov vyšších ročníkov zá-
kladných  škôl a základných 
umeleckých škôl. Jej cieľom 
je vzbudiť u žiakov umeleckú 
tvorivosť, prejaviť zmysel pre 
fantáziu a estetické cítenie.

Vďaka deviatačke Elizabeth 
Gálovej sa súťaže zúčastnila 
aj ZŠ  J. A. Komenského v Se-
redi. 
Elizabeth si veľmi rada vypĺ-
ňa svoj voľný čas fotografova-
ním.   Spomedzi niekoľkých 
fotografií, na ktorých zachy-
tila   jedinečné okamihy, jej 
krásne 3. miesto priniesol zá-
ber ,,Slnečnicové pole“.
Elizabeth   srdečne blahože-
láme a  želáme veľa ďalších 
úspechov v  kreatívnej čin-
nosti!
Zároveň ďakujeme za peknú 
reprezentáciu našej školy. 

linDa buDinSká

Víťazka súťaže TALENT 
* UMENIE * KUMŠT
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Študenti Obchodnej akadémie 
v  Seredi usporiadali dňa 10. 
mája 2018 na Námestí slobo-
dy už po dvanástykrát Knižné 
hody. Každý z  doterajších roč-
níkov bol venovaný inej téme, 
tento rok bol témou vývoj slo-
venského divadla: Tália ( múza 
divadelníctva ) nás očarila. Ofi-
ciálneho zahájenia a úvodného 
slova sa ujali Margita Knappo-
vá - riaditeľka galantského 
osvetového strediska, Silvia 
Kováčová - vedúca oddelenia 
ŠRKaŠ na MÚ v Seredi a Ma-
riana Kamenská - učiteľka na 
Obchodnej akadémii v Seredi a 
koordinátorka projektu.

 
Na námestí bolo pre návštev-

níkov pripravených 11 stánkov. 
Podľa slov učiteľky Mariany 
Kamenskej v ôsmich stánkoch 

študenti ponúkali informácie 
o  divadelných predstaveniach 
a  ich autoroch od počiatkov 
slovenského ochotníckeho 
divadelníctva, cez vznik pro-
fesionálnych divadiel až po 
súčasnosť.  Deviaty stánok bol 
venovaný malým návštevní-
kom, v  ktorom sa mohli odfo-
tiť s  rôznymi rozprávkovými 
a  divadelnými postavičkami. 
V  desiatom stánku ponúkali 
študenti aplikovanej   ekonó-
mie svoje produkty. No a v po-
slednom - jedenástom stánku 
múzy vítali návštevníkov.

 
Okrem už spomínanej pre-

zentácie slovenského divadla 
študenti predvádzali aj kľúčo-
vé scénky z  rôznych divadel-
ných hier na javisku. Každá 
trieda mala rozprávača, ktorý 

predstavil zvolené divadelné 
predstavenie, v ktorom žiaci 
zahrali scénku a rozprávač na-
pokon obsah dopovedal. 

Každý účastník, ktorý sa ak-
tívne zapojil do Knižných ho-
dov a absolvoval rôzne tvorivé 
aktivity tematicky súvisiace 

s  jednotlivými divadelnými 
predstaveniami vo  všetkých 
stánkoch, dostal na účastníc-
ky list pečiatku, po vyplnení 

ktorého sa mohol zapojiť do 
losovania o  rôzne ceny.   No 
a ako po iné roky, tak ani ten-
to rok nechýbali na námestí 
rozložené HAPY-vaky, kde si 
návštevníci v  pohodlí mohli 
prečítať bulletiny divadelných 
predstavení. Študenti zároveň   
pod heslom „Knihy putujú z 
poličky na lavičky“ ponúkali 
každému kto prejavil záujem 
knihy zadarmo.

  Cieľom Knižných hodov je 
šírenie umeleckého slova me-
dzi obyvateľmi nášho mesta 
a zároveň prezentácia ich tvo-
rivých a umeleckých aktivít . 
Knihy zároveň spájajú všetky 
vekové kategórie. Podľa množ-
stva návštevníkov a  nadšeniu 
študentov bol tento cieľ 10. 
mája do bodky splnený. 

   iveta tóthová  

Knižné hody tento rok v znamení slovenského divadla

Rekonštrukcia ulice 8. mája

Lepšia kultúra 
a klíma školy...

Mesto Sereď oznamuje ob-
čanom, že od pondelka 28. 
mája 2018 začal úspešný 
uchádzač vo verejnom ob-
starávaní spoločnosť Da-
naš s.r.o. vykonávať rekon-
štrukčné práce na ulici 8. 
mája v úseku križovatiek 
ulica 8. mája – Podzámska a 

ulica 8. mája - Dlhá.
Užívateľov tejto komu-

nikácie upozorňujeme, že v 
čase rekonštrukčných prác 
bude premávka na tejto ko-
munikácii výrazne obme-
dzená. Práce by mali podľa 
plánu trvať šesť týždňov.  

       ĽuboMír veSelický

v zš Jana amosa ko-
menského v Seredi sa 
neustále zlepšuje kultúra 
a klíma školy rôznymi 
rekonštrukciami, dopĺňa-
ním školského nábytku, 
renováciou priestorov.

Po zateplení telocvične, 
rekonštrukcii strechy na 
tejto telocvični, výmene 
okien na druhej telocvični, 
úprave vstupného priestoru 
do budovy B, sme pokračo-
vali v údržbe a oprave soci-
álnych zariadení v  budove 
B na prízemí a  1. poschodí, 
kde sa nám podarilo tieto 
priestory upraviť nielen po 
hygienickej stránke, ale aj 
esteticky. V  tejto údržbe a 
úprave  chceme samozrej-
me pokračovať a  postup-
ne takto upraviť aj ostatné 
sociálne zariadenia v  tejto 
budove. Všetko toto súvisí 
s dostatočnými finančnými 
prostriedkami slúžiacimi 
na tento účel.

Okrem údržby a  opravy 

sociálnych zariadení sme 
zakúpili nové školské výš-
kovo nastaviteľné lavice, 
stoličky, katedry do 4 tried 
na 1. stupni a  1 keramickú 
tabuľu. Týmto sme pripravi-
li pre žiakov  príjemné pros-
tredie na vyučovanie.

Všetky tieto opravy, 
údržby a  nákupy sme si 
mohli dovoliť zabezpečiť  
z  finančných prostriedkov, 
ktoré naša škola získala cez 
dohodovacie konanie vo 
výške 30 000,- eur.

Srdečná vďaka patrí pred-
staviteľom mesta Sereď za 
možnosť takéhoto príspev-
ku. Opäť sa potvrdilo, že 
predstaviteľom mesta Se-
reď, ide o sústavné zveľaďo-
vanie školských zariadení 
v meste Sereď a školstvo ako 
také im nie je ľahostajné. 

Ďakujeme a  veríme, že 
budeme môcť pokračovať 
v  ďalších úpravách škol-
ských priestorov našej ško-
ly.  

  zuzana SúDinová
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Týždeň podnikateľského vzdelávania

Lukáš Takáč s kaprom o váhe  15,025 kg 
výhercom Veľkých rybárskych pretekov v Čepeni

13. ročník Interligy vyhrala Légia Inter

Po prvýkrát sa na našom 
gymnáziu konal Týždeň pod-
nikateľského vzdelávania, 
ktorého cieľom bolo zvýšiť 
povedomie o  dôležitosti pod-
nikateľského, ekonomického 
a finančného vzdelávania. Po-
čas jedného týždňa sa študen-
ti venovali týmto témam na 
rôznych hodinách, kde prak-
tickými úlohami a  cvičenia-
mi i hrami riešili vlastné stra-
tégie, osvojovali si vzťahy me-
dzi potrebami a financiami, či 
navrhli vlastnú formu múd-
reho hospodárenia.   Študen-
ti v  každom ročníku si tým 
uvedomili prínos tohto vzde-
lávania, ale i potrebu vlastné-
ho sebarozvoja a  aktívneho 
vyhľadávania príležitostí.                                                                                                                                                                                                                                                                      
              

Aktivity tohto týždňa malo 
zahájiť stretnutie študentov 
s  predstaviteľmi firmy Ama-
zon, ktoré sa však pre nepred-
vídateľné okolnosti,   viažuce 
sa so svetom   podnikania, 
odložilo na neskôr.    Študen-
ti kvarty sa na tento týždeň 
pripravovali najdlhšie, na-
koľko dostali za úlohu vy-
myslieť inovatívny finančný 
produkt a jeho marketingovú 
kampaň. Išlo o  súťaž Banko-

mat nápadov, ktorú vyhlá-
sila nezisková vzdelávacia 
organizácia JA Slovensko pre 
študentov ich vzdelávacieho 
programu Viac ako peniaze. 
Na toto školské kolo sme si 
pozvali odborníkov z  praxe, 
a  to konkrétne osobnú ban-
kárku Zuzanu Repovú z  Pri-
ma banky v  Seredi a  vedúcu 
likvidácie poistných udalostí  
z  úrazového   poistenia  Al-
lianz Slovenská poisťovňa Tr-
nava Ing. Lenku Urbánkovú, 
ktoré zastrešovali odbornosť 
a posudzovali kvalitu inova-
tívnych nápadov.   Odbornú 
porotu nám doplnil študent 
oktávy Filip Tóth, ktorý už 
podobné súťaže absolvoval, 
a  preto vedel výborne reago-
vať svojimi otázkami, radami 
a  postrehmi. Všetkým trom 
patrí veľká vďaka za ich obe-
tavosť a  čas, ktorý nám ve-
novali. Víťazov prvých troch 
priečok školského kola sme 
poslali do užšieho výberu, kde 
natoľko zaujali porotu, že sme 
sa 2. 5.2018 zúčastnili celoslo-
venského finále v  Slovenskej 
sporiteľni Bratislava. Svojimi 
komunikačnými a  prezen-
tačnými schopnosťami doká-
zali ich inovácie obhájiť 1. a 2. 

miesto. Víťazný projekt   Sil-
vie Jakubcovej a  Niny Silnej 
spočíval v  Inovatívnej onli-
ne platbe  ovládanej hlasom . 
Projekt s názvom DUP - dnes 
ušetrím peniaze vytvorili 
Zoja Zgurišová a  Lucia Ková-
čová . Išlo o aplikáciu do mo-
bilu, ktorá nám môže ušetriť 
20% z  našich mesačných vý-
davkov, a  im zabezpečila     2. 
miesto.   Odbornú porotu 
tvorili piati špecialisti Slo-
venskej sporiteľne, ktorí sa 
zameriavali hlavne na prínos 
a  využiteľnosť inovatívneho 
produktu.   Do tejto súťaže 
sme sa zapojili po prvýkrát 
a sme veľmi radi, že sme ob-
sadili najvyššie priečky.     

V tomto týždni podnikateľ-
ského vzdelávania sme zahá-
jili i voľno-časový  vzdelávací 
program pre našich najmen-
ších – primánov , Základy 
podnikania, ktorý opäť za-
strešuje JA Slovesnko. Vyuču-
je ho vyškolená konzultant-
ka, prezidentka našej Juve-
nis JA firmy, Ema Nešťáková, 
ktorá počas 7 týždňov rozvíja 
vedomosti žiakov v  podni-
kateľských a  ekonomických 
schopnostiach, finančnej 
gramotnosti, fungovanie 

a  riadenie ekonomických 
činností, o  zodpovednosti 
v  podnikaní, podnecuje ich 
v  hľadaní svojich budúcich 
povolaní, ale i  podáva pozi-
tívny model   dospievajúcich 
a  dospelých.   Okrem našej 
školy   poskytujeme konzul-
tantov a  spomínané vzde-
lávanie aj pre   ZŠ a MŠ kráľa 
Svätopluka v  Šintave, ale i 
pre ZŠ Komenského v Seredi.    

                             
A  v  neposlednom rade sa 

v  tomto týždni konal Veľtrh 
podnikateľských talentov, 
o  ktorom sme vás už infor-
movali.   Takže len pre zopa-
kovanie - naša Juvenis  JA fir-
ma získala na celoslovenskej 
súťaži 2. miesto   v  kategórii 
CITI Finančné riadenie a  3. 
miesto v kategórii AT&T Ma-
nažérsky tím.      

 
Veríme, že tieto všetky ak-

tivity a zážitkové vzdelávanie  
podnietia našich študentov 
a  prebudia v  nich kreativitu, 
inovatívne myslenie, seba-
rozvoj či záujem o  finančnú 
i podnikateľskú sféru a doká-
žu si tým naplánovať nielen 
svoju finančnú budúcnosť.  

  Ľubica štefáková

V  lokalite Horný Čepeň sa 
12. mája konal   XXIII. roč-
ník Veľkých rybárskych 
pretekov.   Počet preteká-
rov aj tento rok dosiahol 
horný limit 180 rybárov.   
Nadšenci rybolovu sa na 
mieste konania pretekov 
zišli niečo po tretej hodi-
ne rannej, aby losovaním 
zaujali svoje stanovištia. 
Samotné preteky boli ofi-
ciálne zahájené  6:00 hodi-
ne svetelným a  zvukovým 
znamením. Od tej chvíle 
rybári nahadzovali svoje 
návnady, ktoré boli ako po 
minulé roky od výmyslu 
sveta. Kupované aj vlastno-
ručne vyrábané.

 Veľkým rybárskym pre-
tekom ale predchádza dlhá 
príprava zo strany organi-
zátorov. SRZ MO Sereď mal 
lístky na preteky vypreda-
né už niekoľko mesiacov 
pred samotnými pretekmi. 
Tak ako po minulé roky 
bola hlavnou motiváciou 
pre súťažiacich prvá cena 
a  to finančná hotovosť vo 
výške 10  000,- eur. Okrem 
prvej ceny organizátor 
pretekov poskytol ešte ďal-
ších 14 hodnotných cien, z 
ktorých aj tá posledná pre-

siahla hodnotou štartov-
ného 140,- €.

Podľa pravidiel pretekov 
mohli rybári loviť sa na dva 
prúty po jednom nadväz-
ci s maximálnou dĺžkou 
50cm. Pretekár si musel 
vyloviť rybu sám, ak tomu 
bránil terén alebo veľko-
sť ryby, mohol na vlastné 
riziko o pomoc požiadať 
svojho plnohodnotného 
náhradníka alebo rozhod-
cu. Ulovené ryby, ktoré 
nedosahovali lovnú mieru 
bol pretekár povinný šetr-
ne vrátiť do vody.

Počas dňa na miesto 
konania pretekov priš-

lo mnoho návštevníkov. 
Niektorých sem priláka-
la prechádzka v  prírode, 
povzbudzovanie priate-
ľov-rybárov, ale aj stánky 
s  občerstvením. A vyberať 
bolo naozaj z čoho. Pečené 
a vyprážané ryby, guláš, 
pečená kačica, klobásky a 
veľa iných dobrôt. O skvelú 
náladu sa postarala hudob-
ná skupina Celaskon.

  Ukončenie pretekov sa 
konalo o 13:00 hodine. Ako 
sa hovorí, rybárčenie je 
hlavne o šťastí, preto ani to 
najmodernejšie vybavenie 
a  najlákavejšia návnada 
nie je zárukou najväčšieho 
úlovku.  Šťastie si ale napo-
kon našlo svojho výhercu. 
Na tohtoročných rybár-
skych pretekoch sa na pr-
vom mieste umiestnil Lu-
káš Takáč s kaprom o váhe 
15,025 kg, na druhom mies-
te Ivan Mizera   s  kaprom 
o  váhe 13,750 kg a  tretie 
miesto obsadil Mário Ha-
lasi s kaprom o váhe 12,400 
kg. Rozdané boli aj ďalšie 
ceny a na záver všetkých 
čakala ešte tombola s hod-
notnými cenami od spon-
zorov.

    iveta tóthová

Seredská interliga dopísala 
v  sobotu 12.5. svoju ďalšiu 
kapitolu. Z  odohratých 84 
zápasov najviac bodov zís-
kala Légia Inter, ktorá s pre-
hľadom a  ziskom 61 bodov 
vyhrala súťaž. Zato o  druhé 
až štvrté miesto bol tento 
rok boj až do posledného 
kola. Nakoniec sa v  zájom-
nom súboji o  druhé miesto 
tešili hráči Kladivárov, ktorí 

zdolali hráčov Atletica. Naj-
lepším strelcom sa stal Mar-
tin Hindák (Légia Inter) s 53 
presnými zásahmi. Zvláštne 
poďakovanie patrí Milano-
vi Kocúrovi, ktorý odpískal 
všetky zápasy a  postaral sa 
o fair play hru. Do budúceho 
ročníka radi privítame nové 
tváre, takže ak máte záujem 
s priateľmi vytvoriť vlastné 
mužstvo, neváhajte. Viac 

info na tel.: 0907 36 36 13 ale-
bo mailom na : t.zakovic@
gmail.com

Konečná tabuľka:
1. Légia Inter
2. Kladivári
3. Atletico
4. Tekuté zlo
5. Mantáci
6. Young boys
7. Azbesťáci 
     toMáš Žákovič
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MDD ZDARMA PRE 
DETI VČIELKA MAJA 
2: SLADKÉ HRY / Maya 
The Bee: The Honey 
Games / 
1.6.2018 piatok 17:00 2D 
Najnovšie dobrodružstvo 
včielky Maji a jej 
priateľov už čoskoro na 
plátnach kín. 
DEU, 84 min., SD, MP, 
vstupné 2D 0€ 
 
DÁMSKY KLUB / Book 
Club / 
1.6.2018 piatok 19:00 2D 
Život štyroch zrelých 
žien zmení kniha 50 
odtieňov sivej. 
Hrajú: Diane Keaton, 
Jane Fonda, Andy Garcia, 
Don Johnson.  
USA, 103 min., ČT, MP 
12+, vstupné 2D 5€ 
 
PARRALEL / Parralel / 
1.-2.-3.6.2018 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Komiksová dráma pre 
dospelých. 
SVK, 82 min., SD, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 
 
PRE DETI: 
NEUVERITEĽNÝ 
PRÍBEH O OBROVSKEJ 
HRUŠKE 
/ Den utrolige historie 
om den kæmpestore 
pære / 
2.-3.6.2018 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Animovaná rozprávka 
pre celú rodinu o veľkej 
výprave na tajomný 
ostrov. 
DNK, 80 min., SD, MP, 
vstupné 2D 3€
 
DELÍRIUM / Delirium / 
2.-3.6.2018 sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Nový desivý horor od 
producentov filmu UTEČ 
a OČISTA. 
USA, 96 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€
 
FK: PREZIDENT 
BLANÍK / Prezident 
Blaník / 
5.6.2018 utorok 19:30 2D 
Politická satira 
Hrajú: Marek Daniel, 
Michal Dalecký, Halka 
Třešňáková.  
CZE, 90 min., ČV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€
 
Eurokino: MÁME 
PÁPEŽA! / Habemus 
Papam! / 
6.6.2018 streda 19:30 2D 
Humorný príbeh o tom, 
ako sa nástupca pápeža 
odmieta ujať funkcie 
Hrajú: Michel Piccoli, 
Jerzy Stuhr, Renato 

Scarpa, Franco Graziosi.  
ITA, 102 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€ 
 
DEBBINA 8 / Ocean‘s 8 / 
7.-8.-9.6.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D 
Každé mínus má svoje 
plus. Krimikomédia. 
Hrajú: Anne Hathaway, 
Sarah Paulson, Sandra 
Bullock, Cate Blanchett, 
Helena Bonham Carter, 
Rihanna.  
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€
 
PRE DETI: BELLA A 
SEBASTIÁN 3: NAVŽDY 
PRIATEĽMI 
/ Belle et Sébastien 3, Le 
dernier chapitre / 
8.-9.-10.6.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Posledný príbeh Belly, jej 
šteniatok a jej priateľa 
Sebastiána. 
Hrajú: Clovis Cornillac, 
Anne Benoît, Félix 
Bossuet, Tchéky Karyo, 
André Penvern, Thierry 
Neuvic, Margaux 
Châtelier.  
FRA, 90 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 
 
GHOST STORIES / Ghost 
stories / 
8.-10.6.2018 piatok 21:15 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Skeptický profesor 
Phillip Goodman 
sa zaoberá 
vyvracaním zdanlivo 
nadprirodzených 
udalostí. Horor. 
 Hrajú: Andy Nyman, 
Martin Freeman, Alex 
Lawther. 
GBR, 98 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€
 
VEZMI SI MA KAMOŠ / 
Marry me, Dude / 
Épouse-moi mon pote / 
9.-10.6.2018 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 
2D 
V núdzi poznáš priateľa, 
bláznivá komédia. 
Hrajú: Philippe Lacheau, 
Tarek Boudali, Charlotte 
Gabris, Julien Arruti, 
David Marsais.  
FRA, 92 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€
 
KVETINÁRSTVO / La 
fleurière / 
12.6.2018 utorok 19:30 
2D 
Ako sa prekopať k 
trezoru banky cez tunel, 
ktorý sa začína v zadnej 
miestnosti miestneho 
kvetinárstva ? 
Hrajú: Tomáš Balog, 
Rastislav Vaňo, Vladimír 
Balász.  

SVK, 78 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 3€
 
Eurokino: NIEKTO 
TO RÁD ZAHALENÉ / 
Cherchez la femme / 
13.6.2018 streda 19:30 
2D 
Slávny komediálny 
príbeh, niekto to rád 
horúce v dnešnom 
Francúzsku 
Hrajú: Félix Moati, 
William Lebghil, 
Camélia Jordana, Anne 
Alvaro, Predrag ‚Miki‘ 
Manojlovic.  
FRA, 88 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€
 
PABLO ESCOBAR: 
NENÁVIDENÝ A 
MILOVANÝ / Loving 
Pablo / 
14.-15.-16.6.2018 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D 
Striebro alebo olovo. 
Príbeh najslávnejšieho 
narkobaróna. 
Hrajú: Penélope Cruz, 
Javier Bardem, Peter 
Sarsgaard, David 
Valencia.  
ESP, 123 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€
 
PRE DETI: LUIS A 
UFÓNI / Luis and the 
Aliens / 
15.-16.-17.6.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Planétu Zem čaká 
invázia animovanej 
kozmickej zábavy.  
DEU, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€
 
JA, SIMON / Love Simon 
/ 
15.-17.6.2018 piatok 
19:00 2D, nedeľa 20:30 
2D 
Každý si zaslúži veľkú 
lásku. Ale pre Simona 
je to trochu zložitejšie, 
nikto totiž netuší, že je 
gay. On zase nevie, kto je 
ten neznámy spolužiak, 
s ktorým si tak skvele 
rozumie cez e-mail.  
Hrajú: Nick Robinson, 
Katherine Langford, 
Alexandra Shipp.  
USA, 110 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 
 
TAGUJ! / Tag / 
16.-17.6.2018 sobota 
21:00 2D, nedeľa 18:30 
2D 
Na základe skutočnej 
udalosti. Naozaj. 
Komédia. 
Hrajú: Jeremy Renner, 
Ed Helms, Hannibal 
Buress Jon Hamm, Leslie 
Bibb, Annabelle Wallis, 
Isla Fisher.  
USA, 120 min., ČT, MP 

15+, vstupné 2D 5€
 
FK ZA EURO: 
SAMOTÁRI / Samotáři / 
19.6.2018 utorok 19:30 
2D 
Sedem mladých ľudí 
prežíva udalosti, ktoré 
radikálne ovplyvnia 
ich budúcnosť. 
Najúspešnejší film 
filmových klubov. 
ČR/SVK, 103 min., OR, MP 
12+, vstupné 2D 1€ 
 
Eurokino: ĽAVOU 
VPRED! / Vorwarts 
immer! / 
20.6.2018 streda 19:30 
2D 
Bláznivá komédia 
o hercovi, ktorý 
sa prezliekol za 
komunistického vodcu, 
aby zachránil život svojej 
dcére. 
Hrajú: Jörg Schüttauf, 
Josefine Preuß, Jacob 
Matschenz.  
DEU, 98 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€ 
 
JURSKÝ SVET: ZÁNIK 
RÍŠE / Jurassic World: 
Fallen Kingdom / 
21.-22.-23.-24.6.2018 
štvrtok 19:30 2D ST, 
piatok 19:00 3D SD, 
sobota 20:30 2D SD, 
nedeľa 18:30 3D SD 
Dinosaury z Jurského 
sveta sú v ohrození 
a Chris Pratt spolu s 
Bryce Dallas Howard sa 
vydávajú na záchrannú 
misiu. 
Hrajú: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Jeff 
Goldblum.  
USA, 130 min., ST/SD, MP 
12+, vstupné 2D 5€, 3D 6€ 
 
PRE DETI: PAT A MAT 
ZNOVU V AKCI / Pat a 
Mat znovu v akci / 
22.-23.-24.6.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Nebezpečná dvojka sa 
vracia do kina a má nový 
dom o ktorý sa treba 
postarať. 
CZE, 75 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€
 
LÁSKA BEZ BARIÉR / 
Tout Le Monde Debute / 
22.-23.-24.6.2018 piatok 
21:30 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Jocelyn je úspešný 
podnikateľ, sukničkár 
a nenapraviteľný 
klamár. Snaží sa zviesť 
mladú a krásu Júliu 
predstieraním, že je 
telesne postihnutý. Ale 
ona mu predstaví svoju 
sestru Florence, ktorá je 
na invalidnom vozíku. 
Hrajú: Franck Dubosc, 

Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein, Gérard 
Darmon.  
FRA, 107 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€
 
FK ZA EURO: JA, OLGA 
HEPNAROVÁ / Já, Olga 
Hepnarová / 
26.6.2018 utorok 19:30 
2D 
Príbeh poslednej 
popravenej 
masovej vrahyne v 
Československu. 
Hrajú: Michalina 
Olszańska, Marika 
Šoposká, Klára 
Melíšková, Petra 
Nesvačilová.  
SVK, 105 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 1€
 
Eurokino: ŽENOU 
Z BOŽEJ VÔLE / Die 
göttliche Ordnung / 
27.6.2018 streda 19:30 
2D 
Dedinský i rodinný 
mier je vnarušený, 
keď manželka začne 
presadzovať hlasovacie 
právo pre ženy a ich 
právo na zamestnanie. 
Hrajú: Marie 
Leuenberger, Maximilian 
Simonischek, Rachel 
Braunschweig.  
CHE, 96 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€
 
SICARIO 2 : SOLDADO / 
Sicario 2 : Soldado / 
28.6.2018 štvrtok 19:30 
2D 
Po filme Sicario druhý 
príbeh z americko-
mexickej hranice, kde 
zúri vojna drogových 
kartelov. 
Hrajú: Josh Brolin, 
Benicio Del Toro, Ian 
Bohen Isab.  
USA, 122 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 
 
PRE DETI: JIM 
GOMBIČKA, LUKÁŠ A 
LOKOMOTÍVA EMA
/ Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer / 
29.-30.6.2018 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
2D 
Príbeh pre celú rodinu 
od autora Nekonečného 
príbehu 
Hrajú: Shirley MacLaine, 
Henning Baum, Solomon 
Gordon, Michael Bully 
Herbig.  
DEU, 105 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€
 
JURSKÝ SVET: ZÁNIK 
RÍŠE / Jurassic World: 
Fallen Kingdom / 
29.6.2018 piatok 21:00 
2D 
Dinosaury z Jurského 
sveta sú v ohrození 

a Chris Pratt spolu s 
Bryce Dallas Howard sa 
vydávajú na záchrannú 
misiu. 
Hrajú: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Jeff 
Goldblum.  
USA, 130 min., SD, MP 
12+, vstupné 2D 5€ 
 
SOM SEXY / I feel pretty 
/ 29.-30.6.2018 piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 
2D 
Všetko je v hlave. 
Komédia. 
Hrajú: Amy Schumer, 
Michelle Williams, Rory 
Scovel, Tom Hopper, 
Naomi Campbell, Emily 
Ratajkowski, Lauren 
Hutton.  
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€
 
PRE DETI: PSÍ 
DETEKTÍV / Show Dogs 
/ 
30.6.2018 sobota 18:30 
2D 
Jeden z najlepších 
policajných psov sa musí 
v prestrojení zúčastniť 
prestížnej výstavy 
psov, aby so svojím 
partnerom z FBI odhalili 
gang medzinárodných 
pašerákov zvierat. 
Hrajú: Will Arnett, 
Ludacris, Alan Cumming, 
Stanley Tucci,Shaquille 
O‘Neal.  
USA, 92 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€
 

PRIPRAVUJEME
HOTEL TRANSYLVANIA 
3, ANT-MAN AND THE 

WASP, MAMA MIA: HERE 
WE GO AGAIN, MANŽEL 

NA SKÚŠKU, PRVÁ 
OČISTA, MRAKODRAP, 

TEEN TITANS GO!, 
DEDIČSTVO, KÝM 

PRIŠLA BÚRKA

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

JÚNOVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  
SLNEČNICA   

  • 10%  DOVOLENKOVÁ ZĽAVA  na knihy  -  krimi, dobrodružné, trilery , 
cestovateľské, krížovky   

    • 15 % JARMOČNÁ ZĽAVA 
Počas Seredského hodového jarmoku, v dňoch 22.6. až 23.6.2018, bude 
možné  priamo v kníhkupectve Slnečnica  si kúpiť knihy so zľavou 15%.   

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

(filmových alebo divadelných) podujatí organizovaných Domom kultúry 
v Seredi 

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

15% - ZĽAVA PRE ŠKOLU
    • 15 % zľava na knihy pre školu alebo  pre rodičovské 

združenie pri takejto škole 

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 prevádzky so 
stovkami návštevníkov den-
ne. Panel je dobre viditeľný aj 
z hlavnej cesty na Cukrovarskej 
ulici, ktorou vodiči prichádzajú 
na neďalekú križovatku. Spus-
tený je denne od 7:00 do 23:00 

a  je dobre viditeľný aj počas 
dňa.

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

 

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

Zviditeľnite svoju firmu na našej cyklotrase !
Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť si reklamnú 

tabuľku svojej spoločnosti o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 
Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH.

Info na tel.č.: 0917 972 114


