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Výstavba verejnej elektronickej
komunikačnej siete a vedenia
Mesto Sereď oznamuje občanom, že spoločnosť ZYRY-Tem s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen, IČO:
35911727,
bude od 15. 3. 2020 do 15.
11. 2020 pre Slovak Telekom, a.s., vykonávať výstavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete
a vedenia na uliciach:
8. mája, Čepenská, Dlhá,
Dolnočepenská, Družstevná, Krížna, Fraňa Kráľa,

Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Šulekovská,
Severná, Tehelná, Veterná,
Slnečná, Hviezdoslavova,
Jesenského, Vojanská, Podzámska, Kuzmányho, Orechová, Jilemnického, Nová,
Obežná, Športová, Matičná,
Sládkovičova. Stromová,
Lúčna, Pod hrádzou, Strednočepenská.
Ďakujeme za pochopenie.
Oddelenie
rozvoja mesta

Informácia o zápise detí
na školský rok 2020/2021

Susedské upozornenie
na dodržiavanie opatrení
Šíriaci sa vírus COVID-19 nenecháva ľahostajnými nikoho
z nás. Opatrenia nariadené
vládou musíme všetci prísne
dodržiavať, iba tak môžeme
predísť nákaze.
Nie všetci sú ale uvedomelí
a mnohí stále berú dnešnú situáciu na ľahkú váhu. Odmie-

tajú nosiť ochranné pomôcky
a hazardujú nielen so svojím
zdravím, ale ohrozujú na živote aj ostatných. Práve takíto
ľudia môžu byť príčinou katastrofálnych následkov.
Na Novomestskej ulici sa
preto dvaja dobrovoľníci rozhodli informačnými tabuľka-

mi upozorniť svojich susedov
na ich povinnosti.
Nezabúdajte aj vy nosiť
ochranné pomôcky (rúška,
šatky, šály), často a dôkladne si umývajte ruky, nedotýkajte sa tváre neumytými
rukami, vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí

majú príznaky nádchy alebo
chrípky, dodržte vzdialenosť
najmenej jeden meter medzi
vami a kýmkoľvek, kto kašle
alebo kýcha, dezinfikujte povrchy v domácnosti, mobily,
tablety či povrchy, ktorých sa
dotýka viacero ľudí.
Iveta Tóthová

Mesto Sereď ako zriaďovateľ
základných škôl ZŠ Juraja
Fándlyho, ZŠ Jána Amosa Komenského oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na nový
školský rok 2020/2021 sa
uskutoční v piatok 24. apríla
2020 od 14.00 h do 18.00 h a v
sobotu 25. apríla 2020 od 9.00
h do 12.00 h.
Zápis na CZŠ sv. Cyrila a
Metoda na Komenského ul.
v Seredi sa uskutoční taktiež piatok 24. apríla 2020 od
14.00 h do 18.00 h a v sobotu
25. apríla 2020 od 9.00 h do
12.00 h.
Zápis detí na nový školský
rok 2020/2021 do materských
škôl v meste Sereď na ul. D.
Štúra (elokované pracoviská
sú na ul. Cukrovarskej, ul.
Fándlyho, ul. Pažitnej) bude
prebiehať od 4. mája 2020 do
15. mája 2020 a na Komenské-

ho ul. (elokované pracoviská sú na ul. Podzámskej, ul.
Murgašovej a Komenského
ul. budova B) bude prebiehať
od 4. mája 2020 do 15. mája
2020. Podmienky pre prijatie detí a termín s miestom
prijímania žiadostí zverejnia
riaditeľky materských škôl.
Bližšie informácie na
webových stránkach škôl:
www.ms-dsturasered.blog.
cz
http://mskomenskehosered.
webnode.sk/sitemap/
http://zsjfandlyhosered.edupage.org/
http://zskomsered.edupage.
org/
www.cirkevnazssered.sk
Ďakujeme za pochopenie.
Oddelenie školstva,
rodiny, kultúry
a športu

Pomôžme starším občanom
Seniori sú najzraniteľnejšou
skupinou vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Určite každý
má vo svojom okolí seniora,
ktorý práve v tomto období
môže potrebovať našu pomoc. Rozhliadnime sa okolo
seba, spomeňme si na svojich rodičov, starších susedov. Opýtajte sa, či seniori
vo vašom okolí nepotrebujú

pomôcť s nákupmi či s vyzdvihnutím liekov.
Ak môžeme, pomôžme im,
aby mohli ostať doma. Vďaka
našej pomoci tak nebudú vystavení zbytočnému riziku
kontaktu s ľuďmi, ktorý by
pre nich mohol mať vážne
dôsledky.
Martin Tomčányi,
primátor mesta Sereď

Prímestské autobusy
sú pre ľudí bezplatné

Mesto opáskovalo detské ihriská
Každým dňom pribúdajú retie detských ihrísk na cenové opatrenie v spojitosti lom území mesta.
s koronavírusom. Najnovšie
Ihriská boli 16. marca ráno
medzi ne v Seredi patrí uzav- opáskované, aby sa zabránilo

združovaniu ľudí na týchto koncentráciou ľudí v aktuálmiestach. Z dôvodu šíriaceho nej situácii bezpečný.
sa koronavírusu totiž nie je
Opatrenie platí do odvolapohyb na miestach s vysokou nia.
Iveta Tóthová

Trnavská župa, v spolupráci
s autobusovými dopravcami,
upravila grafikon a všetky
spoje prímestskej dopravy
premávajú v „medzisviatkovom režime“.
„Tým sa zredukuje počet
spojov, no zachová sa obslužnosť všetkých obcí v kraji.
Župa zároveň zavedie počas
tejto doby (17.-27. marec 2020)
bezplatné cestovanie, aby
sme zamedzili akýmkoľvek
kontaktom občanov so šoférmi pri kupovaní lístka,“ povedal trnavský župan Jozef
Viskupič.
Nástup a výstup cestujúcich bude umožnený
výhradne cez zadné dvere
autobusu a bude obmedzená možnosť používania sedadiel v bezprostrednom
okolí šoféra. Samozrejme,

pevne veríme, že občania dopravu zdarma nebudú považovať za príležitosť na výlety
či návštevy a musia rešpektovať, že platia nariadenia
Ústredného krízového štábu.
Toto rozhodnutie slúži výhradne na ochranu vodičov
a cestujúcich.
Tiež platí, že do žiadneho
autobusu prímestskej dopravy, ani do žiadnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, nesmie vstúpiť
osoba bez ochrany dýchacích
ciest, resp. bez prekrytia tváre. Ak teda niekto odmietne
toto nariadenie dodržať, vodič autobusu je oprávnený
nepokračovať v jazde a dokonca môže privolať policajnú hliadku
Jozef Viskupič,
trnavský župan
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OZNAM

– úradné hodiny
na mestskom úrade v Seredi

MESTO SEREĎ

oznamuje občanom, že
od 23. 3. 2020 až do odvolania
bude budova mestského úradu zatvorená!
Do budovy vás vpustí
a usmerní vás zamestnanec
MsÚ v úradných hodinách
od pondelka do piatka
od 8.00 h do 12.00 h.
Z preventívnych dôvodov prosíme verejnosť,
aby na úrad prichádzala len v nevyhnutnom prípade.
Vstup do budovy mestského úradu
je povolený len s ochranným rúškom alebo
iným prekrytím tváre a nosa.
Odporúčame občanom všetky poplatky
(komunálny odpad, dane za nehnuteľnosti,
iné správne poplatky) uhrádzať
najmä elektronickým bankovníctvom alebo
bankomatovou kartou v pokladni
mestského úradu.
Za pochopenie ďakujeme.
	
Organizačné oddelenie

Sviatok všetkých
žien s TJ Rozkvet
Organizácia TJ Rozkvet Stredný Čepeň dňa 8. 3. 2020 opäť
raz nezaháľala a na sviatok
všetkých žien spojila športové aktivity s pripomenutím
si toho krásneho sviatku venovaného práve našim že-

ničkám. Plávania v termálnej
vode, v areáli kúpaliska Poľný Kesov, sa zúčastnilo až 49
milovníkov vody. Väčšiu časť
tvorili členovia organizácie,
ale tejto skvelej akcie sa zúčastnili aj nečlenovia organi-

zácie, obyvatelia Serede a ich
priatelia. Takto príjemne naštartovali svoje kĺby na náročnejšie jarné a letné športové
aktivity. Pri spoločnom obede
si pripomenuli Medzinárodný
deň žien a všetky prítomné

ženy obdarovali, symbolicky,
jarným kvetom a milým darčekom. OZ TJ Rozkvet a jeho
členovia sa už teraz tešia na
ďalšie akcie, na ktoré vás taktiež srdečne pozývajú.
Michal Hanus

Z činnosti MO Matice slovenskej
v Seredi za rok 2020
Dňa 26. februára 2020 sa uskutočnila v priestoroch DCS
v Seredi Výročná schôdza MO
Matice slovenskej, na ktorej
zhodnotili činnosť za rok 2019.
Členky MS sa snažia svojou
aktivitou pôsobiť na miestnu
kultúru, rozvíjať a upevňovať
ju.
Počas roka 2019 zorganizovali štyri väčšie aktivity. Prvou bol zájazd autobusom na
celonárodné slávnosti v Brezovej pod Bradlom a na Bradle
pri príležitosti 100. výročia
úmrtia M. R. Štefánika. Slávnosti zanechali v účastníkoch
nezabudnuteľný zážitok. Druhou aktivitu bol vedomostný
kvíz pre žiakov seredských
škôl v spolupráci so ZŠ J.A. Komenského v Seredi, ktorý sa
konal 17. mája 2019 na ZŠ J. A.
Komenského. Kvíz bol venovaný tiež M. R. Štefánikovi.
V spolupráci s Mestom
Sereď a Domom kultúry v
Seredi zorganizovali členky
výboru ďalšie dve podujatia,
konkrétne 28. októbra 2019
už 13. ročník súťaže v speve

ľudovej piesne Folklórna Sereď a 25. novembra minulého
roka 16. ročník súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy
Mihálikova Sereď. Obe súťaže
prebehli v Dome kultúry a
boli určené pre žiakov ZŠ a SŠ.
Už tradične boli účastníkmi
oboch súťaží školy z regiónu: ZŠ s MŠ Vinohrady nad
Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ
Pata, ZŠ s MŠ Šintava, ZŠ Štefánikova Galanta, ZŠ s MŠ K.

Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ
Pusté Úľany a ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho a CZŠ
sv. Cyrila a Metoda zo Serede.
Úroveň oboch súťaží bola veľmi dobrá. Víťazi boli ocenení
diplomami a knihami, ostatní
účastníci dostali pochvalné
uznanie a všetci občerstvenie. Financie na ceny poskytlo
Mesto Sereď.
Naši členovia sa zúčastnili v r. 2019 viacerých aktivít

usporiadaných Domom MS v
Galante: Novoročný koncert
v DMS, spomienkový večer
venovaný pamiatke Karola
Duchoňa – Kantiléna a Vatra
zvrchovanosti v átriu DMS.
Touto cestou ďakujem za
aktívnu pomoc spisovateľke Ruženke Scherhauferovej,
úspešnej recitátorke Anne
Pokornej a Mestu Sereď za finančnú pomoc.
Slávka Kramárová

Zodpovedne
o ľudských právach
a iných otázkach
O ľudských právach, extrémizme, rasizme, kyberšikane
a iných dôležitých témach
sa naši žiaci učia na rôznych
predmetoch počas celého
školského roka. Predsa len
však učiteľom v edukačnom
procese niekedy napomôžu
i odborníci z iných inštitúcií
a prídu medzi našich žiakov
s novými a zaujímavými pohľadmi na rôzne problémy
súčasnej spoločnosti. Jednou
z takých inštitúcií je i Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva.
V dňoch 2. a 3. marca 2020
absolvovali naši ôsmaci
a siedmaci prednášky s lektorom tejto inštitúcie. Keďže
stredisko neustále spolupracuje s rôznymi inštitúciami,
disponujú množstvom aktuálnych materiálov a praktických príkladov ku každej oblasti ľudských práv a základných slobôd. Žiaci ôsmeho
ročníka počas dvoch hodín
riešili základné otázky ľudských práv, dozvedeli sa však
i odpovede na otázky, ktoré

sa ich bezprostredne dotýkajú, prípadne sa s nimi môžu
stretnúť v budúcom živote.
Rovnako tak boli oboznámení s nástrahami internetu,
vzťahom internetu, slobody
a ľudských práv i s tým, aký
dosah môže mať nekontrolované užívanie internetu na
ich budúci život či kariéru.
Siedmaci sa počas prednášky hlbšie ponorili do
problematiky extrémizmu,
rasizmu a boja proti nim.
Práve tieto témy v súčasnej
spoločnosti pomerne silno
rezonujú a vedieť o ich nástrahách a skrytých nebezpečenstvách pomáha žiakom vyhýbať sa im, účinne
proti nim bojovať a zároveň
si zodpovedne vytvárať a budovať vlastný hodnotový
rebríček.
Sme radi, že tieto aktivity
sa u žiakov stretli s pozitívnou odozvou a veríme, že
v budúcnosti im prinesieme
ešte množstvo zaujímavých
tém.
ZŠ J. A. Komenského
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Umelá inteligencia
v galantskej nemocnici
Ak máte určité zdravotné
problémy a zavoláte si RZP, tá
vás s najväčšou pravdepodobnosťou odvezie do galantskej
nemocnice. Výsledky každého pacienta s podozrením
na cievnu mozgovú príhodu
od tohto mesiaca hodnotí v
tejto nemocnici aj umelá inteligencia. Ako uviedla Jana
Fedáková z ProCare a Svet
zdravia, umelá inteligencia

poskytuje pri posudzovaní
pacientskych výsledkov lekárovi rýchly a presný druhý
názor spolu s objemom dát,
ktoré do takýchto detailov nie
je možné vypočítať. Zároveň
výrazne pomáha mladým lekárom a umožňuje liečiť aj
pacientov, ktorí by predtým
liečení neboli. Pozrieť si snímku pacienta a poradiť kolegovi
pritom lekár dokáže aj doma,

sken mu totiž systém pošle do
mobilu.
„Výskyt cievnych mozgových príhod na Slovensku
neustále rastie a čoraz viac
postihuje nižšie vekové kategórie. Nevyhnutná je včasná a správna diagnostika,
ktorá výrazne zvyšuje šance
na záchranu pacientov a znižuje stupeň invalidity. Mnohé štatistiky dnes poukazujú

na pomerne veľké rozdiely
pri posúdení stavu jedného
pacienta rôznymi lekármi.
Veríme preto, že aj zavedenie
tohto systému nám pomôže
zvýšiť kvalitu a bezpečnosť
poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ hovorí medicínsky riaditeľ siete polikliník
ProCare a nemocníc Svet
zdravia Róbert Hill.
Iveta Tóthová

Mestské zastupiteľstvo 12. 3. 2020
Vo štvrtok 12. marca 2020
otvoril o 17. hodine primátor
mesta mimoplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi .
Na rokovaní sa Mestské zastupiteľstvo v Seredi
uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta
Sereď č. 2/2020 zo dňa 12. 3.
2020 o ochrannom pásme
pohrebísk na území mesta
Sereď s pripomienkami Legislatívno-právnej komisie.
Dôvodom na prijatie VZN
bola novela zákona o poh-

rebníctve, ktorá umožňuje
mestám a obciam stanoviť
si vlastnú šírku ochranného pásma pohrebiska.
Schválená šírka ochranného
pásma je 50 metrov od hranice pozemku. Ak by mesto
nariadením do 31. 3. 2020
neustanovilo šírku ochranného pásma pohrebiska,
ochranné pásmo vyplývajúce zo zákona o pohrebníctve
zanikne.
V ďalšom bode programu
schválili poslanci MsZ predloženie žiadosti o dotáciu

na realizáciu projektu novej
rekonštrukčnej kópie sochy
„Legionára“, ktorá by mala
byť umiestnená na Námestí
republiky. Výška celkových
nákladov na projekt je 86 643
€ a spolufinancovanie projektu mestom je vo výške
31 643 €. Následne poslanci
schválili II. zmenu rozpočtu
mesta Sereď na rok 2020 a
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jana
Amosa Komenského.
Po krátkej rozprave v poslednom bode rokovania

v súlade s § 29, ods. 4) Zásad
hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Sereď
poslanci súhlasili s technickým zhodnotením prenajatého objektu futbalového
štadióna na Športovej ulici
v Seredi, ktoré súvisí s plánovanou
rekonštrukciou
objektu, do výšky predpokladaných nákladov 4 milióny eur, žiadateľovi Správa
majetku Sereď, spol. s.r.o., so
sídlom v Seredi, Námestie
republiky 1176/10.
Ľubomír Veselický

Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné
Pri uzavretí školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon
č. 461/2003 Zb. o sociálnom
poistení pripúšťa vyplácanie
dávky ošetrovné maximálne
v dĺžke 10 dní. Vzhľadom na
mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu
však Sociálna poisťovňa oznamuje, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným
krízovým štábom a v súlade s
rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná
ošetrovné (OČR) pri osobnej

a celodennej starostlivosti o
dieťa do dovŕšenia 11. roku
jeho veku (10 + 364 dní) počas
celého 14-dňového obdobia,
počas ktorého budú školy a
predškolské zariadenia uzavreté. Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa
na základe ďalšieho aktuálneho vývoja informovať, ako
majú rodičia ďalej postupovať, ak zostanú školy/predškolské zariadenia aj naďalej
uzavreté.
V súvislosti s mimoriadnou
situáciou a opatreniami proti

šíreniu koronavírusu Sociálna poisťovňa upozorňuje
na zmenu úradných hodín.
Od pondelka 16. 3. 2020 budú
klientske centrá všetkých
pobočiek Sociálnej poisťovne, vysunuté pracoviská i
ústredie Sociálnej poisťovne otvorené pre verejnosť v
obmedzenom režime každý
pracovný deň v čase od 8.00
do 11.00 h.
Pokladnice v pobočkách
nebudú preberať hotovosť.
Sociálna poisťovňa preto žiada verejnosť, aby na platby

využili bezhotovostný styk.
Sociálna poisťovňa zároveň
upozorňuje na zákaz vstupu
rodičov s deťmi do jej priestorov.
Na odovzdávanie potrebných dokumentov a žiadostí
treba využívať najmä e-mailovú komunikáciu, resp. e-schránky alebo poštový styk.
Naďalej zostáva v platnosti
možnosť odovzdať dokumenty do schránok pri vstupe do
budov pobočiek v osobitnom
priestore.
Sociálna poisťovňa

Rekonštrukcia futbalového
štadióna v Seredi
Už viac ako 5 rokov rezonuje
v meste Sereď téma futbalového štadióna. Táto investičná akcia je pravidelne v popredí bodovania poslancov
v investičných prioritách
mesta na ďalší a ďalší rok.
Prišiel čas, kedy investícia
začína naberať reálne obrátky.
Mesto Sereď v spolupráci so Športovým klubom
futbalu Sereď (ŠKF) a 100%nou mestskou spoločnosťou Správa majetku Sereď
s.r.o. (SMS) požiadalo v septembri 2019 Úrad vlády SR
o mimoriadnu dotáciu na
rekonštrukciu futbalového
štadióna v Seredi. „Doposiaľ
sme boli asi jediným prvoligovým klubom, ktorý nevyužil nenávratnú dotáciu na
rekonštrukciu či prestavbu
futbalového štadióna,“ povedal prednosta mestského
úradu Tibor Krajčovič.
„Dňa 17. 2. 2020 prišla na
bankový účet SMS čiastka
2.000.000 € a to najmä vďaka
aktivitám ŠKF, ktoré mesto
Sereď podporovalo. Nenávratná dotácia je účelovo
viazaná na rekonštrukciu
a prestavbu futbalového štadióna v Seredi. Okrem toho
v rozpočte mesta Sereď na
rok 2020 máme schválených
290.000 € na rekonštrukciu
a prestavbu futbalového štadióna a ďalšie prostriedky
s výhľadom na rok 2021. Prebehli aj úspešné rokovania
s predstaviteľmi bankového
sektora o možnosti finančnej pôžičky pre SMS vo výške 1.000.000 €, kde mesačné
splátky s úrokom by hradil
ŠKF formou nájomného. Už
na mestskom zastupiteľstve
19. 6. 2019 sme prezentovali

zámer rekonštrukcie a modernizácie štadiónu, spolufinancovania ŠKF, ako aj
finančné krytie tejto akcie.
Poslanci zámer schválili,“
dodal prednosta.
Člen dozornej rady ŠKF
Miroslav
Bucha
dodáva: „Pracujeme aj na ďalších
vonkajších zdrojoch pre štadión. A opäť to vyzerá sľubne.
Chcem zdôrazniť, že zmodernizovaný štadión s kapacitou 4-tisíc sedadiel bude
slúžiť nielen pre potreby prvoligového mužstva, no zároveň aj pre naše mládežnícke
družstvá. Naším cieľom bolo
a bude mať aj mládežnícku
futbalovú akadémiu. Aktuálne pracujeme na tom, aby
ŠKF bol pri práci s mládežou
zaradený do kategórie útvaru talentovanej mládeže. Už
od budúceho roku.“
Okrem futbalu štadión
bude slúžiť aj na organizovanie pravidelnej škôlkárskej
olympiády
predškolákov,
kultúrne a spoločenské podujatia, organizovanie memoriálov vo futbale a iné akcie.
Pre mesto Sereď bude veľkým prínosom aj využívanie
spevnených plôch na parkovanie v areáli štadióna (napríklad pri spoločenských
akciách v amfiteátri či pravidelnom hodovom jarmoku).
Ostáva nám všetkým veriť, že sa investíciu podarí
dotiahnuť až do úspešného
konca. Veď kto by sa nepotešil nenávratnej čiastke, ktorá
nám mestu Sereď pomôže
zveľadiť mestský štadión.
Štadión stále je a aj bude
majetkom mesta, resp. jeho
100%-nej dcérskej spoločnosti.
Tibor Krajčovič,
 prednosta MsÚ v Seredi

Rekonštrukcia plynovodov
Mesto Sereď oznamuje občanom, že spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy
44/B, 825 11 Bratislava, IČO
35910739,
bude od 17. 2. 2020 do 15. 9.
2020 vykonávať rekonštrukciu plynovodov na ul.: Jesenského, Železničná, Legionárska, Obežná, Cukrovar-

ská, M. R. Štefánika, Spádová, D. Štúra a od 1. 3. 2020 do
30. 9. 2020 na ul.: 8. mája, Svätoplukova, Tehelná, Krásna, Šulekovská, Vysoká,
Priečna, Rovná, F. Kráľa, Tehelná, Slnečná.
Ďakujeme za pochopenie.
Oddelenie
rozvoja mesta

TTSK: Autobusy prímestskej
dopravy budú jazdiť
v prázdninovom režime
V súvislosti s prijatými preventívnymi
opatreniami
pred šírením ochorenia COVID-19
(koronovavírusu)
a následným prerušením
vyučovania v stredných školách, trnavská župa pristupuje od 12. marca 2020 (vrátane) k zavedeniu prázdninového režimu prímestskej
autobusovej dopravy.
„Pristupujeme k obmedzeniu verejnej dopravy, a to
z dôvodu prerušenia vyučovania na všetkých úrovniach. Od štvrtka 12. marca
budú naše prímestské autobusy jazdiť ako počas škol-

ských prázdnin. Toto opatrenie platí až do odvolania,“
povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Prázdninový režim bol zavedený ako dôsledok dočasne zatvorených stredných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ako aj škôlok,
základných škôl, univerzít
a vysokých škôl na území
kraja. Doprava žiakov do a
z niektorých základných
škôl, v ktorých nie je prerušené vyučovanie, bude naďalej zabezpečená.
Jozef Viskupič,
trnavský župan
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Medzinárodný deň
materinského jazyka
21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň
materinského jazyka (International Mother Language
Day) a bol ním prehlásený na
výročnej 30. UNESCO konferencii v novembri 1999. Cieľom
tohto dňa je pripomenutie,
poznávanie a precvičovanie
materinských jazykov po celom svete. Medzinárodný deň
materinského jazyka si na
podporu jazykovej a kultúrnej
rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od
februára 2000. Tento dátum sa
spája s dňom, keď v roku 1952
bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v súčasnosti
Bangladéš) za uznanie ich jazyka bengálčiny, ako jedného
z dvoch národných jazykov
Pakistanu. Počas tejto demonštrácie boli zastrelení políciou.
Vyučovanie má srdce
zušľachtiť, myseľ osvietiť,
človeka do života a sveta
pripraviť.“
Ľudovít Velislav Štúr
Medzinárodný deň materinského jazyka sme mali aj
na OA v Seredi. Citát Ľudovíta
Štúra, jedného z kodifikátorov slovenského spisovného
jazyka, sme si zvolili ako motiváciu ku Dňu materinského
jazyka.
„Tvorivá myseľ sa hrá s
predmetmi, ktoré sa jej páčia.“
Carl Jung
Tvorivá myseľ, kreativita, tvorivé písanie sú súčasťou nášho
„Krúžku tvorivého písania“.
Členovia sa hrajú so slovom,
učia sa remeslu tvorby poetických a prozaických textov, inscenujú krátke divadelné etudy.

Práve ich potenciál sme využili
pri príprave aktivít ku Dňu materinského jazyka. Tvorili sme,
písali, zháňali kartóny a lepili.
Zvolili sme si a pripravili také
aktivity, aby boli rôznorodé,
pestré, primerane náročné a
časovo zvládnuteľné. A tak žiaci
našej školy naplnili heslo J. A.
Komenského „Škola hrou“.
„Jazyk náš materinský je
najvernejším obrazom našej duše.“
Jozef Štolc
Duša mladého žiaka je veselá,
roztopašná, správanie tínedžerov je ovplyvnené prostredím,
výchovou. Jazyk stredoškolákov je prepletený dialektizmami, nie veľmi pestrá slovná zásoba je poznačená úspornými
sms-kami. Práve preto sme sa

rozhodli pripraviť aktivity z
rôznych oblastí slovenského
jazyka: z ortografie, štylistiky,
frazeológie, fonetiky. Žiaci pri
tvorbe a pri plnení súťažných
aktivít využívali rôzne formy a metódy: tvorivé písanie,
interaktívne
doplňovačky,
pravopisné dopisovačky, určovanie pravopisne správnych
výrazov, literárne hádanky,
frazeologické hádanky, tímová
spolupráca, skupinové vyučovanie, rovesnícke vyučovanie,
hranie rolí..... Dôkazom pestrosti sú priložené fotografie
zachytávajúce len časť celého
diania.
Len tak pre zaujímavosť, vedeli by ste, ktorý výraz je ten
správny?
1. delené – deleno
2. hrať na klavír - hrať na klavíri

Unikátne fotografie
zachytávajú minulosť
Serede
Bistro Raketa od svojho
znovuotvorenia stihlo toho
naozaj veľa. Popri neustálej
úprave vonkajších aj vnútorných priestorov zorganizovali splav, pivobranie, Deň
detí, posedenie pri vatre či
súťaž pre amatérskych fotografov. Okrem toho pravidelne pod názvom „Chráňme si,
čo máme“ organizujú brigády zamerané na vyčistenie
okolia Váhu. Mnohých určite poteší aj postupné zakladanie mini zoo. Už dnes sú
obyvateľmi Rakety dva vtáky
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emu s príznačnými menami
Emo a Ema. Onedlho k nim
pribudnú aj iné zvieratá.
Ďalšou skvelou akciou,
ktorú majú v pláne usporiadať, bude výstava historických fotografií Serede. Podarilo sa im zozbierať naozaj
unikátne zábery, na ktorých
je zachytená Sereď v rôznych
časových obdobiach. Termín
výstavy ešte nie je známy,
no majitelia sa už teraz s
radosťou o niektoré zábery
podelia aj s našimi čitateľmi.
Iveta Tóthová

3. ísť po vodu - ísť pre vodu
4. kde ideš? − kam ideš? (smer)
5. kľud − pokoj
6. nula celá osem − nula celých
osem
7. vo voľnom čase - počas voľného času
8. priechod (pre chodcov) –
prechod
9. závislý na drogách - závislý
od drog
10. je o päť minút dvanásť - je
za päť minút dvanásť
11. napadla mi myšlienka - napadla ma myšlienka
12. väčšia polovica – viac ako
polovica
13. píšeme perom - píšeme s
perom
14. nechápem tomu - nechápem to
15. nerozumiem tomu - nerozumiem to.
Mariana Kamenská

OPUSTILI NÁS:
Február 2020:
Alexander Kuruc (1947), Pavol Píši (1949), Ladislav Valovič
(1941), František Klenovič (1934), Jozef Drábik (1940), Mária Morongová (1936), Richard Valný (1938),
Ľudomil Bukšár (1977), Emília Tomčiaková (1933), Ján Moravčík (1961)
Marec 2020:
Emília Hrubá (1966), Jarmila Plentová (1957), Anna Zajícová (1924), Valéria Huláková (1939), Mária Krivosudská
(1942), Anna Gašparová (1940), Jozefína Takáčová (1930),
Jozef Molnár (1947), Dušan Vyhlídal (1945).


česť ich pamiatke!
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Patrik Hano si zamiloval bojové umenie aikido
Mnohí z nás nevedia, že v
priestoroch športovej haly Relax na Mlynárskej ulici už dlhodobo trénujú deti a dospelí
jedno z najmladších bojových
umení - aikido. Tento šport je
spojením viacerých pôvodných bojových umení, z ktorých boli vynechané všetky
smrtiace prvky. Cvičenie tohto
japonského bojového umenia
má za úlohu rozvíjať cvičenca
nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke.
Zastavila som po tréningu v
hale Relax sympatického trénera Patrika Hana a bola som
zvedavá na to, ako, kedy a čo ho
viedlo k tomu, že sa začal zaoberať práve trénovaním detí a
mládeže.
Kde a kedy ste začínali s
týmto športom vy? Kto vás k
nemu priviedol?
Vždy ma priťahoval takýto
druh športu a po prelomení
komunistickej bariéry a otvorení hraníc sa aj na Slovensko začali valiť rôzne bojové
umenia. Niektoré z nich som
si vyskúšal, ale našiel som sa
až v aikide. Na tréning ma pritiahol môj kamarát, spolužiak
a zakladateľ Trnavského klubu
Róbert Zvolenský a bolo to.
Pán Hano, pochopila som,
že ste začínali s týmto bojovým umením v Trnave. Ako
vznikla myšlienka spojiť seredské aikido s trnavským?
Áno, táto myšlienka, spojiť
obidva kluby, vznikla na jeseň
1992, ale to boli úplné začiatky
tohto športu aj na Slovensku.
V utorok a v štvrtok sme chodili do Bratislavy, cez víkendy
zase po okolitých štátoch, a to,
čo sme sa naučili, sme skúšali
na tréningoch v Trnave.
Asi po troch rokoch sa
k nám pridal Seredčan Branislav Šilhár, ktorého sme
prehovorili a 4. 1. 1996 otvoril
seredský klub aikida. Stal sa
mojím kamarátom a pokiaľ
som mal trochu času, vždy
som prišiel Seredčanov podporiť.
Neskôr som si založil v Trnave vlastný klub Aikido Dojo
Hano, presťahoval som sa do
Vinohradov nad Váhom a začal som viacej podporovať seredský klub. Keď sa Braňo potom presťahoval do Bratislavy, hlavným trénerom som sa
stal ja a premenoval som klub
na Aikido Dojo Hano – Sereď.
Vtedy sme už boli zaregistrovaní ako občianske združenie.

rôznych seminároch po celej
Európe. Mám ešte veľa nesplnených snov a jedným z nich
je ísť do Japonska, kde vzniklo
aikido. Verím, že sa mi to raz
splní.

Názov tohto športu aikido
niečo znamená?
AI - harmóniu, súlad, jednotu = znamená, že protivníka nenaháňame, nebojujeme
proti nemu, ale snažíme sa
s ním splynúť.
KI – energiu = prijímame,
využívame a vraciame energiu útočníka.
DO – cestu, pohyb = cesta
bojovníka, na ktorú sme sa
dali, ktorá nie je jednoduchá,
voľne preložené - Cesta harmónie ducha.

problémy), ale plne sa musíme sústrediť na „tu a teraz“.
Seba poznávacie – spoznať
sa a zdokonaliť svoje telo a
myseľ.
Energické – nájsť a využiť čo najviac svojej fyzickej
a vnútornej energie.
Harmonizačné – splynúť
s útočníkom, s prírodou a využiť ich energiu.
Sebaobranu – pre deti, ženy
a dospelých proti jednému
či viacerým útočníkom, aj
ozbrojeným.

Povedali by ste nám v
krátkosti, akú tradíciu má
tento šport na Slovensku?
Ako som už povedal, aikido
prišlo na Slovensko po otvorení hraníc. Náš klub je od začiatku založenia v Slovenskej
aikido asociácii (SAA), je jej
riadnym členom a tiež jedným zo zakladateľov. SAA je
členom International aikido
federation (IAF) a European
aikido federation (EAF). Uznaná Hombu Dojo Tokio, pokračujeme v priamej línii zakladateľa aikido. SAA združuje
kluby po celom Slovensku,
ale aj mimo, a to hlavne v Čechách. Pre všetkých organizuje semináre, vytvára technické pravidlá a organizuje
skúšky technickej vyspelosti.

Zrátala som si, že sa zaoberáte týmto športom v Seredi už osemnásť rokov. Nezunovalo sa vám opakovane
vysvetľovať a predvádzať
jednotlivé cvičenia a hmaty
malým bojovníkom? Máte
možnosť zacvičiť si aj vy?
Aikido bolo a je pre mňa
veľmi komplikované. Každým
tréningom mám v sebe viac
a viac otázok a tieto otázky
si dávam už 28. rok (v Seredi
18.) a stále pribúdajú ďalšie.
Ako prvá a pre mňa dlho nepochopiteľná otázka bola a je,
ako môže byť „bojové umenie“ umením mieru a nekončí ublížením či zničením
nepriateľa, ale harmóniou,
poznaním a mierom. Všetky
techniky treba neustále opakovať a skúšať v rôznych situáciách s rôznymi útočníkmi.
To sa dá len na tréningoch,
kde sa neustále zdokonaľujeme. Okrem tréningov nachádzame nové skúsenosti na

Aké cvičenia a techniku
používate na tréningu?
Koncentračné – snažíme sa
nemyslieť na to, čo je za dverami telocvične (škola, práca,

Práca s deťmi je ťažká. Poslúchajú vás a sú učenlivé?
Baví ich takáto činnosť? Ako
by ste charakterizovali deti v
súčasnej spoločnosti?
Nielen my, ale aj deti sa neustále vyvíjajú, pretože predtým nebolo také množstvo
podnetov a informácii ako
dnes. Hlavne IT, elektronika
a virtualizácia spútava čoraz
viacej ľudí - viem to, lebo od
mladosti pracujem v IT. Ale je
to všetko len virtuálny svet,
ktorý sa nedá nijako nahradiť
osobnou, fyzickou skúsenosťou a pohybom. Je dosť ťažké
odtrhnúť deti od VR, ale keď
už prídu na tréning a začnú
sa hýbať, sú veľmi šťastné a
pohyb ich baví. K tomu ich
pritiahnu hlavne rodičia, ktorí už majú určitú skúsenosť
s pohybom. V dnešnej dobe sú
deti veľmi vnímavé, dokonca môžem povedať, že veľmi
múdre, ale pohybovo niektoré
až negramotné.
Spomínate si na niektoré
výnimočné talenty a máte
aj takých absolventov tohto športu, ktorí sú dnes už
dospelí a vodia k vám na tréningy svoje deti?
Áno. Mnoho mladých prestalo s aikidom kvôli škole,
frajerke, práci, ale po určitom čase sa vracajú dokonca
aj s deťmi a sú radi, že majú
u nás možnosť cvičiť spoločne.
V japonských bojových
umeniach majú bojovníci
športovci možnosť získať
vyššie technické stupne.
Dostávajú ich za určitý počet odtrénovaných hodín,
alebo za roky či za obtiažnosť jednotlivých prvkov,
ktoré zvládnu? Kto určuje u
jednotlivca, aký technický
stupeň ovláda v aikide?
Naša organizácia SAA má
technickú komisiu, ktorá drží
dohlaď nad technickou vyspelosťou športovcov. Máme
skúšobné pravidlá a skúšobný poriadok. Ten obsahuje
techniky, ktoré musí zvládnuť
každý, kto chce robiť skúšky
technickej vyspelosti – žiacke kyu a majstrovské stupne
dan. Na skúšky navrhuje žiakov tréner a technická komi-

sia ich skúša na interných
alebo regionálnych seminároch. No je to na každom, či
sa touto cestou vydá, alebo sa
venuje aikidu len pre vlastné
zdokonalenie a potešenie.

netlačím, ale snažím sa mu
porozumieť, nech si každý
nájde tú svoju cestu. Dcéra má
10 rokov a miluje kone (čo je aj
naša vášeň), tanec a plávanie.
Aikido si vyskúšala a určite
sa k nemu raz dostane. Spolu
Rozprávame sa tu o špor- robíme turistiku, cyklistiku
tovej disciplíne, o umení a veľa cestujeme.
sebaobrany, ktorá je v tomČo by ste odkázali všetto čase dosť dôležitá, ale
povedzte nám aj vy niečo o kým, ktorí stále nevedia,
sebe. Aké technické stupne čomu by sa mali venovať vo
ste dosiahli v aikide?
voľnom čase?
Spomínal som, že je na kažUrčite sa nevyhovárať, že je
dom jednotlivcovi, akou ces- málo času. Je to o prioritách.
tou sa vydá. Ja som absolvo- Treba sa mať hlavne veľa poval skúšky až po majstrovský hybu. V tom vidím určite riestupeň 1. dan a ďalej som sa šenie, ako si zachovať fyzické
vybral cestou samo zdokona- a mentálne zdravie. Pri poľovania sa a nie predvádza- hybe sa dá vypnúť a utiecť zo
nia sa a porovnávania, kto systému, ktorý nás stále viac
ma väčší dan. Aikido vlastne a viac ovláda a stávame sa na
nie je športová disciplína, ale ňom závislí. Médiá nás ohluumenie. A umenie je veľmi pujú, virtuálny svet nás čoraz
relatívne a nemerateľné. V ai- viacej pripútava a zároveň
kide nemáme žiadne súťaže odpútava od reality. Strácame
a nesnažíme sa porovnávať, reálny úsudok a svoj názor si
ale každý pracuje na sebazdo- neurobíme zo skúseností, ale
konaľovaní a pomoci druhé- z pochybných zdrojov reklám.
mu. Najlepšie je osobná skú- Skúsme sa vrátiť do prírody
senosť a dobrý vnútorný pocit. a inšpirovať sa ňou. Príroda
je založená na harmónii (AI),
Ak si to zhrnieme, tak energii (KI) a pohybe, ceste
máte po celý školský rok (DO).
postarané o dva večery v
A prečo práve aikido?
týždni, ktoré venujete hlavPoužijem výstižný citát: Aine práci s deťmi. Napĺňa vás
táto práca na doraz, alebo kido nie je zázračnou metódou
máte aj iné koníčky, ktorý- odstránenia problémov. Nie je
mi zrelaxujete a odpútavate zaručená morálnosť, tolerantsa od tohto športu?
nosť, zodpovednosť, nezištPohyb ma napĺňa od malič- nosť, vnútorná krása (či iná
ka. Sedem rokov som súťažne pozitívna kategória) cvičenca
plával, tri roky hral hádzanú. aikida. Umožňuje však nájsť k
Popri tom som sa venoval nim cestu a kráčať po nej od
asi všetkým športom, čo boli narodenia po smrť. Aikido nie
v Trnave, v ktorých som re- je iba zábavou pre mladých.
prezentoval aj školu. Futbal, Jeho hlavný význam spočíva v
basketbal, volejbal, tenis, pin- celoživotnom učení sa bojovať
gpong, cyklistiku, atletiku, o vlastný kvalitný a zmysluplgymnastiku, fitnes, lyžovanie, ný život.
korčuľovanie... Relaxom pre
Príďte sa na nás pozrieť. Trémňa je pohyb. Mám ho v sebe ningy prebiehajú v športovej
hlboko zakorenený a doteraz hale Relax, Športovo-relaxačné
ma napĺňa. K nemu som si centrum, Mlynárska 2: pondeako dospelý pridal ešte motor- lok 18.00 – 19.30 h, streda 18.00
ku, potápanie a vysokohorskú – 19.30 h.
turistiku. Nedokážem pochopiť, keď sa niekto sťažuje, že
Pán Hano, tento výstižný
nič nestíha.
citát skrýva v sebe množstvo
hlbokých múdrych myšlieČo hovorí na vašu tréner- nok a zároveň všetky ľudské
skú kariéru vaša rodina? cnosti, ktoré posúvajú človeNebývajú niekedy nervóz- ka na vrchol ľudskosti a moni z vašej absencie doma? rálky. Je to naozaj pekné zaVaša dcéra ide vo vašich končenie nášho rozhovoru a
šľapajach, alebo si vyhliadla ja vám prajem veľa úspechov
inú záľubu?
v tak náročnej a zároveň
Som veľmi rád, že ma rodina krásnej práci, ktorú robíte v
podporuje a veľa pohybu robí- súlade s harmóniou srdca a
me spolu – teda okrem aikida duše.
(smiech). Ja nikoho do ničoho
Ružena Scherhauferová

Oslavy medzinárodného dňa žien
Mesto Sereď v spolupráci
s Denným centrom pre seniorov zorganizovali na štvrtok 5.
marca oslavu Medzinárodného dňa žien. Do estrádnej sály
zavítali slávnostne naladené
dámy, aby si užili toto tradičné
kultúrno-spoločenské podujatie.
Na úvod osláv vystúpili s
krátkym programom žiaci Základnej umeleckej školy, čo
potešilo všetkých prítomných.

Potom nasledovala plánovaná
Výročná členská schôdza DC
vedená vedúcim Jozefom Valábkom. Pozvanie prijal aj zástupca primátora Ľubomír Veselický, vedúca organizačného
oddelenia Silvia Adamčíková a
predseda OO JDS v Galante Jozef Bavúz.
Počas schôdze vedúci Jozef
Valábek zhodnotil uplynulý
rok, počas ktorého sa Dennému centru podarilo uskutočniť

množstvo športových a kultúrnych aktivít. Aj v tomto roku
čaká členov DC niekoľko zájazdov, kultúrnych podujatí, športových zápolení, rekreácií, ale
aj brigád či súťaží. Seniori sa
už teraz tešia na rok plný zážitkov a zábavy. Po oficiálnej časti
schôdze Jozef Valábek poprial
všetkým dámam k ich sviatku
len to najlepšie, hlavne veľa
zdravia a spokojnosti. Zástupca primátora Ľubomír Veselic-

ký jeho slová doplnil: „Nie všade má žena takú hodnotu ako
v našej spoločnosti. Je dobre
pripomenúť si, že sú štáty, kde
žena nesmie vlastniť ani vodičský preukaz. V tento deň si
pripomíname Medzinárodný
deň žien a ten jeden kvietok,
ktorý dávame, je symbol tohto
dňa.Ale zároveň je to pre pánov
aj výzva, aby sme úctu k ženám
vyjadrovali každý deň.“
Na záver si minútou ticha

prítomní pripomenuli pamiatku zosnulých priateľov a známych.
Po ukončení schôdze prítomní muži všetkým ženám
popriali k ich sviatku len to
najlepšie a každej dáme odovzdali kvet ako symbol úcty
a vďaky. Potom už nastal čas na
zábavu. Na pódiu vystúpil spevácky zbor Pohoda a po nich už
do tanca hrala skupina Naši.
Hoci je oslava Medzinárod-

ného dňa žien pre mnohých
už len prežitkom, spájajúcim
sa s bývalým režimom, u väčšiny prítomných dám sa teší
veľkej obľube. Sú na tento sviatok zvyknuté a berú ho ako
tradíciu. Krásne popoludnie si
všetci užívali plnými dúškami. Tohtoročná oslava MDŽ
mala úspech, čoho dôkazom
bol úsmev a spokojnosť na tvárach prítomných dám.
Iveta Tóthová

seredské novinky

Koronavírus prebúdza aj
v Seredčanoch ľudskosť
Mimoriadne ťažká situácia vo
svete preverí ľudskosť v každom z nás. V týchto časoch
sme si tak nejako bližší jeden
k druhému. Je dojímavé sledovať, ako sú niektorí ľudia na
Slovensku obetaví a navzájom
si pomáhajú. Nielen, že sa jeden druhého psychicky podporujeme, ale nezriedkavá je aj
materiálna pomoc.
Majitelia hotelov ponúkajú
voľné izby na ubytovanie lekárom a sestričkám v prvej línii, šikovné ženy zdarma šijú
a rozdávajú rúška, hudobníci
online koncertujú, učitelia
hromadne cez facebookovské skupiny vyučujú žiakov,
fitness tréneri predvádzajú
cviky, ktoré je možné cvičiť aj
doma. Mladší pomáhajú starším s nákupmi či donáškou
liekov. Dokonca niektoré obchody ponúkajú rozvoz základných potravín v rámci
mesta na objednávku domov
zdarma. Takýchto a podobných pomocí je neúrekom.
Kto sleduje dianie na sociálnych sieťach, určite vie aj
o hromadnom minútovom
potlesku každý deň o 19. hodine na podporu všetkým, ktorí
v tejto mimoriadnej situácii

chodia do práce. Ide o dojímavé gesto, ktoré spája ľudí.
Aj Seredčania dokazujú, že
majú veľké srdce. Mnohí už
iste viete o online disko párty, ktorú zorganizoval Marcel
Dáni. Jeho nápad sa ujal a ďalšie skladby na želanie budú
mať pokračovanie. Tie zručnejšie ženy sa rozhodli doma
ušiť rúška nielen sebe, ale aj
známym. Na Dolnomajerskej
ulici Tatiana ušité rúška ponúkla susedom. Prekvapením
bolo poďakovanie so srdiečkom. Aj ďalšia Seredčanka svojim susedom podáva pomocnú
ruku v podobe ušitia ochrannej pomôcky.
Prosbu, aby mladší pomáhali seniorom, si mnohí Seredčania zobrali k srdcu. V obchodoch je vidieť nákupy rozdelené na pokladničnom pulte
na kôpky, keď jeden nákup
robí zákazník pre seba a druhý
pre známych v staršom veku.
Príkladom je dnes Pažitná
ulica a ochota s nákupom pre
susedov. Veľmi príjemné prekvapenie čakalo obyvateľov
jedného z činžiakov na Železničnej ulici. Dezinfekcia je
nedostatkový tovar a aj s tým
málom bol niekto ochotný sa

Nocľaháreň ukončila
svoju činnosť
Mesto Sereď prevádzkovalo
na Školskej ulici v priestoroch Domu kultúry v Seredi nocľaháreň pre ľudí bez
domova v termíne od 16.
decembra 2019 do 15. marca 2020. Kapacita nocľahárne bola pripravená pre 12
klientov, možnosť ubytovať
sa v nocľahárni využilo pri
jej otvorení 7 klientov. Pri
ukončení prevádzky boli
v nocľahárni ubytovaní už
len 3 klienti. Na poriadok
v nocľahárni dohliadali 3
pracovníci mesta, ktorí mali
každú noc dozor nad tým,
aby prevádzka nocľahárne
prebiehala bez problémov
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a bez konfliktov. „Záujem
o služby v nocľahárni klesá,
stále menej klientov prejavuje záujem využívať jej
služby. Úroveň poskytovaných služieb v nocľahárni je
veľmi dobrá, klienti okrem
nocľahu dostanú aj jedlo
a majú možnosť urobiť si
osobnú hygienu a oprať si
svoje veci v práčke,“ uviedol vedúci nocľahárne Miroslav Komínek. Poriadok
v nocľahárni udržiavali samotní klienti. O dezinfekciu
priestorov a hygienických
zariadení sa starala upratovačka.
S. Adamčíková

Platobný styk občana
s mestom Sereď
podeliť a dať tento prostriedok
do vestibulu, aby si susedia
dezinfikovali ruky pri príchode domov. Pomoci v meste je
určite viac, len nie všetky informácie sa dostanú k nám.

Väčšina z obyvateľov mesta
chce zostať v anonymite a za
svoju pomoc neočakávajú
publicitu, len obyčajné ľudské
„ďakujem“.
Iveta Tóthová

Mesto Sereď oznamuje občanom mesta, že v snahe
skvalitniť a zjednodušiť
platobný styk vo vzťahu
“občan – Mesto“, s účinnosťou od 19. 3. 2020 sa zavádza
možnosť platby za miestne
dane a poplatky v pokladni
Mestského úradu v Seredi,
Námestie republiky 1176/10,
926 01 Sereď aj bezhotovostne, t.j. „cez platobný

terminál
(bankomatová
karta)“.
Zároveň prosíme občanov o preferovanie platieb
bezhotovostne – prostredníctvom
elektronického
bankovníctva. Pri prevodných platbách vás prosíme
o správne uvedenie VS, ŠS,
KS, príp. uviesť druh poplatku.
Ekonomické oddelenie

Výzva č. 2 primátorovi mesta
Vážený pán primátor mesta
Sereď, Ing. Martin Tomčányi.
Dňa 13. 2. 2020 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi (ďalej len
MsZ), kde mimo iného bol jedným z bodov programu aj bod
č. 9 Súhlas Mestského zastupiteľstva v Seredi k nakladaniu s
majetkom spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o.,
kde konateľ mestského bytového podniku (ďalej len MsBP),
žiadal o súhlas MsZ na schválenie pôžičky 90 000,- €. Túto
chcel poskytnúť spoločnosti
LRL Profitech, s.r.o., o čom sa
poslanci MsZ dozvedeli až na
rokovaní MsZ. Podľa platnej
zmluvy medzi mestom Sereď
a spol. LRL Profitech, s.r.o., zo
dňa 26. 9. 2017 je zrejmé, že spoločnosť LRL Profitech, s.r.o.,
sa zaviazala platiť nájomné
za prenájom budovy na Garbiarskej ulici, pričom nájomné malo byť uhradené na účet
mesta vždy do 10. dňa prvého
mesiaca príslušného kalendárneho roka. Aj napriek tomu, že
spoločnosť LRL Profitech, s.r.o.,
si nesplnila podmienky vyplývajúce zo zmluvy a ako štatutár mesta ste spol. LRL Profitech, s.r.o., v priebehu roka
2019 viackrát vyzvali na uhradenie pohľadávky voči mestu,
bol tento bod prerokovaný na
MsZ a následne schválený. Ako
štatutár mesta ste vedeli, že
spoločnosť LRL Profitech, s.r.o.,
má záväzky voči mestu niekoľko desiatok tisíc eur a toto ste
na rokovaní MsZ poslancom

neoznámili, pričom poslanci
následne predmetný návrh pôžičky schválili počtom hlasov
10 za, 3 proti a traja sa zdržali
hlasovania. Tento bod programu MsZ zo dňa 13. 2. 2020 na
svojom zasadnutí prerokovala
aj finančná a majetková komisia, kde členkou je aj pani Nagyová, zamestnankyňa mesta,
ktorej členstvo sme v komisii
na poslednom zastupiteľstve
namietali. Ako členka tejto komisie hlasovala za predmetný
návrh pôžičky, hoci ako zamestnanec mesta mala vedomosti o pohľadávkach spoločnosti LRL Profitech, s.r.o., voči
mestu Sereď.
Preto Vás, pán primátor vyzývame, aby ste postupovali
podľa § 11 ods. 2 písm. j) Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Seredi: „...Primátor mesta má právo v zmysle § 13, ods. 6 zákona o obecnom
zriadení využiť sistačné právo
a nepodpísať uznesenie. O nepodpísaní uznesenia informuje primátor mesta poslancov
na najbližšom zasadnutí MsZ.“
a schválené uznesenie MsZ
v Seredi zo dňa 13. 2. 2020 v znení: Mestské zastupiteľstvo
v Seredi na svojom zasadnutí
dňa 13. 2. 2020 prerokovalo a
a) berie na vedomie informáciu o voľných finančných prostriedkoch spoločnosti Mestský
bytový podnik Sereď, spol.
b) schvaľuje poskytnutie
pôžičky vo výške 90.000 € na
dobu 1 rok s úrokom 2,5% p.a. v
súlade s § 13 ods. 2, písmeno j)

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď.“
vetovali
podľa
zákona
o obecnom zriadení, konkrétne
podľa § 13, ods. 6, kde: „Starosta
môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods.
10“, teda do 10 dní od schválenia MsZ.
Ďalej Vás vyzývame, pán
primátor, aby bola so spol. LRL
Profitech, s.r.o., okamžite vypovedaná nájomná zmluva
pre porušenie článku VIII, ods.
3 písm. d) predmetnej zmluvy: „prenajímateľ môže túto
zmluvu vypovedať, ak je nájomca v omeškaní s úhradou
nájomného 30 dní odo dňa
splatnosti.
Poslanci MsZ v Seredi

Poznámka. Výzvu podpísali
poslanci Ing. Mária Fačkovcová, Pavol Kurbel, Mgr. Tomáš
Karmažín, JUDr. Michal Irsák,
Ing. Ondrej Kurbel, PhDr. Michal Hanus, Mgr. Pavlína Karmažinová a Dušan Irsák.
Stanovisko primátora
k výzve
Spoločnosť LRL Profitech,
s.r.o., bola vybraná ako víťaz
obchodnej verejnej súťaže
(OVS) na prenájom budovy
a areálu bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici. Bola jediným záujemcom.
Dlhé roky boli s týmto areá-

lom bývalej ZŠ problémy. Sídlil
tam Mamaklub, predajňa nábytku a podobne. Budova si vyžadovala nutnú investíciu, ako
aj viachodinové využívanie
– začali sa nám usádzať „nespratní obyvatelia“. Bola k dispozícii na prenájom aj predaj.
Záujem prejavila Trnavská
arcidiecéza na prevádzkovanie pastoračného centra,
cirkevnej školy a škôlky. Neskôr od zámeru upustila. Naša
predstava o prenájme bola
symbolické jedno euro. Cez
spoločnosť Správa majetku
Sereď, s.r.o., v podnájme tam
malo prevádzku sklenárstvo,
Trnavská arcidiecézna charita
a združenie Storm. Neraz sme
riešili problémy s klientelou
nájomníkov od sťažovateľov
bývajúcich v priľahlých bytových jednotkách. V roku 2014
sme vypísali prvú OVS na využitie priestorov areálu. Spomedzi 3 záujemcov komisia vybrala možnosť prestavby areálu na zimný štadión. Víťaz OVS
sa o to neúspešne pokúšal asi 2
roky. V roku 2016 sme vyhlásili
druhú OVS, keď komisia neprijala ponuku jediného záujemcu. V roku 2017 prišla na rad
tretia OVS. Opäť ten istý záujemca, ktorý ponúkol výstavbu
27 nájomných bytov, domov
dôchodcov s 30 lôžkami a malými prevádzkami (miestnosti
na cvičenie, bufet a iné). Všetko potrebné veci pre mesto
Sereď – no najmä nájom na 50
rokov. Po skolaudovaní budovy budú areál na Garbiarskej

ulici využívať stovky obyvateľov, čo prinesie život do tohto
areálu a neumožní sa tak zdržiavať sa tam viac asociálom.
Cena nájmu je 20.000 € ročne
+ možné inflačné. Nájomca má
3 roky od prevzatia stavby na
vyhotovenie projektovej dokumentácie a zhotovenie diela
až do užívania. Samozrejme aj
jeho prevádzkovanie. Ako ďalší benefit pre mesto poskytne
1 miesto v domove dôchodcov.
Po uplynutí doby nájmu 50 rokov nám nájomca celý objekt
so všetkými úpravami predá
za 1€ mestu Sereď.
Nájomné bolo zaplatené
v týchto dátumoch, kde je vidieť aj omeškanie nájomného,
resp., aký bol stav nedoplatku
na nájomnom k 13. 2. 2020:
• 1. za rok 2018 – 20.000 dňa
7. 8. 2018
• 2. za rok 2019 – 20.000 dňa
19. 2. 2020
• 3. za rok 2020 – 20.000 dňa
20. 2. 2020
• 4. doplatok inflačný za roky
2019 a 2020 vo výške 1.553,50 –
neuhradený
Nájomcu som na uhradenie
nájomného počas roku 2019,
ako aj v roku 2020 vyzval.
Pred podpisom zmluvy
o pôžičke od MsBP vo výške
90.000 € konateľ MsBP Tibor
Krajčovič dohodol podmienky s konateľom LRL Profitech. Poskytne mu zatiaľ len
75.000 € so zabezpečením
už prestavanej investície vo
výške 150.000 € a zmenkou

spoločnosti vo výške 75.000 €,
podporenou ďalším ručením
vo výške 75.000 € osobným
majetkom konateľa LRL Profitech. Zároveň LRL Profitech
ihneď uhradí 20.000 € mestu
Sereď za rok 2019 a do konca
februára 2020 20.000 € za rok
2020. Po uhradení inflácie nájomného v marci 2020 a viditeľnom pokračovaní v investícii – MsBP požičia zvyšných 15.000 €. Dlžoba mestu
Sereď je uhradená. Nájomca
vo výstavbe objektu naďalej
pokračuje. Je v záujme mesta,
aby z vyššie uvedených dôvodov bola prestavba objektu
ukončená čo najskôr.
Ktorý z doterajších krokov
nebol urobený v prospech
mesta Sereď a jeho obyvateľov? Čo by nasledovalo po
Vami navrhovanom vypovedaní zmluvy o nájme? Aký prospech by mali z vypovedania
nájmu občania Serede? Mysleli ste pri podpisovaní výzvy č. 2
primátorovi mesta na následky vypovedania zmluvy o nájme? Ja áno. Kedy by bol tento
objekt dokončený? V čom odporuje uvedené uzneseniu zákonu a ktorému? Vyzývate ma
na využitie môjho práva podľa
§ 11ods. 2 písm. j) Rokovacieho
poriadku MsZ na nepodpísanie uznesenia. V čom je toto
uznesenie pre mesto zjavne
nevýhodné?
Beriem na vedomie vašu výzvu. Svoje právo som nevyužil
a uznesenie som podpísal.
Martin Tomčányi
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Novootvorené zariadenie
Dom seniorov Horné Orešany
prijíma nových klientov a zamestnancov
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Sudoku
Sudoku
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info: 0948 151 409, 0948 152 409
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e-mail: dompreseniorov@gmail.com
web: www.domseniorovsvurban.sk



  
  




     




  
  







   


   


   


   



  







  



  







  


 


  





 
  

PROBLÉMY S VLASMI

Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu firmy KVATROFIN s. r. o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom vlasovej kúry SALON
TEXTURES.
Je to KVATROFIN s. r. o., ul. Lichardova 10, 909 01 Skalica, 034/664 74 35,
www.vlasovakura.sk
Prednedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o problematike
vypadávania vlasov a o výrobkoch SALON TEXTURES, ktoré táto firma veľmi
úspešne uviedla na tuzemský trh. Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré vyvinuli

VYLADENÁ DIGI PONUKA

NOVÝ TV ARCHÍV
A APLIKÁCIA DIGI GO

SATELIT ŠTANDARD

OD

9,60

€

MESAČNE

SATELIT A INŠTALÁCIA
ZADARMO

INTERNET + TV
VO VAŠOM MESTE

www.digislovakia.sk

0850 211 112

podľa najnovšej technológie špičkoví odborníci z USA.
Kompletná vlasová kúra sa skladá z
terapeutického vlasového šampóna za
23 € a kondicionéra za 16 €. Podľa obrovského ohlasu spokojných zákazníkov
sa konečne osvedčil preparát, ktorý skutočne zastaví padanie vlasov a obnoví ich
nový rast.
Zároveň nás zástupcovia firmy ubezpečili, že tieto prípravky je možné získať
nielen v mieste firmy, ale veľmi rýchlo
vybavujú písomné aj telefonické objednávky, a to zaslaním tovaru na dobierku.

Satelitná TV

Uvedená akciová ponuka platí od 01.01.2020 do 31.03.2020 pri využití kampane ZIMA 2020-SATELIT s 24 mesačnou dobou viazanosti na využívanie zvolenej služby.
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seredské novinky

ČÍSLO 12  REGIONÁLNE NOVINY

VLÁDA PODNIKATEĽOM

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať škody.
Vláda plánuje prijať trinásť
opatrení, ktoré by mali pomôcť firmám a ich zamestnancom v súčasnej situácii,
keď boli pre riziko šírenia
epidémie koronavírusu zavedené prísne nariadenia.
Opatrenia, ktoré sú vo fáze
návrhov a budú podliehať
analýze budúcej vlády, majú
zabrániť tomu, aby epidémia
zruinovala ekonomiku.
Na čo sa vláda predbežne
zaviazala:
1. Rokovať s bankami
o možnosti odkladu splátok
úverov a hypotekárnych
úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka
2. Zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny pre fyzické osoby (zamestnancov) aj pre právnické osoby.
3. Prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie
krátkodobých a nízkoúročených úverov pre podniky vo
vybraných sektoroch.
4. Plošne zabezpečiť a alokovať financie na podporu
investovania v súkromnom
sektore prostredníctvom
Slovenského investičného
holdingu alebo Európskej
investičnej banky.

5. Upraviť možnosť odpisu
daňovej straty a predĺžiť
možnosti odpisu na dlhšie
obdobie.
6. Možnosť odložiť daňové
priznanie pre všetkých daňovníkov z 31. marca na
30. júna 2020.
7. Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom
ako náhradu za mzdu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa od sociálnych,
zdravotných odvodov a dane
z príjmu.
8. Zjednodušiť vyplácanie
príspevku na udržanie pracovného miesta aj s para-

metrami pre malých
a stredných podnikateľov
a živnostníkov.
9. Na isté obdobie by štát
mohol financovať takzvanú
TPS, teda tarifu za prevádzku
systému. Znížiť by sa mohla
cena elektrickej energie pre
firmy i domácnosti.
10. Podporiť diskusiu na
európskej úrovni, aby sa
umožnilo čerpanie prostriedkov z európskych
štrukturálnych a investičných fondov zo súčasného
obdobia na krytie dosahov
krízy.
11. Zmeniť podmienky

OČR (opatrovanie člena rodiny).
Ak má dieťa dvoch rodičov,
jeden z rodičov ostáva doma
s tým, že na takzvanom špeciálnom PN dostane 80 percent svojho priemerného
platu.
12. Riešiť postih pre dovozcov surovín z tretích
krajín.
13. Neukladať firmám pokuty, ak nemôžu včas splniť
verejnú zákazku, prípadne
odpúšťať pokuty zo strany
daňových úradov a hygienikov.
z Jozef Tvardzík

z ilustr. foto: Pixabay

ASISTUJÚ AJ POLICAJTI
Poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách
Slovenskej pošty, ako aj doručovanie zásielok
pre zákazníkov poskytuje pošta v upravenom
režime aj naďalej.
V súlade s prijatými opatreniami s platnosťou od
14. marca 2020 až do odvolania zatvorili počas víkendov
všetky prevádzky pôšt v obchodných centrách. Podľa
potreby a vývoja situácie
obmedzia aj otváracie hodny
ostatných pôšt.
Od 18. do 27. marca 2020,
teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať so-

ciálne dávky obyvateľom
obcí a miest do vlastných
rúk na pobočkách alebo
priamo na adresu. Prijala ale
prísnejšie ochranné opatrenia.
y Počet zákazníkov
v priestoroch pobočiek je regulovaný, ak bude priestor
vyťažený, môže sa stať, že
zodpovední pracovníci vyzvú klientov na čakanie mi-

mo uzatvoreného priestoru.
Zákazníci si môžu stiahnuť
elektronický vyvolávací lístok aj z mobilnej aplikácie
Slovenskej pošty.
y Zákazníci môžu prísť na
pobočky pôšt kedykoľvek
v priebehu 10 dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych
dávok. Otváracie hodiny na
jednotlivých pobočkách individuálne prispôsobí pošta
vývoju situácie.
y Nakoľko Slovenská
pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v termíne
od 18. do 27. marca 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych

Ľuďom v karanténe nebude pošta doručovať zásielky
Ľudí v karanténe pošta žiada, aby o tom informovali
na schránke alebo zvončeku . Poštoví doručovatelia
im nechajú v schránke
oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok.
O možnostiach predĺženia
úložných lehôt zásielok
a uplatnení bezkontaktného doručovania v tejto súvislosti komunikuje pošta
s Úradom pre reguláciu

elektronických komunikácií a poštových služieb SR.
Po dohode so spoločnosťou
SPP – distribúcia bude odpočet stavu meradla plynu
realizovaný bez kontaktu
s odberateľom.
Zákazníkom odporúča pošta vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti
online, cez mobilnú aplikáciu, alebo počkať na upo-

kojenie situácie. Slovenská
pošta ubezpečila, že ak si
situácia v konzultácii
s kompetentnými autoritami vyžiada obmedzenie
otváracích hodín pobočiek,
zatvorenie pobočiek či
iných prevádzkových
priestorov pošty alebo pozastavenie doručovania
v určitých lokalitách, bude
verejnosť okamžite inforz (TASR)
movať.

dávok, odporúča ostatným
zákazníkom, aby zvážili
návštevu pobočky pošty
v inom termíne.
y Do priestorov pobočky
budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári
ochranné rúško alebo inú
ochranu tváre.
y Zákazníkom, ktorí sú
v karanténe, Slovenská pošta
nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných
rúk. Zákazník môže počkať
na prebratie sociálnej dávky
do času, kedy ukončí karanténu, resp. kým sa situácia
upokojí.
y Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie
opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty
v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície
Informácie poskytne pošta
prostredníctvom internetovej stránky na www.posta.sk, cez facebookový profil, ako aj informačnými letákmi priamo na pobočkách.
Tiež môžu klienti o konzultáciu či informácie o situácii
na konkrétnej pobočke požiadať telefonicky (infolinka
0850 122 413) alebo písomne
Zákaznícke centrum
(zakaznickyservis@slpost
a.sk).
z (VL)

Ako požiadať o ošetrovné
y 1. Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného
dvoma možnými spôsobmi:
a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné buď vo
formáte pdf, alebo word:
b/ zatelefonovať (odporúčame uprednostniť e-mailové
alebo poštové podanie žiadosti o dávku, telefonické linky
môžu byť preťažené) do pobočky Sociálnej poisťovne (ak
je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO
alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého
bydliska).
y 2. Odoslať formulár e-mailom alebo poštou do príslušnej pobočky a zostať s dieťaťom doma.
Zamestnanec o tom musí informovať svojho zamestnávateľa.
y 3. Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy
overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa
bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.
y 4. Po skončení konania vydá rozhodnutie, ktoré doručí
žiadateľovi a vyplatí peniaze.
Pediatra treba kontaktovať iba v prípade, že dieťa má viac
ako 11 rokov.
Ako požiadať o nemocenskú dávku
y 1. Ak ste osoba, ktorej bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva, alebo sa vrátila z rizikových oblastí, telefonicky alebo e-mailom kontaktujte
svojho ošetrujúceho lekára, ktorý sa postará o doklady.
y 2. Poistenec, ktorý je zamestnancom, musí informovať
zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke
v práci.
y 3. a/ Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude iniciatívne telefonicky kontaktovať a spíše žiadosť.
b/ Ak na potvrdení o dočasnej PN nebude uvedený telefonický kontakt poistenca, musí pobočku (telefonicky
alebo mailom) kontaktovať poistenec.
Ako požiadať o dôchodkovú dávku
y 1. Vyplniť tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok.
y 2. Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo emailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
y 3. Poistenca bude kontaktovať zamestnanec Sociálnej
poisťovne, ktorý individuálne, v závislosti od konkrétnej
situácie, žiadateľa o dôchodok podrobne informuje
o ďalšom postupe.
y 4. Ak sa poistenec rozhodne doručiť žiadosť osobne,
treba ju vhodiť do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa osobným kontaktom.
Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti
y 1. Ak ste zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. K nemu priložíte Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
y 2. Ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením
do evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu Európskej únie, k žiadosti priložíte aj formulár PD U1 (ak vám
ho príslušná inštitúcia Európskej únie vystavila; v opačnom prípade si ho Sociálna poisťovňa vyžiada od príslušnej inštitúcie sama) a doklady preukazujúce výkon
práce na území štátu Európskej únie (napr. pracovnú
zmluvu, výplatné pásky, atď.).
y 3. Všetky uvedené dokumenty doručíte pobočke Sociálnej poisťovne nasledovným spôsobom: e-mailom
alebo vhodením do schránky pri vstupe do budovy pobočky.
Ako požiadať o potvrdenie o vyplatených dávkach
y 1. Vyplniť tlačivo Žiadosť o vystavenie potvrdenia
o vyplatených dávkach
Pozor: Nezabudnite vyznačiť, o aký druh potvrdenia žiadate (potvrdenie o nemocenských dávkach, dôchodkových dávkach, úrazových dávkach, dávke garančného
poistenia, o dávke v nezamestnanosti), pričom je možné
vybrať aj viac možností súčasne.
y 2. Vyplnené a podpísané tlačivo zaslať poštou alebo emailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa
trvalého pobytu poistenca.
V prípade nezrovnalostí v doručených dokumentoch
vás bude kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej
poisťovne telefonicky, resp. e-mailom.
z zdroj: Sociálna poisťovňa

