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Interpelácie poslancov – MsZ 15. 11. 2018
JUDr. Michal Irsák
Adresát: Primátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi

Predmet interpelácie: Re-
konštrukcia Pekárskej ul. 
v Seredi.

Otázky:
1. Kto projektoval rekon-

štrukciu Pekárskej ulice?
Primátor:  Projekt rekon-

štrukcie kanalizácie, vodo-
vodu, plynovodu a  komuni-
kácie z  roku 2009 na Pekár-
skej ulici v  celkovej sume 
791.939,08 EUR zhotovila 
spoločnosť R-PROJECT IN-
VEST, s.r.o.,  Bratislava

2. Kto platil projekt a koľko 
stál?

Primátor:  Faktúru z  roku 
2009 za projekt v  hodnote 
12.002,34 € platilo mesto Se-
reď

3. Koľko finančných pros-
triedkov mesto Sereď vynalo-
žilo na jej rekonštrukciu?

Primátor:  Náklady (spo-
luúčasť mesta v  roku 2018) 
na obrubníky, frézovanie 
a  asfalt vo dvore MsÚ boli 
18 968,08 €.

4. Prečo na chodník pred 

MÚ bol použitý asfalt?
Primátor:  Chodník aj pri-

ľahlé parkovisko bolo poško-
dené rekonštrukciou kana-
lizácie, vody a  vodovodných 
prípojok. Z  tohto dôvodu Zá-
padoslovenská vodárenská 
spoločnosť zrekonštruovala 
aj miestnu komunikáciu 
po celej dĺžke plus priľahlý 
chodník (kde aj pred rekon-
štrukciou bol asfalt). Rekon-
štrukcia znamená uvedenie 
do pôvodného stavu. Finanč-
né náklady boli v réžii ZsVS.

 
 

Božena Vydarená
Bude položený asfalt na par-
kovisku na Čepeňskej ul. pri 
nájomných bytoch? Ak áno, 
kedy?

Marián Šišo: Asfalt na par-
kovisko na Čepeňskej ul. je 
zaradený v zozname opráv 
mesta Sereď. Pred ním sú 
v  zozname plochy v  horšom 
stave.

 
Dušan Irsák
1. Kedy, kde a v akej kapacite 
sa plánuje v tomto roku otvo-

riť v  našom meste nocľahá-
reň pre ľudí bez domova?

Primátor: 15. 12. 2018, 
v  Dome kultúry, s  kapacitou 
8 miest ( s možnosťou navý-
šenia na 11miest.

2. Ako občan mesta Sereď 
a  rovnako tak mnoho iných 
našich spoluobčanov, cíti-
me potrebu separovať odpad 
a začať so separáciou odpadu 
aj na cintoríne v  Seredi. Žia-
dam Vás preto pán primátor, 
aby ste zabezpečili podmien-
ky na separovanie odpadu na 
cintoríne v Seredi.

Primátor:  Na mestskom 
cintoríne je zavedený sys-
tém triedenia pre zmesový 
komunálny odpad a odpad zo 
skla. Odpady z  plastov a  pa-
piera sú natoľko znečiste-
né, že ich nie je možné ďalej 
zhodnocovať.

Mesto Sereď zabezpečí ná-
dobu na zber biologicky roz-
ložiteľného odpadu, čím sa 
zvýši jeho zber a  naopak sa 
zníži množstvo zmesového 
komunálneho odpadu

3. Aké kroky pripravuje 
mesto na riešenie problému 

s ľuďmi, ktorí nie sú prihláse-
ní k trvalého pobytu v Seredi, 
avšak žijú, bývajú a  pracujú 
v meste Sereď a okolí. Žiadam 
Vás o  riešenie tohto problé-
mu.

Uvediem hlavné dôvody, 
preto je tejto téme nutné ve-
novať náležitú pozornosť:

Koncepcia rozvoja bývania 
mesta Sereď na roky 2018-
2023 tento problém vôbec 
nerieši.

Počet evidovaných osôb 
pohybujúcich sa v meste Se-
reď 16 157.

Nepoznáme skutočný stav 
počtu ľudí v  meste bývajú-
cich bez trvalého pobytu.

Evidencia týchto osôb? Za-
mestnávatelia, personálne 
agentúry, polícia – mestská, 
cudzinecká.

Dochádza k  poškodzova-
niu mestského mobiliáru 
(cesty, chodníky, lavičky atď).

Obchodné reťazce majú re-
kordné tržby. Taxi služba pre-
kvitá. Predaj cigariet v meste 
je v rekordných číslach. Per-
sonálne agentúry si nevedia 
vynachváliť tento stav.

Vyrúbenie poplatku/poby-
tovej dane za jedného člove-
ka na deň sa nerieši.

Do rozpočtu mesta by to 
mohol byť významný zdroj 
príjmu, ktorý by mohol napr. 
kompenzovať rozdiel medzi 
neustále rastúcimi nákladmi 
na komunálny odpad a  príj-
mami, ktoré skôr stagnujú.

Z akého dôvodu máme my 
ako občania mesta Sereď do-
nekonečna platiť poplatok za 
komunálny odpad za iných 
v meste žijúcich ľudí?

Rozdiel medzi rozpočtova-
nými dosiahnutými príjma-
mi a rozpočtovanými výdav-
kami predstavuje 205 200 €.

V príjmovej časti rozpočtu 
mesta v roku 2019 sa rozpoč-
tuje poplatok za komunálny 
odpad + poplatok za separá-
ciu odpadu celkom vo výške 
520 000 €.

Rozpočtované výdavky na 
rok 2019 – 725 200 €.

Primátor:   Ako primátor 
som sa doteraz stretol s pred-
staviteľmi cudzineckej po-
lície, mestskej polície ako aj 
polície Slovenskej republiky, 

so zástupcami úradu prá-
ce, sociálnych vecí a  rodiny, 
s inšpektorátom bezpečnosti 
práce spolu aj s predstaviteľ-
mi okolitých obcí. Právomoci 
miestnej verejnej správy sú 
v tomto prípade obmedzené. 
Konať môžu na to oprávnené 
orgány. A aj konajú, ak sledu-
jete správy.

Ohľadom Vašich dôvodov 
popísaných v žiadosti: naj-
prv je dôležité prijať zmenu 
legislatívy pre pracovné po-
volenia či pobyty takýchto 
pracovníkov. A čo sa týka roz-
dielu nákladov v  odpadoch. 
Áno – sčasti je aj toto dôvod 
rozdielu v príjmoch a nákla-
dov na odpady. No nie je to 
ani jeden z  hlavných dôvo-
dov tohto rozdielu.

 
 

Ing. arch. Róbert Kráľ
Blíži sa výročie nežnej revo-
lúcie. Pripravuje mesto neja-
ké oslavy tohto výročia?

  Primátor:  Tento rok ne-
pripravujeme. Budúci rok je 
30.výročie, oslavy zahrnieme 
do plánu akcií.

Z ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva 6. 12. 2018
Predseda mestskej volebnej 
komisie Anton Pančík oboz-
námil prítomných s výsled-
kami volieb, konaných10. 
novembra 2018. Predstavil 
zvoleného primátora mes-
ta Martina Tomčányiho 
a  devätnástich poslancov, 
ktorými sa stali Buch Mi-
lan, MUDr. Bucha Miroslav, 
JUDr. Červeňová Edita, Bc. 
Dúbravec Anton, Ing. Fač-
kovcová Mária, PhDr. Hanus 
Michal, Ing. Horváth Bys-
trík, Irsák Dušan, JUDr. Ir-
sák Michal, Ing. Kalinai Nor-
bert, Mgr. Karmažín Tomáš, 
Mgr. Karmažínová Pavlína,

Ing. arch. Kráľ Róbert, 
Mgr. Královič Marcel, 
PaedDr. Kramárová Slávka, 
Ing. Kurbel Ondrej, Kurbel 
Pavol, Stareček Róbert, Bc. 
Veselický Ľubomír.

Po zložení sľubu primá-
tora a  sľubu poslanca bolo 
prijaté uznesenie o  povere-
ní poslanca Michala Irsáka, 
ktorý je počas volebného 
obdobia oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia mestské-
ho zastupiteľstva. Poslanci 
rozhodli následne o  zriadení 
komisií a ich zložení takto: 

Komisia legislatívno 
– právna 
predsedkyňa:   JUDr. Červe-
ňová Edita, členovia: JUDr. 
Michal Irsák, JUDr.Martin 
Takáč, JUDr.Martin Hudák, 
JUDr.Miloš Klenovič, JUDr. 

Ing. Daniela Vargová a JDUR 
PhDr. Marek Tóth.

Komisia finančná 
a majetková
predseda: Ing. Bystrík 
Horváth, členovia: Ing. Nor-
bert Kalinai, Mgr.Tomáš Kar-
mažín, Dušan Irsák, Ing. Mar-
tina Hilkovičová, Ing. Peter 
Štibrányi, Ing. Mária Jandová 
a Darina Nagyová.

Komisia pre rozvoj mesta a 
životného prostredia

predseda: Ing. arch.Róbert 
Kráľ, členovia: Milan Buch, 
Dušan Irsák, Ing.  Ondrej 
Kurbel, Ing.Ivan Sklenár, 
Ing. Zuzana Slahučková, Ing. 
arch.Dominika Vyhlídalová, 
Ing. Rastislav Jurina a Peter 
Sabo.

Komisia sociálna 
a kultúrna
predsedkyňa : Mgr. Pavlína 
Karmažínová, členovia: Bc. 
Anton Dúbravec, Ing. Mária 
Fačkovcová, Mgr. Tomáš Kar-
mažín, Mgr.Marta Németho-
vá, PhDr. Zuzana Macurová, 
Vlasta Gašparíková, Mgr. 
Rastislav Petrovič a Jozef Va-
lábek.

Komisia školská, 
športová a bytová
predsedkyňa: PaedDr.  Slávka 
Kramárová, členovia: PhDr. 
Michal Hanus, Ing. Norbert 
Kalinai, Pavol Kurbel, Róbert 
Stareček, Miroslav Bucha, 

Ing. Mária Fačkovcová, Ing. 
Ondrej Kurbel  a Božena Vy-
darená.

  Komisia na ochranu ve-
rejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcio-
nárov

Predseda: JUDr.Michal Ir-
sák, členovia: Ing. Norbert 
Kalinai, Mgr. Marcel Kráľovič,  
PaedDr.Slávka Kramárová , 
Mgr. Tomáš Karmažín  a Du-
šan Irsák.

 
Poslanci mestského zastu-

piteľstva určili náplne práce 
komisiám takto:

Legislatívno-právna komi-
sia:  zaujíma odborné stano-
viská k návrhom všeobecne 
záväzných nariadení mesta 
Sereď, k materiálom predkla-
daným na MsZ, ktoré sa týka-
jú najmä nakladania s majet-
kom mesta a noriem, ktoré sú 
potrebné pre zabezpečenie 
chodu mesta a MsZ.

 
Komisia finančná a majet-

ková: prerokováva materiály 
predkladané na rokovanie 
MsZ, vypracováva k nim sta-
noviská, odporúčania. Jedná 
sa o materiály k nakladaniu 
s finančnými prostriedkami 
mesta a k nakladaniu s ma-
jetkom mesta.

 
Komisia pre rozvoj mesta 

a životné prostredie:  zaují-
ma stanoviská k základným 

koncepciám rozvoja mesta, k 
územno-plánovacím podkla-
dom a dokumentácii mesta, 
k ochrane a tvorbe životného 
prostredia, ku koncepcii do-
pravnej infraštruktúry, po-
sudzuje investičné činnosti 
mesta.

 
Komisia sociálna a kultúr-

na: posudzuje žiadosti obča-
nov o jednorazové sociálne 
dávky a posudzuje žiadosti o 
dotácie v zmysle VZN mesta 
Sereď o poskytovaní dotá-
cií z rozpočtu mesta Sereď v 
sociálnej oblasti a  v oblasti 
kultúry. Zaujíma stanoviská 
ku  koncepčným materiálom 
v sociálnej oblasti a v oblasti 
kultúry.

 
Komisia školská, športová 

a  bytová: posudzuje žiadosti 
o dotácie v zmysle VZN o po-
skytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď pre oblasť športu, 
mládeže, výchovy a vzdeláva-
nia, schvaľuje výzvy, kritériá 
a návrhy na oceňovanie špor-
tovcov, pedagógov a žiakov, vy-
dáva stanoviská k prenajíma-
niu mestských bytov a k pre-
vodu vlastníctva mestských 
bytov, prerokováva materiály 
predkladané na rokovanie 
MsZ, vypracováva k nim sta-
noviská a odporúčania.

 
Komisia na ochranu ve-

rejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcio-

nárov: sústreďuje písomné 
oznámenia primátora mesta a 
poslancov MsZ, ktoré sú podá-
vané v zmysle ústavného zá-
kona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcioná-
rov, preskúmava a predkladá 
podnety na začatie konania 
vo veci ochrany verejného zá-
ujmu.

Funkciou sobášiaceho po-
slanca boli poverení PhDr. Mi-
chal Hanus, Mgr. Marcel Krá-
lovič, Mgr. Tomáš Karmažín 
a JUDr. Edita Červeňová.

Mestské  zastupiteľstvo 
v Seredi  prerokovalo a schvá-
lilo v súlade s § 4 ods. 2 záko-
na 253/1994 Z.Z. o  právnom 
postavení a  platových pome-
roch starostov obcí a primáto-
rov miest v  znení neskorších 
predpisov zvýšenie platu  pri-
mátora  o 50 % od 6.12.2018 cel-
kom vo výške  4021,- eur.  

Mestské  zastupiteľstvo 
v Seredi  prerokovalo a schvá-
lilo delegovanie zástupcov 
zriaďovateľa  do rád škôl takto:

ZŠ Juraja Fándlyho :   Mgr. 
Pavlína  Karmažínová,. Ing.  
Mária  Fačkovcová, PhDr. Mi-
chal   Hanus, Bc. Anton Dúb-
ravec.

ZŠ Jana Amosa Komenské-
ho: Bc.Ľubomír  Veselický,  Ró-

bert Stareček, Dušan Irsák, Bc. 
Anton Dúbravec.       

        
ZUŠ Jana Fischera-Kveto-

ňa: JUDr. Michal  Irsák,  Pavol 
Kurbel, Mgr. Tomáš  Karmažín, 
PaedDr. Slávka   Kramárová.  

    
MŠ Dionýza Štúra: Ing. Nor-

bert Kalinai,  Ing. Mária Fač-
kovcová,  Mgr. Marcel  Královič                                                                                    
PhDr. Michal  Hanus.

    
MŠ Komenského: Bc. 

Ľubomír Veselický, Mgr. 
Pavlína Karmažínová,-
Mgr.Tomáš Karmažín                                                                                               
Dušan Irsák. 

     
Mestské  zastupiteľ-

stvo v  Seredi  prerokovalo  
a schválilo za  členov   Dozor-
nej rady   SMS  s.r.o. Róberta 
Starečka, JUDr. Editu Červe-
ňovú, Dušana  Irsáka a 

Mgr. Tomáša  Karmažína.
    
Mestské  zastupiteľ-

stvo v  Seredi  prerokovalo  
a  schválilo za  členov  Do-
zornej rady   Mestského  by-
tového podniku  s.r.o. MUDr.  
Miroslav Buchu, Pavla Kur-
bela, Róberta Ternényho, 
Róberta Starečka a Ing.  Nor-
berta Kalinaia a  členov stá-
lej komisie pre určenie ceny 
tepla Ing. Norberta Kalinaia, 
Ing. Tibora Krajčoviča, Ing. 
Bystríka Horvátha a Mgr. 
Tomáša Karmažína.

 Ľubomír Veselický  

VÝZVA  PRE  PREVÁDZKOVATEĽOV  MALÝCH  ZDROJOV  ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Mesto Sereď vyzýva všetky  
právnické osoby a  fyzické 
osoby oprávnené na podni-
kanie, ktoré  prevádzkujú  
malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia na území mesta Se-
reď, aby  do 15. februára 2019 
oznámili na MsÚ v  Seredi  
údaje za každý malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia po-
trebné pre výpočet poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia na 
rok  2019 podľa skutočnosti 
roku 2018.

Splnenie tejto oznamo-
vacej povinnosti vyplýva zo 
zákona č. 401/1998 Z. z. o  po-
platkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v  platnom znení 
a  Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Sereď č. 4/2017 
o  poplatkoch za znečisťova-

nie ovzdušia malými zdroj-
mi znečisťovania ovzdušia 
na území mesta Sereď.

Za malý zdroj znečisťova-
nia ovzdušia sa v  podmien-
kach mesta Sereď považujú 
prevádzky s  kotolňami na 
pevné, kvapalné a plynné pa-
livo so súhrnným tepelným 
príkonom do 0,3 MW (300 

kW) a ostatné technologické 
celky nepatriace do kategó-
rie veľkých a stredných zdro-
jov znečisťovania ovzdušia, 
ako sú skládky palív, surovín, 
produktov, odpadov,  zariade-
nia a  činnosti znečisťujúce 
ovzdušie, ak nie sú súčasťou 
veľkého alebo stredného 
zdroja znečisťovania ovzdu-
šia.

Nesplnenie tejto oznamo-
vacej povinnosti podlieha 
podľa § 8 zákona č. 401/1998 
Z. z. o  poplatkoch za znečis-
ťovanie ovzdušia v znení ne-
skorších zmien a  doplnkov, 
pokute do výšky 663,87 €.

Tlačivo „Oznámenie úda-
jov potrebných pre určenie 
výšky poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia...“ si je mož-

né vyzdvihnúť na referáte 
životného prostredia MsÚ 
v  Seredi alebo v  elektronic-
kej podobe na internetovej 
stránke mesta www.sered.sk 
v  sekcii „TLAČIVÁ, ŽIADOS-
TI“.

Zdroj: referát 
 žiVotného 

prostredia 
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č. Priezvisko, meno, titul Mobil E-mail
Volebný obvod č. 1   
1. Bucha Miroslav, MUDr. 0905 303 567 miro.bucha@gmail.com
2. Červeňová Edita, JUDr. 0948 007 342 editcervenova@gmail.com
3. Hanus  Michal, PhDr. 0903 245 853 michal.hanus158@gmail.com
4. Horváth Bystrík, Ing. 0908 715 706 bystrik.horvath@centrum.sk
5. Irsák Michal, JUDr. 0903 414 523 michal.irsak@notar.sk
6. Kráľ Róbert, Ing. Arch 0905 608 150 kralr@stonline.sk
7. Královič Marcel, Mgr. 0907 742 722 marcelkralovic16@gmail.com
8. Kurbel Pavol 0905 626 236 p.kurbel@gmail.com
9. Stareček Róbert 0905 563 946 jostav@nextra.sk
Volebný obvod č. 2   
10. Dúbravec Anton  Bc.  0905 262 273 anton.dubravec@gmail.com
11. Kalinai Norbert, Ing. 0908 081 111 norbet.kalinai@gmail.com
12. Karmažínová Pavlína, Mgr 0905 733 822 pavlina.karmazinova@gmail.com
13. Kramárová Slávka, PaedDr. 0948 324 023 skramarova@azet.sk
14. Kurbel Ondrej, Ing. 0907 626 327 kurbel.ondrej@gmail.com
15. Veselický Ľubomír, Bc. 0907 212 871 lveselicky@gmail.com
Volebný obvod č. 3   
16. Buch  Milan   0905 787 192 milanbuch1@gmail.com
17. Fačkovcová Mária, Ing. 0908 179 610 majka.fackovcova@gmail.com
18. Irsák Dušan 0905 605 088 dusan@wingsreality.eu
19. Karmažín Tomáš, Mgr.  0911 092 492 tomas.karmazin@xantispharma.com

Primátor mesta   
Tomčányi Martin, Ing. 0905 601 174 primator@sered.sk

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi 2018-2022 Oznam 
o bezplatnej 
doprave
Mesto Sereď oznamuje svo-
jim obyvateľom, že na zák-
lade dohody s  prevádzkova-
teľom miestnej autobusovej 
dopravy SAD Dunajská Stre-
da  je doprava 

detí do veku 15 rokov,
žiakov a študentov,
poberateľov všetkých dru-

hov dôchodkov okrem vý-
sluhových

v  autobusoch miestnych 
liniek č. 202111 a 202112

dňom 1. 1. 2019 bezplatná

Nárok na bezplatnú pre-
pravu sa preukazuje:

• preukazom ŤZP, ŤZP – S, 
• identifikačným dokla-

dom s  fotografiou pre dô-
chodcov s  vekom 65 rokov 
a viac,

    • dopravnou kartou (DK) 
vydanou dopravcom, pokiaľ 
dôchodca nedovŕšil vek 65 
rokov. DK sa vydáva na zák-

lade predloženého výmeru 
Sociálnej poisťovne. Žiadosti 
na vydanie DK sa prijímajú 
na AS v Seredi,

• deťom, ktoré svojim 
vzhľadom môžu budiť do-
jem, že sú staršie ako 15 ro-
kov, odporúčame požiadať 
o  vydanie dopravnej karty 
(DK), ktorá bude potvrdzovať 
nárok na bezplatnú prepra-
vu. Žiadosti na vydanie DK 
sa prijímajú na autobusovej 
stanici  v Seredi.

Upozornenie: Cestujúci sú 
povinní mať pri sebe počas 
jazdy v  autobuse evidenčný 
lístok, ktorý im vydá vodič 
autobusu. V  prípade, že ces-
tujúci tento lístok nebude 
mať, bude sankcionovaný 
v zmysle Tarify MHD ( Mest-
skej hromadnej dopravy) 
Sereď. 

ODDELENIE ROZVOJA 
MESTA SEREĎ
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Rokovanie mestského zastupiteľstva 13. 12. 2018
Zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v  Seredi otvoril 
a  viedol Ing. Martin Tomčá-
nyi, primátor mesta Sereď. 
Na zasadnutí MsZ dňa 13.12. 
2018 sa zúčastnilo 17 poslan-
cov, ospravedlnení boli JUDr. 
Michal Irsák , Mgr. Marcel 
Královič.

K  navrhnutému programu 
podali návrh na jeho rozšíre-
nie poslanci Pavol Kurbel (ur-
čenie rozpočtu pre každého 
poslanca na úhradu nákladov 
za služby spojené s konzultá-
ciou a  odborným posúdením 
materiálov), D. Irsák (doplne-
nie členov komisie finančnej 
a  majetkovej a  komisie pre 
rozvoj mesta a  ŽP) a  M. Fač-
kovcová (zverejnenie výzvy 
na zriadenie novej redakčnej 
rady Seredských noviniek).

 
Na rokovaní predložila in-

terpeláciu týkajúcu sa pre-
vádzkovania nocľahárne pre 
bezdomovcov M. Fačkovcová. 
Ondrej Kurbel podal interpe-
láciu k  výsledku uskutočne-
ných stretnutí primátora s 
funkcionármi Ministerstva 
kultúry SR, k záujmu mesta 
o dotácie z programu Obnov-
me si svoj dom, budúcich vý-
ziev v  rámci Eurofondov na 
rekonštrukciu kultúrnych 
pamiatok, dôvodov neobno-
venia fasády bastiónu poško-
denej grafitmi, otázku rieše-
nia havarijného stavu kaštie-
ľa, a  otázku k   zabezpečeniu 
ochrany návštevníkov parku, 
pohybujúcich sa v  blízkosti 
kaštieľa. Dušan Irsák sa pri-
mátora opýtal, ako zabezpečil 
podmienky na separovanie 
odpadu na miestnom cinto-
ríne. 

Po prednesení správy 
o  kontrole plnenia uznese-
ní MsZ Zuzanou Horvátho-
vou zrušilo MsZ uznesenie č. 
129/2018 o  schválení zámeru 
centralizovanej integrovanej 
zdravotnej starostlivosti v ce-
lom rozsahu. Správu z vyko-
nanej kontroly zameranej na 

zákonnosť čerpania finanč-
ných prostriedkov na položke 
rozpočtu Mesta Sereď 600 – 
Bežné výdavky, podpoložka 
637 – služby, 637001 – školenia, 
kurzy semináre v súvislosti 
so vzdelávaním a školeniami 
zamestnancov mesta a Sprá-
vu z vykonanej kontroly za-
meranú na hospodárne, efek-
tívne a účinné nakladanie s 
verejnými finančnými pros-
triedkami, vynakladanými z 
rozpočtu mesta v rámci origi-
nálnych kompetencií mesta 
Sereď a v súlade s Nariade-
ním vlády SR č. 668/2004 Z.z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samosprá-
vy vzali poslanci na vedomie 
bez pripomienok. Mestské 
zastupiteľstvo prerokovalo 
a  schválilo Plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky 
na I. polrok 2019. 

V ďalšom bode rokovania 
schválili poslanci MsZ bez 
pripomienok správy škôl 
a  školských zariadení v  zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Sereď o  výchovno-vzdeláva-
cej činnosti za školský rok 
2017/2018.

Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi prerokovalo a uznies-

lo sa na Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Sereď č. 

8/2018, ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Sereď č. 1/2015 
o financovaní základnej ume-
leckej školy, materských škôl 
a školských zariadení zriade-
ných v  meste Sereď v znení 
neskorších nariadení bez pri-
pomienok.

Poslanci MsZ v  Seredi pre-
rokovali aj návrh VZN mesta 
Sereď, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 7/2011 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach, kto-
rých je mesto Sereď zriaďo-
vateľom v znení neskorších 
predpisov . Výkon navrhova-
ného uznesenia však primá-
tor mesta v  súlade so záko-
nom č. 369/1990 Zb. § 13, ods. 
6 pozastavil, pretože v  čase 
prerokovania zákon o  posky-
tovaní obedov zdarma pre 
žiakov ZŠ od 1.9.2019 nebol 
v  Zbierke zákonov uverejne-
ný. 

Mestské zastupiteľ-
stvo v  Seredi prerokovalo 
a uznieslo sana Všeobecne zá-
väznom nariadení mesta Se-
reď č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 
o  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a  drob-

né stavebné odpady s  pripo-
mienkou :

v § 7 ods. 1, písm. b) a c) sa 
slovné spojenie „ o 0,06576 
eura za osobu a  kalendárny 
deň“ mení na slovné spoje-
nie „ na 0,06576 eura za osobu 
a kalendárny deň“ Išlo o šty-
listickú chybu pri tvorbe VZN. 
Zníženie poplatku o  0,06576 
eura by bolo neúčelné vzhľa-
dom na stanovený cieľ mesta 
vyrovnať príjmy a  výdavky 
na odpadoch. 

Poslanci Msz potom pre-
rokovali a  vzali na vedomie 
Protokol o  výsledku kontro-
ly efektívnosti a  účinnosti 
triedeného komunálneho 
odpadu a   opatrenia prijaté 
mestom Sereď.

Predmetom rokovania bolo 
aj Vyhodnotenie  stanovísk a 
pripomienok z  prerokovania 
návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď – Zmeny a  do-
plnky č. 5/2018 a Územný 
plán mesta Sereď – Zmeny 
a doplnky č. 5/2018, ktoré po-
slanci schválili. Následne sa 
uzniesli na Všeobecne záväz-
nom nariadení mesta Sereď 
č. 10/2018, ktorým sa mení 
a  dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č.7/2015, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územ-
noplánovacej dokumentácie 
Územný plán mesta Sereď 
v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2016, Všeobec-

ne záväzného nariadenia č. 
6/2016, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2017 a Vše-
obecne záväzného nariadenia 
č. 7/2018.

Informatívnu správu o prí-
prave a  realizácii projektov 
Mestské zastupiteľstvo prero-
kovalo a vzalo na vedomie. 

Po prerokovaní 6. zmeny 
rozpočtu MESTA SEREĎ na 
rok 2018 bola navrhovanú 
zmena rozpočtu schválená 
takto: 

1. 6. zmenu rozpočtu MES-
TA SEREĎ na rok 2018 s pripo-
mienkou:

• zvýšiť príjmy mesta – bež-
né transfery 312012 – prenese-
né kompetencie ZŠ o  čiastku 
10 886 € - dohodovacie kona-
nie

• a zároveň zvýšiť výdavky 
ZŠ Juraja Fándlyho celkom + 
5 966 €,   ZŠ Jana Amosa Ko-
menského celkom + 4 920 € 

2. Rozpočtové opatrenia 
predložené riaditeľom ZŠ Ju-
raja Fándlyho s  pripomien-
kou v  programe 4. Vzdeláva-
nie, 4.1 Základné školy - zvýšiť 
výdavky o  celkovú čiastku  
+ 5 966 € nasledovne:

3. Rozpočtové opatrenia 
predložené riaditeľkou ZŠ 
Jana Amosa

 Komenského s pripomien-
kou v  programe 4. Vzdeláva-
nie, 4.1. Základné školy -zvýšiť 
výdavky o  celkovú čiastku  
+ 4 920 € nasledovne:

4. Rozpočtové opatrenia 
predložené riaditeľkou MŠ 
Komenského

5. Rozpočtové opatrenia 
predložené riaditeľkou MŠ D. 
Štúra

6. Rozpočtové opatrenia 
predložené riaditeľkou ZUŠ 
J.F. Kvetoňa

7. Rozpočtové opatrenie 
predložené riaditeľom Domu 
kultúry Sereď

8. Použitie finančných pro-
striedkov v  čiastke 9  996 € z 
rezervného fondu 

 na úhradu havarijnej opra-
vy kanalizácie   na Dennom 
centre seniorovv Seredi

Po krátkej rozprave poslan-
ci prerokovali a vzali na vedo-
mie :

Rozpočet spoločnosti Mest-
ský bytový podnik Sereď, spol. 
s r.o. na rok 2019.

Rozpočet spoločnosti Sprá-
va majetku Sereď, s.r.o. na rok 
2019.

Rozpočet spoločnosti Naša 
domová správa, s.r.o. na rok 
2019  

 V  bode programu Nakla-
danie s  majetkom mesta bol 
poslancami schválený : 

 
1/ nájom časti parcely č. 764 

- záhrada vo výmere 18 m2, na 
ktorej je dlhodobo umiestne-
ná prefabrikovaná garáž na 
Čepeňskej ulici, 

2/ nájom nehnuteľného 
majetku na ulici Vonkajší rad, 
uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, časti par-
cely č. 2850/1 - zastavaná plo-
cha a nádvorie vo výmere 655 
m2, časti parcely č. 2816/1 - za-
stavaná plocha a nádvorie, vo 
výmere 724 m2na Vonkajšom 
rade,

3/ prevod nehnuteľného 
majetku na Pekárskej ulici 
uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, parcely 
č. 128/2 - záhrady vo výmere 
80 m2, ktorá bola geometric-
kým plánom č. 9-7/2018 zo 
dňa 26. 07. 2018, odčlenená od 
parcely č. 663 - vodná plocha, 
zapísanej Okresným úradom 
v  Galante, katastrálny odbor 
na mape určeného operátu 
ako parcela registra „E“, na 
LV č. 4806, pre  k. ú. Sereď, za 
cenu 20,00 €/m2, pretože ide 
o pozemok, ktorý je dlhodobo 
užívaný ako súčasť záhrady 
pri nehnuteľnosti v spolu-
vlastníctve žiadateľov a je pre 
mesto z  hľadiska územno-
-plánovacej koncepcie inak 
nevyužiteľný,

4/ prevod nehnuteľného 
majetku na Novomestskej 
ulici uplatnením výnimočné-
ho postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, a to parce-
ly č. 3063/166 - ostatná plocha 
vo výmere 46 m2 a parcely č. 
3063/165 – zastavaná plocha 
vo výmere 4 m2, obe odčle-
nené geometrickým plánom 
č. 36/2018 zo dňa 11. 10. 2018, 
úradne overeným dňa 08. 11. 
2018 pod číslom 1381/2018, 
od parcely č. 3063/1 - ostatná 
plocha, evidovanej Okres-
ným úradom v  Galante na 
katastrálnej mape ako par-
cela registra „C“ na LV č. 591 
pre k. ú. Sereď, za cenu 60,00 
€/m2 z  dôvodu, že ide o  po-
zemok, ktorý sa nachádza 
v  bezprostrednej blízkosti 
pred prevádzkou vo vlastníc-

tve žiadateľa, na pozemku 
je umiestnená terasa, spoje-
ná so stavbou a  je pre mesto 
z  hľadiska územno-plánova-
cej koncepcie inak nevyuži-
teľný,

 
Mestské zastupiteľstvo 

zrušilo Uznesenie č. 175/2018 
zo dňa 13. 09. 2018, v  plnom-
rozsahu.

Mestské zastupiteľstvo 
v  Seredi prerokovalo a  vzalo 
na vedomie Informáciu o zá-
mere prevodu nehnuteľného 
majetku mesta - stavby v ob-
jekte bývalých kasární Váh.

Konštatovalo, že sa jedná 
o prípad, pri ktorom sa uplat-
ní spôsob prevodu majetku 
mesta, formou priameho pre-
daja a  schválilo spôsob pre-
vodu nehnuteľného majetku 
mesta, stavbu bez súpisného 
čísla, postavenú na parcele 
registra „C“ č. 3723/21. Ďalej 
schválilo komisiu na vyhod-
notenie cenových ponúk v 
zložení:

predseda: Ing. Bystrík 
Horváth. členovia: Ing. arch. 
Róbert Kráľ, Dušan Irsák, Pa-
vol Kurbel, JUDr. Edita Červe-
ňová a Darina Nagyová.

Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi prerokovalo a schvá-
lilo z riadenie vecného bre-
mena, spočívajúceho v povin-
nosti povinného z  vecného 
bremena ako vlastníka zaťa-
ženej nehnuteľnosti strpieť 
na zaťaženej nehnuteľnosti, 
parcely č. 121 –ostatná plocha 
na Vážskej ulici existenciu 
inžinierskych sietí – plyná-
renského zariadenia opráv-
neného z  vecného bremena, 
jeho ochranných a  bezpeč-
nostných pásiem, údržbu, 
prevádzku a  rekonštrukcie 
tohto zariadení, a  to v  rozsa-
hu vymedzenom geometric-
kým plánom ,

prechod a  prejazd zamest-
nancov a  vozidiel oprávne-
ného z  vecného bremena, na 
účel údržby a  opravy plyná-
renského zariadenia, pričom 
toto oprávnenie sa v  nevy-
hnutnom rozsahu vzťahuje 
na celú dotknutú nehnuteľ-
nosť.

Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi prerokovalo a schvá-
lilo zriadenie vecného breme-
na formou uzatvorenia zmlu-
vy o budúcej zmluve o zriade-
ní vecného bremena, v súvis-
losti so stavbou „Bytový dom 
Pažitná“, a to k nehnuteľnosti 
- parcele č. 427/1 – ostatná plo-
cha, zapísanej Okresným úra-
dom v Galante, katastrálny

Vecné bremeno bude spočí-
vať v práve:

a)zriadenia a uloženia elek-
trickej a vodovodnej prípojky, 

b)užívania, prevádzkova-
nia, údržby, opráv, úprav, re-
konštrukcie, modernizácie a 
akýchkoľvek iných staveb-
ných úprav plánovanej stav-
by a ich odstránení.

Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi prerokovalo a schvá-
lilo výšku minimálnych cien 
nájomného, určeného v  prí-
lohách č. 3, 4, 5 a 7 Zásad hos-
podárenia a nakladania s ma-
jetkom mesta Sereď takto: 

v  prílohe č. 3 – Sadzobník 

nájomného za nájom nebyto-
vých priestorov stanovujúci 
minimálnu ročnú sadzbu ná-
jomného za 1 m2 podlahovej 
plochy,

v  prílohe č. 4 - Sadzobník 
nájomného za nájom majet-
ku mesta stanovujúci mini-
málnu ročnú sadzbu nájom-
ného za umiestnenie reklam-
ných zariadení,

v  prílohe č. 5 - Sadzobník 
nájomného za nájom pozem-
kov vo vlastníctve mesta, sta-
novujúci minimálnu ročnú 
sadzbu nájomného s doplne-
ním vety: V  prípade nájmu 
nehnuteľného majetku mes-
ta pre právnickú osobu a pre 
fyzickú osobu –podnikateľa 
sa výška nájomného určí na 
základe znaleckého posudku 
na určenie výšky nájomného, 
vypracovaného na náklady 
nájomcu.

V  prílohe č.7 - Sadzobník, 
stanovujúci minimálnu 
sadzbu nájomného za pre-
dajné zariadenia a prenajatú 
plochu pre príležitostný trh 
- Seredský hodový jarmok , 
v bode č. 3, písmeno c) Pre-
daj balónov, časopisov, kníh, 
ozdobných  a okrasných rast-
lín a drevín, sa sortiment ba-
lóny presúva pod písmeno a) 
toho istého bodu(3) 

Mestské zastupiteľstvo 
v  Seredi prerokovalo a A. 
schválilo

zverenie majetku mesta 
Sereď - Technické zhodnote-
nie budovy MŠ Komenského 
„A“, realizovaného v rámci 
aktivít projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti Ma-
terskej školy Komenského 
“A“ v  Seredi“ do správy Ma-
terskej školy na Komen-
ského č. 1137/37, 926 01 Sereď 
s  účinnosťou od 20.12.2018 
Obstarávacia cena pred-
stavuje 315  735,55 €, odpisy 
k 30.11.2018 činia 2 632 €, zo-
statková hodnota 313  103,55 
€. 

B. uložilo
do 19.12.2018 uzatvoriť Pro-

tokol o  zverení majetku do 
správy Materskej školy na 
Komenského č. 1137/37 v Se-
redi v zmysle platnej legisla-
tívy 

 
Mestské zastupiteľstvo 

v Seredi prerokovalo a schvá-
lilo harmonogram zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi na rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo 
v  Seredi prerokovalo a ne-
schválilo návrh poslanca P. 
Kurbela - stanoviť badget pre 
každého poslanca na úhradu 
nákladov súvisiacich s  kon-
zultáciou a  odborným posú-
dením materiálov predklada-
ných na rokovanie MsZ. 

Mestské zastupiteľstvo 
v  Seredi prerokovalo a ne-
schválilo návrh poslanca D. 
Irsáka 

 rozšíriť komisiu pre rozvoj 
mesta a ŽP doplniť člena Ing. 
Hilkoviča . 

Mestské  zastupiteľstvo 
v Seredi  prerokovalo a schvá-
lilo návrh poslanca D. Irsáka 

 doplniť Mgr. Annu Lome-
novú za členku komisie fi-
nančnej a majetkovej.

  Spracovali:  Ľ. veSelický 
a  S. admačíková

Program 4 Vzdelávanie 5 966
Podprogram 4.1. Základné školy
Prvok: 4.1.1 Základná škola Juraja Fándlyho          

9.1.2.1 - Základné vzdelanie   2 983
614 Odmeny  2 210
620 Poistné a príspevok do poisťovní 773

9.2.1.1 – Základné vzdelanie  2 983
614 Odmeny  2 210
620 Poistné a príspevok do poisťovní 773

Program 4 Vzdelávanie  4 920
Podprogram 4.1. Základné školy
Prvok: 4.1.2 Základná škola Jana Amosa Komenského           

9.1.2.1 - Základné vzdelanie   2 214
614 Odmeny  1 641
620 Poistné a príspevok do poisťovní 573

9.2.1.1 – Základné vzdelanie  2 706
614 Odmeny  2 005
620 Poistné a príspevok do poisťovní 701
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Informácie o prevádzke na Zbernom dvore v Seredi

Ing. Mária Fačkovcová
Adresát: Primátor mesta 
Ing. Martin Tomčányi

Keď TTACH ukončila 
v  našom meste poskytova-
nie komplexných služieb 
pre širokú škálu núdznych 
ľudí, medzi nimi aj ľudí bez 
prístrešia (denné nízkopra-
hové centrum, nocľaháreň), 
bolo mestom prisľúbené, že 
tieto služby bude poskyto-
vať mesto minimálne na tej 
úrovni, ako ich poskytovala 
trnavská charita. Nakoniec 
je jedno, ktorý subjekt tieto 
služby poskytuje, dôležité 
je, aby boli poskytované na 
chýbali v našom meste.

Napriek tomuto prísľubu 
však k  otvoreniu nocľahár-
ne pre ľudí bez prístrešia, aj 
keď mestu túto povinnosť 
ukladá zákona č. 448/2008 
Z.z. o  sociálnych službách, 
§ 8 ods. 6, nedošlo na takej 
úrovni, aby sme sa mohli cí-
tiť spokojní a hrdí. 2-izbový 
byt v  DK, ktorý v  minulos-
ti už slúžil ako nocľaháreň 
pre 8 bezdomovcov – len 
mužov, v  súčasnosti kapa-
citne s veľkými problémami 
môže zvládnuť 12 – 14 len 
nami avizovaných bezdo-
movcov (t.j. tých, ktorí sa 
vyjadrili, že majú úmysel 
využívať služby nocľahár-
ne), z  toho štyroch žien + 
strážnu službu.

Budem veľmi rada, ak p. 
primátor aj poslancom, aj 
občanom mesta vysvetlí, 
prečo mesto zvolilo takéto 
riešenie.

Primátor: Mesto Sereď si 
povinnosť  vyplývajúcu  zo 
zákona  o  sociálnych služ-
bách plní, poskytuje služby 
v  nocľahárni od 14.12.2018 
do 15.3.2019. Kapacita nocľa-
hárne je 10 klientov, v prípa-
de potreby je možné v nocľa-
hárni poskytnúť služby pre 
12 klientov. Podľa vyjadrenia 
pracovníčky Regionálneho 
úradu verejného zdravot-
níctva v Galante sú priesto-
ry nocľahárne vyhovujúce. 
V  zmysle § 25 zákona o  so-
ciálnych službách je v  noc-
ľahárni poskytované ubyto-
vanie poskytnutím prístre-
šia na účel prenocovania, 
sociálne poradenstvo, ne-
vyhnutné ošatenie a  obuv 
a  sú vytvorené podmienky 
na prípravu jednoduchej 
stravy a  na vykonávanie 
nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny. Mesto Se-
reď zamestnáva troch pra-
covníkov, ktorí sa striedajú 

v  službách, nakoľko klienti 
nemôžu zostať bez dozoru 
a upratovačku. Prevádzka 
nocľahárne je denne, vráta-
ne víkendov a  sviatkov, od 
19-tej hodiny večer do 7-mej 
hodiny ráno. Na prevádzku 
nocľahárne má mesto Sereď 
vyčlenenú v rozpočte na rok 
2019 čiastku 24  380 €. Keď-
že mesto Sereď nocľaháreň 
prevádzkuje a  financuje, 
určuje si aj podmienky na 
prijatie klientov.  Do noc-
ľahárne je  prijatý klient, 
ktorý má trvalý pobyt v Se-
redi a  nie je pod vplyvom 
alkoholu. Doteraz prejavilo 
záujem o služby nocľahárne 
maximálne 10 klientov. Zo-
znam bezdomovcov, ktorý 
avizovala pani poslankyňa 
nie je aktuálny, pretože nie-
ktorí bezdomovci uvedení 
v  zozname boli umiestnení 
alebo zomreli. Počas uply-
nulých rokov, keď nocľahá-
reň prevádzkovala Trnavská 
arcidiecézna charita tieto 
podmienky stanovené ne-
boli a v meste sa nám mno-
žili občania bez prístrešia, 
ktorí nemali k mestu žiadny 
vzťah, ale sa tu zdržiavali 
z  dôvodu, že im boli posky-
tované služby. 

Mesto Sereď zabezpeču-
je starostlivosť o  občanov 
bez domova v rámci svojich 
možností. A  nie je to len 
prevádzkovanie nocľahár-
ne. Počas celého roku majú 
klienti možnosť požiadať 
o  pomoc alebo sprostred-
kovanie sociálnej služby 
na Organizačnom oddelení 
MsÚ. V  budúcnosti plánu-
jeme prevádzkovať nocľa-
háreň v  iných priestoroch, 
ktoré pripravíme. 

Ing. Ondrej Kurbel
Adresát: Primátor mesta 
Ing. Martin Tomčányi

1.Stretol sa a  rokoval pri-
mátor Serede v  mesiaci ok-
tóber alebo november 2017 
so zástupcami ministerstva 
kultúry ohľadom obnovy 
kaštieľa z programu Obnov-
me si svoj dom 1.6? Ak áno, 
aký bol výsledok tohto roko-
vania, čo primátor dohodol?

 Primátor: V  roku  2017  
som absolvoval  niekoľko  
stretnutí  ohľadom  kaštieľa  
so zástupcami Ministerstva  
kultúry SR  aj    s ministrom 
kultúry.  V  prípade výziev, 
ktorých  podmienky    budú  
pre  mesto   splniteľné  sa 
budeme o  dotáciu  uchá-

dzať. Ak  by  sa  aj každý rok  
podarilo získať  prostriedky  
vo výške 500-800 tis. eur, čo 
nám  nikto  nevie zaručiť 
(celkové  náklady sú cca 15- 
17 mil. eur) , rekonštrukcia 
by trvala 20-34 rokov, čo  je  
nereálne a  rokmi naruše-
ná  stavba nemôže prežiť. 
Kaštieľ  je   potrebné riešiť 
komplexne. Začať statikou  
a strechou. Riešením  do bu-
dúcna  je napríklad hľada-
nie silného  investora.   

2.Niekedy v  auguste 2018 
mal rokovať primátor Se-
rede na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 
133/2018 s  ministerkou kul-
túry na MK SR. Aký bol vý-
sledok tohto rokovania, čo 
dohodol?

Primátor: V auguste  2018  
som rokoval  s ministerkou 
kultúry, o  výsledku   roko-
vania  bolo MsZ informova-
né   v  mesiaci  september 
a následne na rokovaní  MsZ  
dňa  13.12. 2018 (viď.   správa  
hlavnej  kontrolórky  a  pri-
ložená odpoveď  z MK SR).

  
3.V  roku 2019 vyhlási MK 

SR dotačný program na ob-
novu pamiatok Obnovme si 
svoj dom 1.6. Keďže mesto 
deklaruje, že nemá peniaze 
na rekonštrukciu kaštie-
ľa, bude sa mesto uchádzať 
o dotáciu z tohto programu?.

4. V  roku 2019 má Úrad 
vlády SR vyhlásiť novú vý-
zvu s Eurofondov na rekon-
štrukciu pamiatok, ktoré sú 
vo vlastníctve samospráv. 
Keďže mesto deklaruje, že 
nemá peniaze na rekon-
štrukciu kaštieľa, bude sa 
mesto uchádzať o  dotáciu 
z eurofondov?

Primátor:3-4 Ak  vyjde  vý-
zva, poslanci MsZ  rozhod-
nú o  účasti  mesta.  Mesto 
deklaruje, že nemá finanč-
né prostriedky na  celko-
vé  obnovenie kultúrnej  
pamiatky Kaštieľ až do jej 
skolaudovania a  uvedenia  
do reálnej  prevádzky. Nik-
to nehovorí  o využití  a čo 
mesto bude  stáť   prevádz-
ka. Máme tu aj iné budovy 
(základné školy,  materské  
školy,  dom kultúry, kino), 
ktoré sú pre chod mesta dô-
ležité.

5. V  roku 2017 poškodili 
grafiťáci na kaštieli obno-
venú fasádu bastióna. Pá-
chatelia boli údajne chyte-

ní. Prečo nebola táto fasáda 
ešte obnovená a kedy bude?

Primátor: Páchatelia  boli 
chytení,  škodu  nahradi-
li. Na účet  OZ Vodný hrad  
poukázali čiastku  750,- eur  
v mesiacoch jún – júl. Opra-
vu  má  zabezpečiť cez OZ 
Vodný hrad  reštaurátor p. 
Šmigrovský,  s ktorým  je to   
dohodnuté.    

6. V  septembri a  potom 
aj v  novembri tohto roku 
sa zrútil veľký úsek muriva 
z  korunnej rímsy kaštie-
ľa pri bývalej vinárni. Ako 
bude mesto riešiť havarijný 
stav kaštieľa?

Primátor: My všetci sme 
MESTO. Ak vynaložíme fi-
nančné prostriedky na sa-
novanie niečoho, čo ani len 
sčasti nepokryje náklady  je 
otázkou,  či konáme hospo-
dárne. Prebehla obhliadka 
stavby a rokovania  so  sta-
tikom, ktorý urobí  statický 
posudok  aj na časť,  ktorú 
popisujete (máme statický 
posudok  iba  centrálnej čas-
ti  strechy kaštieľa). Statik 
odporučí opravy, ktoré   je 
nevyhnutné urobiť. Po ob-
hliadke  je zrejmé,  že drevo 
krovu je zhnité  a 50-60 ro-
kov  chátrania  a neudržia-
vania  si vyberá   svoju daň. 

Na budove  kaštieľa  boli  
opravené  rýny ,  opravu-
jú  sa najväčšie   porušenia 
na  strešnej krytine,  okolie  
bolo   vyčistené od odpad-
kov  po  bezdomovcoch, od-
stránené boli náletové  dre-
viny.    

7. Ako mesto zabezpečí 
kaštieľ, aby nedošlo k ohro-
zeniu zdravia a  života náv-
števníkov parku, hlavne 
detí, ktoré sa v parku pohy-
bujú?

Primátor:  Miesto   zrú-
tenej rímsy  kaštieľa   bolo 
opáskované , v okolí  budovy  
boli osadené  tabule  upo-
zorňujúce na zákaz vstupu  
do blízkosti  kaštieľa a  do  
kaštieľa je  obmedzený prí-
stup. 

Dušan Irsák
Adresát: Primátor mesta 
Ing. Martin Tomčányi

Vážený pán primátor.
1. Žiadam, Vás o správu -  

informáciu.
Aké kroky podniknete v 

tomto volebnom období na 
záchranu národnej, kultúr-
nej pamiatky „ KAŠTIEĽ“ v 
Seredi?

Primátor: 
Také kroky podnikneme, 

na akých sa uznesie zastu-
piteľstvo. Nemáme tu len 
kaštieľ – ale mnoho iných 
aktív mesta, presne tak ako 
ste to napísal Vy, Dušan Ir-
sák, pri Vašich prioritách na 
investície  v meste  Sereď   v 
roku 2019:

Konkrétne   v  prípade  
kaštieľa   sme  objednali  
a už sa aj prevádza, čiastoč-
ná oprava strechy.

No stále máme na zreteli,  
ísť  len do takých projektov, 
ktoré   majú reálny   ter-
mín  ukončenia, majú re-
álny  rozpočet aj finančné  
krytie  a  neohrozia bežný 
chod mesta. Chceme tu mať 
ďalšie nedokončené stavby 
ako bola Sokolovňa či G-pa-
vilón?

2. Separovanie odpadu  na 
cintoríne.

Na poslednom zasadnutí 
MsZ som Vám položil otáz-
ku.

- Ako občan mesta Se-
reď a  rovnako tak mnoho 
iných našich spoluobčanov, 
cítime potrebu separovať 
odpad a  začať so separá-
ciou odpadu aj na cinto-
ríne v  Seredi. Žiadam, Vás 
preto pán primátor, aby ste 
zabezpečili podmienky na 
separovanie odpadu na cin-
toríne v Seredi.

Vaša odpoveď po 14 dňoch.
Primátor: Na mestskom 

cintoríne je zavedený sys-
tém triedenia pre zmesový 
komunálny odpad   odpad 
zo skla. Odpady z  plastov 
a  papiera sú natoľko zne-
čistené, že ich nie je možné 
ďalej zhodnocovať. Mesto 

Sereď zabezpečí nádobu na 
zber biologicky rozložiteľ-
ného odpadu, čím sa zvýši 
jeho zber a naopak sa zníži 
množstvo zmesového ko-
munálneho odpadu.

Moja otázka: Kedy bude 
Váš sľub splnený???

12. 12.  2018 v dobe, keď sa 
všetky kvety z hrobov  po 

všetkých svätých vyha-
dzovali, tam nebol žiadny 
kontajner na zber biolo-
gicky rozložiteľného od-
padu. Je podľa Vás takéto 
zdĺhavé riešenie interpe-
lácií normálne, alebo je to 
iba  pinpongovanie? Máme 
zakúpenú techniku, rame-
náč, kontajnery a riešenie 
je v nedohľadne? Mám Vám 
vypočítať, koľko sme mohli 
ušetriť na tom, keby bol pri-
stavený kontajner na biolo-
gicky rozložiteľný odpad ih-
neď po mojej interpelácii?

Primátor: Kontajner na 
BRO je umiestnený na cin-
toríne. Ako Vám už na za-
stupiteľstve bolo povedané: 
nik nemá záujem o  tento 
BRO odpad z cintorína. BRO 
je znehodnotený stužkami, 
motúzmi, papiermi, drôt-
mi   z vencov  a kytíc  a pod.. 
Oslovili sme opäť našich 
odberateľov o jeho využitie. 
Nič. Žiadny záujem. Neviem 
aké šetrenie máte na mysli. 
Skutočne  Vás  poprosím   a 
budem veľmi rád, keď mi  
písomne vysvetlíte  a vy-
počítate koľko  sme  mohli 
ušetriť. 

Kontajnery na BRO od-
pad tam majú význam 
počas kosenia a  zberu ko-
nárov počas vegetačného 
obdobia. V  tomto budeme 
naďalej pokračovať – tak 
ako doteraz.

Občania mesta Sereď budú 
mať možnosť od 1.2.2019 
odovzdať na prednom 
zbernom dvore (časť zber-
ného dvora bližšie ku obci 
Dolná Streda) papier zvia-
zaný vo zväzkoch (noviny, 
časopisy, letáky), za ktorý 
im bude poskytnutý toa-
letný papier a vreckovky v 
rozsahu:

2 kg papiera - balíček hy-

gienických vreckoviek
5 kg papiera – 1 kotúčik/

rolka toaletného papiera
Na zadnom zbernom 

dvore (časť zberného dvo-
ra bližšie k  mestu Sereď) 
osadilo mesto Sereď kon-
com roka 2018 administra-
tívny kontajner a  cestnú 
mostovú váhu. Povinnos-
ťou pracovníka zberného 
dvora bude vážiť každé 

prichádzajúce a odchádza-
júce osobné motorové vo-
zidlo s prívesným vozíkom 
a  nasmerovať občana na 
určené miesto podľa typu 
odpadu – drobný stavebný 
odpad, BRO odpad (biolo-
gicky rozložiteľný odpad), 
objemný odpad a tvrdený 
plast. 

Občania mesta Sereď 
majú možnosť odovzdávať 

na zbernom dvore drobný 
stavebný odpad na prí-
vesnom vozíku, nie na do-
dávke. Zberný dvor neslúži 
na uloženie odpadov pre 
právnické osoby. Tieto oso-
by majú možnosť odviesť 
odpad z  podnikateľskej 
činnosti na skládku odpa-
dov do Pustých Sadov.

V zmysle VZN č. 7/2017 zo 
dňa 14.12.2017 o nakladaní 

s  komunálnymi odpadmi 
a  drobnými stavebnými 
odpadmi mesto Sereď ne-
prijíma nespotrebované 
veterinárne lieky,   huma-
nitárne lieky a zdravotníc-
ke pomôcky, tie je potreb-
né odovzdať do verejných 
lekární. 

Na zbernom dvore sa 
nevykonáva spätný zber 
odpadových pneumatík. 

Konečný užívateľ môže 
odpadové pneumatiky 
odovzdať distribútorovi 
pneumatík okrem odpado-
vých pneumatík umiest-
nených na kolesách sta-
rého vozidla odovzdaného 
osobe oprávnenej na zber 
starých vozidiel alebo 
spracovateľovi starých vo-
zidiel.  

„Kaštieľ bodujem 10      Projekt je vypracovaný záleží na nás, 
    čim začneme.
Štadión ŠKF Sereď bodujem 9 Neviem čo sa bude investovať, 
   ale treba začať.
Mestské trhovisko bodujem 8 Štúdia je vytvorená, treba pokračovať.
Veľká zasadačka MsÚ bodujem 7 Rekonštrukcia
Dom kultúry bodujem 6 Výmena okien
Obradová sien bodujem 5 Výmena podlahy
Tenisové kurty bodujem 4
Nové projekty bodujem 3
Revitalizácia zelene bodujem 2
Cintorín Kasárenská bodujem 1 Rozšírenie  pola na pochovávanie

Body nad  limit investície 230 000.-€ nebudú brané do úvahy. Kto to povedal? 
Nerozumiem tomu, že nám niekto prikazuje čo máme robiť.  Sme poslanci a 
rozhodujeme.
Otázka: Čo ak  mnou bodovaná investícia neprejde ak dám len jednu?  Do čoho 
sa  potom  investuje? Investičné požiadavky , ulíc, chodníkov, parkoviská  - som 
nebodoval“
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Sereď  a mestského  úradu  od ostatného  zasadnutia  MsZ   
V  utorok 27.11. 2018 sa usku-
točnila obhliadka kaštieľa a 
rokovanie s potenciálnym in-
vestorom. V ten istý deň bolo 
aj Valné zhromaždenie Mest-
ského bytového podniku. 

Slovenská správa  ciest za-
bezpečila frézovanie povrchu 
mosta nad železnicou. 

 
Oddelenie školstva
• 28. 11. 2018 mesto zorgani-
zovalo 1. ročník Burzy stred-
ných škôl. Podujatie bolo 
určené pre žiakov 8. a 9. roč-
níkov základných škôl zo 
Serede a  okolitých obcí a  ich 
zákonných zástupcov. Infor-
mácie o  možnostiach štúdia 
na škole, zameranie výchov-
no-vzdelávacieho programu 
a možnosť uplatnenia absol-
ventov predstavilo 15 stred-
ných odborných škôl, gym-
názií a  súkromných stred-
ných škôl zo  Serede, Trnavy, 
Galanty, Šali, Sládkovičova, 
Modry a Hodruši-Hámrov. 

• 5. 12. 2018 podporilo 
mesto 5. kontraktačný veľtrh 
cvičných   firiem, ktorý zor-
ganizovala OA v  Seredi pod 
záštitou Slovenského centra 
cvičných firiem Štátneho 
inštitútu odborného vzde-
lávania. Veľtrh je podujatie, 
kde študenti prezentujú vý-
sledky činnosti svojej cvič-
nej firmy. Tá je zariadená ako 
reálna firma s činnosťou od-
delení ako v skutočnej firme.

• 10. 12. 2018 zavítal do Se-
redi Charitatívny Coca-cola 
kamión s  mottom Darujme 
sa. Výťažok   z  podujatia bol 
venovaný rodine Falušio-
vých. 

Referát životného 
prostredia
• Firma EMEF green s.r.o., 
Hlavná 2115/87, Šaľa vyfrézo-
vala 10 ks stromov v  areáli 
mestskej polície, na Nám. 
Slobody a pred budovou MsÚ 
Sereď. 

• Na území mesta sme vy-
sadili 110 ks stromov, pričom 
60 ks stromov bolo poskytnu-
tých materským, základným 
a  stredným školám. Zvyšné 
stromy boli vysadené na ul. 
Spádová pri DI Žihadielko, na 
ul. M. R. Štefánika pri SLSP, 
ul. Komenského, Garbiarska, 
Nám Slobody, do zámockého 
parku, do areálu MsP, na ul. 
I. Krasku v areáli polikliniky, 
na ul. D. Štúra a ul. Športová. 

• Pre deti v materských 
školách, ktorí sa zapoja do 
súťaží a  olympiády v  budú-
com kalendárnom roku, sme 
vyrobili puzzle s  tematikou 
triedenia odpadov. 

• Počas mesiaca november 
a  december bola uskutočne-
ná výmena nálepiek na 1100 l 
zberných nádobách v ohrád-
kach pri bytových domoch. 

• Expozitúra Trnava Naj-
vyššieho kontrolného úradu 
vykonala v  mesiacoch au-
gust – november 2018 hĺb-

kovú kontrolu efektívnosti 
a účinnosti triedeného zberu 
komunálneho odpadu.

• Na zbernom dvore boli 
osadené mreže na kancelár-
sky kontajner z dôvodu jeho 
zabezpečenia proti vláma-
niu.

V rámci projektu „Rozšíre-
nie triedeného zberu v mes-
te Sereď“ bola na zadnom 
zbernom dvore namontovala 
mostová cestná váha, - zakú-
pených bolo 10 ks kontajne-
rov, univerzálny podvozok 
a  ramenový nakladač, štiep-
kovač a kolesový komunálny 
traktor.

• Pred kostolom a  na Ná-
mestí slobody sme osadili 
dva vianočné stromčeky da-
rované občanmi mesta Sereď. 

• Všetkým právnickým 
osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom boli za obdobie 
druhého polroka 2018 zasla-
né rozhodnutia na miestny 
poplatok za komunálny od-

pad a drobný stavebný odpad 
v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych da-
niach a  miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady v  znení 
neskorších predpisov a  zá-
kona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov. 

• Vykonaná bola šiesta 
kosba, ktorá okrem kosenia 
zahŕňala aj zber popadané-
ho lístia. Územie mesta bolo 
priebežne čistené prostred-
níctvom čistiaceho vozidla 
a  vykonané boli zmladzova-
cie a  bezpečnostné rezy na 
sídliskách. 

Rokovania:
• So zástupcami spoločnosti 
Amazon, Rebod a  ODI Galan-
ta sa uskutočnilo stretnutie 
vo veci riešenia usporiadania 
dopravy v Priemyselnom par-
ku. Parkovanie je riešené vo 

vnútri areálu. ODI pripravilo 
návrhzvislého značenia. Je 
potrebné vytvoriť záchytné 
parkoviskopre Amazon. Na 
rokovaní s novým konateľom 
spoločnosti Amazon bude 
predmetom rokovaniaaj otáz-
ka parkoviska a  zabezpečova-
nia  čistoty. 

• So zástupcami Slovenské-
ho cukrovaru boli prerokova-
né otázky týkajúce sa výmeny 
oplotenia,  jeho opravy a  pre-
maľovania, vrátane autobuso-
vej zastávky SAD. 

• Primátor informoval po-
slancov mestského zastupiteľ-
stva, že v zmysle § 13bzákona 
č. 369/1990 zb. o obecnom zria-
dení poveruje Bc. Ľubomíra 
Veselického funkciou zástup-
cu primátora. 

(SPRACOVANÉ PODĽA 
SPRÁVY PRIMÁTORA MESTA 

PREDNESENEJ 
NA ROKOVANÍ MSZ)

MIESTNY POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ 
ODPADY

Obrázok: Nálepka na zberné 
nádoby na komunálny odpad. 

V priebehu mesiaca január sa bude 
realizovať ich oblepenie odpadovou 

spoločnosťou Komplex.

Od 1. januára 2019 je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Najvýznamnejšou zmenou, ktorú prináša je úprava výšky miestneho poplatku pre 

fyzické osoby – obyvateľov rodinných domov a bytových domov v meste Sereď.

Ako sa pre mňa poplatok mení? 
Mesto z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nepomeru medzi nižšími príjmami 

z poplatku a vyššími výdavkami na nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste 
pristúpilo po prvýkrát od roku 2012 k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady z 21,24 €/osoba/rok na 27,00 €/osoba/rok. 
Mám nárok na zníženie poplatku?

Vzhľadom na výraznejšie jednorazové navýšenie miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady schválilo mestské zastupiteľstvo na rozdiel 

od predchádzajúcich zdaňovacích období okrem už známej úľavy pre fyzické osoby 
v hmotnej núdzi aj úľavy pre ďalšie dve skupiny osôb, pre ktoré to zákon umožňuje, 
t.j. fyzické osoby staršie ako 62 rokov a držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím.
Tabuľka: Aktuálne schválená výška poplatku pre jednotlivé skupiny poplatníkov.

POPLATNÍK SCHVÁLENÁ VÝŠKA POPLATKU
Fyzická osoba v hmotnej núdzi 5,40 €/osoba/rok
Fyzická osoba staršia ako 62 rokov 24,00 €/osoba/rok
Držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím 24,00 €/osoba/rok

Ako si môžem úľavu uplatniť?
Úľavu si uplatníte podaním tlačiva „Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady“. Tlačivá sú dostupné v tlačenej forme na Mestskom úrade v Seredi a v elektronickej 
podobe na webe – www.sered.sk. Vyplnené a podpísané žiadosti môžete podávať osobne v Kancelárii 

prvého kontaktu MsÚ, na Referáte životného prostredia MsÚ v kancelárii č. 4, poštou na adresu Mesto Sereď, 
Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. V prípade ďalších 

otázok sa môžete informovať aj telefonicky na telefónnych číslach 031/789 23 92 279 a 0948 340 037.
  LUCIA OPÁTOVÁ

Oprava

Stromy pribudli 
aj na Športovej ulici

OZNAM DAŇOVNÍKOM
DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ  

a PSA  PRE ROK  2019
Mesto  Sereď,  správca miestnej dane oznamuje daňovníkom dane z 
nehnuteľnosti alebo  dane za psa,  ktorým v priebehu minulého roka 
2018 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť  ( kúpili, zdedili alebo 
predali  nehnuteľnosť alebo vlastnia psa  staršieho, ako 6 mesiacov,  

aby riadne alebo čiastkové alebo čiastkové  daňové priznanie  
odovzdali  na oddelení daní a poplatkov  Mestského úradu v Seredi

do 31. januára 2019.
Občan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti   

z dôvodu veku nad 65 rokov k 1. januáru 2019 a neuplatnil si 
zníženie už v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a  občan s 
ťažkým zdravotným postihnutím,   môže si uplatniť zníženie dane v 

lehote na podanie daňového priznania rovnako  do  31.januára 2019.  
Finančné oddelenie mesta Sereď

V článku Rekonštrukčné 
práce na Pekárskej ulice 
v   decembrovom čísle Se-
redských noviniek 2018 bol 
zverejnený nezrozumiteľný 
text prvého odseku. Správne 
malo byť uvedené:

Západoslovenská vodá-
renská spoločnosť a.s. pri-
stúpila dňa 1. októbra 2018 
k plánovanej rekonštrukcii 
verejnej kanalizácie a   vo-

dovodu na Pekárskej ulici 
v Seredi. Podľa Petra Zajaca, 
vedúceho útvaru realizácie 
investícií ZsVS a.s. Brati-
slava bola súčasťou výme-
na  vodovodu o dĺžke 207,1 m 
vrátane 24 ks vodovodných 
prípojok a  rekonštrukcia 
kanalizácie o dĺžke 213,8 m 
vrátane 23 ks kanalizačných 
prípojok.  

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Poslanci mestského zastupi-
teľstva Milan Buch a  Anton 
Dúbravec sa 28.11.2018 spolu 
s   Jozefom Vančom, Miro-
slavom Vavrom, Milanom 
Kocúrom a  Miroslavom Pen-
ciakom postarali  o prírastok 
desiatich stromov na Športo-
vej ulici. Vôľu prispieť k  lep-
šiemu životnému prostrediu 
vyjadrili tým najlepším spô-
sobom.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Mestské múzeum 
– Fándlyho fara v Seredi

Ulica M. R. Štefánika 8
 Otváracie hodiny: 

OKTÓBER – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., 
INFO: 031/789 4546,

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

 Program na mesiac JANUÁR 2019
STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava

Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo 
zbierky Rastislava Petroviča

Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého 
kostola

 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a 
Frištaczký   
VÝSTAVY: 

„SEREĎ V ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE“
Život obyvateľov v Seredi v rokoch 1918 -1938

Výstava z dejín Serede od vzniku Československej 
republiky

potrvá 31. januára 2019
--------------

„PETRA - KAMENNÉ MESTO DUCHOV“ 

Výstava fotografií z pracovných ciest geológa Michala 
Hoffmana,

 vernisáž výstavy 7. 12. 2018 o 17.00 hod. 
potrvá od 7. decembra 2018 do 26. januára 2019

---------------
Pripravujeme na február:

„ČAROVNÁ MOC RASTLÍN“
Výstava približuje históriu liečivých rastlín a využívanie 

liečivých rastlín, ako aj problematiku chránených 
liečivých rastlín a výskyt rastlín v okolitom regióne

v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody 
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Vlastivedným 

múzeom v Hlohovci
Šťastný nový rok 2019 Vám

 želá kolektív Mestského múzea v Seredi!

v novembri 2018 
Roman Sásik (1984), Jozefína 
Mizeríková (1931), Felix Ne-
štrák (1929),  Anna Šimončí-
ková (1962), Mária Sásiková 
(1941), Monika Bellayová (1955)
v decembri 2018 
Jozef Jančula (1966), Mariana 
Hindáková (1932), Karol Bar-
diovský (1935), Terézia Kolári-
ková (1930), Jozef Vršan (1954),  
Bernardína Gálová (1926), Jana 
Michalčáková (1951), Miroslav 
Súkenník (1962),  Viera Piše-
liová(1941), Dušan Remenár 

(1942), 
Matúš Trubač (1998), Pavol 
Polák (1944),  Edita Šuláková 
(1935), Ivan Božik (1949), Eva 
Herzogová (1942), Pavel Ka-
naloš (1952), Jozef Greguška 
(1959), Peter Polednák (1969), 
Jozef Takáč (1933)
v januári 2019  
Ivan Kuzniar (1973), Margita 
Bednárová (1927), Pavel Vráv-
nik ( 1954)
 
 Organizačné oddelenie
 ČESŤ ICH PAMIATKE!

OPUSTILI NÁS:Silvestrovský párty kamión 
opäť roztancoval Sereď

V Senici sa stretli primátori miest TTSK

Nocľaháreň slúži ľuďom bez domova

Na prvé bábätko narodené v roku 2019  
v galantskej nemocnici sme si museli počkať

Obyvatelia Serede sa aj ten-
to rok mohli rozlúčiť so sta-
rým rokom naozaj originálne. 
Perfektnú atmosféru, skvelú 
show a jednečnú zábavu už 
tradčne do nášho mesta priná-
ša silvestrovský párty kamión. 
Ten premenil ulice na jeden 
veľký tanečný parket, kde po-
čas celej doby  DJ Marcel po-
núkal všetkým hudobný mix 
rôznych žánrov.

 Začiatok trasy kamióna bol 
na  Námestí slobody, odkiaľ sa 
presunul do Horného Čepeňa. 
Cesta pokračovala zastávkou 
pri Bille a ako novinku do svo-
jej trasy organizátori zaradili 
tento rok aj zastávku v Dolnej 
Strede. Cieľom trasy kamióna 
bolo parkovisko pred gymná-
ziom, kde všetci spoločne pri-
vítali nový rok 2019. 

 IVETA TÓTHOVÁ

Senica 20. decembra (TASR) – 
V  Senici sa stretli primátori 
17 miest Trnavského samo-
správneho kraja (TTSK) na 
prvom stretnutí skupiny M17. 
Stretnutie inicioval predseda 
TTSK Jozef Viskupič a  orga-
nizačne sa na ňom podieľalo 
mesto Senica. 

Zámer zorganizovať skupi-
nu 17 miest kraja vznikol na 
základe toho, že kraj si uve-
domuje, že bez súčinnosti 
miest a  obcí nebude fungo-
vať efektívne. “Dohodli sme 
sa, že sa budeme pravidelne 
stretávať v  tomto formáte 
M17, čo znamená 17 primáto-

rov krajských miest. Začali 
sme prvým neformálnym 
stretnutím, na ktorom sme 
sa dohodli, že najneskôr 
v  marci sa už stretneme na 
prvom pracovnom stretnu-
tí,” uviedol predseda TTSK.

  Z  prvého stretnutia pri-
mátorov vyplynulo, že ich 
spájajú spoločné témy pre-
dovšetkým v sociálnej oblas-
ti, školstve a  infraštruktúre. 
“Čo sa týka infraštruktúry, 
rozumieme pod tým intravi-
lán, cesty druhej a tretej trie-
dy, a  najmä cyklotrasy, ktoré 
nám v  rámci infraštruktúry 
vznikajú,” doplnil Viskupič. 

Prvé stretnutie sa usku-
točnilo v  Senici, ale miesto 
stretnutia sa bude pravidel-
ne obmieňať. “Máme mnohé 
témy, ktoré môžeme riešiť na 
úrovni miest a  v  spolupráci 
s  krajom. Ľudia nerozlišujú, 
či služby zabezpečuje kraj 
alebo mesto, ale chcú, aby 
fungovali. Stretnutia by mali 
pomôcť aj k  tomu, aby sme 
dokázali efektívnejšie komu-
nikovať s  krajom a  vymie-
ňať si skúsenosti. Pre nás je 
napríklad vzorom Dunajská 
Streda s  vernostnou kartou, 
ktorú máme v  pláne zaviesť 
aj v  Senici,” informoval pri-

mátor Senice Martin Džačov-
ský.

Primátori sa zhodli, že 
stretnutia majú význam 
a budú na prospech občanov. 
“Musíme riešiť obedy zadar-
mo alebo separáciu odpadu, 
čo sú celoslovensky dôležité 
problémy. Ak ich na takýchto 
stretnutiach dokážeme sfor-
mulovať a  predostrieť spoloč-
ne predsedovi TTSK, ten ich vie 
na stretnutí predsedov krajov 
tlmočiť a požiadavky posunúť 
na vyššiu úroveň,” doplnil pri-
mátor Dunajskej Stredy Zoltán 
Hájos. 

 TASR

Mesto Sereď prevádzkuje na 
Školskej ulici v  priestoroch 
Domu kultúry v  Seredi nocľa-
háreň pre ľudí bez domova. Pri 
otvorení nocľahárne 14. decem-
bra 2018 využilo možnosť pre-
nocovania v  teple 5 klientov. 
Postupne sa ich počet zvýšil na 
10 klientov za noc. Ako sa však 
ukázalo, jeden klient nemal tr-
valé bydlisko v Seredi, uviedol 
falošné údaje a po vianočných 
sviatkoch z nocľahárne odišiel. 
V súčasnosti je kapacita nocľa-
hárne 12 klientov využívaná 9 
občanmi bez domova, z toho je 
7 mužov a dve ženy. 

Na poriadok v  nocľahárni 
dohliadajú pracovníci mesta, 
ktorí majú každú noc dozor 
nad tým, aby prevádzka noc-
ľahárne prebiehala bez problé-

mov a  bez konfliktov. „Klienti 
sú disciplinovaní, vážia si mož-
nosť prespať v teple. Ak niekto-
rý z  nich poruší opakovane 
domový poriadok, je z  nocľa-
hárne na určitú dobu vylúče-
ný. Aj túto zimu sa nám to už 
stalo. Je to pre nich dostatočná 
výstraha, pretože zostať na uli-
ci v týchto mrazivých nociach 
nikto nechce,“ uviedol vedúci 
nocľahárne Miroslav Komínek. 
Poriadok v  nocľahárni udržia-
vajú samotní klienti. Pred od-
chodom si po sebe ustelú po-
stele a poupratujú. O dezinfek-
ciu priestorov a  hygienických 
zariadení sa stará upratovačka. 

Počas vianočných a  novo-
ročných sviatkov bola nocľa-
háreň otvorená nielen v  noci, 
ale aj počas dvoch sviatočných 

dní – 25. decembra 2018 a 1. ja-
nuára 2019. „Vážime si, že nám 
mesto umožnilo zostať v noc-
ľahárni počas týchto dvoch 
dní, kedy sú všetky obchody 
a  prevádzky zatvorené a  ne-
máme sa kde zohriať“, uviedol 
klient nocľahárne. Klienti oce-
nili aj pomoc občanov, ktorí im 
priniesli teplé oblečenie, pos-
teľnú bielizeň a uteráky. A tak 
okrem spoločnosti Amazon, 
ktorá zbierkou Vešiak pomoci 
obdarovala klientov nocľahár-
ne, aj občania mesta prejavili 
sociálne cítenie. A  nebolo to 
len oblečenie, ale aj jedlo a ko-
láče na spríjemnenie vianoč-
ných sviatkov. Všetkým patrí 
úprimné poďakovanie.  

Okrem nocľahu je klientom 
poskytnutá aj možnosť vyko-

nať si osobnú hygienu a  pri-
praviť si jednoduchú stravu. 
Mesto denne pre klientov za-
bezpečuje polievky, kávu,   čaj 
a  hygienické potreby. Na ná-
kup potravín, čistiacich pro-
striedkov, hygienických po-
trieb  a materiálu potrebného 
na prevádzku nocľahárne je 
v  rozpočte mesta vyčlenená 
čiastka 8 tisíc eur.  Poslanky-
ňa a  predsedníčka Sociálnej 
a  zdravotnej komisie Pavlína 
Karmažínová navštívila noc-
ľaháreň viackrát. „Mesto si 
plní svoju zákonnú povinnosť 
a  poskytuje nocľah pre ľudí 
bez domova. Klienti, s ktorými 
som sa rozprávala sú spokojní 
a miesta je v nocľahárni dosť“, 
uviedla. 

 S.ADAMČÍKOVÁ

Každý rok je hlavnou témou 
médií 1.  januára prvé narode-
né bábätko v novom roku. Pod-
ľa Jany Fedákovej - špecialist-
ky pre externú a internú ko-

munikáciu Svetu zdravia  sme 
si v galantskej nemocnici na 
prvé novorodeniatko v roku 
2019 museli počkať až do stre-
dy 2. januára. Na svet prišlo 

o 11:13 hodine s mierami 49 
cm a 3150g. Dievčatko s me-
nom    Csenge sa narodilo ma-
mičke z Dunajskej Stredy.

 

  Pre zaujímavosť uvádza-
me, že v galantskej pôrodici sa 
v  roku 2018 uskutočnilo 1214 
pôrodov. 

 IVETA TÓTHOVÁ

Vianočný týteš 2018 
spojený s pomocou pre týrané 
a opustené zvieratá
Vianočný týteš je názov 
podujatia, ktorý už štvrý rok 
organizuje cyklistický klub 
AB Sereď. Ide o niekoľkoki-
lometrový rekreačný beh po 
cyklotrase, ktoré sa každý 
rok koná na Štedrý deň.  Už 
druhý rok má toto poduja-
tie aj charitatívny podtón, 
nakoľko je vianočný beh 
spojený so zbierkou pre 
opustené a týrané zvieratá.   
V spolupráci s Retro Ca´é sa 
zbierka pre OZ Tulák konala 
už niekoľko dní pred samot-
ným vianočným behom. Zá-
roveň dobrovoľníci aj v deň 

konania behu priniesli pre 
zvieratká granulky, konzer-
vy, deky, misky alebo čistia-
ce prostriedky. 

   
Pre bežcov bolo priprave-

né aj niečo na zahriatie, čo 
v studenom počasí určite 
padlo každému vhod. Vý-
sledok zbierky bol úžasný. 
Ľudia s dobrým srdcom pre 
útulok darovali množstvo 
vecí, ktoré zvieratkám ur-
čite pomôžu. Za uskutočne-
nie krásnej myšlienky patrí 
každému veľké poďakova-
nie.     IVETA TÓTHOVÁ
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Krst druhého štúdiového albumu 
Mirky Miškechovej
V pondelok 26. novembra 2018 
o 17.00 hod. sa vo vestibule kina 
NOVA v Seredi uskutočnil krst 
druhého štúdiového albumu 
folk-popovej pesničkárky Mir-
ky Miškechovej z  Považskej 
Bystrice s  názvom  My Name 
Is Mirka Not Miška. Hlavnou 
organizátorkou tohto poduja-
tia bola Zuzana Kunovská ako 
Prekvapmajster a  spoluorga-
nizátormi boli mesto Sereď 
a  Miroslava Sabová Dudášová 
z občianskeho združenia Mla-
dá Sereď.

Pod taktovkou pani Zuzany 
Kunovskej   sa sponzorské-
ho   zastrešenie krstu   zhos-
tili:  Štefan Drábik - konateľ   
spoločnosti  ŠINTAVAN, Ignác 
Bertovič zo spoločnosti BER-
TO SK, Lucia Šnircová - predaj 
kávy Veronia a  kaviareň Cof-
feeShop Lucy,    mesto Sereď 
zastúpené primátorom Mar-
tinom Tomčányim,  Tomáš 
Francisti- majiteľ firmy Chee-
sio, s.r.o Dolné Saliby.

Programom sprevádzal Ľu-
bomír Veselický, zástupca pri-
mátora mesta Sereď. Na krst 
prišlo mnoho hostí a  gratu-
lantov.

Podujatie sa začalo prekva-
pením pre Mirku – vystúpe-
ním mladého speváka Mar-
tina Vetráka z  Brezna, ktorý 
pred dvoma rokmi zažiaril 
v  súťaži Česko Slovensko má 
talent. I  publikum na krste 
Mirkinho albumu si získal 
svojou nenútenosťou a výbor-
ným spevom známych sloven-
ských, českých a  svetových 
hitov.

V  programe sa ďalej pred-
stavila recitátorka Evka Man-
číková. Spolu so svojou ses-
trou Emkou patria k  špičke 
v  umeleckom prednese prózy 
i  poézie nielen v  Seredi. Evka 
prečítala niekoľko básničiek 

Ruženy Šípkovej zo zbierky 
poézie Nemám nič proti rea-
lite. Autorka spolu so svojou 
mamou boli tiež medzi hosťa-
mi podujatia.

Pozvanie na krst prijali 
i  traja hudobníci: Peťo Sopú-
ch, Kajo Sojka a  Braňo Korec. 
Pracovný názov tohto tria bol 
v  ten večer vytvorený z  pr-
vých slabík krstných mien 
spomínaných hudobníkov – 
PEKABRA. Trio tvorili dvaja 
gitaristi, z  ktorých jeden aj 
spieval, a  hráč na cajone. Ich 
pesničky boli rezké, s nápadi-
tými textami.

Ľubomír Veselický o  Mirke 
Miškechovej prezradil, čo ju 
spája so Šaľou a  so Sereďou. 
V  roku 2011 Mirka verejne 
spievala počas návštevy Jiřiny 

Bohdalovej v Šali. V roku 2013 
Zuzana Kunovská zorganizo-
vala v  Dome kultúry v  Seredi 
podujatie Rebrík k  Tvojmu 
srdcu. Išlo o  stretnutie han-
dicapovaných ľudí s mladými 
ľuďmi bez zdravotných obme-
dzení. Medzi hudobnými hos-
ťami bola aj Mirka. Podujatie 
pomáhali pripraviť i  pedagó-
govia Strednej odbornej školy 
obchodu a  služieb v  Galante. 
Na krste albumu My Name Is 
Mirka Not Miška  preto Ľubo-
mír Veselický privítal i Kata-
rínu Jankovičovú, zástupkyňu 
riaditeľky tejto školy, a  maj-
sterky odborného výcviku 
Ivetu Pappovú, Janku Švrčko-
vú a  Dagmar Kubicovú. Pod-
nikateľskú sféru zo Šale zastu-
povali Veronika Temňáková 

(KVAPKA Šaľa) a Tomáš Hučko. 
Ďalšou gratulantkou a  host-
kou bola Erika Ščípová, ktorá 
má vo Fakultnej nemocnici 
Nitra na starosti vzdelávanie 
lekárov.

Potom na pódium prišla 
Mirka Miškechová a  zaspie-
vala zopár svojich vlastných 
autorských pesničiek, predo-
všetkým z  nového albumu, 
pričom sa sama sprevádzala 
na gitare. Pôsobila veľmi bez-
prostredne a  veselo. Jej texty 
sú vtipné, miestami i štipľavo 
ironické.

Druhý štúdiový album Mir-
ky Miškechovej  My Name Is 
Mirka Not Miška  slávnost-
ne pokrstili primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi, To-
máš Francisti, Štefan Drábik 
a Martin Vetrák. Krstilo sa ví-
nom Šintavan / Frizante a ma-
lými kockami syra.

Mirka prezentovala aj ďal-
šie pesničky zo svojej tvorby 
a zaznela i  pesnička Cudzin-
ka v  tvojej zemi, ktorú Mirka 
napísala spoločne s  českým 
pesničkárom Xindlom X a na-
spievala ju s  ním ako duet. 
Sladkým prekvapením pre 
ňu boli dve torty (jedna z nich 
v  podobe myšky) a  pieseň 
Shallow z filmu A Star Is Born. 
Zaspievala ju Denisa Beránko-
vá, Mirkina kamarátka. 

Po oficiálnej časti programu 
boli všetci návštevníci krstu 
pozvaní na raut s  výborným 
občerstvením.

 Album bol teda  hudobne i 
poeticky vypravený do života. 
Bezpochyby prinesie závan 
sviežeho vetra na slovenskú 
hudobnú scénu. Želáme mu 
mnoho šťastia a  úspechov na 
ceste k poslucháčom.    

RUŽENA ŠÍPKOVÁ 
FOTO: 

BRANISLAV OKRUHLICA

Vernisáž výstavy Michala 
Hoffmana: PETRA 
- kamenné mesto duchov
V piatok 7. decembra 2018  sa 
v  priestoroch Mestského 
múzea  v Seredi konala  ver-
nisáž autorskej výstavy fo-
tografií Michala Hoµmana 
:    PETRA - kamenné mesto 
duchov.  Autor na výstave 
prezentuje fotografie z  náv-
števy starobylého mesta 
Petry v Jordánsku.

Michal Hoµman je ab-
solventom Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komen-
ského v  Bratislave v  odbore 
geológia. Pri svojej práci vy-
užíva poznatky geotechniky 
a geofyziky, zaoberá sa mo-
nitoringom environmen-
tálnych záťaží na Sloven-
sku metódami geochémie 
a  fyziky, vykonáva a  analy-
zuje geofyzikálne elektro-
magnetické merania pre 
vyhľadávania starých inži-
nierskych sietí a pre arche-
ológiu.  Vo voľnom čase rád 
fotografuje a  je fanúšikom 
hádzanej. Žije v  Seredi, ale 
pôsobí na celom Slovensku 
i v zahraničí.

  

Na jednej zo svojich pra-
covných ciest navštívil aj 
jordánske mesto Petra, kto-
ré ho uchvátilo natoľko, že 
sa rozhodol zachytiť krásu 
tohto skalného mesta na 
fotografiách a  so svojimi 
zábermi sa podeliť aj s  ve-
rejnosťou.

Jordánske mesto Petra 
bolo v roku 1985 zarade-
né   na zoznam svetového 
kultúrneho dedičstva UNE-
SCO, čím sa stala vyhľadá-
vanou lokalitou pre turis-
tov z celého sveta a  stalo 
sa tiež súčasťou zoznamu 
Nových siedmich divov sve-
ta.  Mesto bolo vytesané do 
okolitých vysokých skál z 
pieskovca.

Výstava potrvá do 26. ja-
nuára 2019 a  určite sa ju 
oplatí navštíviť. Pomocou 
obrázkov sa prenesiete do 
tohto kamenného mesta 
a na vlastné oči zistíte, prečo 
autora výstavy tieto miesta 
tak zaujali.

     IVETA TÓTHOVÁ

Slávnostný večer pri príležitosti 70. výročia založenia Základnej  
umeleckej školy Jána Fischera Kvetoňa v Seredi
Dňa 10. decembra 2018 sa v 
estrádnej sále Domu kul-
túry v Seredi konal sláv-
nostný večer pri príleži-
tosti 70. výročia založenia 
Základnej umeleckej školy 
Jána Fischera Kvetoňa.
 

Prvá zmienka o škole 
siaha síce do roku 1941 no 
jej oficiálne založenie ako 
samostatnej školy bolo 1. 
septembra 1948. V tom čase 
pôsobila v  dvoch mlých 
miestnostiach domu p. 
Gettwerta v Seredi. Za ria-
diteľa bol ustanovený Vi-
liam Matuška.    Za zmien-
ku stojí, že v období rokov 
1948 – 1953  na škole pôsobil 
140-členný detský zbor pod 
vedením p.,M.Bukovskej a 
orchester dospelých, ktorý 
dirigoval najprv O. Šteºo a 
neskôr Ján Fischer-Kvetoň. 
Dátum 1. september 1953 
bol pre školu veľmi dôle-
žitý, nakoľko bola škola 
premiestnená do bývalého 

kaštieľa. Riaditeľom sa stal 
Imrich Gažovič.  Neskôr 
sa zmenil aj názov školy 

na Ľudovú školu umenia. 
Poda informácií  sa v roku 
1987 škola opäť sťahovala 

a to do nevyhovujúcich 
priestorov Sokolovne v Se-
redi. Postupne sa menili aj 
posty riaditeľov. Od roku 
1973 sa riaditeľom stal Ja-
roslav Červenka, v roku 
1989 Ľudovít Urban, v roku 
1990 Soňa Matušková a od 
roku 1992 Dagmar Šajbi-
dorová.V terajších priesto-
roch na Komenského ulici 
škola sídli od roku 1995.  V 
roku 2000 škola získala od 
Ministerstva školstva za 
výborné výchovno-vyučo-
vacie výsledky čestný ná-
zov : Základná umelecká 
škola Jána Fischera-Kveto-
ňa v Seredi.

  
Slávnostný večer začal 

príhovorom riaditeľky 
školy Dagmar Šajbidorovej, 
ktorá mimo iného privíta-
la vzácnych hostí. Medzi 
nimi nechýbali: zástup-
ca primátora mesta Sereď 
Ľubomír Veselický, vedúca 
oddelenia ŠRKaŠ na MÚ 

Silvia Kováčová, riaditeľka 
Domu Matice slovenskej 
v Galante Zlatica Gažo-
vá,  predsedníčka MO Ma-
tice slovenskej v Seredi a 
poslankyňa Slávka Kramá-
rová, vedúca odd.analýz, 
finančných a kontrolných 
činností na Okresnom úra-
de v Trnave Edita Antalo-
vá, príbuzní Jána Fischera 
Kvetoňa, riaditelia mater-
ských, základných a stred-
ných škôl ako aj zástupco-
via rodičov.

Ako sama riaditeľka 
Dagmar Šajbidorová po-
vedala, svoju prácu vníma 
srdcom a prácou. A jej prá-
ca ako aj práca jej kolegov 
a ich predchodcov prináša 
výsledky.Umelecká škola 
za roky svojej existencie 
vychovala a stále vycho-
váva mnoho  žiakov, ktorí 
šíria dobré meno škole aj 
mestu. Mnohí žiaci po-
kračovali v štúdiách na 
konzervatóriách, pedago-

gických školách, fakultách 
umeleckého zamerania. 
Z niektorých sú dokonca 
pedagógovia a svoje skúse-
nosti odovzdávajú ďalej a 
vychovávajú ďalšiu gene-
ráciu nadaných detí. 

  
Počas slávnostného ve-

čera vystúpili žiaci, bývalí 
absolventi aj pedagógovia 
školy. Večerom sprevádzala 
Petra Dubajová, absolvent-
ka ZUŠ J.F.Kvetoňa v Seredi 
a v súčasnosti študentka 
bratislavského konzer-
vatória. Dvojhodinový 
program bol poskladaný 
vystúpeniami rôznych 
žánrov. Medzi účinkujúci-
mi bol aj  Seredský Dixie-
land Band, ktorí dokázali, 
že vek v umení nehrá žiad-
nu rolu. Vynikajúce vystú-
penia všetkých účinkujú-
cich boli na záver odmenené 
dlhým potleskom.

 
  IVETA TÓTHOVÁ
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Aj takáto bola silvestrovská 
noc v Seredi
Pravdepodobne vyhode-
ná pyrotechnika z okna na 
Mlynárskej ulici spôsobila 
požiar kríka pred jedným 
z činžiakov. Na uhasenie 
museli byť privolaní hasiči, 
ktorí prúdom vody požiar 
zlikvidovali. V silvestrovskú 

noc sa ničením cudzieho 
majetku zabávali výrast-
kovia aj na ulici D.Štúra. 
Prevrátili smetnú nádobu 
a posprejovali zadnú časť 
fasády obchodného domu 
(Progres).

 IVETA TÓTHOVÁ

Také malé Vianoce
23. decembra poobede   dob-
rovoľníci Farskej charity 
pripravili vianočné pohos-
tenie pre núdznych a ľudí 
bez domova. Prišlo ich asi 
20. V teple a pri vianočnej 
hudbe sa podávala kapust-
nica, pripravené bolo slad-
ké pohostenie, ovocie a 
každý návštevník si našiel 
pod stromčekom aj darček. 

Ďakujeme všetkým, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli ku tejto milej akcii 
- rodine Javorovej za koledo-
vanie , vodcovi seredských 
skautov za prinesenie bet-
lehemskeho svetla, za všet-
kých ľudí s dobrým srdcom, 
ktorí sa podelili s  napeče-
ným vianočným pečivom.

 MÁRIA FAČKOVCOVÁ 

Medzinárodný turnaj 
starších žiakov U15 vo Svite 
27.12. – 30.12. 2018
V  dňoch 27.12. – 30.12. 2018 
sa naše úspešné družstvo 
starších žiakov do 15 rokov 
zúčastnilo medzinárodné-
ho turnaja vo Svite. Chlapci 
odohrali päť zápasov v  kto-
rých jasne dominovali a  za-
slúžene na turnaji zvíťazili. 
Potešiteľné je, že družstvo 
dplnené o  hráčov „B“ druž-
stva (ročník narodenia 2005) 
vytvorilo spolu super partiu 
a vzorovo sa správali nie len 
v  basketbalových zápasoch, 
ale aj mimo ihriska, za čo si 
zaslúžia úplnú pochvalu. Me-
dzi najlepších hráčov turnaja 
boli vybraní Ondrej Kapus-

tík a  Dodo Zlocha. Viac ako 
samotné výsledky nás teší 
fakt, že chlapci ukázali, že 
basketbal majú naozaj veľmi 
radi, užili si spolu perfektnú 
atmosféru výborne organi-
zovaného turnaja a  hlavne 
svojím správaním boli vzo-
rom pre súčastnú generá-
ciu „mladých tínedžerov“. 
Touto cestou ďakujeme or-
ganizátorovi za krásne štyri 
dni prežité s  basketbalom, 
v  medzisviatočnom období, 
vo výbornej atmosfére a pre-
krásnom podtatranskom 
prostredí. Taktiež ďakujeme 
trénerovi seniorského tímu 

Iskra Svit. Michalovi Madzi-
novi, že umožnil chlapcom 
sledovať predzápasový tré-
ning extraligového družstva, 
čo bolo pre naších zverencov 
ďaľším obrovským zážitkom 
a  dúfajme, že aj štartovacím 
impulzom do ďaľšej, ešte 
tvrdšej a zodpovednejšej bas-
ketbalovej činnosti.
 

BK Lokomotíva Sereď na 
turnaji vo Svite reprezento-
vali:    Bundzel Martin, Gála 
Lukáš, Kapustík Ondrej, Kiss 
Tibor, Malý Matúš, Mesároš 
Patrik, MičányI Dominik, 
Novák Ladislav, Pavlech Filip, 

Rumpík Marek, Starko Domi-
nik, Takács Norbert, Veselský 
Juraj, Veselský Pavol, Zguriš 
Filip, Zlocha Jozef, Zlocha 
Matúš, Židek Matej.

Do ALL STARS turnaja boli 
zaradení z naších hráčov On-
drej Kapustík a Jozef Zlocha.

 Konečné poradie:
 1. BK Lokomotíva Sereď
 2. BKM Iskra Svit (2004)
 3. BKM Iskra Svit (2005)
 4. 1. BK Michalovce
 5. MEAFC Miškolc
 6. MBK Karlovka Bratislava

  MARIANNA GRILLOVÁ 

Vešiak pomoci spojil zamestnancov Amazonu 
pre dobrú vec - pomoc smerovala ľuďom zo Serede
Spoločnosť Amazon | Malič-
kosť, ktorá pre sociálne slab-
ších znamená omnoho ľahšiu 
zimu. Unikátny nápad Vešiak 
pomoci podnietil stovky ľudí 
v  Bratislave, Košiciach, Prešo-
ve, Piešťanoch či v  susednom 
Česku a Maďarsku, aby darovali 
teplé oblečenie, pre tých, ktorí 
to najviac potrebujú.Jedineč-
nú myšlienku nasleduje aj spo-
ločnosť Amazon v Seredi.

Do Centra pomoci člove-
ku v  Seredi dorazilo ešte pred 
Vianocami 20 balíkov teplých 
vecí  zo zbierky Vešiak pomoci. 
Šlo o  iniciatívu zamestnancov 
spoločnosti, ktorí počas 14 dní 
prinášali do jedálne firmy na 
špeciálne vešiaky teplé obleče-
nie, deky, vankúše, obliečky či 
uteráky.  „Veľmi si ceníme, že 
naši zamestnanci darovali tak 
veľké množstvo vecí pre ľudí 
v núdzi, ktorí našu pomoc sku-

točne potrebujú.“ Miroslava 
Jozová, PR manažérka spoloč-
nosti Amazon.

Veci zo zbierky putovali 
do Centra pomoci človeku v Se-
redi, ktoré je určené najmä ľu-
ďom bez domova, ľudom v soci-
álnej núdzi, v  krízovej situácii 
a ľudom odkázaným na pomoc 
iných.  „Vítame každú pomoc 
najmä počas tohto sviatočného 
obdobia. Sme radi, že spoloč-
nosti Amazon nie sú ľahostajné 
osudy ľudí v  núdzi a  podieľajú 
sa na pomoci pre našich klien-
tov,“ povedala Silvia Adamčíko-
vá, vedúca organizačného od-
delenia mesta Sereď. Najväčšiu 
radosť z  darovaných vecí mali 
samotní klienti, ktorí neskrý-
vali svoje nadšenie a  ihneď sa 
chopili rozbaľovania všetkých 
balíkov.  „Vôbec sme nečakali, 
že dostaneme toľko vecí. Sme 
úprimne dojatí z  tejto po-

moci,“  vyjadrili sa na margo 
zbierky. Spoločnosť Amazon 
okrem vyzbieraného oblečenia 
venovala pre znovuotvorený 
mestský útulok aj čistiace pro-
striedky, varnú kanvicu a  iné 
hygienické potreby.

Spoločnosť Amazon syste-
maticky podporuje komunity, 
v ktorých pôsobí. Okrem Vešia-
ku pomoci sa Amazon angažuje 
v oblasti čítania a kníh v regió-
ne vďaka čitateľskému kútiku 
Kindlotéka, ktorí využívajú 
žiaci a  študenti   v  desiatich 
školách v  regióne. Amazon tak 
dovedna daroval školám 3 400 
e-kníh, 710 tradičných kníh a 
68 e-čítačiek Kindle. Posled-
ných päť Kindloték spoločnosť 
odovzdala školám, ktoré nomi-
novali zamestnanci reverzné-
ho logistického centra Amazon 
v Seredi. 

 AMAZON SLOVENSKO  
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Kultúrna ponuka

Starší žiaci si priviezli
víťazstvo zo Žiaru

Úspešní štvrtáci u primátora

Chlieb s  maslom Divadelná hra o partnerských vzťahoch. 
Utorok 29.1.2019 19.00 hod. 
 Vstupné 14 €.  

Podfuk - hudobná komédia  Dom kultúry 3. 3. 2019 18.00  
Vstupné 13 €

ZŠ Juraja Fándlyho 
držiteľom titulu 
Vnímavá škola

Alica Ištoková druhýkrát ocenená 
Pamätným listom sv. Gorazda

„Byť otvorenými k žiakom a 
ľuďom prekonávajúcim pre-
kážky v našej spoločnosti. 
Byť vnímavými spolužiakmi, 
učiteľmi a vychovávateľmi. 
Byť školou, ktorá buduje pro-
stredie vnímavé k rôznoro-
dým potrebám ľudí v našej 
spoločnosti. Byť prostredím, 
ktoré formuje postoje, rozví-
ja kritické myslenie a pod-
poruje spoločenskú zodpo-
vednosť učiteľov, žiakov a ich 
rodičov“

 
Riaditeľ ZŠ Juraja Fándly-

ho prevzal dňa 10.12.2018 
certifikát, ktorým bol škole 
Nadáciou Eduma udelený ti-
tul „Vnímavá škola“. Okrem 
toho certifikát za Výnimočne 
vnímavý projekt: „Bloková 
výučba pre žiakov cez príbeh 
v Online knižnici“ prevzala 

p. uč. Michaela Ďurišová a 
certifikát za Výnimočne vní-
mavý projekt: „Vnímavosťou 
k poznaniu“ p. sociálna peda-
gogička Hajnalka Lanczová. 
Stali sme sa tak súčasťou sie-
te Vnímavých škôl. Získaniu 
titulu predchádzal viac ako 
pol roka trvajúci výskum: 
mapovanie učiteľov k spo-
znaniu prostredia učiteľské-
ho tímu, mapovanie žiakov k 
zisteniu postojov ku žiakom 
zdravotne alebo sociálne 
znevýhodneným. Mapovanie 
bolo realizované formou roz-
hovorov, stretnutí, pozorova-
ním učiteľov, žiakov, štúdiom 
dokumentov na web stránke 
školy, atď. Týmto spôsobom 
bola zachytená mentormi z 
Edumy situácia v oblasti vní-
mavosti na škole, ako aj tren-
dy, ktorými sa škola uberala 

v priebehu školského roka. 
Splnili sme všetky štyri pod-
mienky k udeleniu titulu:

1. Využívanie v bežnom 
vyučovacom procese práce 
s príbehmi, vysvetľovanie 
učiva s prepojením na reálne 
situácie zo života ľudí (store-
tellingové techniky).

2. Formovanie u detí, žia-
kov potrebu spoločenskej 
zodpovednosti na úrovni JA, 
RODINA, ŠKOLA, ŠTÁT, MÉ-
DIÁ na všetkých úrovniach 
vzdelávania, čím ich pripra-
vujeme na život v spoločnos-
ti, kde je potrebné vnímať 
potreby a prekážky zraniteľ-
ných ľudí v našom okolí a 
spoločnosti.

3. Spracovaná stratégia in-
kluzívneho prístupu k zrani-
teľným skupinám na škole.

4. Spracovaná stratégia 

scitlivovania majoritných 
detí, žiakov k zraniteľným 
skupinám v spoločnosti.

 
Veľmi si vážime získanie 

titulu Vnímavá škola, kto-
rý nás zaväzuje pokračovať 
vo filozofii Vnímavej školy, 
jej potrebe pre dnešnú spo-
ločnosť a kreovanie mladej 
generácie slušnej krajiny. 
Udelený titul nie je pre nás 
cieľom. Cieľom je cesta k vní-
mavosti u učiteľov a žiakov 
i prostredníctvom stretnutí 
s príbehmi ľudí zo zraniteľ-
ných skupín, keď sa žiaci stá-
vajú citlivejšími k potrebám 
svojich spolužiakov alebo 
ľudí vo svojom okolí, výcho-
va generácie, ktorej slušnosť 
a férovosť sú základnou ľud-
skou hodnotou.

PAEDDR. JAROSLAV ČOMAJ  

Ministerstvo školstva,  vedy, 
výskumu a  športu SR tento 
rok ocenilo tridsať najúspeš-
nejších študentov  pri  príle-
žitosti Medzinárodného dňa 
študentstva. Slávnostné pod-
ujatie sa konalo v  Aule Eko-
nomickej univerzity v  Bra-
tislave.  Študenti si prevzali 
Pamätné listy z rúk štátneho 
tajomníka ministerstva Pet-
ra Krajňáka.

Medzi pozvanými bola aj 
študentka nášho Gymná-
zia  Alica Ištoková. Ocenenie 

získala za úspešnú repre-
zentáciu Slovenska na  Euro-
pean Union Science Olym-
piad (medzinárodná vedecká 
súťaž organizovaná EÚ pre 
trojčlenné družstvá žiakov 
vo veku do 16 rokov z  pred-
metov biológia, chémia a 
fyzika) a  získanie  zlatej me-
daily.

Pamätný list sv. Go-
razda  predstavuje najvyššie 
rezortné ocenenie pre žiakov 
a študentov, Alicka ho získala 
už druhýkrát.    

„Vďaka svojmu nadaniu, 
vedomostiam a schopnos-
tiam ste sa dokázali presadiť 
nielen v  konkurencii roves-
níkov tu na Slovensku, ale aj 
v  medzinárodnom meradle. 
Nepodarilo by sa Vám to však 
bez  úsilia a  námahy, ktoré 
takisto treba vyzdvihnúť, 
keďže zďaleka nie sú samo-
zrejmé. Prajem Vám, aby ste 
si túto cieľavedomosť udržali 
nielen pri ďalšom štúdiu, ale 
i po celý život,“ uviedol štát-
ny tajomník Peter Krajňák vo 

svojom príhovore.
Alicke srdečne blahoželá-

me!  
M. STRAKOVÁ

Nedeľa 16.12.2018  -  1. liga 
Starší žiaci U15  -  Zápas číslo 
Z45
 
MŠK Žiar nad Hronom - BK 
Lokomotíva Sereď 64:98 
(11:22, 31:60, 52:80)
Zlocha 39 (TH 3/2, 3 trojky), 
Takács 10 (2/1, 1 trojka), Ištok 
10 (2/0), Urban 8, Pavlech 7, 
Barina 7 (4/3), Rumpík 7 (2/1), 
Bundzel 4 (4/2) Mesároš 3 (1 
trojka), Starko 2, Melicher 1 
(2/1). 

Trestné hody družstvo 
19/10. Trojky družstvo 21/5.

 
Na zápas nastúpili naši 

mladíci v Žiari nad Hronom. 
V priemernom zápase zaujal 
svojím individuálnym výko-
nom iba Zlocha a čiastočne 

v závere zápasu Pavlech. Z 
domácich už tradične Tončík. 
Ostatní hráči zapadli do prie-
meru, niektorí hráči dokonca 
až do hlbokého podpriemeru. 
Výkon a hlavne prístup tých-
to hráčov sa však nedá ničím 
ospravedlniť. Sereďských 
mladíkov v tomto roku ešte 
čaká kvalitný medzinárodný 
turnaj vo Svite a po Novom 
roku zápas s Levicami. Od 
februára budú pokračovať v 
celoslovenskej súťaži, spolu 
s najlepšou osmičkou druž-
stiev Slovenska a pokúsia sa 
zabojovať o postup na májové 
Majstrovstvá Slovenska 2019, 
kde sa stretnú 4 najlepšie 
družstvá dlhodobej súťaže. 
Tréner: Jozef Ištok

MARIANNA GRILLOVÁ  

V  stredu 19. decembra 2018 
prijal primátor mesta a vedú-
ca oddelenia školstva, rodiny, 
kultúry a športu Silvia Ková-
čová  šesticu úspešných štvr-
tákov  a to Michala Kabrhela, 
Alexa Totha, Filipa Stefaneka, 
Simonu Lacovú, Mateja Den-
disa a Barbora Kalinaiovú zo 
ZŠ. J. A. Komenského spolu 
s  pani riaditeľkou Paulínou 

Krivosudskou,   pani učiteľ-
kou   Janou   Očenášovou , 
Adriánom Hodúrom a  pani 
Andreou Zemkovou, aby im 
poďakoval za skvelú repre-
zentáciu školy a  mesta v  sú-
ťaži   JAGUAR CHALLENGE 
pre základné školy, v  ktorej 
23. novembra 2018  získali  ce-
loslovenské prvenstvo.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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PROGRAM KINA NOVA JANUÁR 2019 od 16. 1. 2018 
www.kinonova.sered.sk

SCANDI: SVIATKY 
POKOJA A MIERU / Den 
tid på året / 
16.1.2019 streda 19:30 2D 
Trpká komédia dánskej 
hereckej hviezdy Papriky 
Steen o tom, že rodina je 
najväčšie požehnanie… aj 
prekliatie. 
Hrajú: Paprika Steen, Sofie 
Gråbøl, Lars Brygmann, 
Jacob Lohmann.  
DNK, 101 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

KURSK / Kursk / 
17.-18.1.2019 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:45 2D 
Skutočná katastrofa, ku 
ktorej prišlo v roku 2000 
na palube jadrovej ponorky 
K-141 Kursk vo filme. 
Hrajú: Matthias 
Schoenaerts, Léa Seydoux, 
Colin Firth, Max von 
Sydow, Michael Nyqvist.  
LUX, 117 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

PRE DETI: RALPH BÚRA 
INTERNET / Ralph Breaks 
the Internet: Wreck-It 
Ralph 2 / 
18.-19.-20.1.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Ralphovo ničenie vo 
vodách internetu, na 
ktorých urobí poriadne 
vlny. Animák. 

USA, 100 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€
GLASS / Glass / 
18.-19.1.2019 piatok 19:15 
2D, sobota 20:45 2D 
Nemôžete poprieť, kým 
skutočne ste...  
Hrajú: Bruce Willis, 
Samuel L. Jackson, James 
McAvoy, Anya Taylor-Joy.  
USA, 132 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

CENA ZA ŠŤASTIE / Cena 
za štěstí / 
19.-20.1.2019 sobota 18:45 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Kdo platí za naše chyby? 
Dráma. 
Hrajú: Vanda Hybnerová, 
Ivana Chýlková, Tomáš 
Hanák, Pavel Řezníček, 
Jaroslav Plesl, Klára 
Pollertová-Trojanová.  
CZE, 120 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

SCANDI: GOLIÁŠ / Goliat / 
20.1.2019 nedeľa 18:45 2D 
Krimi dráma zasadená 
do neutešeného 
priemyselného mesta 
kdesi vo Švédsku 
Hrajú: Joakim Sällquist, 
Sebastian Ljungblad, 
Cornelia Andersson, 
Davina Robinson.  
SWE, 88 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

FILMOVÝ KLUB: JACK 
STAVIA DOM / The House 

That Jack Built / 
22.1.2019 utorok 19:30 2D 
Cesta k dokonalej vražde je 
vstupenkou do pekla. Film 
od Larsa Von Tier. 
Hrajú: Matt Dillon, Bruno 
Ganz, Uma Thurman.  
DNK, 155 min., ČT, MP 18+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

SCANDI: WOMAN AT 
WAR / Kona fer í stríð / 
23.1.2019 streda 19:30 2D 
Je lepšou metódou, ako 
zachrániť svet, sabotáž 
stožiarov vysokého 
napätia alebo adoptovanie 
ukrajinskej siroty? 
Hrajú: Halldóra 
Geirharðsdóttir, Jóhann 
Sigurðarson, Juan Camillo 
Roman Estrada.  
ISL, 101 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

TRHLINA / Trhlina / 
24.-25.-26.-27.1.2019 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
V pohorí Tribeč záhadne 
miznú ľudia. Toto 
tajomstvo má príšerne 
ostré zuby. 
Hrajú: Matej Marušin, 
Mária Havranová, Dávid 
Hartl, Tomáš Maštalír, 
Juraj Loj.  
SVK, 100 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

NÁVRAT DOMOV / A 

Dog´s Way Home / 
25.-26.1.2019 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D 
Dobrodružný rodinný film 
od autora bestselleru Psia 
duša o psíkovi, ktorý musí 
sám nájsť cestu domov. 
Hrajú: Bryce Dallas 
Howard, Ashley Judd, 
Jonah Hauer-King, 
Alexandra Shipp.  
USA, 90 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ĽADOVÁ SEZÓNA 2 / Norm 
of the north: Keys to the 
Kingdom / 
25.-26.-27.1.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Cool partička je späť! 
Animák. 
USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

SCANDI: HRANICA 
/ Gräns / 
27.1.2019 nedeľa 20:30 2D 
Film Hranica je 
tvrdým, zvráteným, 
šokujúcim a podvratným 
podobenstvom o tolerancii 
k odlišnostiam, o pohlaví a 
citovom precitnutí 
Hrajú: Eva Melander, Eero 
Milonoº, Viktor Åkerblom, 
Jörgen Thorsson, Andreas 
Kundler.  
SWE, 110 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

FILMOVÝ KLUB: 

MCQUEEN / McQueen / 
29.1.2019 utorok 19:30 2D 
Film McQueen sleduje 
mimoriadny osud jedného 
z najvýraznejších umelcov 
našho tisícročia, ktorý sa v 
27 rokoch postavil do čela 
Givenchy, aby následne 
založil svoju vlastnú 
úspešnú módnu značku.  
GBR, 111 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

SCANDI: AMATÉRI / 
Amatörer / 
30.1.2019 streda 19:30 2D 
Boj o to, kto má právo 
reprezentovať Lafors 
začína! 
Hrajú: Zahraa Aldoujaili, 
Yara Aliadotter.  
SWE, 102 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

ŽENY V BEHU / Ženy v 
běhu / 
31.1.2019 štvrtok 19:30 2D 
Dôležité je vydržať a 
nevzdávať to, keď je cieľ na 
dosah … rodinná komédia 
Hrajú: Zlata Adamovská, 
Tereza Kostková, Veronika 
Khek Kubařová, Jenovéfa 
Boková, Ondřej Vetchý, 
Vladimír Polívka, Martin 
Hofmann.  
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ŽELÁME VŠETKO DOBRÉ 
DO NOVÉHO ROKA A VEĽA 
SKVELÝCH FILMOVÝCH 

ZÁŽITKOV

PRIPRAVUJEME

LEGO MOVIE 2, AKO 
SI VYČVIČIŤ DRAKA 
3, NEDOTKNUTEĽNÝ, 
ALITA: BOJOVÝ ANJEL, 
VŠETKO NAJHORŠIE 2, 
COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE, 
OSTRÝM NOŽOM,  MÁRIA 
KRÁĽOVNÁ ŠKÓTSKA, 
POTOMOK, FAVORITKA,
SCHINDLEROV ZOZNAM, 
SERENITY: TICHO PRED 
BÚRKOU, ČO SME KOMU 
UROBILI ? 2

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

Najsilnejšie okamihy seredského PRIESTORu 2018
Komunitné centrum PRIES- 
TOR tento rok opäť nezahá-
ľalo. Pripravilo 19 vlastných 
podujatí, hostilo ďalších 
dvadsať stretnutí iných or-
ganizácií či jednotlivcov a 
privítalo viac ako 550 návštev. 
V spolupráci s ďalšími orga-
nizáciami zorganizovalo prvý 
komunitný festival VATA fest 
a rozbehlo program pre žia-
kov a žiačky - PRIESTOR na 
rozvoj.

 
VZDELÁVALI SA ČLENOVIA 
VIACERÝCH ZDRUŽENÍ 
I ŽIACI ZO SEREDE A Z 
OKOLIA
V roku 2018 vznikol vďaka fi-
nančnej podpore Mesta Sereď 
projekt PRIESTOR na rozvoj. 
Ide o rozvojový program, kto-
rý vo svojej prvej časti spojil 
niekoľko organizácií a ich 
členov vyškolil v práci s mlá-
dežou. Mladí ľudia, ktorí sa 
pripravovali na úlohu men-
tora svojich mladších zveren-
cov, sa tak zlepšili v témach 
ako spätná väzba, aktívne po-
čúvanie či reflexia.

Vďaka podpore Nadácii 
pre deti Slovenska program 
pokračoval pre mladých štu-
dentov a študentky, ktorí 
získali svojich mentorov a 
mentorky, teda skúsenejších 
dobrovoľníkov, aktivistov či 
podnikateľov. Žiaci okrem 
podpory svojich nových star-
ších kamarátov získali aj pra-

videlné školenia na témy, ako 
komunikácia, typy osobnosti, 
spätná väzba, empatia, pro-
jektový manažment či vnú-
torná motivácia.

 
Väčšina z nich sa “naštar-

tovala” natoľko, že vymys-
leli svoje vlastné podujatia 
či projekty. Sú to napríklad 
kultúrne večery, stretnutia so 
seniormi, prednášky, podpora 
zahraničných študentov či 
upratovanie sídlisk.

 
ERASMUS PLUS 
AJ V SEREDI
Vďaka programu Európskej 
únie Erasmus Plus a vďa-
ka spolupráci s ďalšími or-
ganizáciami z Estónska, z 
Chorvátska, zo Slovinska a z 
Lotyšska môžeme naše ak-
tivity posunúť ešte o krok 
ďalej a v rozvojových progra-
moch pokračovať. Nielen 
mladí študenti, ale aj učitelia 
či ďalšie občianske združenia 
získajú vďaka tejto spoluprá-
ci našu podporu vo forme 
vzdelávacích školení.

Môžu sa tešiť najmä na 
rozvoj komunikačných zruč-
ností, inovatívne a kritické 
myslenie. Zameriame sa aj na 
zmenu trhu práce a schop-
nosti, ktoré budú potrebné 
pri nových povolaniach.

Členovia a dobrovoľníci KC 
PRIESTOR mali príležitosť 
vycestovať aj do iných krajín 

Európy a vzdelávať sa tak v 
oblasti komunitnej práce či 
práci s mládežou. Spoznali 
sme tak prístupy v krajinách, 
ako Lotyšsko, Slovinsko, Čes-
ko, Španielsko či Estónsko.

PRIESTOR PRI OC NOVA 
JE O NIEČO ZELENŠÍ
Od leta do jesene sme „ma-
kali“ na prácach v Zelenom 
PRIESTORe pri OC NOVA. Ide 
o kúsok miesta, v ktorom sa 
hromadili odpadky a  lístie 
a  ľudia priestor buď prekra-
čovali, alebo využívali ako 
„zákutie“.

Postupne tvoríme niekoľ-
ko častí s rôznymi možnos-
ťami využitia – časť spoloč-
nej záhradky, časť relaxačnú 
a časť na zhromažďovanie sa 
a spoločné vzdelávanie sa či 
diskutovanie.

Vo vonkajšom priestore 
budú budúci rok prebie-
hať aj podujatia – kreatív-
ne workshopy zamerané 
na  ručné práce, akustické 
koncerty, diskusie. Občania 
okolitých sídlisk tu budú 
mať zároveň možnosť pesto-
vať si bylinky a užívať ich na 
vlastnú potrebu.

Projekt Zelený PRIESTOR 
sa uskutočnil vďaka progra-
mu Spojme sa pre dobrú vec 
2018 Nadácie Orange.

VATA FEST PODPORIL 
KOMUNITNÉHO DUCHA

Okrem rozvoja je naším pi-
lierom aj kultúra, v rámci 
ktorej sme, spoločne so zdru-
žením Mladá Sereď a regio-
nálnymi umelcami, pripra-
vili prvý komunitný festival 
Vata fest.

 
Prvý ročník festivalu pri-

niesol 3 diskusie, 6 hudob-
ných koncertov, 2 výstavy 
umeleckých prác a 3 drama-
tické predstavenia. Svoje po-
hybové a tanečné si návštev-
níci skúsili na 3 tanečných 
workshopoch alebo na celo-
dennom kurze žonglovania. 
Klavírni nadšenci si prišli na 
svoje na workshope s virtu-
ózom Norbertom Danišom a 
pri fotokútiku vznikli stovky 
fotiek.

 
Svoju prácu predstavilo 

takmer 60 umelcov - výrob-
károv, výtvarníkov, taneční-
kov, hudobníkov, filmárov a 
ďalších. Festival spestrilo aj 
gastro umenie, a to 2 kvalitné 
značky vína, kvalitné koláči-
ky, burgre a detská nostalgia, 
cukrová vata.

 
Názov Vata vyvolal disku-

sie medzi návštevníkmi a 
občanmi mesta a túto mys-
tériu aj naďalej nechávame 
na fantázii a myslení ľudí :)

 
Festival mohol byť reali-

zovaný vďaka podpore Mes-

ta Sereď, ale aj vďaka ďalším 
partnerom podujatia, ktorý-
mi boli: Nadácia ZSE, Kauf-
land Slovensko, Billboardovo, 
Stavebniny Kurbel, MIDO. 
Mediálnymi partnermi boli 
portál aktuality.sk, regionál-
ne Trnavské rádio a miestny 
portál Seredsity.sk.

 
VYPRÁVALI SME SA 
5-KRÁT
Členovia a dobrovoľníci 
PRIESTORu zorganizovali 
celkovo päť Vyprávačiek, tri 
z nich prebiehali podujatí 
Vata fest. Tentokrát mali ob-
čania Serede možnosť bližšie 
spoznať prácu investigatív-
nych novinárov a uctiť si tak 
aj pamiatku Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej. Pozva-
nie prijali šéfredaktor a re-
daktori spravodajského por-
tálu aktuality.sk a šéfredak-
torka webu dobrenoviny.sk.

 
Okrem budúcnosti médií 

sa diskutovalo aj o cyklistike 
v meste či o výhodách dobro-
voľníctva a zmysle robiť veci 
navyše.

 
Počas roka sa v PRIESTORe 

„vyprávalo“ aj o vzdelávaní a 
blogovaní s učiteľom Davi-
dom Králikom a s umelcami 
z iniciatívy Reakcia.

 
KOMUNITNÉ 
STRETNUTIA AJ PRE 

TVOJU KOMUNITU 
Nezabúdame ani na náš tre-
tí pilier, ktorým je pomoc a 
podpora. Okrem zabehnu-
tých projektov sa vPRIESTO-
Re zorganizovali aj stretnu-
tia komunity, ako ženské 
večery s názvom Babinec, 
stretnutia občianskych 
združení, ktoré hľadali spo-
luprácu, podujatia ľudí, ktorí 
sa rozhodli svoje skúsenosti 
zdieľať s  ostatným, kreatív-
ne a terapeutické stretnutia.

PRIESTOR zadarmo využi-
li aj iné občianske združenia 
či iniciatívy na prezentáciu, 
školenia alebo na prednášky. 
Otvorené dvere na spoluprá-
ce a hostenie externých pod-
ujatí budeme mať aj v roku 
2019.

Združenie STORM opäť  pri-
pravilo niekoľko workshopov 
do zameraním na drogovú 
problematiku či rasizmus, 
ktoré takisto prebiehalo v 
príjemnom a pre deti bezpeč-
nom prostredí nášho centra.

Rok 2018 priniesol veľa 
výziev i nových podne-
tov, ktorým dáme spoločne 
PRIESTOR aj v nasledujúcom 
roku. Ďakujeme Vám, milí 
priatelia, za spoluprácu a do 
nového roka Vám prajeme 
veľa PRIESTORu na výni-
močné chvíle.

 ZA TÍM KC PRIESTOR MIRKA 
SABOVÁ DUDÁŠOVÁ



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
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Chcete 
u nás inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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AUTOMOBILY 

JE NOVOOTVORENÁ

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

✔ Konečné ceny vrátane poplatkov
✔ Odlety aj z Košíc a Popradu
✔ Skúsení predajcovia
    (osobne navštívené stovky hotelov)
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- robíme aj skupinu AM - malý motocykel

e-mail: marcel.cakvari@gmail.com

Neučíme na skúšky, učíme do života... a hlavne to robíme od srdca

PEDIKÚRA v Seredi
Pozývam Vás do novootvorenej Pedikúry na ulici A. Hlinku, 

nájdete ma medzi Satelit a Kaderníctvom

Objednávky primám na tel. 
číslo:  0944 543 876

Pedikúra Kristí na Horváthová

Ponúkam  Suchá pedikúra
 Mokrá pedikúra
 Parafi nový zábal nôh
 Aplikácia gél laku na nechty
 A dalšie novinky...

TP
-3
30
67
63

TP
-3
30
60
10

ČÍSELNÁ DOPLŇOVAČKA

SPOJENÉ HREBEŇOVKY

SUDOKU
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NÁJDI DESAŤ  ROZDIELOV

„Synček, ako bolo v škole?“
„Fajn. Dnes som sa v škole dozvedel aj niečo veľmi užitočné.“
„Výborne! A čo také?“
„No, že všetci spolužiaci už...“
(záver je v tajničke)

Zápis v žiackej knižke:
„Váš Romanko sa na telocviku odmieta pohybovať...“ (záver je v tajničke)

LEGENDA: 
1. Lovenie rýb, rybačka
2. Bezplatne
3. Pecivál, pecúch
4. Látka na utieranie riadu
5. Ročenka
6. Malé okno
7. Neodídem
Pomôcka: almanach
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ČÍSELNÁ DOPLŇOVAČKA 

„Synček, ako bolo v škole?"
„Fajn. Dnes som sa v škole dozvedel aj niečo veľmi užitočné." 
„Výborne! A čo také?" 
„No, že všetci spolužiaci už..."
(záver je v tajničke)

patriaci malému Fabiánovi

zlepšenie zdravotného stavu

neobmedzená moc jednotlivca

ľudia robiaci dizajn

prvok pomenovaný podľa planéty

19 2 8 21 9 11 17 13 23
umelý rádioaktívny prvok (zn. Bk)

7 1 17 2

opak decrescenda

plačlivý chlapec

štát v Karibiku

schôdzka, dialóg
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ČÍSELNÁ DOPLŇOVAČKA 

„Synček, ako bolo v škole?"
„Fajn. Dnes som sa v škole dozvedel aj niečo veľmi užitočné." 
„Výborne! A čo také?" 
„No, že všetci spolužiaci už..."
(záver je v tajničke)

patriaci malému Fabiánovi

zlepšenie zdravotného stavu

neobmedzená moc jednotlivca

ľudia robiaci dizajn

prvok pomenovaný podľa planéty

19 2 8 21 9 11 17 13 23
umelý rádioaktívny prvok (zn. Bk)

7 1 17 2

opak decrescenda

plačlivý chlapec

štát v Karibiku

schôdzka, dialóg
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SPOJENÉ HREBEŇOVKY 

Zápis v žiackej knižke:
„Váš Romanko sa na telocviku odmieta pohybovať..."
(záver je v tajničke)

LEGENDA: 

1. Lovenie rýb, rybačka
2. Bezplatne
3. Pecivál, pecúch
4. Látka na utieranie riadu
5. Ročenka
6. Malé okno
7. Neodídem

Pomôcka:  almanach

SMS- KA

DOPLŇOVAČKA

1 H a

2 O a

3 D a

4 I a

5 N a

6 K a

7 A a

LEGENDA: 

1. Často brnkala na gitare
2. Odklon, vychýlenie
3. Narábala s dlátom
4. Malá Milota
5. Inovať, namrznutý povlak
6. Špitál, nemocnica
7. Ozbrojený vpád

DOPLŇOVAČKA

„Stanko, povedz mi nejaké dve 
zámena."
„Kto, ja?"
(Dokončenie je v tajničke)

„Stanko, povedz mi nejaké dve
zámena.“
„Kto, ja?“
(Dokončenie je v tajničke)

LEGENDA:
1. Často brnkala na gitare
2. Odklon, vychýlenie
3. Narábala s dlátom
4. Malá Milota
5. Inovať, namrznutý povlak
6. Špitál, nemocnica
7. Ozbrojený vpád

1 2
A B C

3
D E F

G H I

5
J K L

6
M N O

SMS- ka 

 „Letela jedna mucha 
okolo druhej a druhá ..."

Odpoveď je v SMS-ke, 
ktorú ľahko dešifrujete, 

ak odhalíte, aké písmená sa skrývajú 
pod číslami:

6 765 873835* 0
___

#

7
P Q R S

8
T U V

9
W X Y Z

4

 

„Letela jedna mucha okolo druhej a druhá ...“
Odpoveď je v SMS-ke, ktorú ľahko dešifrujete,
ak odhalíte, aké písmená sa skrývajú pod 
číslami:
6 765 873835
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