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Prístavbu  mestského úradu 
v Seredi, ale najmä jej veľkú za-
sadačku pozná väčšina našich 
obyvateľov. Menej je však tých, 
ktorí si spomenú na dátum jej 
výstavby.  Z archivovanej doku-
mentácie vyplýva, že projekto-
vú úlohu na prístavbu budovy 
MsNV v  Seredi, citujem:  „pre-
jednala a schválila Rada Okres-
ného národného výboru v  Ga-
lante 31.12.1975 s  rozpočtovým 
nákladom 1 990 000 Kčs.“       Tí, 
ktorí sa pri rôznych príležitos-
tiach zdržiavali vo veľkej zasa-
dačke v  zimných mesiacoch, 
určite potvrdia, že tepelnoizo-
lačné vlastnosti obvodových 
múrov a strechy v  rokoch   jej 
výstavby   1976/1977 neboli pri 
schvaľovaní   vykonávacieho 
projektu rozhodujúcimi ukazo-
vateľmi. Kubík plynu za pár ha-
lierov režijné náklady neohro-
zoval a na vetranie v horúcom 
lete postačovali ventilátory 
alebo otvorené okná.

Náklady na energie sa v  os-
tatných rokoch stali význam-
nou položkou, s ktorou sa kaž-
dý dobrý hospodár musel skôr 
či neskôr zaoberať.   Potrebu   
výrazne znížiť energetické 
náklady na kúrenie a  doslo-
va obaliť strechu aj obvodové 
múry vrstvou izolácie   si uve-
domovali všetci poslanci i pri-
mátori od vzniku samosprávy.  
K  uskutočneniu tejto rekon-

štrukcie však došlo až v  teraz 
po 42 rokoch, ktoré uplynuli od 
zaradenia prístavby k  storoč-
nej   budove pred rokom 1990 
bývalého   Mestského národ-
ného výboru v  Seredi do uží-
vania.

Zámer zmeniť nielen tepel-
no-izolačné stien, ale aj hyd-
roizolačné vlastnosti základov 
budovy vznikol pred niekoľ-
kými rokmi. Cieľ bol jasný.   
Súhrn  komplexných opatrení 
pre zníženie energetickej ná-

ročnosti objektu riešil nedo-
statky v tepelno-technickej, 
energetickej aj   hygienickej 
oblasti. Navrhnuté opatrenia 
vychádzali z  energetického 
auditu a energetického hod-
notenia stavby   pri dodržaní 
podmienok stanovených plat-
nými vyhláškami a normami.

Od roku  2011  vyriešilo sú-
časné   vedenie mesta   viacero 
dedičných hriechov. Sokolov-
ňu, amfiteáter , pavilón G pri 
ZŠ J. A. Komenského. Aktuálne 

je uskutočňovaná aj zmena 
využitia   bývalej   základnej   
školy na Garbiarskej ulici.   
Rozmer tohtoročnej rekon-
štrukcie administratívnej bu-
dovy mestského úradu   však 
doposiaľ nedosahovala ani 
jedna zo spomenutých akcií. 
Zložitosť samotného uskutoč-
nenia zámeru spočíval aj v tom, 
že s  výnimkou niekoľkých dní 
boli práce vykonávané za plnej 
prevádzky úradu.  

 pokračovanie na strane 2

Pre posledný deň v  roku je 
charakteristická bujará zába-
va a stretnutie ľudí na námes-
tiach. Pri príležitosti príchodu 
nového roka zorganizovalo aj 
mesto Sereď spoločnú rozlúč-
ku so starým rokom a vítanie 
nového roka 2020. Pred budo-
vou gymnázia sa zišli desiat-

ky obyvateľov vo výbornej 
nálade a samozrejme pri hud-
be, ktorú v meste už niekoľko 
rokov počas silvestrovskej 
noci zabezpečuje DJ Marcel so 
svojim Párty kamiónom. Ten 
jazdil ulicami mesta od skoré-
ho večera a na svojich zastáv-
kach roztancoval Seredčanov. 

Na parkovisku pred gym-
náziom sa so starým rokom 
prišli rozlúčiť rodiny, susedia 
aj priatelia. Po spoločnom od-
počítaní posledných sekúnd 
starého roka a prvých novo-
ročných vinšoch nasledovala 
symbolická bodka za rokom 
2019 v podobe nádherného 

mestského ohňostroja, ktorý 
dotváral skvelú atmosféru.

V mene redakcie SERED-
SKÝCH NOVINIEK Vám do 
nového roka 2020 prajeme 
zdravie, šťastie, spokojnosť a 
veľa osobných i pracovných 
úspechov.

Iveta tóthová

Nízkoenergetická budova 
mestského úradu

Privítali sme NOVÝ ROK 2020
Divadelné predstavenie L+S

STARÉ DÁMY 
18.1.2020 o 18.00 h, 

Divadelná sála DK Sereď 
Predpredaj v pokladni kina NOVA

Vstupné : 19,00 eur 

Novoročné prianie
Vážení spoluobčania,

Želám Vám, aby rok 2020 bol pre Vás rokom 
zdravia, lásky, úspechov,

  a aby v každom jeho dni vládla pohoda.
Začiatok roka býva časom predsavzatí.

Verím, že ak sa v snahe pomáhať si navzájom 
budeme všetci držať zdravého  sedliackeho 

rozumu, bude rok 2020 oveľa úspešnejší ako 
ten minulý.

 Ing. Martin Tomčányi
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K  akcii samotnej je potrebné 
povedať, že mesto zareagovalo 
na výzvu predložením  žiadosti 
na  projekt    „ Zníženie energe-
tickej náročnosti budovy Mest-
ského úradu v  Seredi“  o  nená-
vratný finančný príspevok od 
Slovenskej inovačnej a energe-
tickej agentúry (ďalej „SIEA“) 
ako sprostredkovateľského 
orgánu pre Operačný program 
Kvalita životného prostredia:

Prioritná os:  4. Energeticky 
efektívne nízkouhlíkové hos-
podárstvo vo všetkých sekto-
roch

Špecifický cieľ:  4.3.1 Zníže-
nie spotreby energie pri pre-
vádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-
-SC431-2017-19

Dátum vyhlásenia:  27.02. 
2017

Projektový manažér mesta 
Sereď Ing.Bc.Branislav Bíro, 
zabezpečil prípravu žiadosti 
o NFP a jej odovzdanie na SIEA 

dňa 27.6.2017.
Proces schvaľovania pro-

jektovej žiadosti trval viac ako 
jeden rok a dňa 19.10.2018 bolo 
mestu Sereď zaslané oznáme-
nie SIEA o schválení projektu.

Začiatok stavebných prác 
na projekte bol v mesiaci apríl 
2019 a  ukončenie stavebných 
prác bolo v  mesiaci október 
2019.
 
Komplexná obnova 
spočívala v:
1. Zlepšení tepelno-technic-
kých vlastností stavebných 
konštrukcií - zateplenia zvis-
lých obvodových stien, stre-
chy a  výmeny pôvodných 
otvorových konštrukcií a
2. Modernizácii   osvetľovacej 
sústavy v budove – výmeny 
vnútorných svietidiel za svie-
tidlá LED.
 

Tak ako sú podľa stupňa 
energetickej náročnosti ozna-
čované   elektrospotrebiče, tak 
podobne sú označované aj bu-

dovy.
Pôvodne dvojpodlažná bu-

dova bez suterénu, z väčšej 
časti realizovaná ako železo-
betónová skeletová konštruk-
cia s  plochou strechou rôznej 
skladby dostala v  letných 
mesiacoch nobasilový plášť, 
ktorý ju z  kategórie súčasnej 
energetickej triedy D posunul 
o niekoľko priečok vyššie. Bu-
dova sa po ukončení projektu 
stala nízkoenergetickou, čo 
podstatne prispelo k zlepšeniu 
tepelnej a  svetelnej pohody 
ako aj celkovej mikroklímy in-
teriéru.

Slovný opis toho, čo sa s bu-
dovou stalo, je vhodné  doplniť  
číselnými údajmi a  pomeno-
vaním použitých materiálov,   
ktoré   čitateľom umožnia zís-
kať   plastickejší obraz o vyko-
naných zmenách.

Na zateplenie obvodového 
plášťa bolo použitých 1329,96 
m2 minerálnej vaty. Na zatep-
lenie strešného plášťa bolo 
použitých 1495,77m2 polysty-

rénu so  747,89m2 strešnej 
minerálnej vaty. Pri výmene 
okien bolo použitých 26 no-
vých okien, ktorých výmera 
v  metroch štvorcových tvorí 
rozlohu až 307,59 m2. Pôvod-
ných   243 kusov   svietidiel   
nahradilo  199 úsporných LED 
svietidiel. Stručnú informáciu 
dostali poslanci MsZ v materi-
áloch zastupiteľstva konaného 
12.9.2019.

 
Rozpočet pred verejným ob-

starávaním: 438 535,86 eur.
Rozpočet po verejnom ob-

starávaní: 357 561,74 eur.
Celkové náklady na stavebné 

práce vrátane prác naviac boli 
359 494,22 eur,  z toho dotácia z 
Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja bola 285 294,46 eur, 
dotácia ŠR 33 564,05 eur, vlastné 
zdroje 5% 16 782,03 eur a vlastné 
zdroje NV 23 853,68 eur.
Monitorovacie obdobie projek-
tu bude 5 rokov od ukončenia 
prác na projekte.

Ľubomír veselIcký

Poslanci rozhodli, kto získa 
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA SEREĎ 
a CENU MESTA
Obyvatelia mesta Sereď mohli 
do 30. septembra zasielať na 
Mestský úrad návrhy mien 
občanov a kolektívov, ktorým 
by chceli vyjadriť morálne 
poďakovanie za vynikajúce 
tvorivé výkony a  významné 
výsledky dosiahnuté v najrôz-
nejších oblastiach verejného 
života , vedy,  techniky, ume-
nia a kultúry, školstva, športu, 
zdravotníctva, bezplatného 
darcovstva krvi a  záchrany 
života, ochrany životného 
prostredia, pôdohospodár-
stva a priemyslu, publicistiky 

a  verejného života, sociálnej 
starostlivosti, charity, cirkvi, 
bezpečnosti alebo ochrany ve-
rejného poriadku a majetku.

Čestné občianstvo mes-
ta Sereď je v zmysle § 4 ods. 
2 nariadenia udelené, ak za 
návrh hlasuje 3/5 väčšina 
prítomných poslancov MsZ. 
Cena mesta môže byť udelená 
jednotlivcom aj kolektívom. 
Cena mesta je v zmysle § 5 ods. 
2 nariadenia udelená, ak za 
návrh hlasuje väčšina prítom-
ných poslancov MsZ.

Poslanci na zasadnutí Mest-

ského zastupiteľstva dňa 12. 
decembra tajným hlasovaním 
rozhodli, kto z  navrhovaných 
občanov a  kolektívov bude 
ocenený Čestným občian-
stvom mesta Sereď a  Cenou 
mesta Sereď.

1. ocenenie „Čestné občian-
stvo mesta Sereď“   získa Dr. 
Bert Klug
2. ocenenie „Čestné občian-
stvo mesta Sereď“ získa Ing. 
Ján Himpán
3. ocenenie „Čestné občian-
stvo mesta Sereď“ získa Mgr. 

arch. Rastislav Petrovič 
4. ocenenie „Cena mesta Se-
reď“ získa Mgr. Andrea Ruc-
zová
5. ocenenie „Cena mesta Se-
reď“ získa Jozef Valábek
6. ocenenie „Cena mesta Se-
reď“ získa Občianske združe-
nie VODNÝ HRAD.
7. ocenenie „Cena mesta Se-
reď“ získa Ing. Tibor Králik

Slávnostné odovzdanie oce-
není sa uskutoční  začiatkom 
roka 2020.

     Iveta tóthová

Výbuch plynu v  Prešove v 
12-poschodovej bytovke si 
vyžiadal sedem ľudských ži-
votov, jedna osoba je stále 
nezvestná. Svoje domovy mu-
seli opustiť obyvatelia viace-
rých okolitých domov. Súcit 
a  spolupatričnosť vyjadrovali 
Prešovčanom ľudia z  celého 
Slovenska.   Jednotlivci, firmy, 
občianske združenia i  samo-
správy posielajú postihnutým 
ľuďom materiálnu pomoc 
a finančné prostriedky na 
zmiernenie následkov tejto 

katastrofy. Aj poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v  Seredi 
schválili na svojom zasadnutí 
dňa 12. decembra Prešovča-
nom finančnú   výpomoc na 
likvidáciu následkov výbuchu 
plynu v bytovom dome.
  Prispieť mestu Prešov fi-
nančnou hotovosťou a zaradiť 
odsúhlasenie výpomoci ako 
mimoriadny bod programu 
zasadnutia navrhol primátor 
mesta Martin Tomčányi.

Poslanec  Bystrík Horváth 
navrhol výpomoc vo výške 

2 000,- €. Podľa poslanca On-
dreja Kurbela  táto suma 
mohla byť aj vyššia. Do roz-
pravy sa prihlásil aj posla-
nec Michal Irsák, ktorý pove-
dal: „Výška 2 000,- € je podľa 
mňa nedostatočná. Pomoc 
ide z  rozpočtu mesta a  na 
rozpočet sa skladajú obyva-
telia. Navrhujem, aby sme na 
každého obyvateľa prispeli 
sumou 0,50 €.   A  tým môže 
byť suma prezentovaná ako 
pomoc obyvateľov mesta.“ 
Pri tomto výpočte by išlo 

o  sumu cca 7  700,- €. Posla-
nec  Róbert Kráľ  sa vyjadril: 
„Finančná výpomoc oslovu-
je   občanov, teda aj našich 
občanov. Ja vidím tú sumu 
niekde v strede čiže navrhu-
jem sumu 5 000,- €.“  Poslan-
ci napokon práve túto sumu 
odhlasovali a tak  za obyva-
teľov mesta Sereď poputu-
je finančná výpomoc mestu 
Prešov vo výške 5  000,- € na 
likvidáciu následkov výbuchu 
plynu.

     Iveta tóthová

Poslanci v Seredi schválili 
finančnú výpomoc mestu Prešov Radostné oslavy nového roka 

v Seredi narušila streľba zo 
samopalu. Tá sa mala ozývať 
spred „Perlovky“ práve počas 
silvestrovskej noci približne 
o 00:30 hodine, kedy bola na 
miesto privolaná aj policajná 
hliadka.

  Krajské riaditeľstvo PZ v 
Trnave dňa 2. januára k celej 
udalosti vydalo tlačovú sprá-
vu, v ktorej sa píše:    Polícia 
prijala počas silvestrovskej 
oslavy, asi polhodinu po pol-
noci, oznámenie o  streľbe 
v Seredi na Vinárskej ulici. 
Na miesto bola ihneď vysla-
ná policajná hliadka, ktorá 
streľbu preverovala a pátrala 
po možnom strelcovi. V čase 
príchodu policajtov sa na 
mieste nikto podozrivý ne-
nachádzal, nebola tam žiad-
na osoba so zbraňou.  Polícia 
pokračovala v  preverovaní 
udalosti počas dňa, pričom 
prijala aj ďalší podnet od ob-
čana, ktorý našiel vystrelené 
nábojnice. Miesto sme za-

dokumentovali a zaistili po-
trebné stopy. Súčasne polícia 
zistila totožnosť strelca a  30 
ročného muža priamo z bytu 
predviedla na obvodné odde-
lenie. Zároveň polícia zaistila 
mužovi 10 zbraní v  legálnej 
držbe, 9 evidenčných kariet 
k  zbraniam, zbrojný preu-
kaz a  viac ako 700 nábojov 
rôzneho kalibru. Počas pred-
vedenia muž pri vypočutí 
uviedol, že bol značne opitý 
a nepamätá si, čo v noci robil 
a ani to, či strieľal zo zbraní. 
Polícia v  tejto súvislosti už 
vypočula svedkov a  zároveň 
žiadame ďalších, ktorí muža 
a  streľbu videli priamo, aby 
sa prihlásili.

  Všetky zaistené zbrane 
a munícia sa podrobia exper-
tíze na Kriminalisticko-ex-
pertíznom ústave PZ, ktorý 
bude skúmať aj to, akým spô-
sobom boli použité. Polícia   
udalosť intenzívne a zákon-
ným spôsobom preveruje.

   Iveta tóthová

Streľba v Seredi počas 
silvestrovskej noci 

Obyvatelia Serede sa so sta-
rým rokom 2019 rozlúčili 
veľkou tanečnou zábavou. 
Perfektnú atmosféru počas 
silvestrovskej noci, skvelú 
show a jedinečnú zábavu 
už tradične do nášho mes-
ta prináša silvestrovský 
párty kamión. Ten už päť 
rokov premieňa ulice na 
jeden veľký tanečný par-
ket. DJ Marcel každý rok 
namieša pre ľudí správny 
mix hudby, aby sa zabavil 
naozaj každý.  Začiatok tra-
sy kamióna bol na  Námestí 
slobody, odkiaľ sa presunul 
do Horného Čepeňa. Cesta 
pokračovala zastávkou pri 
Bille, no a zabaviť sa mohli 
aj obyvatelia v Dolnej Stre-
de. Konečnou zastávkou   ka-

mióna bolo parkovisko pred 
gymnáziom, kde všetci priví-
tali nový rok 2020.

Iveta tóthová

Zábava so silvestrovským 
kamiónom

Nízkoenergetická budova 
mestského úradu
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Iniciatívna zbierka spoloč-
nosti Amazon v Seredi „Ve-
šiak pomoci“ opäť spojila za-
mestnancov pre dobrú vec. 
Zbierku spoločnosť nerobila 
prvýkrát. Nápad s Vešiakom 
pomoci sa v logistickom 
centre koná od jeho otvore-
nia, teda od roku 2017. Zakaž-
dým sa stretol s pozitívnou 
odozvou. „Naši zamestnanci 
sa radi zapájajú do podob-
ných akcií, nakoľko vidia, 
že prispievajú na dobrú vec. 
Sami sú svedkami, že to nie 
sú iba vymyslené aktivity, 
ale ich pomoc naozaj sme-
ruje tam, kde je to najviac 
treba,”  uviedol Tibor Fülöp, 
zástupca zamestnancov.

  Spoločnosť sa tentokrát 
rozhodla obdarovať tri in-
štitúcie. Jednou z nich je aj 
nocľaháreň v Seredi.  „My 
sa snažíme partnerov, kam 
pomoc poputuje, starostlivo 
vyberať. Hlavným kritériom 
je to, kto pomoc v danom 
okamihu najviac potrebuje. 
Ďalej pomáhame lokálnej 
komunite, kde naša spo-
ločnosť sídli a odkiaľ naši 
zamestnanci pochádza-
jú,”  ozrejmil Ľubomír Krát-
ky, ktorý má v spoločnosti 
na starosti zamestnanecké 
vzťahy. 

Za pár dní od vyhlásenia 
zbierky zamestnanci daro-

vali množstvo teplého ob-
lečenia, deky, uteráky či to-
pánky. Spoločnosť zároveň 
darovala ľuďom bez domova 
čistiace a hygienické pros-
triedky. V utorok 17. decem-
bra bola zbierka odovzda-
ná vedúcej organizačného 
oddelenia na MsÚ Silvii 
Adamčíkovej. Tá za zbierku 
v mene ľudí bez domova po-
ďakovala a povedala, že po-
dobnej pomoci nikdy nie je 
dosť a váži si zamestnancov 
Amazonu za ich štedrosť. 
Ľubomír Krátky zo spoloč-
nosti jej slová doplnil:  „Aj 
my by sme ešte raz touto 
cestou chceli poďakovať na-
šim zamestnancom, že ich 
ochota pomôcť chytila za 
srdce. Mali sme strach po 
minulom roku, kedy mala 
zbierka obrovskú odozvu, či 
ľudia prispejú aj tento rok. 
Ale obavy boli zbytočné a 
stal sa presný opak.”

  Ľudia bez domova vyvo-
lávajú súcit v každom z nás. 
Možno aj to je dôvodom, že 
sa zbierka stretla s takým 
ohlasom, a nenecháva za-
mestnancov Amazonu ľa-
hostajnými ani po rokoch.
Matúš Veselý z internej ko-
munikácie spoločnosti po-
vedal:  „Naši zamestnanci 
už sami vedia, že sa blížia 
Vianoce a že veľa ľudí potre-

buje pomoc. Preto neváhali 
aj tento rok prispieť. Sami 
sme boli prekvapení, koľko 
vecí sa vyzbieralo. Priznám 
sa, že sme ani nečakali takú 
odozvu.”

  Okrem nocľahárne v  Se-
redi pomoc putovala aj Or-
ganizácii sociálnej starostli-
vosti v Šali a Domovu sociál-
nych služieb v Galante. 

             Iveta tóthová

Dôverčivosť a  ľahká mani-
pulovateľnosť seniorov pro-
stredníctvom pocitu ľútosti 
nad nedávnymi tragickými 
udalosťami v  Prešove, vy-
dávanie sa za zamestnanca 
plynární a  prejav starosti o 
bezpečnosť seniora bez kon-
troly plynových zariadení 
boli hlavnými znakmi pod-
vodného konania páchateľa, 
ktorý sa v  čase pred Vianoč-
nými sviatkami od starších 
osôb snažil podvodným spô-
sobom získať peniaze.

Dňa 11.12.2019 prijalo OO 
PZ v Seredi oznam od staršej 
osoby, ktorá uviedla, že sa 
pravdepodobne stalo obe-
ťou podvodu a „údajnému“ 

pracovníkovi plynární dala 
hotovosť 60€. OO PZ Sereď sa 
so žiadosťou o  poskytnutie 
kamerového záznamu obrá-
tilo na MsP Sereď. Podozrivý 
podľa popisu a jeho pohyb po 
meste Sereď v  daný deň bol 
zdokumentovaný.

O niekoľko dní sa do mes-
ta vrátil opäť. Vďaka pozor-
nému sledovaniu diania 
v  meste operátormi kame-
rového systému a  rýchlemu 
zásahu hliadky MsP sa mu 
jeho podvodné konanie na 
seniorovi zopakovať nepo-
darilo. Podozrivá osoba bola 
zadržaná a odovzdaná na OO 
PZ Sereď.

           mestská polícIa 

Mesto  Sereď,  správca miest-
nej dane oznamuje daňov-
níkom dane z nehnuteľnosti 
alebo  dane za psa,  ktorým 
v priebehu minulého roka 
2019 vznikla, alebo zanikla 
daňová  povinnosť, kúpili 

alebo predali nehnuteľnosť,  
alebo vlastnia psa staršieho 
ako 6 mesiacov, aby podali 
riadne alebo čiastkové da-
ňové priznanie do 31. janu-
ára 2020.  

Občan, ktorému vznikol 

nárok na zníženie dane z 
nehnuteľnosti z dôvodu 
veku nad 65 rokov k 1. ja-
nuáru 2020 a neuplatnil si 
zníženie už v predchádzajú-
cich zdaňovacích obdobiach 
a občan, ktorý je držiteľom 

preukazu s ťažkým zdra-
votným postihnutím, môže 
si uplatniť zníženie dane v 
lehote na podanie daňového 
priznania  do  31.januára 2020.

FInančné oddelenIe 
msÚ 

Vešiak pomoci pre ľudí bez domova v Seredi

Mestská polícia 
zadržala podvodníka

Oznam daňovníkom  dane 
z nehnuteľnosti a za psa pre rok 2020

Na svet už prichádzajú prvé 
bábätká narodené v roku 2020.  
To, ktoré sa ale narodí v no-
vom roku ako úplne prvé,  
je tak trošku výnimočnej-
šie ako ostatné. Ledva uzrie 
svetlo sveta, už o ňom píšu 
všetky médiá. Ani netuší, že 
na malú chviľku je z neho 

hotová „celebrita“.
Prvým tohtoročným no-

vorodencom na Slovensku 
narodenom v roku 2020 je 
podľa Univerzitnej nemoc-
nice Bratislava  v Ružinove 
Viliam, ktorý sa tam narodil 
desať minút po polnoci. Pod-
ľa slov hovorkyne nemoc-

nice Evy Kliskej váži 3 950 
gramov, meria 51 centimet-
rov a spolu s mamičkou sú v 
poriadku.

Seredčanov ale viac zau-
jíma prvé dieťa narodené 
tento rok v Nemocnici Svet 
zdravia v Galante.  Hovor-
kyňa ProCare a Svet zdravia 

Jana Fedáková nás informo-
vala, že prvé bábätko prišlo 
na svet o 10 hodine a 32 mi-
núte. Je ním dievčatko Mela-
ny. Váži 3650 gramov a meria 
51 centimetrov. Jej 38-ročná 
mamička Andrea pochádza z 
obce Čierna Voda.

     Iveta tóthová

Spolu šesťkrát  by mali po-
slanci MsZ v Seredi zasadnúť 
do poslaneckých lavíc po-
čas riadnych schôdzí v roku 
2020. V januári sa zasadnutie 
konať nebude, prvýkrát sa 
poslanci stretnú až vo febru-

ári a to vo štvrtok 13.2.2020. 
Ďalšie zastupiteľstvo bude 
v apríli, konkrétne v utorok 
28. 4. 2020. Júnové zastu-
piteľstvo sa bude konať vo 
štvrtok 25. 6. 2020. Po dvoj-
mesačných prázdninách sa 

poslanci zídu opäť vo štvrtok 
17. 9. 2020.  V mesiaci október 
zastupiteľstvo nebude, zasa-
dať bude až v novembri vo 
štvrtok 12.11. 2020. Posledné 
rokovanie v tomto roku sa 
bude konať opäť vo štvrtok 

10.12.2020.
Okrem uvedených termí-

nov zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva budú tieto 
zvolávané i podľa aktuálnej 
potreby.    

  Iveta tóthová

Galantská nemocnica si na prvé bábätko 
narodené v roku 2020 musela počkať 

Harmonogram zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Seredi počas roka 2020 

Jednou z dôležitých štatistík 
v samosprávach je aj príras-
tok a úbytok obyvateľstva. 
Podľa referátu evidencie oby-
vateľstva na MsÚ v Seredi bol 
počet obyvateľov v našom 
meste k 31.12.2019 celkom 15 
894 obyvateľov, z toho mužov 
7 741 a žien 8 153. Pre porovna-
nie v roku 2018 mala Sereď 16 
036 obyvateľov.

Čo sa týka prírastku obyva-
teľstva, v roku 2019 sa v Sere-
di narodilo 138 detí, z toho 71 
dievčat a 67 chlapcov.

Najobľúbenejšie meno 
bolo u dievčat  Rebeka, Sofia, 
Adela, Lenka a u chlapcov 
Marek, Matej a Martin.

 Okrem klasických mien sa 
medzi nimi občas vyskytnú i 

mená netradičné. Podľa Viery 
Peškovej, referentky eviden-
cie obyvateľstva sa ale tento 
rok žiadne nezvyčajné meno 
nevyskytlo. To znamená, že 
rodičia sa nedali ovplyvniť 
žiadnymi telenovelami alebo 
čisto zahraničnými menami.

Nemenej dôležitá je aj in-
formácia, týkajúca sa úbyt-
ku obyvateľstva. V roku 2019 
bolo v Seredi celkom 164 
úmrtí.

Najviac osídlená obyvateľ-
mi s trvalým pobytom je uli-
ca Cukrovarská a najmenej 
ulica Kostolná. V úctyhod-
nom veku 99 rokov máme v 
Seredi jedného občana muž-
ského pohlavia.

  Iveta tóthová

Mesto Sereď upozorňuje 
právnické osoby a fyzické 
osoby oprávnené na pod-
nikanie, ktoré prevádzkujú  
malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia na území mesta Se-
reď, aby najneskôr do 15.  feb-
ruára  2020   oznámili na MsÚ 
v Seredi, oddelení životného 
prostredia, údaje potrebné 
pre výpočet poplatku za zne-
čisťovanie ovzdušia na rok 
2020 podľa skutočnosti roku 
2019.

Splnenie tejto oznamo-
vacej povinnosti vyplýva zo 
zákona č. 401/1998 Z. z. o  po-
platkoch   za znečisťovanie 
ovzdušia v  platnom zne-
ní a  Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Sereď   č. 
4/2017 o  poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia malý-
mi zdrojmi znečisťovania 
ovzdušia na území mesta Se-
reď. Táto povinnosť sa netýka 
rodinných domov.

Oznámenie podávajú práv-
nické osoby  a  fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie 
za každý malý zdroj znečis-
ťovania ovzdušia osobitne. 
Za malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia sa v  podmienkach 
mesta Sereď považujú pre-

vádzky s  kotolňami na pev-
né, kvapalné a plynné palivo 
so súhrnným tepelným prí-
konom do 0,3 MW (300 kW) 
a ostatné technologické cel-
ky nepatriace do kategórie 
veľkých a  stredných zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ako 
sú skládky palív, surovín, 
produktov, odpadov,   zaria-
denia 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 znečis-
ťovanie ovzdušia“ je možné 
vyzdvihnúť si na oddelení 
životného prostredia MsÚ 
v  Seredi alebo v  elektronic-
kej podobe na internetovej 
stránke mesta www.sered.sk 
v  sekcii „TLAČIVÁ, ŽIADOS-
TI“.

 oddelenIe žIvotného  
prostredIa

Štatistika obyvateľstva 
v roku 2019

VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV 
MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA 
OVZDUŠIA
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Program 1: Rozvoj mesta 
 

Porovnanie s rokom 2019 2019 2020 

Rozpočet programu: 830 665 1 269 660 
 
 
1. Doprava 
Bežné výdavky vo výške 283 000 sú určené na: 

 opravy  a údržbu  miestnych  komunikácií 
 na  vodorovné a zvislé dopravné značenie 
 čistenie uličných vpustov 
 na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď 
 zimnú údržbu 
 odvádzanie dažďových vôd z komunikácií + stočné. 

 
Čiastka 140 760 je na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na prevádzkovanie mestskej 
hromadnej dopravy v meste Sereď. Zahŕňa to už aj výluku železničného mostu pre automobily nad 3,5 tony  
počas celého roku 2020. 
               
Kapitálové výdavky: 
 

 vybudovanie parkoviska a parčíka na ul. Vinárska a Kostolná pri Sokolovni a Fare = 53 000 
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 vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie pri železničnej stanici = 30 000 
 

 

 vybudovanie nového chodníka na ul. Trnavská = 42 000 
 

  

 rekonštrukcia a modernizácia komunikácie na Kuzmányho ulici pri poliklinike = 77 000  
 rekonštrukcia modernizácia komunikácie na Vážskej ulici = 115 000  
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2. Výstavba a územné plánovanie 
Bežné výdavky v sume 36 300 na správu bytov a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku a M. R. Štefánika a  
rámci výdavkov tohto programu je rozpočtovaná čiastka 25 000 na opravu a údržbu bytov na Trnavskej ulici. 
Čiastka 15 000 je určená na geodetické práce,  odborné štúdie, poplatky potrebné pri príprave investícií mesta. 
90 000 je určených na opravy a údržbu budov v majetku mesta a 5 200 na spotrebu elektrickej energie 
a opravy čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová 
a Priemyselná a tiež na nákup materiálu (evidenčné čísla).   
Čiastka 25 500 na opravy pamiatok Kalvárie v H. Čepeni a sv. Vendelína (pri bývalej Rybe). Obe rekonštrukcie 
po dohode a finančnej spoluúčasti majiteľa.  
 

 
 
Spotrebu energií v kaštieli a prevádzka amfiteátra 6 600. Výdavky na verejného osvetlenia v meste sú 
rozpočtované v čiastke 91 300. 
 
Kapitálové výdavky: 

 na nákup mobilných toaliet do amfiteátra 30 000 

 

 na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie 30 000 
o napríklad na zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, 

kanalizácie bytového domu Čepenská 4305 
o spoluúčasť mesta na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od 

mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď 
o príprava koncertnej sály pre ZUŠ 

 na spoluúčasť pri investičných projektoch na rekonštrukcii kaštieľa 180 000  
o Program 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok – mesto Sereď podalo 
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žiadosť na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a časťou 
južného krídla kaštieľa, stavebné práce na južnom krídle kaštieľa 

o  Nórske fondy na obnovu prízemia južnej časti západného krídla kaštieľa v Seredi  
 na II. etapu osvetlenia Zámockého parku 18.000 – investícia je potrebná pre organizovanie Seredského 

hodového jarmoku 
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o  Nórske fondy na obnovu prízemia južnej časti západného krídla kaštieľa v Seredi  
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Program 3: Životné prostredie 
Porovnanie s rokom 2019 2019 2020 

Rozpočet programu: 1 396 655 2 044 746 

 
Čistota verejných priestranstiev (41 hektárov) zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 466 955 spojené so 
zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba 
pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby). 
Ochrana verejného zdravia zahŕňa výdavky na  celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskovísk a dopadových 
plôch na území mesta Sereď, výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď a postreky kríkových 
skupín a stromov na území mesta Sereď v celkovej  čiastke 5 500.  
 
Odpadové hospodárstvo 

 nákup materiálu – najmä odpadových nádob (hnedých na BRO a čiernych na komunálny odpad), 
transparentných a farebných  vriec na triedený zber odpadov 28 500,  

 opravy a údržba  zberných stanovíšť 2 000, 
 nájmy pozemkov cintorína (ŽSR) a časti zberného dvora (PF SR)  predstavujú čiastku 4 010,  
 590 000 na všeobecné služby súvisiace s odpadmi, v tom: 

o na čistenie verejných priestranstiev a odstraňovanie čiernych skládok 20 000, 
o odvoz odpadov zo stanovíšť od bytových domov a rodinných domov 225 000, 
o odvoz odpadov zo zberného dvora 55 000, 
o triedenie BRO odpadu 35 000, 
o uloženie odpadu na skládke odpadov 255 000 (v tom aj poplatok podľa % miery vytriedenia 

odpadov v meste), 
 výdavky na propagáciu – čiastka 4 500,  
 výdavky na prevádzku mechanizmov v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 19 050.  

 
Mestské pohrebiská 
Bežné výdavky na prevádzku a údržbu mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni v čiastke  33 404. 
V tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka 3 000.  

Kapitálové výdavky – nákup katafalku v čiastke 5 604 
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Vytvorenie prírodného cintorína - vsypová lúka v starej časti pohrebiska na Kasárenskej ul.: 

 

Starostlivosť a zeleň a ihriská v čiastke 130 100  na údržbu  parkov a ostatnej verejnej zelene – 6 x 
kosenie za rok, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov 
a kríkov a nevyhnutné výruby v stromov v sťažených podmienkach.  
Na nákup materiálu, údržbu detských ihrísk a získanie inšpekčných certifikátov na zavedenie detského 
ihriska do prevádzky  je vyčlenených 35 000. 
 
Kapitálové výdavky: 

 51 900 na nákup 2 ojazdených automobilov zn. Piaggio (plošina a vozidlo slúžiace na polievanie) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 vybudovanie zemných trampolín zámockom parku pri detskom ihrisku je rozpočtovaná čiastka 5 000  
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  na  realizáciu projektu „Rekonštrukcie vnútrobloku D. Štúra“ je rozpočtovaná čiastka 271 902 

 
 čiastka 19 000 je na vybudovanie 2 prístreškov na bicykle (jeden pri vlakovej stanici a druhý pre 

návštevníkov kostola a Sokolovne, cestujúcich autobusmi – na križovatke ulíc Vinárska a Kostolná). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 na rekonštrukciu a modernizáciu trhoviska na Mlynárskej 
ulici je rozpočtovaná čiastka 275 000 (zahŕňa aj spevnené plochy, detské ihrisko a i.) 
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 revitalizácia verejného priestoru pri mestskej poliklinike na križovatke ulíc Kuzmányho a Ivana Krasku 
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Program 3: Životné prostredie 
Porovnanie s rokom 2019 2019 2020 

Rozpočet programu: 1 396 655 2 044 746 

 
Čistota verejných priestranstiev (41 hektárov) zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 466 955 spojené so 
zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba 
pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby). 
Ochrana verejného zdravia zahŕňa výdavky na  celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskovísk a dopadových 
plôch na území mesta Sereď, výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď a postreky kríkových 
skupín a stromov na území mesta Sereď v celkovej  čiastke 5 500.  
 
Odpadové hospodárstvo 

 nákup materiálu – najmä odpadových nádob (hnedých na BRO a čiernych na komunálny odpad), 
transparentných a farebných  vriec na triedený zber odpadov 28 500,  

 opravy a údržba  zberných stanovíšť 2 000, 
 nájmy pozemkov cintorína (ŽSR) a časti zberného dvora (PF SR)  predstavujú čiastku 4 010,  
 590 000 na všeobecné služby súvisiace s odpadmi, v tom: 

o na čistenie verejných priestranstiev a odstraňovanie čiernych skládok 20 000, 
o odvoz odpadov zo stanovíšť od bytových domov a rodinných domov 225 000, 
o odvoz odpadov zo zberného dvora 55 000, 
o triedenie BRO odpadu 35 000, 
o uloženie odpadu na skládke odpadov 255 000 (v tom aj poplatok podľa % miery vytriedenia 

odpadov v meste), 
 výdavky na propagáciu – čiastka 4 500,  
 výdavky na prevádzku mechanizmov v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 19 050.  

 
Mestské pohrebiská 
Bežné výdavky na prevádzku a údržbu mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni v čiastke  33 404. 
V tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka 3 000.  

Kapitálové výdavky – nákup katafalku v čiastke 5 604 
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skupín a stromov na území mesta Sereď v celkovej  čiastke 5 500.  
 
Odpadové hospodárstvo 

 nákup materiálu – najmä odpadových nádob (hnedých na BRO a čiernych na komunálny odpad), 
transparentných a farebných  vriec na triedený zber odpadov 28 500,  

 opravy a údržba  zberných stanovíšť 2 000, 
 nájmy pozemkov cintorína (ŽSR) a časti zberného dvora (PF SR)  predstavujú čiastku 4 010,  
 590 000 na všeobecné služby súvisiace s odpadmi, v tom: 

o na čistenie verejných priestranstiev a odstraňovanie čiernych skládok 20 000, 
o odvoz odpadov zo stanovíšť od bytových domov a rodinných domov 225 000, 
o odvoz odpadov zo zberného dvora 55 000, 
o triedenie BRO odpadu 35 000, 
o uloženie odpadu na skládke odpadov 255 000 (v tom aj poplatok podľa % miery vytriedenia 

odpadov v meste), 
 výdavky na propagáciu – čiastka 4 500,  
 výdavky na prevádzku mechanizmov v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 19 050.  

 
Mestské pohrebiská 
Bežné výdavky na prevádzku a údržbu mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni v čiastke  33 404. 
V tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka 3 000.  

Kapitálové výdavky – nákup katafalku v čiastke 5 604 
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Program 3: Životné prostredie 
Porovnanie s rokom 2019 2019 2020 

Rozpočet programu: 1 396 655 2 044 746 

 
Čistota verejných priestranstiev (41 hektárov) zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 466 955 spojené so 
zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba 
pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby). 
Ochrana verejného zdravia zahŕňa výdavky na  celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskovísk a dopadových 
plôch na území mesta Sereď, výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď a postreky kríkových 
skupín a stromov na území mesta Sereď v celkovej  čiastke 5 500.  
 
Odpadové hospodárstvo 

 nákup materiálu – najmä odpadových nádob (hnedých na BRO a čiernych na komunálny odpad), 
transparentných a farebných  vriec na triedený zber odpadov 28 500,  

 opravy a údržba  zberných stanovíšť 2 000, 
 nájmy pozemkov cintorína (ŽSR) a časti zberného dvora (PF SR)  predstavujú čiastku 4 010,  
 590 000 na všeobecné služby súvisiace s odpadmi, v tom: 

o na čistenie verejných priestranstiev a odstraňovanie čiernych skládok 20 000, 
o odvoz odpadov zo stanovíšť od bytových domov a rodinných domov 225 000, 
o odvoz odpadov zo zberného dvora 55 000, 
o triedenie BRO odpadu 35 000, 
o uloženie odpadu na skládke odpadov 255 000 (v tom aj poplatok podľa % miery vytriedenia 

odpadov v meste), 
 výdavky na propagáciu – čiastka 4 500,  
 výdavky na prevádzku mechanizmov v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 19 050.  

 
Mestské pohrebiská 
Bežné výdavky na prevádzku a údržbu mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni v čiastke  33 404. 
V tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka 3 000.  

Kapitálové výdavky – nákup katafalku v čiastke 5 604 
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Program 4: Vzdelávanie a mládež 
 

 

Porovnanie s rokom 2019 2019 2020 

Rozpočet programu: 6 870 520 7 378 986 
 

 Základné školy (ZŠ Jana Amosa Komenského a ZŠ Juraja Fándlyho) – 2 718 591. Sú to najmä 
osobné náklady na prevádzku základných škôl, na zabezpečenie vyučovacieho procesu – 1 236 detí.   

 

 Materské školy – MŠ Komenského (Komenského A a B, Podzámska a Murgašova) a MŠ D. Štúra 
(D. Štúra, Pažitná, Fándlyho a Cukrovarská) – 1 566 816 osobné a prevádzkové náklady na 
výchovnovzdelávací proces 484 detí.  
 

 Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa 468 496 na osobné a prevádzkové náklady 
pre dosiahnutie rozvoja umeleckého vzdelávania 515 detí, žiakov a dospelých   
 

 Centrá voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského a CVČ ZŠ Juraja Fándlyho čiastka vo výške 
159 930 na zvyšovanie kvality poskytovanej  výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti 
pre 554 deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase v 20 záujmových útvaroch.   
 

 Čiastka 380 118 pre Školské kluby detí ZŠ Komenského, ZŠ Fándlyho a pri CZŠ Sv. Cyrila 
a Metoda na vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie 
a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov 560 žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  
 

 Výdavky vo výške 182 804 na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-
pedagogického poradenstva v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 Školským jedálňam na ZŠ Fándlyho a pri ZŠ Komenského poskytujúcim komplexné služby v 
oblasti stravovania čiastku 822 421 na osobné náklady a prevádzku jedální. Potenciálny počet  
stravujúcich sa žiakov v roku 2020 je 1 481. Predpokladaný počet skutočných stravníkov je 975. 

 

 Spoločný školský úrad pre 8 obcí z okolia Serede čiastku 16.000 na výdavky na osobné 
náklady, tovary a služby. V roku 2020 plánujeme ešte zvýšiť tieto náklady prijatím ďalšieho 
zamestnanca. 

 

 Výdavky mesta Sereď vo výške 18 500 na zabezpečenie aktivít :  
o Knihy pre prvákov ZŠ 
o Majstrovstvá mesta v SUDOKU 
o Deň učiteľov 
o Oceňovanie najlepších žiakov 
o Otvorenie školského roku 
o Knižné hody 
o spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, 

ceny, a pod.)  

Rozpočet MESTA SEREĎ na rok 2020 v €  
 
 

https://www.sered.sk/s131_rozpocty 

 Na dotácie pre ďalšie voľno-časové aktivity občianskych združení čiastku 40 000 
 

 Oprava, údržba a rekonštrukcia školských zariadení vo výške 1 005 310. V tom: 
o bežné výdavky na prevádzku a údržbu v čiastke 332 367 

o kapitálové výdavky: 

 Zastrešený prechod medzi budovou A a B na ZŠ KOM 35 000  

 Rekonštrukcia elektrických rozvodov na MŠ Murgašovej ulici 31 000 

 Vyregulovanie prívodu tepla v budovách ZŠ JAK a Cirkevnej ZŠ 110 000  

 Nákup uč. pomôcok ZUŠ 7 000  

 Rozšírenie Materskej školy D.Štúra  345 084   

 Vybavenie nových tried na MŠ DŠ 80 000  

 Vybavenie učební ZŠ KOM 64 859  
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Program 4: Vzdelávanie a mládež 
 

 

Porovnanie s rokom 2019 2019 2020 

Rozpočet programu: 6 870 520 7 378 986 
 

 Základné školy (ZŠ Jana Amosa Komenského a ZŠ Juraja Fándlyho) – 2 718 591. Sú to najmä 
osobné náklady na prevádzku základných škôl, na zabezpečenie vyučovacieho procesu – 1 236 detí.   

 

 Materské školy – MŠ Komenského (Komenského A a B, Podzámska a Murgašova) a MŠ D. Štúra 
(D. Štúra, Pažitná, Fándlyho a Cukrovarská) – 1 566 816 osobné a prevádzkové náklady na 
výchovnovzdelávací proces 484 detí.  
 

 Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa 468 496 na osobné a prevádzkové náklady 
pre dosiahnutie rozvoja umeleckého vzdelávania 515 detí, žiakov a dospelých   
 

 Centrá voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského a CVČ ZŠ Juraja Fándlyho čiastka vo výške 
159 930 na zvyšovanie kvality poskytovanej  výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti 
pre 554 deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase v 20 záujmových útvaroch.   
 

 Čiastka 380 118 pre Školské kluby detí ZŠ Komenského, ZŠ Fándlyho a pri CZŠ Sv. Cyrila 
a Metoda na vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie 
a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov 560 žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  
 

 Výdavky vo výške 182 804 na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-
pedagogického poradenstva v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 Školským jedálňam na ZŠ Fándlyho a pri ZŠ Komenského poskytujúcim komplexné služby v 
oblasti stravovania čiastku 822 421 na osobné náklady a prevádzku jedální. Potenciálny počet  
stravujúcich sa žiakov v roku 2020 je 1 481. Predpokladaný počet skutočných stravníkov je 975. 

 

 Spoločný školský úrad pre 8 obcí z okolia Serede čiastku 16.000 na výdavky na osobné 
náklady, tovary a služby. V roku 2020 plánujeme ešte zvýšiť tieto náklady prijatím ďalšieho 
zamestnanca. 

 

 Výdavky mesta Sereď vo výške 18 500 na zabezpečenie aktivít :  
o Knihy pre prvákov ZŠ 
o Majstrovstvá mesta v SUDOKU 
o Deň učiteľov 
o Oceňovanie najlepších žiakov 
o Otvorenie školského roku 
o Knižné hody 
o spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, 

ceny, a pod.)  

Čarovná predvianočná atmo-
sféra   seredského kaštieľa sa 
v plnej kráse ukázala návštev-
níkom v sobotu 21. decembra. 
Za nápadom zorganizovať 
podujatie pred príchodom 
najkrajších sviatkov v  roku 
stálo OZ Vodný hrad, Skauti 
Sereď, KC PRIESTOR a Mladá 
Sereď.

V tento deň bolo počasie 
vonku upršané a vôbec nena-
značovalo december či blížia-
ce sa Vianoce. Napriek tomu 
do bastióna prišlo mnoho 
návštevníkov, nakoľko sa pod-
ujatie takéhoto typu v našom 
meste konalo po prvýkrát. 
Organizátori sa rozhodli spo-
jiť predvianočný čas s  histo-
rickými priestormi kaštieľa. 
Návštevníkov čakal hudobný 
koncert klavírneho virtuóza 
Norberta Daniša, ručne robe-
né produkty od miestnych 
umelkýň, varené vínko aj 
skvelé domáce lokše. 

Atmosféru podujatia naj-
lepšie vystihla jedna z  náv-
števníčok Jana Alnadi, ktorá 
v bastióne ponúkala návštev-

níkom svoje vlastnoručne 
vyhotovené výrobky:  „Kul-
túrne vystúpenia spojené s 
predvianočným predajom 
handmade výrobkov v pro-
stredí starobylého kaštieľa 
mali svoje čaro. Hra klavíra 
a rytmické aj melancholic-
ké tóny vianočných piesní 
sa prelínali s veselou vravou 
ľudí a smiechom detí a v duši 
vyvolávali pokoj a pohodu. 

Celý priestor osvetľovali žia-
rovky a plamienky sviečok a 
kahančekov. Ľudia ešte doku-
povali drobnosti pre svojich 
blízkych a v očiach som im 
videla radosť a očakávanie, 
ako sa zatvária tí obdarovaní. 
Chválim všetkých, ktorí toto 
čarovné popoludnie zorgani-
zovali a dúfam, že takých bude 
viac.“  

          Iveta tóthová

Cyklistický klub AB Sereď  v 
spolupráci s  Retro café  uspo-
riadali aj tento rok charitatív-
nu zbierku, ktorej výťažok bol 
určený pre opustené a týrané 
zvieratá. Zbierka trvala nie-
koľko dní a pre zvieratá s ne-
ľahkým osudom mohli ľudia 
darovať granulky, konzervy, 
deky, misky alebo čistiace pro-
striedky.  Vyvrcholením dob-
ročinnej akcie bol VIANOČNÝ 
BEH, ktorý sa konal 24. decem-
bra. Štart sa konal na Námestí 
slobody, kde všetkých pozdra-
vil primátor mesta Martin 
Tomčányi a organizátor Tibor 
Nešťák. Obaja nielen poďako-
vali prítomným športovcom 
za účasť na vianočnom behu 
ale všetkým ľuďom za po-
moc psíkom, ktorí nemajú to 

šťastie žiť v milujúcej rodine. 
Po spoločnom fotografovaní 
sa bežci vybrali na niekoľko-

kilometrový rekreačný beh po 
cyklotrase.

          Iveta tóthová

Predvianočná atmosféra v bastióne

Vianočný beh spojený so zbierkou 
pre týrané a opustené zvieratá

v novembri 2019
Ružena Ošvarthová (1927), Marián Lehocký (1959), Ján Slabý (1948), Edita Takáčová 
( 1940), Irena Fraňová ( 1930), Marta Svátková (1958),  Ján Matúš (1943),  Júlia Šubová (1942)

v decembri 2019
Ľudmila Barteková (1961),  Mgr. Helena Paštéková (1942), Ambróz Lukačovič (1927),  Jozef 
Čačaný (1939), Darina Eliašová (1957), Štefan Virág (1947), Bohuš Navrátil ( 1964), Ján Svátek 
(1959), Zuzana Šúriková (1936), Milan Martinkovič (1941), Marta Bartovičová (1936), Mária 
Mravcová (1952),  Mária Valenčíková (1924),  Veronika Šranková (1927),  Božena Kupková 
(1933), František Olša (1932),  Hedviga Gabrišová (1937),  Oľga Vargová (1934),  Jaroslav Farský 
(1954), Martina Haberlandová (1973), Eva Chlaňová (1944), Jozef Varga (1962), Viera Dudášo-
vá (1958)

v januári 2020  
Vincent Búran (1932), Miroslav Smrkal (1955), Eva Pirohová (1952)
 
 česť Ich pamIatke!

OPUSTILI NÁS:

V poslednej novembrovej deká-
de boli v divadelnej sále Domu 
kultúry štyri akcie.   V  stredu 
20. novembra to bola verej-
ná diskusia s  názvom „Záleží 
Vám na kaštieli“, 22.novembra     
prednáška a  verejná diskusia 
o  enviromentálnych záťažiach 
a probléme, ktorý predstavuje 6 
miliónov  ton polymetalického 
prachu  známeho  pod ľudovým 
názvom luženec,  a 28. novem-
bra stretnutie predstaviteľov 
ĽSNS s  obyvateľmi Serede.   Na 
každej tejto akcii sa zúčastnil 
určitý počet občanov.   AVATAR 
FEST navštívilo v  Dome kul-
túry 23.-24. novembra niekoľ-
ko stoviek zvedavcov. Druhou 
najväčšou návštevnosťou   (cca 
150) sa môžu pochváliť Kotle-
bovci. O  budúcnosť kaštieľa   
prejavila záujem stovka náv-
števníkov a necelú päťdesiatku 
zaujímalo to, či halda luženca 
bude pri Seredi ďalších 25, či 50 
rokov. 

Porovnanie záujmu obyva-
teľov   o  uvedené akcie dáva 
nelichotivý, ale veľmi pravdivý 
obraz to tom, čo považujeme za 
priority.

Niekoľko otázok. Ak o  nie-
koľko rokov nebudeme mať 
dostatok pitnej vody a znečis-
tené ovzdušie nebude dýcha-
teľne, aká dôležitá pre život 
bude nejaká politická strana 
v NR SR? Kto bude mať záujem 
chodiť obdivovať rekonštruo-
vaný kaštieľ ? Naozaj si niekto 
myslí, že otrávené telá dokáže-
me zregenerovať pod drevenou 
pyramídou pri počúvaní mono-
tónnej relaxačnej hudby?  Eko-
nomika či silnie alebo slabne 
tlačí investorov stále do  vyššej 
produkcie. Spotreba   tovarov 
rastie a  úmerne k  nej rastie aj 
množstvo odpadu. 

Bod zlomu nastane vraj asi 
o  10 rokov. Silnejúce znečiste-
nie zeme a zmena klímy budú 
znamenať úplne nové pod-

mienky pre existenciu. Nostal-
gicky si spomínam na vtip, kto-
rý koloval v čase dohárajúceho 
socializmu a jeho interpretáciu  
neoficiálnou propagandou.. Loď 
sa potápa, ale na prvej palube 
sa tancuje. Pointa tohto vtipu 
platí, žiaľ, aj dnes. Požičiavame 
si,   spotrebúvame,  míňame aj 
na to, čo nepotrebujeme ne-
vyhnutne. Len aby sme mali. 
Sviatky radosti sme zamenili 
za sviatky hojnosti  a  svoju bu-
dúcnosť vidíme v  napĺňaní na-
šej predstavy o blahobyte.

Ak si myslíte, že v  ten pia-
tok 22.11.2019 v divadelnej sále 
o niečo naozaj išlo, venujte pro-
sím pozornosť  videám tu uve-
deným.
https://www.youtube.com/
watch?v=WZAa1c2bWJ0
https://www.youtube.com/
watch?v=DCffIEZylvU
https://www.youtube.com/
watch?v=xQk0WGidhpY

    Ľubomír veselIcký

Zabijeme sa sami?
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Čierne skládky

Ohlásené a odstránené čierne skládky za rok 2019:

V  roku 2019 sme v  meste Se-
reď zaznamenali okolo desať 
nelegálnych skládok odpadu, 
z toho tri nám nahlásil Okres-
ný úrad Galanta, odbor starost-
livosti o  životné prostredie. 
V  prevažnej väčšine boli nele-
gálne skládky tvorené zmeso-
vým komunálnym odpadom a 
bioodpadom. Mestu sa podari-
lo odstrániť ich prevažnú časť 
na vlastné náklady.

Nelegálne skládky majú 
viacero negatívnych vplyvov 
na krajinu, životné prostredie 
a zdravie ľudí. Ich pôsobením 
dochádza ku kontaminácii 
pôdy, ovzdušia, vodného a les-
ného ekosystému ako aj zdro-
jov pitnej vody pre miestne 
obyvateľstvo. Dažďová voda 
vymývaním škodlivých látok 
z odpadov spôsobuje ich prie-
nik do pôdy a podzemných vôd. 
Ťažké kovy vo vode sa môžu 

ľahko dostať do tela človeka 
a  zvieraťa, čím ohrozujú ich 
zdravie. 

Prípadným horením nele-
gálnej skládky často dochá-
dza k znečisťovaniu ovzdušia. 
Ďalšími negatívnymi vplyvmi 
výskytu opusteného odpadu je 
šírenie rezistentných druhov 
baktérii a inváznych druhov 
rastlín, priama strata dru-
hotných surovín, znižovanie 
atraktivity lokality a synantro-
pizácia tzn. priťahovanie škod-
cov k ľudským obydliam.

V katastrálnom území mes-
ta Sereď bol najväčší výskyt 
nelegálnych skládok zazname-
naný v  záhradkárskej oblasti. 
V  priebehu mesiaca marec sa 
v  nej odstraňovali dve čierne 
skládky tvorené zmesovým ko-
munálnym odpadom a  biood-
padom. Čistenie trvalo niekoľ-
ko dní, ale už po pár hodinách 

sa našiel niekto, kto umiestnil 
plastové vrece s  bioodpadom 
na vyčistené priestranstvo. 
Možno sám nevedel, že plasto-
vé vrece sa v prírode rozkladá 
550 rokov.

Čierne skládky sú už roky 
jedným z najzávažnejších 
problémov v oblasti životné-
ho prostredia. Vznikajú všade 
okolo nás a ich zakladatelia sú 
v mnohých prípadoch nepou-
čiteľní a ignorantskí. Zvýšené 
náklady mesta na odstraňova-
nie čiernych skládok sa môžu 
premietnuť  vo výške miestne-
ho poplatku. Obyvatelia mesta 
Sereď a  podnikatelia, ktorých 
prevádzka sa nachádza v  k. ú. 
mesta Sereď môžu na Zbernom 
dvore odovzdať niektoré zložky 
komunálnych odpadov. Sys-
tém zberu odpadov na Zber-
nom dvore je zverejnený na 
web stránke mesta.

Záhradky - skládka zmesového komunálneho odpadu Priemyselná ulica – skládka zmesového komunálneho odpadu

Za zámockým parkom – skládka zmesového komunálneho odpadu

Pod železničným mostom – skládka zmesového komunálneho odpadu

Záhradky – skládka bioodpadu

Horný Čepeň – skládka zmesového komunálneho odpadu
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V závere novembra bojovali 
seredskí taekwondisti na maj-
strovstvách Slovenska 2019 v 
Nitre. Proti tímom zo západ-
ného aj východného Sloven-
ska postavili mladý tím, ktorý 
však zápasil veľmi statočne.

16-členný výber Serede bol 
až na jednu výnimku tvorený 
žiakmi a juniormi, nádej tak 
bola vložená najmä do rúk 
mladej generácie. Cieľ bol opäť 
jasný – úspešne ukončiť ka-
lendárny rok 2019 a naďalej sa 
držať na najvyšších priečkach 
v rámci slovenského taekwon-
da. Majstrovstvá Slovenska 
bývajú už tradične rozdelené 
na dve časti, kde jedna časť, 
tzv. majstrovská, je určená pre 
držiteľov vyšších technických 
stupňov a druhá časť je pre za-
čiatočníkov s najnižšími pás-
mi. Sereď mala svoje zastúpe-
nie v oboch častiach.

V technických zostavách 
tentokrát Seredčania získa-
li 10 medailí. Spomedzi žia-
kov bol najúspešnejší Patrik 
Hrdlovič, za žiačky si hneď 
na svojej prvej súťaži zlato 
odniesla Adriána Kucejová a 
medzi juniorkami (14-17) vy-
hrala svoju kategóriu Valéria 
Sárkányová.

Ešte úspešnejší boli v 

disciplíne sparing, kde sa 
ich zisk medailí vyšplhal až 
na číslo 14. Väčšina z týchto 
medailí bola navyše zlatého 
lesku. V žiackych divíziách 
svoje kategórie ovládli Si-
mon Rajský, Samuel Ruman, 
Oliver Rumanovský a Martin 
Švanda. Za žiačky už svoje 
druhé zlato pridala Adriána 
Kucejová a rovnako úspešná 
bola aj už ostrieľaná pretekár-
ka Michaela Šuláková. Medzi 
juniormi sa vo svojej váhovej 
kategórii stal majstrom Slo-
venska Kristian Georgiev a 
titul získal aj jediný dospelý 
súťažiaci v tíme Serede – Juraj 

Kollár. Ten navyše do svojej 
medailovej zbierky pridal aj 
ďalšie zlato, keď medzi vete-
ránmi (40+) uspel v disciplíne 
silové prerážanie. Za svoje vý-
sledky napokon získal aj po-
hár pre najlepšieho veterána 
súťaže.

Seredský tím získal na Maj-
strovstvách Slovenska 2019 
dokopy 25 medailí a pri zráta-
ní výsledkov z oboch častí sú-
ťaže sa stal druhým najúspeš-
nejším klubom!

Cieľom do budúceho roku 
bude ešte vylepšiť postavenie 
klubu v celkových umiest-
neniach a zároveň pridať 

do tímu viac súťažiacich v 
kategóriách juniorov a do-
spelých, čím sa bude naďalej 
zvyšovať kvalita a konkuren-
cieschopnosť seredského ta-
ekwonda.

Výsledky
1. miesto: Kristian Georgiev 

(sparing), Patrik Hrdlovič (zo-
stavy), Juraj Kollár (sparing, 
silové prerážanie), Adriána 
Kucejová (zostavy, sparing), 
Simon Rajský (sparing), Sa-
muel Ruman (sparing), Oli-
ver Rumanovský (sparing), 
Valária Sárkányová (zostavy), 
Michaela Šuláková (sparing), 
Martin Švanda (sparing)

2. miesto: Tomáš Dušeci-
na (sparing), Patrik Hrdlovič 
(sparing), Ľubomír Králik 
(sparing), Alex Georgiev (zo-
stavy), Simon Rajský (zosta-
vy), Matúš Stejskal (sparing), 
Ema Valenčíková (zostavy)

3. miesto: Alex Georgiev 
(sparing), Kristian Georgiev 
(zostavy), Juraj Kollár (zo-
stavy), Karolína Kubalíková 
(sparing), Michaela Šuláková 
(zostavy), Ema Valenčíková 
(sparing)

Ďalšie ocenenie   Juraj Kol-
lár – najlepší veterán súťaže.

        taekwon-do klub 
sereď

Majstrovstvá Slovenska v taekwonde - 25 seredských medailí 

Ohlásené a odstránené čierne skládky za rok 2019:

Horný Čepeň – skládka objemného odpaduŽelezničná trať vedľa Pribinovej ul. – skládka bioodpadu a zmesového 
komunálneho odpadu

Aj tento rok zorganizo-
val Seredský spolok zim-
ných plavcov v  spolupráci 
s  mestom Sereď celoslo-
venské stretnutie otužilcov, 
ktoré sa uskutočnilo v se-
redskom campingu v nede-
ľu 8. decembra.   Podujatia 
sa zúčastnilo 130 plavcov z 
blízkeho aj vzdialenejšie-
ho okolia. Medzi nimi boli 
otužilci z Bratislavy, Pieš-
ťan, Šale, Hlohovca, Šimtavy, 
Senca či Trnavy a Vrbového.  

Podujatie začalo spoloč-
ným nástupom a príhovo-
rom jednej z organizáto-
riek   Zuzany Kubányiovej, 
ktorá okrem iného poveda-
la:  “Teší nás, že sa každo-
ročne zvyšuje záujem o toto 
podujatie, čo sa prejavilo aj 
v našich radoch. Máme me-
dzi sebou veľa nováčikov, 
ktorí sa chcú venovať otu-
žovaniu aj takým spôsobom 
ako je plávanie v ľadových 
vodách.”

  Slova sa ujal aj primátor 
mesta Sereď Martin Tomčá-

nyi, ktorý neskrýval radosť 
z hojnej účasti tohto vydare-
ného podujatia.

Po spoločne zaspievanej 
hymne zimných plavcov 
účastníci vstúpili do ľado-
vých vôd Váhu. K dispozícii 
mali tri dĺžky trás: 100m, 
500m, 750m a 1000m. Jedna 
z účastníčiek Margaréta Lu-
káčová zo Šale nám prezra-
dila, že sa otužovaniu neve-
nuje veľmi dlho, ale podľahla 
zimnému plávaniu   a pozi-
tívne účinky skutočne cíti 
na svojom zdraví. Ďalší pla-
vec Marek Mikuláš zo Serede 
sa naopak plávaniu venuje 
niekoľko rokov a môže také-
to otužovanie iba odporučiť.

Celé podujatie malo aj 
dobročinný charakter. Ľubo-
voľným príspevkom mohli 
účastníci prispieť malému 
Tobiaskovi, ktorý sa narodil 
s Downovým syndrómom, 
ako aj ochorením srdiečka 
a v najbližšej dobe ho čaká 
operácia.  

 Iveta tóthová

oddelenIe žIvotného  prostredIa

Celoslovenské 
stretnutie zimných 
plavcov v Seredi
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Mrazivé dni na začiatku prvej 
dekády decembra 1805 po-
skytli obyvateľom trhového 
mestečka Szered nezvyčajné 
predstavenie. Medzi 11. a 13. 
decembrom 1805 sa mestom 
niesol dupot kopýt tisícok 
koní, na ktorých po krvavej 
bitke pri Slavkove, ktorá ne-
skôr dostala prívlastok Bitka 
troch cisárov, tiahli na východ 
ruskí dragúni, husári a  kozá-
ci.  Celkový počet jazdcov, ktorí 
v januári 1805 prechádzali cez 
Sereď, pritom podľa rôznych 
zdrojov mohol dosiahnuť až 
9000. V  každom prípade to 
bolo úctyhodné číslo.

V auguste 1805  sa Rakúsko, 
Veľká Británia, Rusko, Švédsko 
a  Neapolská republika spo-
jili   v  tzv. 3. koalíciu s cieľom 
spoločne bojovať proti Fran-
cúzsku pod vedením Napole-
ona Bonaparteho. Francúzom 
sa podarilo 20. októbra 1805 
obkľúčiť pri Ulme 40 000 ra-
kúskych vojakov pod velením 
rakúskeho podmaršala Karla 
Macka, ktorý sa vzdal. 13. no-
vembra 1805 Francúzi vtiahli 
do Viedne. 24. novembra obsa-
dilo 9000 Francúzov Bratisla-
vu a jazdecké hliadky prenikli 
k Raabu (dnes Györ), Trnave 
a Trenčínu,  cez Holíč prenik-
lo z  Moravy na Záhorie okolo 
400 jazdcov.   28. novembra 
dosiahol počet francúzskych 
vojsk III. armádneho zboru 
pod velením maršala Davou-
ta v  Bratislave 11 000 mužov, 
z toho asi 1000 jazdcov s jed-
nou delostreleckou kolónou. 
Jazdecké jednotky III. armád-
neho zboru, ktorým velil bri-
gádny generál Jean-Baptiste 
Viallanes, obsadili pred bitkou 
aj Sereď. 29. novembra si uhor-
ský palatín arcivojvoda Jozef 
Habsburský, brat cisára Fran-
tiška I., zapísal do denníka: 
„Kuriér od majora Büttnera 
hlásil, že 28. novembra bolo vi-
dieť Francúzov pri Lanschitzi 
(dnes Bernolákovo), preto sa 
stiahol za Váh a pozoruje most 
v Seredi a prechod cez Váh 
pri Dlhej nad Váhom.“ Major 
barón Büttner, dôstojník Ge-
nerálneho štábu rakúskej ar-
mády, bol poverený velením 
ochrannému kordónu okolo 
Bratislavy. 2. decembra hlá-
sil, že Francúzi sú už v Seredi 
a Hlohovci, obsadili mosty, a 
preto zaujal nové postavenia 
za riekou Nitra, aby bol v spo-
jení s Komárnom a mal voľnú 
ústupovú cestu. Spojená rus-
ko-rakúska armáda v počte 
približne 90 000 mužov sa pre-
sunula na Moravu do priesto-
ru západne od Slavkova a ob-
sadila výšiny nad obcou Prace. 
Francúzske vojská disponova-
li asi 75 000 vojakmi. Hlavné 
sily spojencov pred svitaním 
2. decembra 1805 zaútočili na 
slabšie pravé krídlo francúz-
skej bojovej zostavy. Napoleon 
ich však dočasným ústupom 
vlákal do pasce, početne slab-
šia francúzska armáda ich ob-
kľúčila a on v  , dosiahol svoje 
najslávnejšie víťazstvo. Fran-
cúzov stálo približne 9 000 

padlých a ranených vojakov. 
Straty ruskej armády dosiahli 
vyše 20 000 a rakúskej takmer 
6000 mužov, z čoho takmer 
12 000 tvorili zajatci. Ruská 
armáda vykazovala aj stratu 
takmer 2400 koní. Hlavný ve-
liteľ ruskej armády generál 
Michail Ilarionovič Kutuzov 
nariadil ústup hlavných síl 
ruskej armády k Hodonínu 
a  cez Holíč do okolia Senice. 
Ústup maskoval generálporu-
čík Pjotr Ivanovič Bagration, 
ktorého zbor tvoril pred bit-
kou predvoj ruskej armády. 
Bagration bojovou činnosťou 
a odrážaním francúzskych 
útokov predstieral, že kryje 
ústup ruských vojsk k Olomo-
ucu a  Těšínu, čím primäl Na-
poleona, aby poslal hlavné sily 
francúzskej armády do okolia 
Prostějova. Francúzi si nesko-
ro uvedomili, že Rusi ustupujú 
cez Hodonín, a tí pred úplným 
zničením unikli cez rieku Mo-
ravu na Záhorie.

8. decembra 1805 bolo pod-
písané prímerie. Maršal Lo-
uis-Nicolas Davout, ktorý 
prenasledoval ustupujúce 
rusko-rakúske vojská, dostal 
rozkaz prerušiť bojovú čin-
nosť. Vo francúzskych rukách 
zostalo Jihlavsko, Znojemsko, 
Brnensko a  časť Olomouc-
ka, pričom demarkačná línia 
viedla po pravom brehu rieky 
Morava, ale Bratislava pripad-
la Francúzom, ako aj Dolné 
a  Horné Rakúsko, Tirolsko, 
Benátky, Korutánsko, Štajer-
sko, Kraňsko, grófstvo Gorica, 
Istria, v Čechách Táborský 
kraj a celé územie na východ 
od cesty z Linza do Tábora. 27. 
decembra 1805 ráno podpí-
sali predstavitelia Rakúska a 
Francúzska v  bratislavskom 
Primaciálnom paláci miero-
vú zmluvu s platnosťou od 26. 
decembra, na základe ktorej 
prišla habsburská monarchia 
o  63  000 km2 územia a  3 mi-
lióny obyvateľov. Okrem toho 
bola povinná zaplatiť vojnové 
reparácie v hodnote 40 milió-
nov florénov.

Rakúsko sa zrieklo spoje-
nectva s Ruskom a ruské voj-
ská  mali opustiť v priebehu 15 
dní Moravu a Uhorsko, Halič v 
priebehu mesiaca. Kvôli krá-
dežiam, drancovaniu, rekvirá-
ciám a podpaľačstvu, ktorého 
sa v novembri 1805 na Morave 
dopúšťala vyhladovaná rus-
ká armáda, panovali obavy, 
že ústup cez toto územie by 
mohol byť vzhľadom na nevô-
ľu obyvateľstva nebezpečný. 
Pretože ruskú armádu nepre-
stajne prenasledovali fran-
cúzske oddiely, požiadal ruský 
cár Alexander I. rakúskeho 
cisára, aby umožnil odchod 
vojsk cez územie Uhorského 
kráľovstva. Vypracovaním 
plánu presunu ruských vojsk 
poveril cisár František I. svoj-
ho brata – palatína arcivoj-
vodu Jozefa. Na hraniciach 
Uhorského kráľovstva stála 
oslabená rozbitá, rozohnaná 
a  morálne rozložená armáda 
bez bojového ducha, snažiaca 

sa zachrániť útekom. Palatín 
spočiatku uvažoval o presune 
vojenských útvarov severnou 
časťou Uhorska cez Myjavu, 
Nové Mesto nad Váhom, Tren-
čín, Žilinu, Čadcu, Jablunkov 
a Těšín, čím by sa skrátil čas 
pochodu do Haliča, odkiaľ 
mohli ľahko dosiahnuť poľ-
ské územia Ruskej ríše. Touto 
trasou sa nakoniec presúvala 
iba cárska garda pod vele-
ním generálporučíka Alexe-
ja Semjonoviča Kologrivova. 
Požiadal rakúskeho Františka 
I., aby ruskému cárovi zdô-
raznil, že v  žiadnom prípade 
nesmie dôjsť k  situácii, aká 
nastala na Morave, kde ruské 
vojská, ktoré zostali 3 dni bez 
proviantu prakticky rozora-
li jej časť.   Vojaci hladovali, 
rovnošaty mali v  žalostnom 
stave, mnohí nemali čižmy 
a  celkovo bol na nich smut-
ný pohľad. Okrem toho boli 
mnohí z nich zranení a chorí. 
Aby mali čo jesť, kradli doby-
tok, rozoberali ploty na oheň, 
niektorí sa kvôli krádežiam 
skrývali v lesoch v okolí Seni-
ce. V obci Nádaš (dnes Trstín), 
ale aj   Mokrom Háji, Kátove, 
Prietržke a Vrádišti došlo k in-
cidentom, ktoré rozhnevali 
miestne obyvateľstvo. Pala-
tín 12. decembra 1805 odišiel 
do Holíča, kde sa nachádzal 
hlavný stan rakúskeho Gene-
rálneho štábu a na druhý deň 
požiadal o  stretnutie s  gene-
rálom Kutuzovom v  Senici. 
Namiesto Kutuzova ho tam 
čakali generáli Peter Kirillo-
vič Essen (1772–1844) a  Peter 
Ivanovič Bagration. Tí pala-
tínovi oznámili, že Kutuzov 
vydal najprísnejšie rozkazy, 
ktorými začal bojovať s  ne-
disciplinovanosťou. Zakázal 
nižším hodnostiam vzďaľovať 
sa počas pochodu, obťažovať 
miestne obyvateľstvo, žiadať 
od vlastníkov čokoľvek na-
vyše a prikazoval obsadzovať 
iba priestory, ktoré určoval 
rozpis. Dôstojníci boli povin-
ní kontrolovať ubytovanie 
svojich podriadených a za-
ujímať sa u majiteľov, či sú s 

nimi spokojní. Presun ruskej 
armády bol organizovaný   po 
kolónach. Palatín ich zozná-
mil s novou pochodovou osou 
a priestormi zastávok na celej 
trase ruskej armády. Palatín 
tiež vymenoval podžupana 
Marmarošskej župy grófa Jo-
zefa Hallera za komisára pre 
Horné Uhorsko a súčasne po-
slal do ostatných žúp pokyny, 
v  ktorých určil, kto a  v  akej 
miere sa má podieľať na záso-
bovaní ruskej armády.

M. I. Kutuzov vydal 7. de-
cembra (25. novembra podľa 
juliánskeho kalendára) 1805 
vojskám ruskej armády roz-
kaz o  organizácii pochodu 
z Holíča do okolia Senice, kto-
rý začal 8. decembra 1805. Na 
pochod vyrazilo okolo 54 000 
ľudí. Piatim peším kolónam 
velili generálporučík Milora-
dovič, generálporučík Doch-
turov, generálporučík gróf 
Langeron, generálporučík 
knieža Bagration a generálpo-
ručík Essen, trom jazdeckým 
kolónam generálmajor Gižic-
kij, generálporučík Šepelev 
(od 11. decembra generálmajor 
Čaplic) a generálmajor Vojnov. 
9. decembra potom vydal   Ku-
tuzov rozkazy o organizácii 
pochodu jednotlivých kolón 
cez Uhorsko a spôsobe udržia-
vania spojenia vo vojskách. 2. 
pešia kolóna mala vyraziť 11. 
decembra ako prvá a  presúvať 
sa po osi Senica  - Trstín - Mal-
ženice – Rišňovce – Veľký Lapáš 
– Vráble, ktoré mala dosiahnuť 
17. decembra. Odtiaľ pokračova-
la smerom na Balážske Ďarmo-
ty (Balassagyarmat) – Tornaľu 
– Košice – Bardejov – Grab v Ha-
liči. Pochod ostatných peších 
kolón zo Senice do Vrábel bol 
naplánovaný od 12. decembra 
do 18. – 20. decembra. 1. jazdecká 
kolóna (Kyrysnícky pluk teles-
nej stráže jeho veličenstva pod 
velením plukovníka grófa Vit-
teho,   Elizabetgradský husár-
sky pluk pod velením plukov-
níka Lisaneviča, Charkovský 
dragúnsky pluk podplukovní-
ka Juzefoviča, Pavlogradský 
husársky pluk plukovníka Pan-

čulidzeva II., pluky donských 
kozákov vojskového staršinu 
Malachova, plukovníka Gor-
dejeva a vojskového staršinu 
Kiseleva) vyrazila z  Čáčova, 2. 
(Hulánsky pluk jeho výsosti 
cároviča pod velením generál-
majora Meller-Zakomeľského, 
Sankt-Peterburgský dragún-
sky pluk plukovníka Dechte-
reva, Tverský dragúnsky pluk 
podplukovníka Argamakova, 
Mariupoľský husársky pluk 
plukovníka Laskina, pluk don-
ských kozákov vojskového star-
šinu Melentieva, podplukovni-
ka Denisova, podplukovníka 
Chanženkova a podplukovníka 
Sysojeva) a 3. jazdecká koló-
na (Černigovský dragúnsky 
pluk plukovníka Pančulidzeva, 
pluky donských kozákov voj-
skového staršinu Kirsanova a 
majora Andronova) z Prieval, 
pokračovali cez Trstín, Trna-
vu, Sereď,   Šoporňu, Dlhú nad 
Váhom, Veču, Trnovec nad Vá-
hom, Dolný Jatov, Tvrdošovce, 
Dvory nad Žitavou, Vác, Hat-
van, Járokszállás, Kál, Mezőkö-
vesd, Emőd, Köröm, Szerencs, 
Olaszliszka, Tolcsva, Sátoralja-
újhely, Slovenské Nové Mesto, 
Trebišov, Stropkov, Duklu 
a  Przemyśl v dnešnom Poľsku. 
Jazdecké kolóny sa mali pre-
súvať približne dvojnásobne 
vyššou rýchlosť ako pešie ko-
lóny, pričom 1. jazdecká kolóna 
mala 17. decembra dosiahnúť 
Trebišov, 2. 3. jazdecká kolóna 
18. - 20. decembra. M. I. Kutuzov 
a jeho hlavný stan sa presúval 
z Holíča cez Senicu, Trnavu, 12. 
– 14. december strávil v Malže-
niciach, pokračoval cez Hloho-
vec, noc zo 16. na 17. decembra 
strávil v Rišňovciach, pokračo-
val cez Levice, Füzesgyarmat, 
Šahy, Mýtne Ludany, Lučenec, 
Rimavskú Sobotu, 1. – 5. janu-
ára 1806  strávil v Košiciach, 6. 
– 7. januára v Prešove a 10.  – 11. 
januára v Dukle.

13. decembra sa v  Seredi 
zastavil palatín arcivojvoda 
Jozef s oddielom husárov. Ako 
uviedol vo svojom denníku, 
11. decembra stretol medzi 
Trnavou a Trstínom 2. koló-

nu ruskej jazdy, pluk cárovnej 
(Elizabetgradský husársky 
pluk) pochodoval veľmi ne-
organizovane, ale v Seredi sa 
s  potešením sa dozvedel, že 
Rusi sa správajú veľmi dobre 
a tamojšia šľachta vzala ich 
zásobovanie a  čiastočne aj 
ubytovanie na seba. O tom, že 
ruské vojská sa počas presunu 
cez Uhorsko všade stretávali 
so srdečným prijatím, ktoré 
značne uľahčilo pochod v čase 
prichádzajúcich mrazov sa 
zmieňuje aj Krátka história 
46. dragúnskeho pluku impe-
rátora Alexandra III., vydaná 
v roku 1899.

Bratislavský mier však ne-
trval dlho. Rusko sa k  nemu 
nepripojilo vôbec a  Rakúsko 
začalo ďalšiu vojnu s  Fran-
cúzskom v roku 1809, v ktorej 
znova utrpelo porážku v  bit-
kách pri Wagrame a  Znojme 
a 14. októbra 1809 bolo nútené 
v  Schönbrunne podpísať ďal-
šiu mierovú zmluvu s tvrdými 
podmienkami.      

 
Pramene:
Historická revue č. 3-2015, str. 
18 - 21 Vo víre napoleonských 
vojen/Historie a vojenství 
1-1956 Kutuzovove tazeni na 
Moravu 1805/Osprey - Cam-
paign 002 - Austerlitz 1805: 
Battle Of The Three Emperors/
Osprey - Campaign 101 - Aus-
terlitz 1805: The fate of empi-
res/Historické rozhľady - Pre-
chod ruských vojsk územím 
dnešného Slovenska po bitke 
pri Slavkove, Bratislava, 2018/
Domanovszky Sándor: Józ-
sef nádor iratai II. 1805-1807, 
Budapest, 1929/Louis Nico-
las Davout - Correspondance 
du maréchal Davout, prince 
d‘Eckmühl (1801 - 1815), E. 
Plon, Nourrit et cie., Paris, 
1885/comte Mathieu Dumas 
- Précis des événemens milita-
ires: Campagne de 1805, Tre-
uttel et Würtz, 1822/W. Müller 
- Relation Of The Operations 
And Battles Of The Austrian 
And French Armies, In The Year 
1809 And A Detailed Account 
Of The Battle Of Austerlitz, 
London, 1810/В.Г.Гаврилов 
- Движение русских войск 
по территории Австро-
-Венгрии в 1805 году/
Институт славяноведения 
РАН - Российская империя 
и монархия Габсбургов в 
Наполеоновских войнах 
- взгляд из Венгрии, 
Санкт-Петербург, 2014/
Мартынов/А. И. - Краткая 
история 46-го Драгунского 
Переяславского Императора 
Александра III полка, Санкт-
-Петербург, 1899/О. В. 
Соколов. Д. Пучков - Битва 
трех императоров Наполеон 
Россия и Европа 1799 – 
1805 гг, Санкт-Петербург, 
2019/М. И. Кутузов. 
Сборник документов. Том II, 
Воениздат, Москва, 1951/А. 
И. Cапожников - Войско 
Донское в наполеоновских 
войнах кампании 1805–1807 
гг. Санкт-Петербург, 2008

               ondrej urban

Po bitke pri Slavkove v decembri 1805 mohli 
Seredčania obdivovať výkvet ruskej jazdy
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OTvÁRAcIE HODINY: 

OKTÓBER - APRÍL: 
UT–SO:  900 - 1700 h., 

INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, 

e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac jANUÁR 
2020

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  
 

 EXPONÁT MESIAcA:
  NEOSLOHOvÉ ZRKADLO Z KAŠTIEĽA

vyrobené na konci 19. storočia, exponát 
zreštauroval Mgr. art. Martin Šmigrovský

dar do zbierky mestského múzea od jána Doktora 
zo Serede

 
 vÝSTAvY:

  30 ROKOv OD NEŽNEj REvOLÚcIE v SEREDI
vÝSTAvA O REvOLUČNÝcH UDALOSTIAcH 

Z ROKOv 1989 - 1990
výstava potrvá do 31. 1. 2020

V  rámci projektu „Židovská 
ulička“ študenti 1. ročníka 
absolvovali v septembri 2019 
návštevu Múzea holokaustu 
v Seredi.   

Úvodným krokom do pro-
jektu Židovská ulička je ne-
odmysliteľne oboznámenie 
študentov o prenasledovaní 
Židov počas obdobia Sloven-
ského štátu.

Neoddeliteľnou súčasťou 
návštevy bola aj prehliadka 
stálej expozície Múzea holo-
kaustu, ktorá slúži  ako pamät-
ník všetkým zavraždeným Ži-
dom zo Slovenska. Samotným 
táborom v Seredi prešlo v ob-
dobí od roku 1941 do roku 1945 
približne 16 000 Židov, z kto-
rých bola väčšina zavraždená 
počas holokaustu.

Výchovno-vzdelávacími 
zážitkovými aktivitami a roz-
hovormi o premietnutých fil-
moch z  produkcie EDAH „Se-
redské svedectvá“ si zároveň 
študenti uvedomili, že počet 
preživších, ktorí nám môžu 
sprostredkovať tragické osudy 
svoje i svojich najbližších ne-
ustále klesá, a preto je dôležité 
si ich výpovede neustále pri-
pomínať.

Študenti   2.A a  2.B sa zú-
častnili pietnej spomienky 
pri príležitosti Pamätného 
dňa obetí holokaustu a raso-
vého násilia v Seredi. Pietny 
akt sa konal pri Pamätníku 
obetí holokaustu v Mest-
skom parku v Seredi, ktorý 
pripomína milióny nevin-
ných obetí nacistickej agre-

sie počas II. svetovej vojny a 
poukazuje na nebezpečen-
stvá a hrôzy vyplývajúce z 
diskriminácie a  rasového 
násilia. Spomienkového 
stretnutia sa zúčastnili zá-
stupcovia TTSK, mesta Se-
reď, UZŽNO, Zväzu protifa-
šistických bojovníkov, mes-
ta Galanta ako aj študenti 
stredných škôl.

Po úvodných príhovoroch 
si všetci spoločne uctili pa-
miatku obetí holokaustu po-
ložením vencov k pamätní-
ku. Zároveň bolo zapálených 
sedem sviečok. Šesť z nich 
symbolizuje šesť miliónov 
obetí a siedma, ktorú zapálila 
Paulínka Zajková, naša štu-
dentka   z  2.A triedy, symbo-
lizuje večné svetlo a zároveň 

nádej v budúci život v mieri.
V rámci projektu „Židovská 

ulička“ sme so študentmi pri-
pravili časť projektu „Zrkadlo 
svedomia“. Cieľom nášho 
tvorivého úsilia sú aktivity 
sprostredkúvajúce takmer 
zabudnuté spomienky na ži-
dovské obyvateľstvo v Seredi, 
na symboly a tradície spojené 
s  bežným životom židovskej 
rodiny, na takmer zabudnuté 
miesta a budovy , ktoré kedysi 
patrili židovskej komunite 
v Seredi.

Projekt „Židovská ulička 
– zrkadlo svedomia“ je rea-
lizovaný vďaka finančnému 
príspevku  Mesta Sereď. Ďaku-
jeme za podporu a spoluprácu 
v roku 2019.

    marIana kamenská

Sídliskové pikniky, osveta 
ekológie v  meste, inštruk-
tážne materiály, informo-
vanie vedenie mesta o  tom, 
aký majú obyvatelia skutoč-
ný pocit zo Serede a  najmä, 
skrášlený verejný priestor. 
To je sumár projektu Sereď 
2.0 za rok 2019.

Iste neušli vašej pozornos-
ti podujatia uplynulého roka, 
ktoré sa tak trochu vymkli 
rutine života v Seredi. Reč je 
o  sérií aktivít Komunitné-
ho centra PRIESTOR, ktoré 
mohli zrealizovať vďaka va-
šej podpore a vďaka sponzo-
rom, ktorými bol Trnavský 
samosprávny kraj a Nadácia 
Orange.

Viac človečiny a kultúry 
vo verejných priestoroch

V júni vznikol prvý manu-
ál o tom, ako si bežní obyva-
telia mesta môžu vymyslieť 
a najmä  zrealizovať akýkoľ-
vek zmysluplný zásah pre 
zlepšenie, skrášlenie, poľud-
štenie verejného priestoru 
mesta či vnesenie viac kul-
túry a zelene.

V  júli a  auguste sa ko-
nali tri Sídliskové pikniky 
s  cieľom priniesť do mesta 
diskusiu na „zelené“ témy. 
Išlo sa o  workshopy o  kom-
postovaní v  podmienkach 
mesta, o potrebe lokálneho 
a  sezónneho stravovania sa, 
dôležitosti stromov v meste, 
o lúčnych plochách v meste 
a  o  odpadoch, ktoré tvoria 
Seredčania. Témy sa disku-
tovali s  prizvanými odbor-
níkmi. Okrem toho si pik-
nikujúci Seredčania mohli 
zakúpiť prebytky do záhrad 
susedov, výrobky šikovných 
tvorivých ľudí z mesta a tiež 
mohli odovzdať staré pečivo 
a kartóny od vajíčok na ďal-
šie zužitkovanie.

„Potešil nás záujem zo 
strany ľudí a ešte viac účasť 
volených zástupcov zo Sere-
de, ktorí si vypočuli ekologic-
ké námety, príklady z  iných 
slovenských miest a praktic-

ké rady, ako sa to všetko dá,“ 
zhodnotila koordinátorka 
projektu Sereď 2.0 Zuzana 
Slahučková.

Zaujímavým faktom v tej-
to súvislosti je informácia, 
že pred pár dňami schválili 
naši mestskí poslanci navý-
šenie rozpočtu na  životné 
prostredie Serede o  40-tisíc 
eur.

Ako sa cítime v meste?
Ďalším hmatateľným vý-

stupom projektu Sereď 2.0 
je Pocitová mapa Serede. 
Seredčania spresnili, kde sa 
v  meste cítia dobre, zle, či 
neutrálne a  čo to spôsobuje. 
Niektorí občania a občianky 
navrhli jednoduché riešenia 
na odstránenie problematic-
kých lokalít mesta. Výsled-
ky prieskumu boli následne 
odprezentované aj vedeniu 
mesta.

Mestský zásah: na záver 
sa zazelenalo sídlisko

Vyvrcholením projektu 
bol reálny mestský zásah. Aj 
na základe informácií z  Po-
citovej mapy a  prísľubu sú-
činnosti od obyvateľov vzišlo 
rozhodnutie, že ideálnym 
mestským zásahom v  Seredi 
bude zazelenanie a skrášlenie 
verejného priestoru v  okolí 
nových činžiakov na Kukučí-

novej ulici. Vzniká tam nové 
sídlisko, ktoré bolo dlhodobo 
neupravené a  obyvatelia sa 
v Pocitovej mape vyjadrili, že 
toto priestranstvo by potre-
bovalo skrášliť a zazelenať.

Výsadbu si obyvatelia za-
bezpečili svojpomocne

A  tak sa susedia z  Kuku-
čínovej 4444/29 počas no-
vembrovej soboty obliekli do 
montérok, nasadili si pracov-
né rukavice a  pod dozorom 
odborníčky na stromy, arbo-
ristky, si vysadili nové stromy, 
kríky, skrášlili okolie a osadili 
nové cyklostojany. Po dokon-
čení stavebných úprav pred 
činžiakom si pred svoj bytový 
dom ešte osadia pestovací vy-
výšený záhon, do ktorého na 
jar plánujú vysadiť kvitnúce 
byliny a letničky.

Do brigády sa zapojilo 25 
dobrovoľníkov, každý pomo-
hol dobrovoľne a  rád. Chlapi 
vykopávali jamy pre nové 
stromy, presadili staré krík 
na nové lepšie miesta, vysa-
dili nové jednodruhové krí-
koradie vavrínovca. Susedky 
strihali kríky, odburiňovali 
okolie činžiaku, staršie su-
sedky napiekli pagáče, kolá-
če aj nalievali brigádnikom 
energetické nápoje. Počasie 
síce nebolo ideálne, no horú-
ci guláš k spoločnému obedu 

príjemne zahrial.
„Okolie žltého činžiaku už 

skrášľujú tri lipy malolisté, 
ginko biloba, platan javoro-
listý, čerešňa pílkatá – sakura 
a  50 kríkov vavrínovca. Vý-
sadba na Kukučínovej bola 
vykonaná odborne, zohľad-
ňuje odstupy od budov, chod-
níkov a  infraštruktúry ulo-
ženej v  zemi, plán výsadby 
nadväzuje na plán budúcej 
výsadby developera Mean-
der Sereď s.r.o. , bol schválený 
mestom a  odobrený susedmi 
z  činžiaku, v  okolí ktorého 
sa celá výsadba realizovala,“ 
vysvetlila Zuzana Slahučko-
vá, zodpovedná za realizáciu 
mestského zásahu a  ktorá 
zároveň pôsobí v Komisií pre 
rozvoj mesta a  životné pros-
tredie v Seredi.

Video vám poradí, ako to 
zvládnete aj vy

Vďaka projektu Sereď 2.0 
získajú Seredčania aj video 
manuál, ako realizovať takýto 
alebo podobný mestský zá-
sah vo vlastnej réžií. Čosko-
ro sa na stránke KC Priestor 
zverejní krátky inštruktážny 
film a v ňom budú vysvetlené 
všetky dôležité kroky, ktoré 
mu musia predchádzať.

„Veľmi sa teším, že ľu-
ďom záleží na tom, aby sme 
mali krajší a zelenší verejný 
priestor. Že to spoločné, čo 
sme doteraz mohli považo-
vať za pozemok „nikoho“, za-
číname vnímať ako pozemok 
nás všetkých,“ uzavrela Mir-
ka Sabová Dudášová, ktorá je 
hybnou silou KC PRIESTOR 
v Seredi a tiež autorkou celé-
ho projektu Sereď 2.0.

Bez podpory by to nešlo
Sereď 2.0 v  participatív-

nom rozpočte podporil Tr-
navský samosprávny kraj, 
finančne projekt podporila 
Nadácia Orange cez grant 
Spojme sa pre dobrú vec a 
pri realizácií bolo súčinné aj 
mesto Sereď.

ZuZana slahučková

Výučba holokaustu pokračuje projektom 
„Židovská ulička – zrkadlo svedomia“

Zelené finále projektu Sereď 2.0 susedia 
si spoločne vysadili stromy a skrášlili sídlisko

V piatok  29. novembra sa v 
Mestskom múzeu v Seredi 
konal  LITERÁRNY VEČER 
RUŽENY SCHERHAUFERO-
VEJ. Spisovateľka počas pod-
ujatia predstavila návštevní-
kom svoju novú, v poradí už 
desiatu knihu, ktorá vyšla 
pod názvom STRONGMANI.

Ide o príbeh z prostredia 
silných mužov, ktorí preko-
návajú nielen fyzické, ale aj 
psychické hranice svojho 
tela, aby sa tvrdým trénin-
gom dostali k tým najvyš-
ším métam.   Martin Mišík, 
Peter Kriška a Juraj Vašutka, 
traja kamaráti, priatelia, sil-
ní muži. Každý z nich je iný 
a zároveň jedinečný. Majú 
odlišný pohľad na vzdelanie, 
na život, na šport, ktorému 
podľahli, ale aj na lásku, ro-
dinu a na silu, ktorú si mu-
sia denno-denne udržiavať 
a zvyšovať ju cvičením a po-
silňovaním. Príbeh Stronga-
mov vám ukáže zaujímavý 

pohľad na ich súkromie, kto-
ré často zatláčajú do úzadia, 
len aby dosiahli aspoň čiast-
kové úspechy. Hľadajú si svoj 
spôsob tréningu a vlastnú 
cestu - často neľahkú. Boria 
sa s prekážkami, nepoznajú 
bolesť, idú až za hranice svo-
jich možností.

Hosťami večera boli  Dávid 
Ďatelinka, Branislav Golier, 
Damián Golier  - strongma-
ni. Počas večera rozprávali 
zážitky z prostredia silových 
športov. Rozprávanie bolo 
obohatené ukážkami, a tak 
mali návštevníci možnosť 
aj vizuálne vidieť, kto vlast-
ne strongmani sú a čomu 
sa konkrétne venujú. Kniha 
bola počas večera pokrstená 
veľmi netradične, a to čin-
kami. Trojica silných mužov 
autorke poďakovala za napí-
sanie knihy, vďaka ktorej sa 
silové športy dostávajú viac 
do povedomia čitateľov.    

 Iveta tóthová

Literárny večer Ruženy Scherhauferovej 
v Mestskom múzeu
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MALÁ RÍŠA / Little 
Kingdom / 
13.1.2020 pondelok 19:30 2D 
Nová slovenská romantická 
dráma s medzinárodným 
hereckým obsadením. 
Hrajú: Alicia Agneson, 
Lachlan Nieboer, Klara 
Mucci, Brian Caspe, Ján 
Jackuliak, Kristína Kanátová, 
Katarína Šafaříková, Attila 
Végh, David Hartl. 
SVK, 108 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

FILMOVÝ KLUB: NÁRODNÍ 
TŘÍDA / Národní třída / 
14.1.2020 utorok 19:30 2D 
Valej do tebe, že máš bejt 
šťastnej, čierna komédia. 
Hrajú: Hynek Čermák, 
Kateřina Janečková, Jan 
Cina, Václav Neužil, Jiří 
Langmajer, Jiří Šoch, Martin 
Sobotka, Erika Stárková. 
DEU, 91 min., ČV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

ŠPINDL 2 / Špindl 2 / 
15.1.2020 streda 19:30 2D 
Pokračovanie úspešnej 
českej komédie. 
Hrajú: Radim Fiala, Kateřina 
Kaira Hrachovcová, 
Anna Čtvrtníčková, Hana 
Vagnerová, Filip Blažek, 
Oldřich Navrátil, Jitka 
Sedláčková. 
CZE, 107 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ / 
Príliš osobná známosť / 
16.-17.-18.-19.-20. 1.2020 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D, pondelok 
19:30 2D 
Nová Evitovka od tvorcov 
Všetko alebo nič. 
Hrajú: Eliška Balzerová, 
Tatiana Dyková, Petra 

Hřebíčková, Ľuboš Kostelný, 
Marián Mitaš, Janko 
Popovič Volarič, Branislav 
Trifunovičí. 
CZE, 107 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€, 2D (pondelok) 
4€ 

PRE DETI:
MASKOVANÍ ŠPIÓNI / Spies 
in Disguise / 
17.1.2020 piatok 17:00 2D 
Tajný agent. Super úlet. 
Hrajú: Tom Holland, Will 
Smith, Ben Mendelsohn, 
Rashida Jones, Karen Gillan, 
DJ Khaled, Masi Oka. 
USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

DOLITTLE / Dolittle / 
17.-18.-19.1.2020 piatok 
21:00 3D, sobota 18:30 2D, 
20:30 2D 
Príbeh výnimočného muža, 
ktorý si oveľa viac rozumie 
so zvieratami ako s ľuďmi. 
Hrajú: Robert Downey Jr., 
Tom Holland, Rami Malek, 
Emma Thompson, Marion 
Cotillard, Kasia Smutniak, 
Ralph Fiennes, Michael 
Sheen, Selena Gomez, 
Antonio Banderas. 
USA, 106 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 5€

PRE DETI: DOLITTLE / 
Dolittle / 
18.-19.1.2020 sobota 16:30 
3D, nedeľa 16:30 2D 
Príbeh výnimočného muža, 
ktorý si oveľa viac rozumie 
so zvieratami ako s ľuďmi. 
Hrajú: Robert Downey Jr., 
Tom Holland, Rami Malek, 
Emma Thompson, Marion 
Cotillard, Kasia Smutniak, 
Ralph Fiennes, Michael 
Sheen, Selena Gomez, 
Antonio Banderas. 
USA, 106 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 5€ 

FIMOVÝ KLUB: MILOSŤ / 
Ułaskawienie / 
21.1.2020 utorok 19:30 2D 
Príbeh rodičov prekliateho 
vojaka rozprávaný ich 
sedemnásťročným vnukom 
Janekom. 
Hrajú: Grażyna Błęcka-
Kolska, Jan Jankowski, 
Michał Kaleta, Krzysztof 
Globisz, Michał Malinowski. 
SVK, 100 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

SCANDI: POĎME KRADNÚŤ 
KONE / Ut og stjæle hester / 
22.1.2020 streda 19:30 2D 
Smútiaci vdovec sa 
presťahuje na vidiek, kde 
mu náhodné stretnutie oživí 
spomienky z minulosti. 
Hrajú: Stellan Skarsgård, 
Tobias Santelmann. 
NOR, 123 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ 

BAD BOYS NAVŽDY / Bad 
Boys For Life / 
23.-24.-25.-27.1.2020 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D, pondelok 
19:30 2D 
Kultoví zlí chlapi sa vracajú! 
Hrajú: Will Smith, Martin 
Lawrence, Vanessa Hudgens, 
Alexander Ludwig, Charles 
Melton, Paola Nunez, Kate 
Del Castillo. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
DOLITTLE / Dolittle / 
24.1.2020 piatok 17:00 2D 
Príbeh výnimočného muža, 
ktorý si oveľa viac rozumie 
so zvieratami ako s ľuďmi. 
Hrajú: Robert Downey Jr., 
Tom Holland, Rami Malek, 
Emma Thompson, Marion 
Cotillard, Kasia Smutniak, 
Ralph Fiennes, Michael 
Sheen, Selena Gomez, 
Antonio Banderas. 

USA, 106 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ / 
Príliš osobná známosť / 
24.-26.1.2020 piatok 19:00 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Nová Evitovka od tvorcov 
Všetko alebo nič. 
Hrajú: Eliška Balzerová, 
Tatiana Dyková, Petra 
Hřebíčková, Ľuboš Kostelný, 
Marián Mitaš, Janko 
Popovič Volarič, Branislav 
Trifunovičí. 
CZE, 107 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

KRÁLIČEK JOJO / Jojo 
Rabbit / 
25.-26.1.2020 sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Satira z druhej svetovej vojny 
od režiséra Thor: Ragnarok. 
Hrajú: Roman Griffin Davis, 
Taika Waititi, Scarlett 
Johansson, Thomasin 
McKenzie, Sam Rockwell, 
Rebel Wilson, Stephen 
Merchant. 
USA, 108 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA 
DO PRAVEKU / Boonie Bears: 
Blast Into the Past / 
25.-26.1.2020 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Vick a jeho medvedí bratia sa 
ocitli v praveku a nemôžu sa 
dostať späť. 
CHN, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

FILMOVÝ KLUB: PRVÝ 
ZRADCA / Il traditore / 
28.1.2020 utorok 19:30 2D 
Klany sicílskej mafie mezi 
sebou neľútostne bojujú o 
moc. Poruší niekto omertu?! 
ITA, 145 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

SCANDI: SRDCOVÁ 
KRÁLOVNA / Dronningen / 
29.1.2020 streda 19:30 2D 
Jej perfektný život ohrozí 
príchod manželovho 
problematického násťročného 
syna z predošlého vzťahu, s 
ktorým naviaže intímne puto 
Hrajú: Trine Dyrholm, Gustav 
Lindh, Magnus Kreppe. 
DNK, 127 min., ČT/AT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ 

SLUŠNÍ CHLAPCI / The 
Gentlemen / 
30.-31.1.2020 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D 
Režisér a scenárista Guy 
Ritchie opäť prichádza so 
štýlovou akčnou komédiu 
plnou hereckých hviezd. 
Hrajú: Matthew 
McConaughey, Charlie 
Hunnam, Michelle Dockery, 
Colin Farrell, Henry Golding, 
Hugh Grant. 
USA, 113 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI:
LABKOVÁ PATROLA: 
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ 
A ZACHRAŇOVAŤ! / Paw 
Patrol: Ready, Race, Rescue 
/ 
31.1.2020 piatok 17:00 2D 
Neohrozená Labková patrola 
opäť v kinách v špeciálnej 
epizóde. Animák. 
CAN, 60 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

CESTA ZA ŽIVOU VODOU / 
Askeladden - I Soria Moria 
slott / 
31.1.2020 piatok 19:00 2D 
Fantasy rozprávka Cesta za 
živou vodou voľne nadväzuje 
na predchádzajúci film Cesta 
za kráľom Trollov. 
Hrajú: Vebjørn Enger, Eili 
Harboe, Mads Sjøgård 
Pettersen, Elias Holmen 
Sørensen, Thorbjørn Harr. 

NOR, 99 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
MALÉ ŽENY, 1917, 
ATTILA, SVIŇA, SUPER 
MAZNÁČIKOVIA, ROMÁN 
PRE POKROČILÉ,
VTÁKY NOCI 
A FANTASTICKÝ PREROD 
HARLEY QUINN, FANTASY 
ISLAND, CHLAP NA 
STRIEDAČKU,
JEŽKO SONIC, ĽADOVÁ 
SEZÓNA 3, MARIENKA 
A JANKO: LES HROZY,
PRÍPAD MŔTVEHO 
NEBOŠTÍKA, BLOODSHOOT, 
VOLANIE DIVOČINY

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina 
NOVA
/pondelok - piatok/:  15:00 
– 20:00
/sobota - nedeľa/: 
15:00 – 21:00
Kontakt: 0903 780 080, 
sicnova@sered.sk.

Program kina, online 
predaj a rezervácie 
vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk
KINO NOVA – PRVÉ 
LASEROVÉ KINO NA 
SLOVENSKU !
NOVÝ 3D SYSTÉM :
OKULIARE SA KUPUJÚ 
NA OPAKOVANÉ POUŽITIE 
V POKLADNI KINA, 
NIE SÚ V PRENÁJME V 
CENE VSTUPENKY AKO 
DOTERAZ!
DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU 
KINA NOVA SEREĎ 
FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v  Seredi na decembro-
vom zasadnutí, ktoré sa ko-
nalo dňa 12. 12. 2019 rozhodli 
a schválili:

- Správy hlavnej kontrolór-
ky a  plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na I. pol-
rok 2020. Na návrh poslanca 
Dušana Irsáka bol plán kon-
trolnej činnosti doplnený 
o  kontrolu všetkých zmlúv 
spoločnosti Správa majetku 
Sereď s.r.o. Na návrh poslanca 
JUDr. Irsáka plán kontrolnej 
činnosti obsahuje aj kontrolu 
plnenia povinností a  postu-
pu mesta Sereď pri vydávaní 
súhlasu podľa § 32 zákona č. 
404/2011 Z.z. o  pobyte cudzin-
cov v znení neskorších predpi-
sov. Primátor mesta Ing. Tom-
čányi navrhol doplniť plán 
kontrolnej činnosti o  vykona-
nie kontroly dodržiavania vše-
obecne záväzných právnych 
predpisov a  VZN mesta Sereď 
týkajúcich sa ubytovávania 
cudzincov a platenia poplatku 
za KO v v meste Sereď v súčin-

nosti s mestskou políciou, štát-
nou políciou a cudzineckou po-
líciou. Aj táto kontrola bola po-
slancami do plánu schválená. 

- Zabezpečenie realizácie 
projektu „Regenerácia vnút-
robloku na sídlisku D. Štúra 
v Seredi“, zabezpečenie finanč-
ných prostriedkov na spolu-
financovanie realizovaného 
projektu a zabezpečenie finan-
covania prípadných neopráv-
nených výdavkov z  rozpočtu 
mesta.

- Udelenie ocenenia „Čestné 
občianstvo mesta Sereď“ Dr. 
Bertovi Klugovi, Ing. Jánovi 
Himpánovi a  Mgr. arch. Rasti-
slavovi Petrovičovi. Udelenie 
ocenenia „Cena mesta Sereď“ 
Mgr. Andrei Ruczovej, Ing. Ti-
borovi Králikovi, Jozefovi Va-
lábekovi a Občianskemu zdru-
ženiu Vodný hrad. Slávnostné 
udeľovanie ocenení sa bude 
konať dňa 23. januára 2020 
v obradnej sále Mestského úra-
du v Seredi.

- VZN mesta Sereď č. 13/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 1/2015 o financovaní základ-
nej umeleckej školy, mater-
ských škôl a  školských zaria-
dení v meste Sereď v znení ne-
skorších nariadení. Dôvodom 
na prijatie VZN bola najmä 
potreba upraviť výšku finanč-
ných prostriedkov na prevádz-
ku školy a zvýšené mzdové vý-
davky. 

- VZN mesta Sereď č. 14/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Sereď č. 9/2018 o miest-
nom poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné od-
pady. Od 1.1.2020 na zbernom 
dvore platí poplatok za množ-
stvo odovzdaného drobného 
stavebného odpadu pôvodca 
odpadu v  plnej výške. Ročný 
poplatok za komunálny odpad 
zostáva v  nezmenenej výške 
27 €.

- Finančnú pomoc pre mesto 
Prešov na likvidáciu následkov 
výbuchu plynu 6.12.2019 vo 
výške 5 tisíc €.

- Programový rozpočet mes-
ta Sereď na rok 2020. Príjmy 
a  výdavky sú rozpočtované 

v  sume 15  380  973 €. Bližšie 
informácie o  rozpočte mesta 
Sereď nájdete na internetovej 
stránke mesta: https://www.
sered.sk/s131_rozpocty.

- Rozpočty  mestom založe-
ných organizácií na rok 2020 – 
Mestský bytový podnik Sereď, 
s.r.o., Správa majetku Sereď, 
s.r.o. a  Naša domová správa, 
s.r.o.

- Harmonogram zasadnu-
tí Mestského zastupiteľstva 
v  roku 2020: 13.2., 28.4., 25.6., 
17.9., 12.11. a 10.12.

- Predĺženie nájmu nebyto-
vých priestorov na M.R.Štefá-
nika pre spoločnosť ATS Slova-
kia (prevádzkovateľ káblovej 
televízie).

- Predĺženie nájmu budovy 
na Školskej ul. pre Gymná-
zium V. Mihálika Sereď na ka-
lendárny rok.

- Schválenie nájmu mest-
ského trhoviska na dobu 1 
roka súčasnému správcovi tr-
hoviska Romanovi Matuškovi 
–Športklub  Sereď z dôvodu pri-
pravovanej rekonštrukcie.

- Majiteľom drobných ple-
chových stavieb nebol schvá-
lený zámer prenajať pozemky 
pod stavbami a  na základe 
odporučenia odborných ko-
misií pri MsZ  mesto pristúpi 
k  právnym krokom smerujú-
cim k odstráneniu stavieb.

- Zriadenie vecných bremien 
na uloženie inžinierskych sie-
tí do pozemkov mesta pre Zá-
padoslovenskú distribučnú 
spoločnosť, Západoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť z dôvo-
du pripojenia na verejné siete 
k pripravovaných stavbám no-
vého stavebného obvodu v k.ú. 
Stredný Čepeň.

- Spôsob vybavenia petície 
obyvateľov bytového domu 
na Čepeňskej ul. v  Seredi do-
ručenej  mestu Sereď dňa 
16.10.2019.

- Informáciu o účasti členov 
stálych komisií pri MsZ na ro-
kovaniach komisií počas ob-
dobia 12/2018 – 11/2019.

- Informatívnu správu 
o činnosti Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcio-
nárov predloženú predsedom 
komisie JUDr. Michalom Irsá-
kom.

- Oznámenie o  výsledkoch 
vybavenia podnetu od Verej-
nej ochrankyne práv a  odpo-
veď odoslanú mestom Sereď 
a  nestotožňuje sa s  konštato-
vaním Verejnej ochrankyne 
práv, že mesto Sereď svojim 
konaním porušilo čl. 11 ods. 1 
Medzinárodného paktu o hos-
podárskych, sociálnych a  kul-
túrnych právach. Mesto Sereď 
sa riadi zákonmi Slovenskej 
republiky, ktoré sú v  súlade 
s medzinárodnými dohovormi.

Podrobnejšie informácie 
o  priebehu rokovania, materi-
ály na rokovanie, kompletnú 
informatívnu správu o  čin-
nosti úradu, ako aj uznesenia 
a  zápisnicu z  rokovania, účasť 
poslancov na rokovaní a  ich 
hlasovanie si môžete pozrieť 
na internetovej stránke mesta: 
https://www.sered.sk/s284_za-
stupitelstva 

 sIlvIa adamčíková

Decembrové mestské zastupiteľstvo
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Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI 
na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej firmy, 
alebo akcie ktorú organizujete 
v  meste Sereď a  jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI 
na Cukrovarskej ul. LED panel 
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je vi-
diteľný z  Cukrovarskej ul., na 
ktorej trvale žije 1200 občanov 
mesta a  sú na nej umiestnené 
viaceré obchodné prevádzky 
so stovkami návštevníkov den-

ne. Panel je dobre viditeľný aj 
z hlavnej cesty na Cukrovarskej 
ulici, ktorou vodiči prichádzajú 
na neďalekú križovatku. Spus-
tený je denne od 7:00 do 23:00 
a  je dobre viditeľný aj počas 
dňa.
Ak máte záujem o umiestnenie 
reklamy, kontaktujte: 
Dom kultúry Sereď,  
tel: 0911 424 083, 
riaditeldk@sered.sk. 

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, 
   Obchodné centrum NOVA,     Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre, 
konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
v rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu 
a prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú  a vydavateľskú činnosť.
Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba: +421 907 321 710 
 Nájomné zmluvy: +421 948 767 382, Mail: sms.konatel@gmail.com
web: www.sms.sered.sk

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

o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 
cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. Info na tel.č.: +421 948 767 382 

PONUKA
PRENÁjMU  voľných nebytových priestorov

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné nebytové priestory:
• v Dome kultúry, Školská ul. č. 1, Sereď o výmere 39,5 m2,

• v Sokolovni,  ul. M.R.Štefánika č. 2997, Sereď o výmere 8 m2.

cena prenájmu dohodou.   Info na tel. kontakt: 0948 767 382
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Hoci je včelárstvo jedným 
z  najstarších remesiel, pri-
náša nové výzvy a  bez dopl-
ňovania vedomostí v krátkej 
dobe zostávajú úle bez včiel. 
Vzdelávanie rovnako pri 
mnohých iných odvetviach 
je základom úspechu každé-
ho včelára a  prosperity jeho 
včelstiev.

Preto sa aj náš Regionálny 
Spolok Včelárov Slovenska 
J. Fándlyho Sereď každo-
ročne snaží zúčastňovať na 
včelárskych podujatiach re-
alizovaných pre včelársku 
verejnosť a  vo vlastnej réžii 
organizovať vzdelávacie ak-
tivity vedené fundovanými 
odborníkmi v  oblasti vče-
lárstva, ako aj v čo najväčšej 
miere vytvárať príležitosti 
na spoločné stretnutia vče-
lárov za účelom výmeny 
skúseností. V  roku 2019 sme 
podujatí s možnosťou vzdelá-
vania a zdieľania dobrej pra-
xe absolvovali niekoľko, veď 
nie je potrebné, aby sa každý 
učil z vlastných chýb, keď sa 
môže inšpirovať skúsenos-
ťou iných.

Každý kalendárny rok začí-
name spoločným stretnutím 
členov nášho spolku a  rok 
2019 nebol výnimkou. V me-
siaci marec 2019 sme na 
spoločnom stretnutí členov 
nášho spolku plánovali ak-
tivity v  novom včelárskom 
roku, hodnotili uplynulý rok 
a v bohatých diskusiách hľa-
dali odpovede na problémy 
výpadku včelích rodín, ktoré 
sa v posledných rokoch opa-
kovane objavujú na našich 
včelniciach. Možnosť spo-
ločných stretnutí aktívnych 
včelárov, možnosť načúvať 
dlhoročným skúsenostiam 
našich najstarších členov 
a  oduševnenie začínajúcich 
včelárov pre nové metódy 
starostlivosti a  ošetrovania 
včelstiev sú vždy pre všet-
kých zúčastnených veľkým 
obohatením a  inšpiráciou 
do nového včelárskeho roka.

V  máji 2019 sme sa stre-
tli opäť, aby sme si vypočuli 
odbornú prednášku „Vše-
obecné včelárstvo“, na ktorú 
sme pozvali prednášať vyso-

koškolského pedagóga a ak-
tívneho včelára Ing. Róberta 
Chleba, PhD. Každé spolkové 
stretnutie, tobôž s účasťou 
fundovaného prednášateľa 
- včelára s možnosťou voľ-
nej diskusie o  preklápaní 
teórií a výskumných zistení 
do praxe je veľmi dôležité. 
Veríme, že naši členovia z 
takýchto možností zvyšova-
nia odbornej pripravenosti 
na nové výzvy včelárenia 
vyťažia pre seba a svoje včel-
stvá čo najviac.

Ďalšou možnosťou na 
doplnenie svojich vedo-
mostí a  praktických zruč-
ností včelárenia je účasť na 
výstavách a  vzdelávacích 
aktivitách realizovaných 
inými včelárskymi inštitú-
ciami. Dňa 28.9.2019 sme sa 
zúčastnili XI. celonárodnej 
včelárskej výstavy, ktorá sa 
konala v  Banskej Bystrici, s 
mottom: „ Naše včely nám 
tvoria náš svet“. Organizáto-
ri výstavy pripravili pre vče-
lárov a  verejnosť program 
so zaujímavými sprievod-
nými akciami, taktiež sme 
mali možnosť prezrieť si 
apidomček s  osadeným 
včelstvom a osobne prebrať 
konkrétne otázky s  vysta-
vovateľmi a  predajcami 
včelárskych potrieb. Témy 
prednášok evokovali záu-
jem včelárov a  napriek ne-
komfortu počas prednášok 
viazaných na priestorové 
vybavenie a  pochmúrnemu 
počasiu každý z  nás odchá-
dzal z tohto podujatia s pek-
ným zážitkom.

Pred nami sú ešte mno-
hé výzvy, ktoré sa viažu na 
nové či pretrvávajúce prob-
lémy zdravotnej kondície 
včelstiev a nové trendy vola-
júce po väčšom súlade s eko-
lógiou. Realizáciou vzdelá-
vacích aktivít a stretnutí sa 
nám darí byť na ne pripra-
vení. Za možnosť získavania 
nových poznatkov a skúse-
ností ďakujeme Mestu Sereď 
a  Trnavskému samospráv-
nemu kraju, ktoré realizáciu 
vzdelávacích aktivít našich 
členov v roku 2019 podporili. 

 rsvs j. Fándlyho sereď      

Ani nie šesť mesiacov stál 
na  čele nášho futbalového 
tímu ŠKF iClinic Sereď ako 
hlavný tréner štyridsaťpäť-
ročný rodák zo Severného 
Macedónska  Slavche Vojne-
ski. Ten na svoju funkciu re-
zignoval po poslednom jesen-
nom kole.

Pri svojom odchode po-
vedal na adresu seredského 
klubu ostrú kritiku, ktorá 
bola zverejnená v mnohých 

médiách:  „Chcel som odísť s 
tým, že mužstvo bude mať po 
jeseni 21 bodov, ale to sa nepo-
darilo, aj kvôli problémom v 
klube. Nemali sme kde tréno-
vať, nemali sme si čo obliecť 
na tréning. V takýchto pod-
mienkach sa nedá pracovať.”

Vedenie Serede tieto slo-
vá vyvrátilo a nepovažuje 
ich za pravdivé. Manažér se-
redských futbalistov Viktor 
Bucha sa na facebooku ŠKF 

iClinic Sereď vyjadril nasle-
dovne: „Náš tím bol oblečený 
výborne. Tréner mal k dispo-
zícii niekoľko ihrísk, z toho 
jedno s umelým povrchom. 
Tréningové podmienky boli 
zabezpečené dobre, tiež re-
generácia či starostlivosť o 
hráčov. Tréner prišiel z prvej 
tureckej ligy, my však nie sme 
tak bohatý klub.“

Nech už bol dôvod odchodu 
hlavného trénera akýkoľvek, 

naši futbalisti pokračujú ďa-
lej. Pred niekoľkými dňami 
vedenie seredského futba-
lového klubu informovalo 
verejenosť, kto povedie v na-
sledujúcom období našich 
hráčov. Novým trénerom ŠKF 
iClinic Sereď sa na základe 
rozhodnutia predstavenstva 
stal  Roland Praj.  Päťdesiat-
dvaročný Praj  v Seredi  pôso-
bil ako tréner brankárov. 

    Iveta  tóthová 

V uplynulých dňoch bol   na 
ceste z mosta smerom k 
bistru Raketa nainštalova-
ný nový   spomaľovač. Bol 
osadený z dôvodu zvýšenia 

bezpečnosti v tejto časti 
mesta a vodiči budú musieť 
pri prejazde výrazne znížiť 
rýchlosť. 

    Iveta  tóthová 

Včelárenie 
v novom šate

ŠKF iClinic Sereď má nového 
hlavného trénera

V meste pribudol 
nový retardér

Číslená doplňovačka

Spojené hrebeňovky

Sudoku

Roháčik

Rámcovka

27MY MAGAZÍN / TV PROGRAM
regionálne noVinY čÍslO 1



Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Čím hlbšie spoznávame svoj život, tým menej  
môžeme  uveriť, že smrť by znamenala jeho 

zničenie.
Budhistické príslovia
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Rok 2024 klope na dvere 
a  spolu s  ním i  Letná olym-
piáda v Paríži. S cieľom účasti 
na tejto olympiáde vznikol 
spoločný projekt sloven-
ských a  českých cyklistiek, 
pod vedením českého tréne-
ra, Petra Hermanna. Sloven-
ská a  česká reprezentácia 
dráhových cyklistiek, vráta-
ne našej členky Andrei Filo-
vej, sa zúčastnila prvého spo-
ločného sústredenia v  poľ-
skom Pruszkowe, neďaleko 

Varšavy. Cieľom sústredenia 
bolo zlepšenie v  technickej 
jazde pri tímových disciplí-
nach. Sústredenie pozostá-
valo z  piatich 2-hodinových 
tréningov. Všetky tímy do-
siahli výrazné zlepšenie ča-
sov a i keď zatiaľ ešte nejde o 
„svetové“ časy, sú na dobrej 
ceste. Veríme, že Slovensko 
bude mať v  Paríži 2024 sil-
ný dievčenský tím, schopný 
konkurencie i  na svetovej 
úrovni. marIán   FIlo

Nie každý prežíva vianoč-
né sviatky doma pozeraním 
rozprávok a jedením dobrôt. 
Športovci väčšinou aj sviat-

ky trávia aktívne. Cyklistický 
klub AB Sereď usporiadal na 
25. decembra VIANOČNÚ CYK-
LOJAZDU. Spoločné stretnu-

tie sa konalo na Námestí slo-
body o 9:30 hodine. Počasie 
bolo priam ideálne a tak si aj 
napriek nízkej účasti cyklisti 

rekreačne odkrútili niekoľko 
kilometrov smerom na Kaská-
dy a späť. 

 Iveta tóthová

Bistro Raketa pred mesiacom 
vyhlásilo fotosúťaž určenú 
pre amatérskych fotografov zo 
Serede a okolia. Súťažiaci mali 
za úlohu priniesť tri fotogra-
fie, na ktorých bola hlavnou 
témou RAKETA A JEJ OKOLIE.
 Všetky zaslané fotografie boli 
v bistre vystavené a z nich 
mala porota za úlohu vybrať 
tri najkrajšie zábery. Úloha to 
nebola jednoduchá, nakoľko 
boli zábery na okolie Rakety 
naozaj nádherné. No každá sú-
ťaž musí mať svojich víťazov.
Najkrajšiou fotografiou bol zá-
ber s názvom HOLUBY od On-
dreja Chatrnúcha. Cenou za 
víťaznú fotografiu bol statív.
  Druhou najkrajšou fotogra-
fiou bol záber s názvom NOČ-
NÁ RAKETA od Martina Báby-
ho. Cenou pre druhé miesto 
bol fotobatoh.

  Tretím v poradí bol záber 
s názvom  MOST od Mirosla-
va Mierneho, ktorý získal za 
umiestnenie pamäťovú kartu. 

  Všetky tri víťazné fotogra-

fie budú vytlačené na plátno 
a stanú sa súčasťou bistra 
Raketa. Zároveň bistro niekoľ-
ko týždňov zhromažďovalo 
historické fotografie Rakety. 
Výzva niesla názov  OD ZRO-

DU PO ŠROT  a u   občanov sa 
stretla s obrovským ohlasom. 
Ľudia prehľadávali albumy a 
výsledkom je množstvo foto-
grafií, ktoré sú  nainštalované 
priamo v bistre. Návštevníci 

tak majú možnosť vidieť sériu 
záberov, na ktorých je vidieť 
prevoz Rakety cez mesto, jej 
ukotvenie, časy jej najväčšej 
slávy až po odstránenie.

 Iveta tóthová

Cyklistický projekt 
Paríž 2024

Cyklisti nezaháľali ani počas vianočných sviatkov

Fotosúťaž „Raketa a okolie“ 
má svojich víťazov
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magazín

magazín Baran
Barani sa dostanú do sporov so svojím svedomím. Aj keď sú 
známi svojou čestnosťou, občas musia klamať a nie vždy im 

to ide ľahko. Podnikajúcim Baranom sa vďaka jednému známemu podarí 
vyhnúť ťažkostiam v novom obchode, dokážu aj získať zaujímavú zakázku, 
ale pozor na sľuby, ktoré dostanete. Ak nebudú zmluvne podchytené, 
nemôžete s nimi rátať. Zamilovaným Baranom nebude šťastie priať, so 
svojou láskou sa nestretnú v správny čas a nakoniec sa dostanú do zlého 
svetla.

Býk
Býci sa môžu pustiť do nových podujatí, majú na to, aby svoje 
ciele dosiahli. Iste, ich zdravie nie je najpevnejšie, ani pokiaľ ide 

o ich sebadôveru, nie je to ružové, no aj tak majú dostatok síl na to, aby svoje 
šťastie pevne chytili do rúk. Nesmú však váhať, ani premýšľať o tom, ako sa 
v ich živote všetko zamotáva. 

Blíženci
Snažíte sa vysvetľovať vaše zámery, všetko objasniť a uviesť 
na pravú mieru, no už je neskoro. Primnoho ľudí ste zmiatli 

a teraz ste sa dostali do nezávideniahodného postavenia. Podnikajúci 
Blíženci by mali byť korektnejší a dodržiavať termíny, nikto s nimi nebude 
jednať v rukavičkách, ak zavinia meškanie. Je teda jasné, že počas celého 
týždňa by ste mali byť otvorenejší, úprimnejší a uznať si svoj diel viny na 
nedorozumeniach, ktoré ste spôsobili.

Rak
Raci si môžu klásť podmienky a ich okolie ich musí akceptovať. 
Konečne ste sa dostali do pozície, keď budete mať posledné 

slovo. Vaše pracovné vzťahy sa upravili, na tom ale máte zásluhu len vy sami, 
keby ste neboli aktívni, ešte stále by ste boli na tom istom mieste. Mladším 
Rakom ponúknu postup, povýšenie síce prinesie novú zodpovednosť 
a dostanú sa aj k dôležitejším úlohám, no vyplatí sa im to. 

Lev
Levom tento týždeň prinesie trochu lepšie udalosti, ako 
v minulých dňoch. Nebojte sa, všetky vaše minulé problémy sa 

dostanú pod vašu kontrolu, nebude to s vami a vaším postavením také zlé, 
ako sa obávate už dlhší čas. 

Panna
Premýšľate, ako by sa dal váš život riadiť výhodnejšie a najmä 
bezpečnejšie. Máte pravdu, ak si myslíte, že ste už dlho žili 

v napätí a v nebezpečnom tempe. Sami to môžete zmeniť, ak chcete, 
môžete byť radikálnejší aj keď podnikáte, nemusíte predsa za každú cenu 
byť najlepší, stačí, ak budete neustále medzi prvými. Osamelým Pannám 
jedna zimná prechádzka môže zmeniť pustý život na vzrušujúci, len je nutné 
konať kreatívne.

Váhy
Váhy sa môžu tešiť na nové úspechy. Čakajú ich nielen v práci, 
no aj v súkromnom živote. Minulé dni ich presvedčili, že to s nimi 

nie je zlé, ale ani dobré - sú teraz v akomsi strednom pásme, no s dôverou vo 
vlastné sily sa Váham podarí tento týždeň uskutočniť všetky dôležité plány. 

Škorpión
Škorpióni čakajú na podporu od svojich blízkych, ale keďže 
im nič podrobnejšie nepovedali, ich očakávania sa nesplnia. 

Nemali by ste byť sklamaní, stačí, ak budete jasne formulovať vaše 
požiadavky a dostanete rovnako jasnú odpoveď. 

Strelec
Strelci sa už dlhší čas nevedia zaoberať problémami iných. Je 
pravda, že sami majú tých svojich až nad hlavu, no aj tak boli 

v minulosti viac súcitní a chápavejší. Ich známi a priatelia majú pocit, že sa 
k nim obracajú chrbtom a odmietajú im poradiť, keď ide o vážne otázky. 

Kozorožec
Kozorožci sa nemôžu sťažovať, ich život sa dostal do správnych 
koľají, všetko sa akosi samo od seba usporiadalo a aj keď nie 

sú úplne šťastní, je to s nimi oveľa lepšie, než v minulosti. Nemôžete však 
mať všetko, to viete, už ste prišli na to, že sa vám darí alebo v práci, alebo 
v súkromí, nedarí sa vám mať úspech v oboch sférach. 

Vodnár
Vodnári sa necítia dobre, nielen v prostredí, kde žijú a pohybujú 
sa, ale aj vo vlastnej koži. Akoby na vás niečo liezlo, choroba, 

problémy, zlé správy – to všetko sa ku vám blíži od chrbta a vy to podvedome 
cítite. 

Ryby
Ryby cítia okolo seba prázdno, nevedia nájsť spoločnú reč 
so svojimi milovanými a ani v práci sa nemôžu o nikoho 

oprieť. Vaše pocity osamelosti vás ale môžu motivovať k lepším výkonom, 
pracovným, kariérnym, fi nančným, ak budete ochotní viac pracovať, aj viac 
získate. 
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NOVINKY ROKU 2020 A PENZISTI 

NOVÝ VÝPOČET MINIMÁLNEJ PENZIE VLOŽIL DO PEŇAŽENIEK NAJHORŠIE
SITUOVANÝM DÔCHODCOM NAVYŠE PRIBLIŽNE POLSTOVKU EUR
Od januára tohto roku samení systém výpočtuminimálneho dôchodku. Namiesto životnéhominima sa naviaže na priemernúmzdu. Základný
minimálny dôchodok teda od januára tohto roku stúpne o vyše 48 eur.Minimálne penzie sa budú ďalej zvyšovať.

Nový rok 2020mení aj výšku
minimálnej penzie, a to
predovšetkýmkvôli zmene
systému jej výpočtu.

Dôležitá je predovšetkým
priemernámzda

Namiesto životnéhominima
sa naviaže na priemernú
mzdu. Znamená to, žemini-
málna penzia pri tridsiatich
rokoch dôchodkového pois-
tenia dosiahne 334,30 eura,
čo je 33 percent priemernej
mzdy na Slovensku spred
dvoch rokov.
Pre porovnanie – v minu-

lom rokuminimálna penzia
pri tridsiatich rokoch dô-
chodkového poistenia pred-
stavovala 136 percent zo su-

my životnéhominima, teda
278,90. Základnýminimálny
dôchodok teda od januára
tohto roku stúpne o vyše 48
eur.

Minimálna penzia sa bude
každý rokmeniť

Platí ďalej, že pri získaní viac
ako 30 rokov a menej ako 40
rokov dôchodkového poiste-
nia, sa základnýminimálny
dôchodok bude zvyšovať za
každý rok o dve percentá zo
sumy životnéhominima
a pri 40 a viac rokoch dô-
chodkového poistenia za
každý rok o tri percentá zo
sumy životnéhominima pre
plnoletú fyzickú osobu.
Pre lepšiu predstavu – dve

percentá zo sumy životného
minima dnes predstavujú
sumu 4,2 eura a tri percentá
6,3 eura.
O zvýšenieminimálneho

dôchodku netreba žiadať.
O nároku rozhodne Sociálna
poisťovňa automaticky

a pošle o tomdôchodcom
písomné rozhodnutie.
Ktománárok
y Poberatelia starobného

dôchodku (ak keď imbol
predtýmpriznaný ako pred-
časný starobný dôchodok)
y Poberatelia invalidného

dôchodku po dovŕšení dô-
chodkového veku
Aké podmienky treba

splniť
y Získaťnajmenej 30ro-

kov obdobia dôchodkového
poistenia (už nebude po-
trebné splniť podmienku 30

rokov tzv. kvalifikovaného
obdobia dôchodkového po-
istenia s určenýmpríjmom
za jednotlivé kalendárne ro-
ky)
y výška jehodôchodko-

vých príjmov je nižšia ako
výškaminimálneho dô-
chodku a
y požiadalo priznanie

všetkých dôchodkov, na
ktoré bymoholmať nárok
(napríklad poberateľka sta-
robného dôchodku – vdova
musí požiadať aj o priznanie
vdovského dôchodku).

Nové sumy
minimálnej penzie

Dôchodkové poistenie/roky Min. dôchodok/€
30 334,30
32 342,70
35 355,40
37 363,80
40 378,50
42 391,10
45 410,00

Ako sa bude zvyšovať
minimálny dôchodok

y o dvepercentásumy
životnéhominima za
31. až 39. rok dôchodko-
vého poistenia
y o tripercentásumy
životnéhominima za 40.
a ďalší rok dôchodkového
poistenia.
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KONCESIONÁRSKE POPLATKY
– NIEKTO ÁNO, NIEKTO NIE
Fyzická osoba, ktorá je evi-
dovaná v evidencii odbera-
teľov elektriny,má dnes po-
vinnosť uhradiť koncesio-
nárske poplatkymesačne vo
výške 4,64 eura. Podľa teraz
platnej úpravy zákona sú
poberatelia starobného, in-
validného, vdovského a si-
rotského dôchodku od tejto
povinnosti oslobodení. Do-
teraz platili polovičnú sumu
– 2,32 euramesačne.

Koncesionársky popla-
tok, teda poplatok za služ-
byRTVS, od januára tohto
rokuneplatia:

y poberateliadôchodko-
vých dávok (starobného dô-
chodku, predčasného sta-
robného dôchodku, invalid-
ného dôchodku, vdovského
a vdoveckého dôchodku
a sirotského dôchodku),
ktorí nemajú pravidelný
príjem zo zárobkovej čin-
nosti a nežijú v domácnosti
s inou osobou s pravidelným
príjmomzo zárobkovej čin-
nosti
y poberateliadávky

v hmotnej núdzi a osoby
spoločne posudzované s po-
berateľomdávky v hmotnej
núdzi.

Ako zrušiť poplatky

y Senior,ktorýdoterazplatilkoncesionárskypoplatok
v polovičnej sadzbe 2,32 eur, je od 1. 1. 2020 automaticky
oslobodený od povinnosti platenia úhrady. Ak doteraz
platil túto úhradu prostredníctvomSIPO dokladu, od
1. 1. 2020 nebudemať vystavený predpis RTVS
y Platiteľ, ktorýplatípriamonaúčetRTVS,od1. 1. 2020
nemá povinnosť koncesionársky poplatok platiť.

HORE IŠLI AJ PRÍSPEVKY PRE
ODKÁZANÝCH NA POMOC
Od prvého januára tohto ro-
ku platí aj nariadenie o výš-
ke príspevku v zariadeniach
pre fyzické osoby odkázané
na pomoc a ktoré dovŕšili
dôchodkový vek v roku 2020.
Výška finančného prís-

pevku pri poskytovaní po-
bytovej formy sociálnej
služby v zariadení sociál-
nych služieb sa od prvého
januára v stupni odkáza-
nosti II. zvyšuje na 104 eur
mesačne (vlani bol na úrovni
96 eur) a v stupni odkáza-

nosti III na 234 eur (vminu-
lom roku jeho výška pred-
stavovala 216 eur) .
Výška finančného prís-

pevku pri poskytovaní am-
bulantnej formy sociálnej
služby v zariadení sociál-
nych služieb najmenej
v rozsahu 8 hodín počas
pracovného dňa sa v II.
stupni sa z minuloročných
64 eurmesačne upravuje na
70 eur a v III. stupni odkáza-
nosti z lanských 144 na 156
eur.

z Rubriku
Novinky roku 2020a penzisti

pripravila:
Viera Legerská

ZVÝŠENÉ DÔCHODKY UŽ
DOCHÁDZAJÚ NA ÚČTY
Penzie sa zvyšujú o percentá či pevnú sumu.
V tomtomesiaci sa začínajú
vyplácať dôchodcom zvýše-
né penzie, a to o 2,9 percenta
mesačnej sumy dôchodkov,
najmenej ale o pevnú sumu
určenú ako dve percentá
mesačnej sumy jednotlivých
druhov dôchodkov vykáza-
nej Sociálnou poisťovňou
k 30. júnu 2019.
U každého dôchodcu sa

prepočítava taký spôsob
zvyšovania dôchodku, ktorý
je pre jeho prípad výhodnej-
ší. Zvýšený dôchodok pen-
zista dostane automaticky,
nemusí oň žiadať. Rozhod-
nutie o tompoberateľom
dôchodkov pošle Sociálna
poisťovňa v priebehu janu-
ára, predpokladá sa, že
v termíne ku dňu splatnosti
dôchodku. V rozhodnutí
uvedie obidve sumy zvýšenia
zvýšenia dôchodkov – v per-
centuálnomvyjadrení
i pevnej sume, penzistovi sa
prizná vyššia z uvedených
súm.
Ak je dôchodok vyplácaný

v súbehu, zvýšenie každého
vyplácaného dôchodku sa
posudzuje samostatne.
Dôchodky sa zvyšujú
y od1. januára2020,ak

boli priznané pred týmto
dňom
y ododňapriznaniadô-

chodku, ak sa priznajú od
1. januára 2020 do 31. de-
cembra 2020
y ododňaopätovného

vzniku nároku na výplatu
dôchodku, ak sa dôchodok
1. januára 2020 nevypláca
Nezvyšujú sa

y vdovské,vdoveckéa si-
rotské dôchodky vymerané
zo starobného, predčasného
starobného alebo invalidné-

ho dôchodku, ktorý v roku
2020 už bol zvýšený
.
Kedy zvýšený dôchodok

vyplatia
y vhotovostinapošte–

v deň výplatného termínu
dôchodku v januári 2020,
•na účet v banke – v deň

výplatného termínu v janu-
ári 2020,
y hromadnýmpoukazom

do zariadenia sociálnych
služieb – v deň výplatného
termínu v januári 2020.
Súčasne so zvýšenýmdô-

chodkom sa vyplatí aj do-
platok zvýšenia dôchodku od
1. januára 2020 do posledné-
ho dňa pred výplatným ter-
mínom za január 2020.

ilustr. foto: Pixabay

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia
dôchodkov od 1. januára 2020

Druhdôchodku Suma zvýšenia €

starobný dôchodok 9,00
predčasný starobný dôchodok 8,70
invalidný dôchodok s mierou
poklesu nad 70% sociál. dôchodok 7,60
invalidný dôchodok s mierou
poklesu do 70% 4,30
vdovský a vdovecký dôchodok 5,80
sirotský dôchodok 2,70


