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Od 12. marca platí na Sloven-
sku pre šíriaci koronavírus 
mimoriadna situácia. V tejto 
súvislosti boli v krajine zave-
dené viaceré obmedzenia na 
zamedzenie šírenia ochorenia, 
vrátane zatvorenia výchovno-
-vzdelávacích zariadení od 16. 
marca na 14 dní. Minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
Branislav Gröhling informoval 
širokú verejnosť, že školy budú 
zatvorené do odvolania. 

Odporúča učiteľom, aby teraz 
výrazne žiakov neznámkovali, 
ale nemajú od toho upúšťať.

Písomné maturity sa v tomto 
školskom roku neuskutočnia. 
Ústne  maturity by sa mali ko-
nať do dvoch týždňov od obno-
venia výučby. Tento rok sa ruší 
aj Testovanie-9.

Minister školstva posunul aj 
termíny zápisu do prvých roč-
níkov základných škôl. Zápis by 
mal prebehnúť v druhej polovi-

ci apríla od 15. do 30. apríla 2020, 
ale bez osobnej prítomnosti 
detí. Ideálne by to bolo uskutoč-
niť online. Zápis do materských 
škôl bude v  priebehu celého 
mája.

Riaditeľ RTVS Jaroslav Rez-
ník promptne zareagoval na 
výzvu ministerstva a rozšíril 
vyučovacie programy. Televízia 
vysiela pre žiakov v čase od 9.15 
h až do 11.00 h.

Iveta tóthová

Tento rok čaká Sereď nie-
koľko väčších rekonštrukč-
ných prác. Niektoré inves-
tičné akcie už boli zrea-
lizované, iné nás ešte len 
čakajú. Mesto má už v prvý 
štvrťrok za sebou štyri veľ-
ké rekonštrukcie miest-
nych komunikácií a  chod-
níkov. Víťazom výberového 
konania na realizačné prá-
ce bola firma Današ, s.r.o., 
z  Veľkého Zálužia a  cena 
diela činila 148 414,45 €.  

V priebehu mesiaca marec  
bola ukončená  rekonštruk-
cia Vážskej ulice. Miestna ko-
munikácia v tejto časti mes-
ta bola zastaraná a  značne 
poškodená. Realizačná firma 
pôvodný živicový povrch vo-
zovky nahradila asfaltovým 
povrchom. 

Rekonštrukciou prešiel 
aj chodník v zámockom par-
ku. Ide o úsek od historickej 
vrátnice po oblúk v  kaštie-
li.   Chodník bol popraska-
ný s množstvom výtlkov a pri 
prechádzaní v  určitých prí-
padoch hrozilo aj riziko úra-
zu. Nový chodník priniesol 

návštevníkom parku kom-
fort a  pohodlné prechádzky. 
Asfaltový povrch chodníkov 
je v  našom meste často kri-
tizovaný, no samospráva v 

tomto prípade nemala na vý-
ber. Pamiatkový úrad, ktorý 
má pri každom úkone v  se-
redskom parku rozhodujúce 
slovo, povolil iba asfaltový 

povrch chodníka.  
Aj chodník na  Legionár-

skej ulici  sa dočkal v  prvom 
štvrťroku tohto roku svo-
jej rekonštrukcie. Pôvodný 
asfaltový   povrch chodní-
ka   bol   v  zlom technickom 
stave a jeho priechod bol 
problémový. Obyvatelia 
majú z  nového chodníka ra-
dosť, veď rekonštrukcia   za-
bezpečila bezproblémový po-
hyb chodcov v danej lokalite.

Dôkazom toho, že rekon-
štrukčné práce v Seredi tento 
rok nabrali rýchle tempo, je 
aj obnova cesty na  Kuzmá-
nyho ulici.  Miestna komu-
nikácia bola dlhodobo v  ne-
vyhovujúcom stave. Ide o   
frekventovanú cestu, ktorú 
využívajú pacienti i zamest-
nanci polikliniky, návštev-
níci ambulancií sídliacich v 
jej okolí aj obyvatelia tejto 
časti mesta. Rekonštrukcia 
komunikácie na Kuzmányho 
ulici prispeje k  skvalitneniu 
dopravnej infraštruktúry 
mesta a  dopravy obyvateľov 
danej lokality.

Iveta tóthová

Minister školstva Gröhling: 
„Školy zostanú zatvorené 
do odvolania“

Rekonštrukčné práce tento 
rok nabrali rýchle tempo
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Vážení občania,
vo štvrtok 12. marca bola na 
území Slovenskej republiky 
vyhlásená mimoriadna situ-
ácia v súvislosti s rizikom ší-
renia nového koronavírusu a 
život sa nám začal postupne 
meniť. Tomuto stavu sme sa 
museli prispôsobiť aj v našom 
meste a na mestskom úrade. 
Krízový štáb mesta Sereď, kto-
rý dovtedy plnil iba preven-
tívne úlohy, sa stal dôležitým 
orgánom mesta.

Členovia Krízového štábu: 
Ing. Tibor Krajčovič, Ing. Mar-
tin Tomčányi, Ing. Marián 
Šišo, Bc. Ľubomír Veselický, 
Ing. Eva Florišová, Mgr. La-
dislav Fabo, Mgr. Silvia Ková-
čová, PhDr. Silvia Adamčíko-
vá, Mgr. Miroslav Račák, Vlas-
ta Gašparíková, Peter Kišš, 
Ing. Ján Himpán, Bc. Radoslav 
Vančo.

Zasadnutia krízového štábu 
zvolával a celú jeho činnosť 
profesionálne riadil a riadi 
poverený tajomník krízového 
štábu a prednosta mestského 
úradu Ing. Tibor Krajčovič. 
Odviedol perfektnú prácu. 
Prvé rozhodnutie zvolať krí-
zový štáb vydal 6. marca 2020, 
následne sa prvé stretnutia 
uskutočnili 9. a 10. marca 2020, 
ešte pred vyhlásením mimo-
riadne situácie. Už vtedy boli 
prijaté prvé uznesenia na za-
bránenie šírenia koronavíru-
su: potreba pravidelnej dezin-
fekcie, obmedzenie osobného 
kontaktu so stránkami, za-
tvorenie Denného centra pre 
seniorov, zrušenie kultúrnych 
podujatí do 31. marca 2020.

Situácia si však vyžadovala 
ďalšie a radikálnejšie opatre-
nia, ktoré sme realizovali na 
základe opatrení Ústredného 
krízového štábu, Úradu verej-
ného zdravotníctva ale aj z 
vlastnej iniciatívy:

• informovanie obyvateľov 
cez webstránku, rozhlas, face-
book, zabezpečili sme osobit-
ne určenú informačnú tabuľu 
pred úradom, zabezpečili sme 
prílohu v tlačených Sered-
ských novinkách

• telefonáty spoločnos-
tiam pôsobiacim v meste a 
ich informovanie, stretnutie 
sa s vedením niektorých spo-

ločností a informovanie sa 
o opatreniach prijatých na 
ochranu zamestnancov v sú-
vislosti s koronavírusom

• zabezpečenie rúšok, res-
pirátorov a iných ochranných 
prostriedkov

• zabezpečenie dezinfekč-
ných, čistiacich a ochranných 
prostriedkov pre upratovačky 
na úrade, viacnásobné vyko-
návanie dezinfekcie mestské-
ho úradu počas dňa, vedenie 
evidencie o  vykonanej dezin-
fekcii

• dezinfekcia všetkých au-
tomobilov mestského úradu

• ochranný náter na lavičky 
v meste, opakovaná dezinfek-
cia lavičiek v meste, odstráne-
nie niektorých lavičiek

• dezinfekcia smetných ná-
dob pri bytových domoch v 
stanovištiach v meste

• zriadenie telefónnych li-
niek určených pre osamelo 
žijúcich seniorov, ľudí so zdra-
votným znevýhodnením, osa-
melo žijúcich rodičov s deťmi 
a ľudí v karanténe na zabez-
pečenie nákupov potravín, 
liekov a drogérie od pondelka 
do piatku od 8.00 do 10.00 h, 
následný nákup a donáška 
domov

• primátor osobne zabez-
pečil materiál na domáce 
zhotovenie rúšok (1530 ks), 
strihanie a balenie materiálu 
zabezpečili pracovníci mesta, 
následne ho bezplatne distri-
buovali obyvateľom mesta, 
ktorí o tento materiál prejavi-
li záujem

• distribúcia 4 700 rúšok – 
cez 36 zamestnancov úradu 
– rúška boli odovzdané se-
niorom v meste. 65-ročným 
a starším, opatrovateľkám 
a klientom opatrovateľskej 
služby, sociálne odkázaným 
občanom a občanom bez do-
mova, marginalizovaným 
skupinám občanov, združeniu 
STORM pre ich klientov, pra-
covníčkam pošty, policajtom 
MsP, policajtom OO PZSR a 
hasičom

• pravidelná kontrola 
mestskej polície na dodržia-
vanie obmedzení vydaných 
krízovým štábom (kontrola 
uzatvorenia prevádzok, osôb 
bez rúška, rozpúšťanie väč-

šieho počtu ľudí a iné)
• asistenčné služby mest-

skej polície pri vyplácaných 
dávkach v hmotnej núdzi na 
pošte, asistenčná pomoc pri 
vstupe na mestskú poliklini-
ku

• kontrola mestskej polície, 
primátora, tajomníka KŠ pred 
novootvorenými obchodný-
mi prevádzkami od 30. 3. 2020

• denné monitorovanie 
aktuálneho stavu na Sloven-
sku a vo svete tajomníkom 
KŠ, získavanie informácií z 
okresného KŠ

• monitorovanie obyvate-
ľov mesta Sereď združujúcich 
sa mimo Slovenska či EÚ a 
ich postupný návrat na Slo-
vensko

• objednanie rúškomatu.
Doteraz zasadal krízový 

štáb mesta 10-krát a prijal 49 
uznesení.

V našom okrese máme k 
dnešnému dňu 7 ľudí pozitív-
ne testovaných na koronaví-
rus. V našom meste je iba jed-
na obyvateľka pozitívne tes-
tovaná, ale tá do Serede nepri-
šla a zdržiava sa v karanténe v 
štátom zariadení. Je potrebné 
naďalej sa správať zodpoved-
ne a dodržiavať obmedzenia, 
ktoré schválila vláda SR a 
Ústredný krízový štáb.

Nebudeme zatiaľ písať o 
udávaní v tomto období, o 
211-kach a nezmyselných 
mailoch, kde sa podpisuje 
obyčajná ľudská zloba. Prá-
ve v krízových situáciách sa 
prejavuje charakter človeka. 
Dnes sú dôležité činy, ktoré 
nás posúvajú dopredu a dob-
rých počinov je dosť. V Seredi 
je stále veľa ľudí, ktorí vedia, 
čo znamená slušnosť, spolu-
patričnosť a dobré skutky. O 
tom svedčia ďakovné maily a 
telefonáty.

Poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľajú na po-
moci pre ostatných – tým, 
ktorí šili rúška, distribuova-
li rúška, robia nákupy pre 
iných, zaujímajú sa o ľudí vo 
svojom okolí, nezištne pomá-
hajú, nielen svojej rodine, ale 
i starším susedom. Pomohli 
nám nezištne súkromné oso-
by, firmy i občianske združe-

nia (dodanie bezdotykových 
teplomerov, jednorazové ru-
kavice, gély, lieh, firma Sta-
vodoprava v Hornom Čepeni  
vydezinfikovala zdarma ná-
kladné i osobné autá pre MsÚ, 
MsP, OOPZ, HaZZ. Šitie rúšok 
zabezpečili o.z. Hudram, Far-
ská charita, dobrovoľní kraj-
číri a krajčírky a pod.)

V prvých líniách sú zá-
chranári, zdravotníci, lekári, 
sestričky, opatrovateľky, poli-
cajti, predavačky, vodiči a pra-
covníci zabezpečujúci vývoz 
smetí a údržbu v meste, upra-
tovačky,  poštárky a mnoho 
ďalších statočných ľudí.

Za mesto Sereď im úprim-
ne ĎAKUJEM.

Situácia okolo šírenia ko-
ronavírusu vplýva nielen 
na ekonomiku štátu, ale aj 
na ekonomiku nášho mesta. 
Mestský úrad sme nezatvo-
rili, boli prijaté opatrenia a 
úrad ďalej funguje pre obča-
nov. Očakávame nižšie príjmy 
do rozpočtu mesta, z tohto dô-
vodu sme pozastavili nezača-
té a nepodpísané investície. K 
stabilizovaniu situácie bude-
me pristupovať zodpovedne a 
opatrenia vykonávať priebež-
ne. Prehodnotené a znížené 
budú aj dotácie športovým 
klubom a občianskym združe-
niam, pretože mnohé súťaže a 
naplánované akcie sa konať 
nebudú. V rámci možností 
pripravuje Správa majetku 
Sereď zníženie nájmu pre pre-
vádzky, ktoré má v správe. 

Zníženie platu primátora, 
viceprimátora, vedúcich pra-
covníkov, krátenie platov za-
mestnancov je samozrejmé. 
Krátili sme v rozpočte mesta 
nákladové položky a snažíme 
sa zreálniť výnosy. Postupne 
prijímame nevyhnutné roz-
počtové opatrenia na úsporu 
mestského rozpočtu, resp. na 
zmiernenie dopadov násled-
kov tejto neľahkej situácie.

Tak ako doteraz, sa mu-
síme správať i naďalej. Ešte 
nie je koniec. Zodpovednosť, 
disciplína,  spolupatričnosť a 
solidarita sú stále prvoradé a 
sú cestou, aby sme toto obdo-
bie spolu prekonali.

S úctou, 
MartIn toMčányI   

Aktuálne dianie v meste, 
opatrenia, krízový štáb

Použité rúška či respirátory 
treba dať do plastovej tašky, 
vreca... a pevne uzavrieť.

Vrece či tašku treba vyho-
diť do nevytriedeného ko-
munálneho odpadu (čierny 
kontajner).

 Použité rúška či respiráto-

ry v žiadnom prípade nepat-
ria do triedeného odpadu.

 Samozrejme si umyť ruky 
a postupovať podľa všetkých 
hygienických pravidiel.

oDDeLenIe 
ŽIvotnÉho 

ProStreDIa 

Ako majú domácnosti 
nakladať s použitými 
rúškami či respirátormi

Mesto Sereď oznamujem 
občanom mesta,  že v snahe 
skvalitniť a zjednodušiť pla-
tobný styk vo vzťahu „občan 
– Mesto“, s účinnosťou od 19. 
3. 2020 sa zavádza možnosť 
platby za miestne dane a 
poplatky v  pokladni Mest-
ského úradu v  Seredi, Ná-
mestie republiky 1176/10, 926 
01 Sereď aj bezhotovostne, t.j. 

„cez platobný terminál (ban-
komatová karta)“. Zároveň 
prosíme občanov o  prefero-
vanie platieb bezhotovostne 
– prostredníctvom elektro-
nického bankovníctva. Pri 
prevodných platbách vás 
prosíme o správne uvedenie 
VS, ŠS, KS, príp. uviesť druh 
poplatku.

FInančnÉ oDDeLenIe MsÚ

Kovové zábrany alebo aj spo-
maľovače, ktoré sú osade-
né na hrádzi v meste Sereď 
prešli menšou úpravou. Pre-
chodový profil, ktorý bol zby-
točne vysoký, bol nahradený 
novým nízkoprofilovým s 
minimálnou výškou. Tento 
umožňuje prechádzanie pre 
cyklistov a korčuliarov bez 
nutnosti výrazne spomaliť. 

Erik Štefanek z  OZ Mám 
rád cyklistiku povedal: „Zna-
mená to, že na úseku od 
parku až po zberný dvor sú 
všetky tri zábrany rovnako 
upravené. Úpravu zrealizo-
vala SMS, s.r.o., Sereď so sú-
hlasom Vodohospodárskeho 
podniku, za čo im v mene 

všetkých cyklistov ďaku-
jeme. Aj keď naša pôvodná 
požiadavka počítala s pre-
chodovou šírkou minimál-
ne 1 meter, aj aktuálny stav 
(80 cm) je veľkým prínosom 
takto na začiatku novej cyk-
listickej sezóny.“

Konateľ SMS, s.r.o., Se-
reď Karol Andrášik uvie-
dol:  „Som rád, že v  dnešnej 
situácii sa nám podarilo 
aspoň to, čo sme upravili, aj 
keď šírka zostala.“

Úpravou prechádza aj úsek 
pred zberným dvorom, kde 
okrem nového zvislého do-
pravného značenia pribudne 
aj vodorovné.

   Iveta tóthová

Okrúhleho jubilea 80 ro-
kov sa dňa 29. marca dožil 
dlhoročný predseda Klubu 
zdravotne postihnutých 
v  Seredi   pán  Eduard Šúry. 
V  mene všetkých obyvate-
ľov mesta mu veľa zdravia, 
šťastia a  pohody v  kruhu 

rodiny i  priateľov boli za-
blahoželať   primátor mesta 
Martin Tomčányi a  vedúca 
organizačného oddelenia 
Silvia Adamčíková. Osláven-
covi odovzdali pamätný list 
a malú pozornosť.

   Iveta tóthová

Bezhotovostná platba 
v pokladni mestského 
úradu v Seredi

Cyklisti budú po seredskej 
hrádzi prechádzať 
plynulejšie

Eduard Šúry oslávil okrúhle 
životné jubileum 

Mesto sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obchodné verejné súťaže na nájom nehnuteľného majetku, 

stavby so súpisným číslom 1, zapísanej okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 
pre k. ú. sereď ako kaštieľ,  ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu sr pod číslom 2257/1. Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ) je na účel nájmu   delená  na tri 
časti, a to: 

časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2, 
časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,

časť 3 – rovná časť južného krídla.
Plné znenie vyhlásenia jednotlivých oVs (časť 1, časť 2, časť 3) a podmienky oVs sú zverejnené na:

 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,

 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámery a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Seredi Uzneseniami  č.216, č. 217 a  č. 218  dňa 12.09.2019.
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Spoločnosť Amazon sa roz-
hodla zapojiť do boja proti 
koronavírusu. Celkom ve-
nuje pol milióna eur huma-
nitárnym organizáciám.

Slovenský Červený kríž od 
Amazonu dostane finančnú 
podporu 350 000 eur. Ďalších 
150 000 eur venuje  na pod-
poru miestnych organizácií 
v komunitách, v ktorých za-
mestnanci spoločnosti žijú 
a pracujú. Dar je podporou 
zákazníkom, zamestnancom 
a komunitám na zmiernenie 
následkov v súvislosti so šíre-
ním ochorenia COVID-19.

Najväčšia čiastka z  pol mi-
lióna eur smeruje na podporu 
Slovenského Červeného kríža, 
ktorý vyvíja svoju činnosť vo 
všetkých regiónoch Sloven-
ska. „Chceli by sme sa poďa-
kovať spoločnosti Amazon 
za výraznú podporu činnosti 
Slovenského Červeného kríža 
práve počas pandémie koro-
navírusu COVID-19,” hovorí 
Zuzana Rosiarová Kesegová, 
generálna sekretárka Slo-
venského Červeného kríža. 
„Umožňuje nám to účinnejšie 
postarať sa a zároveň pomôcť 
tým, ktorí nás v týchto neľah-
kých časoch najviac potrebu-
jú. Ďakujeme. Spolu pomôže-
me.”

Pomoc v  hodnote 120-tisíc 

eur poputuje občianskej ini-
ciatíve Kto pomôže Slovensku, 
ktorá funguje aj vďaka podpo-
re partnerov, ktorí poskytujú 
svoje znalosti, kontakty, čas 
alebo ako v  prípade spoloč-
nosti Amazon, peniaze. „Naša 
iniciatíva vznikla ako reakcia 
na pandémiu koronavírusu s 
cieľom poskytnúť našim le-
károm, sestrám a inému per-
sonálu v nemocniciach, zdra-
votných strediskách či DSS 
ochranné pomôcky ako ruka-
vice, obleky, rúška, respiráto-
ry, okuliare či dezinfekciu,“ 
hovorí Zuzana Suchová, ktorá 
v iniciatíve zastrešuje fundra-
ising, marketing a PR. „Vďaka 
štedrému daru od spoločnosti 
Amazon budeme schopní za-
strešiť viac dopytov z týchto 
zariadení.“

Finančná pomoc v hodnote 
20-tisíc eur je určená priamo 
mestu Sereď, kde logistické 
centrum spoločnosti sídli. 
Amazon sa správa ako dobrý 
sused a záleží mu na komuni-
te, v ktorej pôsobí. Preto mes-
tu venujú finančnú pomoc, 
ktorá bude použitá na okam-
žité výdavky spojené so šíre-
ním choroby COVID-19 v naj-
ohrozenejšej skupine senio-
rov. „V tomto zložitom období 
je veľmi dôležité, aby sa ľudia 
a firmy spojili v mene dobra a 

pomáhali tým, ktorí to potre-
bujú najviac.  Každá pomoc 
od firiem, ako je Amazon, je 
dôležitou súčasťou spoločné-
ho úsilia v boji proti korona-
vírusu. Vážim si tento prejav 
ľudskosti a za podporu pre 
našich seniorov Amazonu 
úprimne  ďakujem,“ hovorí 
Martin Tomčányi, primátor 
mesta Sereď.

„Sme si plne vedomí ne-
gatívnych dopadov pan-
démie na spoločnosť. Ako 
zamestnávateľ a investor 
v týchto ťažkých časoch 
chceme podporovať miest-
ne komunity v  okolí našich 
logistických centier,“  ho-
vorí Blanka Fijołek, PR & 
Community manažérka 
pre Amazon v regióne cen-
trálnej a východnej Európy. 
Spoločnosť Amazon nedávno 
spustila iniciatívu na pod-
poru výskumu a vývoja diag-
nostiky, ktorá spočíva v rých-
lej a presnej detekcii a testo-
vaní na ochorenie COVID-19. 
V rámci toho sa spoločnosť 
zaviazala k počiatočnej in-
vestícii vo výške 20 miliónov 
dolárov (vyše 18 miliónov eur) 
na výskum diagnostiky, ino-
vácií a vývoja s cieľom urých-
liť kolektívne porozumenie a 
detekciu ochorenia COVID-19 
a na vývoj ďalších inovatív-

nych diagnostických riešení 
na zmiernenie budúceho vý-
skytu infekčných ochorení.

Slovenskému Červenému 
krížu poputuje aj ďalšia po-
moc, a  to 60  000,- eur, ktorú 
im venujú obchodné reťaz-
ce   Kaufland a  Lidl.   Finanč-
ný dar pôjde na pomoc v boji 
s pandémiou.

„Nesmierne si vážime a 
obdivujeme neúnavnú prácu 
zamestnancov a dobrovoľní-
kov Slovenského Červeného 
kríža. Ako dlhoročný partner 
pri nich stojíme aj teraz, keď 
na zabezpečovanie pomoci 
iným nevyhnutne potrebujú 
pomoc práve oni,” vyjadrila 
sa Lucia Langová, hovorkyňa 
spoločnosti Kaufland s  tým, 
že ich teší vzájomná dohoda 
so spoločnosťou Lidl, ktorá 
vyústila do finančnej pomoci.

„V  týchto neľahkých ča-
soch si musíme navzájom 
pomáhať a byť tu pre našich 
blízkych. Nie každý však má 
možnosť spoľahnúť sa na ro-
dinu, susedov či známych, a aj 
pre týchto ľudí tu je Slovenský 
Červený kríž. Sme presvedče-
ní, že poskytnuté prostried-
ky pomôžu mnohým ľuďom, 
ktorí by inak zostali odkázaní 
sami na seba,” povedal hovor-
ca Lidla Tomáš Bezák.

 Iveta tóthová

Amazon venuje pol milióna eur 
humanitárnym organizáciám. V boji 
pomáhajú aj ďalšie obchodné reťazce

Radi by sme vás informova-
li, že na portáli spoločnos-
ti Amazon  amazon-news.
sk  nájdete súhrn opatrení, 
ktoré Amazon zaviedol s 
cieľom obmedziť šírenie ko-
ronavírusu, a kroky spoloč-
nosti na pomoc zamestnan-
com a zákazníkom, ktorých 
ochorenie COVID-19 priamo 
či nepriamo zasiahlo.

Informácie sú súčasťou 
otvoreného listu Jeffa Bezo-
sa zamestnancom, v ktorom 

sa píše aj o nábore nových 
pracovníkov a zvýšení hodi-
novej mzdy. Tieto informácie 
sa týkajú priamo logistické-
ho centra Amazon v Seredi.

Na portáli  amazon-news.
sk  nájdete všetky aktuálne 
informácie o prevádzke, bez-
pečnostné opatrenia spoloč-
nosti a tiež archív tlačových 
správ, ktoré boli použité pre 
slovenský trh.

MartIna KoLLárIKová, 
Senior Pr Consultant

Pacientov s ochorením CO-
VID-19 pri bolesti zubov 
neošetria v žiadnej zubnej 
ambulancii. Aby sa týmto 
pacientom dostalo adekvát-
nej pomoci, trnavský župan 
Jozef Viskupič, spolu s  mi-
nistrom obrany Jaroslavom 
Naďom, odovzdali zubným 
lekárom kontajnerovú zub-
nú ambulanciu. Osadená je 
pri Fakultnej nemocnici v 
Trnave.

Trnavský samosprávny 
kraj uvádza, že aktuálne má 
ako jediný kraj k  dispozícii 
tento typ ambulancie, v kto-
rej bude poskytovaná zubná 
zdravotná starostlivosť. Kon-
tajnerovú ambulanciu, ktorá 
je súčasťou vojenskej poľnej 
nemocnice, zapožičalo Mi-
nisterstvo obrany SR.

Ambulancia je určená pre 
pacientov, ktorí majú potvr-
dené ochorenie COVID-19. 
Tiež bude k  dispozícii pre 

tých, ktorí majú výrazné prí-
znaky choroby a veľkú prav-
depodobnosť pozitivity na 
Covid-19 a potrebujú ošetre-
nie zubára.

Fakultná nemocnica Trna-
va poskytla pre ambulanciu 
priestor, ako aj pripojenie na 
siete. Trnavská župa sa do-
hodla so zubnými lekármi, 
ktorí budú takýchto pacien-
tov ošetrovať. Pacienti budú 
objednávaní na presný čas. 
Poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti prebehne za prís-
nych hygienických a  epide-
miologických podmienok 
tak, aby nebol ohrozený ošet-
rujúci lekár, ako aj samotný 
pacient.

Už v  súčasnej dobe má 
Trnavský kraj funkčnú ka-
ranténnu zubnú pohotovosť, 
ktorá slúži na ošetrovanie 
pacientov, ktorí sú aktuálne 
v povinnej karanténe.

Iveta tóthová

Len málo ľudí na svete sa do-
žije takéhoto krásneho veku. 
Len málo ľudí si svet váži tak, 
že ich nechá po sebe kráčať 
100 a viac rokov.

Dňa 14. marca sa krásneho 
jubilea 100 rokov dožil pán 
Ján Búzik a  je najstarším 
občanom mesta. Narodil sa 
v Seredi, vyučil sa za krajčíra 
a celý život v tomto meste aj 
prežil.

Mnohí ho poznajú ako 
vždy čiperného a usmiateho 
pána.  Ako krajčír šil elegant-
né obleky nielen pre svojich 
zákazníkov, ale aj pre seba. 
Inak ako takto vyštafírova-
ného si ho asi ani nevieme 
predstaviť.   Svoj originálny 
štýl si zachoval aj do takého-

to vysokého veku. Jeho zá-
ľubou sú  básničky, ktoré na 
počkanie sype ako z  rukáva. 
Pán Búzik zažil viac než 10 
prezidentov - od čias Masa-
ryka až po Čaputovú. 

Ľudí v  takomto veku si 
treba patrične uctiť. Primá-
tor mesta Martin Tomčányi 
zaželal p. Búzikovi k jeho ju-
bileu v mene všetkých obča-
nov Serede veľa zdravia, šťas-
tia a spokojnosti. Nakoľko 
súčasná situácia nedovoľuje 
osobnú návštevu, blahožela-
nie a malý darček odovzdal 
pred domom jeho dcére.

Ku gratulácii sa pridáva aj 
redakcia Seredských novi-
niek.

Iveta tóthová

Amazon: Súhrn opatrení

Špeciálna zubná ambulancia 
pre pacientov s ochorením 
na COVID-19

Najstarší občan 
Serede má 100 rokov

Mestská polícia v Seredi v sú-
činnosti s pracovníkmi mes-
ta v uplynulých dňoch rieši-
la problém ľudí bez domova, 
ktorí svojím správaním po-
horšujú bežných obyvateľov. 
Najmä v období koronavíru-
su, kedy je potrebné dbať na 
zvýšenú hygienu, sú títo ľu-
dia citlivo vnímaní.

Primátor mesta Martin 
Tomčányi na túto tému po-
vedal: „Mnohým ľuďom 
bez domova občania Sere-
de pomohli a za to im patrí 
poďakovanie. Ale sú aj iní. 
Pred budovou obchodného 
reťazca v Seredi sa dlhodobo 
vyskytoval známy bezdomo-
vec, ktorý si za svoje trápe-
nie môže v plnej miere sám, 
keď si ako mladý zámerne 
prestrelil nohu, aby sa vyhol 
vojenskej službe. Následne o 
nohu prišiel. Mnohokrát mu 
pomohol jeho otec a mnoho-
krát mesto Sereď, ktoré za-
riadilo aj jeho umiestnenie 
v sociálnom zariadení, avšak 
vždy skončil žobrajúci a sfe-
tovaný na ulici.“

Mestská polícia môže v 
prípade tohto bezdomovca 
konať len v súlade so záko-
nom. Už v minulosti nám 
zástupca náčelníka Peter So-
kol objasnil nasledovné: „Ak 
bezdomovec iba sedí a nič 
nerobí, polícia nemá zákon-
ný dôvod na vykázanie ta-
kejto osoby. To, že je ošumelý, 

resp. špinavý a zapácha, ne-
dáva dôvod na jeho predve-
denie, vykázanie a rôzne iné 
spôsoby, ktoré často občania 
navrhujú.“ 

Jediné, čo v tomto pande-
mickom období mohlo mesto 
a polícia s bezdomovcom 
pred obchodným reťazcom 
Lidl učiniť, je UPOZORNIŤ 
občanov na zákaz zdržovať 
sa v blízkosti stojiska nákup-
ných vozíkov a vchodu do 
predajne vo vzdialenosti do 
10 m na čas dlhší ako 10 min.

Primátor Tomčányi ho-
vorí: „Mesto Sereď spolu s 
Mestskou políciou zakročili. 
Spolu s náčelníkom Ladisla-
vom Fabom sme sa stretli s 

vedením obchodu, boli vyro-
bené oznámenia a z priesto-
ru bol dotyčný odsunutý. Os-
tatné je na vedení obchodu. 
Budem rád, keď firma na čas 
posilní SBS, ktorá z pozem-
ku takéto indivíduá vykáže. 
Pozemok nepatrí mestu, ale 
obchodnému reťazcu. Mesto 
a MsP pomohlo, ale nebude 
nahrádzať SBS. O to, aby sa si-
tuácia neopakovala, sa musí 
postarať majiteľ pozemku. 
Koľkokrát pracovníci mesta 
v spolupráci s náčelníkom a 
príslušníkmi MsP zabezpe-
čili upratovanie brlohov, kde 
sú on a jemu podobní? Je to 
nekonečný príbeh…“

Jeden takýto nahromade-

ný neporiadok, ktorý sa na-
chádzal na Garbiarskej ulici, 
bol v týchto dňoch opäť zlik-
vidovaný. Pracovníci mesta 
pod vedením Jána Himpána 
a za asistencie príslušníkov 
Mestskej polície všetok od-
pad a neporiadok po bezdo-
movcoch vyzbierali a okolie 
vyčistili. Ako dlho tu poria-
dok vydrží, je otázne. Bez-
domovci totiž priestory na 
Garbiarskej ulici pravidelne 
využívajú na hromadenie 
neporiadku. A pracovníci 
mesta tento neporiadok zas 
pravidelne likvidujú. Ako po-
vedal primátor Tomčányi, je 
to nekonečný príbeh...

 Iveta tóthová

Mesto riešilo bezdomovca pred Lidlom 
aj jeho neporiadok na Garbiarskej ulici
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MESTO + Dom kultúry
Príjmová položka mesto – 
predpokladaný výpadok bež-
ných príjmov – bez škôl:
1) Podielové dane, prvý odhad 
– 274.100 
2) Daň za ubytovanie  
 – 8.000 
3) SHJ prenájmy – 20.000 
4) Overenie podpisov   – 4.000 

CELKOM dopad na rozpočet:– 
306.100 
Výdavky mesto + Dom kul-
túry – predpokladané úspory 
bežných výdavkov:
1) Výkonné a zákonodarné or-
gány – 154.000  (mzdy, odvody, 
materiál, služby, opravy)
2) Policajné služby – 15.000 
3) Letná údržba – 1.200  (škole-
nia a materiál – ak neznížime 
počet kosieb, resp. iné čistiace 
práce)
4) Cestná doprava a výstavba – 
18.600 (menej opráv ciest, čis-
tenie vpustí, poplatky)
5) Odpady – 25.000  (menej 
externých zvozov kontajne-
rov zo ZD, menej náhradných 
smetných nádob)
6) Bývanie – 25.000 (nezač-
neme v  roku 2020 s  úpravou 
bytu na Trnavskej)
7) Verejné osvetlenie – 6.000 
(bez vianočnej výzdoby a  ná-
hradných chráničov stĺpov 
VO) 
8) Kultúrne, športové a  iné 
spoločenské akcie + sociálne 

náklady – 23.300
9) Dom kultúry – 38.000
CELKOM dopad na rozpočet:   
– 306.100 
Kapitálové príjmy –  predpo-
kladaný výpadok
1) Dotácia na „Vnútroblok D. 
Štúra“ – 239.307
Kapitálové  výdavky - predpo-
kladané  úspory  
1) „Vnútroblok D. Štúra“ – 
271.902
2) Trhovisko – 275.000 
3) Katafalk na cintorín – 1.600 
4) Štadión v  roku 2020 – 
245.000 
5) SPOZ – technika – 5.000
6) Chodník Trnavská – 42.000
7) Otázne sú ďalšie investície:
a) Spevnená plocha Železnič-
ná + stanovište bicyklov
b) Parkovisko pri Fare a  So-
kolovni + stanovište bicyk-
lov (následne aj nájomné 
na opravy 2 sôch)
c) Kaštieľ z mestských zdrojov
Zatiaľ nevieme vyčísliť.
-  vplyv výpadku nájmov a po-
trieb  platenia preddavkov na 
energie v  prenajatých objek-
toch 
-  úspory z prehodnotenia výš-
ky poskytnutých dotácií 
Predpoklad ekonomického 
dopadu COVID-19 na oblasť 
školstva
• Výpadok výnosu DFPO na 
rok 2020   423.549 €
odd. ŠRKŠ predpokladá výpa-
dok vo výške 15 % (finančná 

kríza 2008 mala dopad na výš-
ku výnosu DFPO 16,45 %) 
• Výpadok vlastných príjmov 
škôl a  školských zariadení 
z  dôvodu prerušenia výchov-
no-vzdelávacieho procesu 
v sume  181.000 € 
(mesto Sereď odpustí zákon-
ným zástupcom povinnosť 
uhradiť príspevky na čiastoč-
nú úhradu nákladov v  ško-
lách a školských zariadeniach 
za čas, kedy budú tieto mimo 
prevádzky)
Materské školy - 32 % (v prípa-
de, že MŠ budú počas letných 
prázdnin v prevádzke)
41 %  (v prípade, že MŠ nebudú 
počas letných prázdnin v pre-
vádzke)
ZUŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ  - 35 %

Na základe týchto prognóz 
boli pre oblasť školstva prija-
té tieto opatrenia: 
1. spracovať návrh VZN, kto-
rým sa mení Všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta Se-
reď č. 1/2015 o  financovaní 
základnej umeleckej školy, 
materských škôl a  školských 
zariadení zriadených v  mes-
te Sereď v  znení neskorších 
nariadení so znížením sumy 
rozpočtovaných výdavkov 
o  15 % a  zapracovanie zníže-
nia výšky finančných prí-
spevkov na prevádzku a mzdy 
v  školách a  školských zaria-
deniach.

2. riaditeľom škôl  pripraviť 
opatrenia na zníženie bež-
ných výdavkov rozpočtu ZŠ, 
MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ, ktoré budú 
schválené v  rámci IV. zmeny 
rozpočtu nasledovne: 
 - Bežné výdavky kryté zo 
zdroja 41 (finančné prostried-
ky mesta) vo výške 15 %, 
 - Bežné výdavky kryté zo 
zdroja 72g (príspevky zákon-
ných zástupcov) vo výške 35 %
 - Bežné výdavky ZŠ kryté zo 
zdroja 72g (prenájom budov, 
priestorov) o  predpokladaný 
výpadok do 30. 6. 2020.
3. riaditeľom škôl využiť 
v  maximálnej miere ustano-
venia § 250b zákona 66/2020  
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa dopĺňajú niekto-
ré zákony zo dňa 02. 04. 2020 
- Nariadiť zamestnancom 
čerpanie nevyčerpanej dovo-
lenky za rok 2019.
- U nepedagogických zamest-
nancov (upratovačky, školní-
ci, kuchárky), ale aj učiteľov 
materských škôl, vychováva-
teľov školských klubov detí, 
centier voľného času) uplat-
niť ustanovenie § 250 b ods. 6 
hore uvedeného zákona - za-
mestnancovi patrí náhrada 
mzdy v sume 80% jeho prie-
merného zárobku, najme-
nej však v sume minimálnej 
mzdy. 

- V  prípade nevyhnutnej 
práce, ale nie v  plnom roz-
sahu, uplatniť kombinova-
ný pracovnoprávny režim, 
(napr. upratovačky v určitých 
dňoch v rozsahu pracovného 
času určeného zamestnáva-
teľom dezinfikujú priesto-
ry zamestnávateľa, školník 
v určenom čase kontroluje 
priestory zamestnávateľa) – 
za výkon týchto pracovných 
činností v  pracovnom čase 
týmto zamestnancom prislú-
cha plat. Rozvrhnúť pracovný 
čas nepedagogických zamest-
nancov tak, aby sa na praco-
visku nezdržiaval väčší počet 
zamestnancov a to z dôvo-
dov realizácie preventívnych 
opatrení za účelom minima-
lizácie šírenia koronavírusu.

4. Pozastaviť realizácie všet-
kých schválených investícií 
pre školy okrem Rekonštruk-
cie elektroinštalácie MŠ Mur-
gašova (práce už sú realizova-
né, aby v čase letných prázd-
nin, ak to situácia umožní, 
mohlo byť v prevádzke čo naj-
viac materských škôl.) .

Predpokladaná úspora bež-
ných výdavkov škôl  604 549 €.
Predpokladaná úspora kapi-
tálových výdavkov  118 769 €.

V  prípade, ak sa uvedená 
prognóza nenaplní, radi ju 

upravíme pozitívnym sme-
rom. 

Ďalšie opatrenia v  oblasti 
miestnych daní a poplatkov:
• Výmery za daň z nehnuteľ-
nosti začíname distribuovať 
od 20. 4. 2020 právnickým 
osobám, a to zabezpečenou 
elektronickou poštou. Daňov-
níci majú možnosť uhradiť 
daň z nehnuteľností jednora-
zovou platbou alebo v  troch 
splátkach:
 1. splátka – do 45 dní od 
prevzatia rozhodnutia 
2. splátka – do 31. augusta 2020 
3. splátka – do 31. októbra 2020.
• Odpady právnické osoby 
taký istý postup ako pri dani 
z  nehnuteľnosti – začíname 
od 27. 4. 2020.
• Začiatkom mája začíname 
distribúciu daní a  odpadov 
pre fyzické osoby. Tým, čo 
majú zabezpečenú el. poštou 
– elektronicky. Dokončíme 
aj výmery za záber verejné-
ho priestranstva. Distribúcia 
bude cez dohodárov či za-
mestnancov, pre ktorých toho 
času nemáme prácu. Dostanú 
rúška/respirátory, štíty, ruka-
vice + každý obálky na podpis 
o prevzatí výmeru. K tomu ku 
každej obálke aj 1 pero. Daňov-
ník podpíše prevzatie a pero si 
ponechá.

  tIBor KraJčovIč, 
prednosta MsÚ

Všetkým osobám sa zaka-
zuje s účinnosťou od 21. 
apríla 2020 do odvolania vy-
chádzať a pohybovať sa na 
verejnosti bez rúška, šálu, 
šatky alebo iného prostried-
ku, ktoré bránia šíreniu  
kvapôčok.

Výnimkou sú:
• deti do 2 rokov veku
•  osoby v uzavretom vozidle, 
ak sú  všetky osoby v aute zo 
spoločnej domácnosti
• osoby žijúce v spoločnej do-
mácnosti pri pobyte v prírode 
vo vzdialenosti minimálne 20 
m od iných osôb

•  osoby nežijúce v spoločnej 
domácnosti pri pobyte v prí-
rode, ak ich vzájomná  vzdia-
lenosť je minimálne 20 m.

Od 22. 4. 2020 sú otvorené von-
kajšie športoviská v meste na 
bezkontaktný šport, bez šatní 
a WC, obecenstva

Upravuje sa čas na nákupy 
pre dôchodcov vo všetkých 
otvorených prevádzkach  v 
čase od 9.00 do 11.00 h. Platí to 
od pondelka do piatku.

V  meste sú zrušené všetky 
spoločenské, športové a  kul-
túrne akcie do 30. 6. 2020.

Iveta tóthová

Informácia o prijatých opatreniach na zmiernenie dopadu vplyvu COVID-19

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta Sereď zo dňa 21. 4. 2020

Nemocnice Svet zdravia, 
vrátane galantskej nemoc-
nice, vyzývajú darcov krvi, 
aby pomohli v tomto období 
pri záchrane životov a pri-
šli darovať tú najvzácnejšiu 
tekutinu. Počet darcov totiž 
pre epidémiu koronavírusu 
v posledných dňoch značne 
klesol a nemocnice potrebujú 
doplniť zásoby krvi. Pre ma-
ximálnu bezpečnosť svojich 
darcov preto zaviedli špeciál-
ne, prísne opatrenia a ponú-
kajú objednávanie na termín. 
Na darovanie krvi je možné 
prísť individuálne na presný 
čas. Darcovia prejdú vstupnou 
kontrolou, zabezpečená je 
zvýšená dezinfekcia priesto-
rov a odobraná krv ostáva v 
14-dňovej karanténe.

„Nemocnice Svet zdravia 
sa zodpovedne pripravujú na 
pandemický stav v súvislosti 
s koronavírusom, ktorý nás 
čaká, no naša starostlivosť o 
iných akútnych pacientov sa 
nezastavila. Naši lekári den-
no-denne naďalej zachraňujú 
životy pacientov po autone-
hodách, uskutočňujú akútne 
operácie, pomáhajú mamič-

kám priviesť na svet ich no-
vorodencov, alebo sa starajú 
o onkologických a dialyzo-
vaných pacientov. U týchto 
aj mnohých iných pacien-
tov môže dôjsť ku krvným 
stratám a potrebujú pomoc 
darcov. Preto sme sa rozhodli 
sprísniť opatrenia týkajúce 
sa darovania krvi, aby sme 
ochránili darcov i personál 
a budeme vďační všetkým, 
ktorí nám v tomto období po-
môžu pri záchrane ľudských 
životov,“  uviedol generálny 
riaditeľ siete nemocníc a po-
likliník Svet zdravia a ProCa-
re Vladimír Dvorový.

Na darovanie krvi je lep-
šie sa objednať. Aby darcovia 
mohli odbery z bezpečnost-
ných dôvodov podstúpiť 
individuálne, zamedzilo sa 
ich zhromažďovaniu a boli 
dodržané prísne hygienic-
ké požiadavky, nemocnice 
zavádzajú možnosť sa na 
odber objednať a prísť v kon-
krétny deň a čas. Vybrané 
telefonické linky hematolo-
gicko-transfúziologických 
oddelení budú pre tento účel 
fungovať 24 hodín denne a 

sedem dní v týždni. Rovnako 
sa na termín darovania krvi 
môžu záujemcovia objednať 
mailom. Kontakt: Nemocnica 
Galanta, tel. č.031/7833 333, e-
-mail: transfuzka@svetzdra-
via.com.

Následne darcovia vyplnia 
krátky dotazník zaslaný ma-
ilom alebo počas telefonic-
kého rozhovoru odpovedia 
na otázky o cestovateľskej 
anamnéze, kontakte s infiko-
vanou osobou, alebo či majú 
príznaky typické pre koro-
navírus (horúčka, kašeľ). Po-
tom im príde potvrdzujúca 
esemeska alebo e-mail s ich 
termínom darovania krvi. 
Transfúziologické pracoviská 
nemocníc Svet zdravia však 
neodmietnu a budú vďačné aj 
darcom, ktorí prídu na odber 
neohlásene. V tom prípade 
budú manažovaní priamo na 
mieste tak, aby bol zaručený 
ich komfort a bezpečnosť.

Pracoviská zaviedli sprís-
nený režim už pri vstupe. 
Darcovia musia mať rúško, 
prípadne si zakrývať ústa a 
nos šatkou alebo šálom. Pri 
vstupe je tiež povinná dezin-

fekcia rúk. Darca v deň odbe-
ru pri vstupe na pracovisko 
opätovne vyplní dotazník s 
informáciami o prípadnom 
rizikovom kontakte alebo 
cestovateľskej anamnéze a 
príznakoch ochorenia CO-
VID-19 a zdravotník mu bez-
kontaktne odmeria teplotu. V 
prípade zvýšenej teploty nad 
37 stupňov Celzia, pozitívnej 
odpovede na rizikový kontakt 
či cestovateľskú anamnézu, 
alebo ak bude mať darca prí-
znaky ochorenia, krv nemôže 
darovať a zdravotníci mu vy-
svetlia ďalší postup.

Jednotlivé nemocnice Svet 
zdravia majú zriadené sa-
mostatné pracoviská pre pa-
cientov s podozrením na ko-
ronavírus, kde darcu vyšetrí 
lekár. Vstup darcov na odber 
je regulovaný tak, aby sa v 
priestoroch transfúziologic-
kého pracoviska nehromadili. 
Do odberovej miestnosti vstu-
pujú po jednom, prípadne pri 
jednotlivých činnostiach do-
držiavajú požadované vzdia-
lenosti. Po odbere dostáva 
darca ďalšie usmernenia.

 Iveta tóthová

Galantská nemocnica vyzýva k darovaniu 
krvi. Pomôcť môžu aj Seredčania

V tomto období má Mestská 
polícia v Seredi práce vyše 
hlavy. Okrem bežných po-
vinností im pribudli aj ďal-
šie.

K jedným z nich patrí 
napríklad upozorňovať ob-
čanov na povinnosť nosiť 
rúška. Ďalšou povinnosťou 
príslušníkov je kontrolo-
vať predajne a podniky na 
dodržiavanie nariadenia o 
uzatvorení prevádzok. Ná-
čelník Ladislav Fabo pre RTV 
Krea povedal, že v začiatkoch 
museli riešiť sedem prípa-
dov porušení nariadenia vy-
plývajúce z mimoriadneho 
stavu. V súčasnosti už k po-
rušeniu nedochádza a všet-
ky obchodné prevádzky do-
držiavajú pokyny hlavného 
hygienika SR.

Vo zvýšenej miere pribudli 

v posledných dňoch na MsP 
aj neodôvodnené udania. 
Náčelník Ladislav Fabo pro-
stredníctvom RTV Krea vy-
zýva občanov, aby si každé 
hlásenie na políciu zvážili 
a prípadne si informácie aj 
preverili, nakoľko sú hliad-
ky MsP enormne vyťažené. 
Aj napriek tomu je každý 
dôležitý podnet od občana 
preverený, no hliadka nedo-
káže byť na dvoch miestach 
naraz. K slovám náčelníka L. 
Faba sa pridáva aj primátor 
M. Tomčányi:  „Ja si dovolím 
vyzvať ľudí, aby boli k sebe 
dobrí, tolerantní a aby reš-
pektovali nariadenia, ktoré 
sú všeobecne známe. Nech 
nedochádza k zbytočným 
udaniam, pretože ten život je 
o niečom úplne inom.“

Iveta tóthová

Mimoriadna situácia 
ovplyvnila aj prácu 
mestských policajtov

Policajti pracovali s infor-
máciou, že na aute BMW 
sa majú po Seredi a v okolí 
Galanty prevážať drogy, a to 
hlavne kokaín a pervitín. Po-
licajná akcia, ktorú policajti 
vykonali začiatkom marca za 
pomoci kukláčov na čerpacej 
stanici pri R1, to potvrdila. 
Podľa KR PZ v Trnave v  aute 
našli vyše 700 dávok pervi-
tínu a viac ako 8 800,- eur v 
hotovosti. Muž prevážal dro-
gy iba v puzdre od okuliarov 
a druhú časť mal uloženú v 
odkladacom priestore, v tzv. 
lakťovej opierke.

Pri lustrácii policajti na-

vyše zistili, že po 48-ročnom 
mužovi z Nitry je vyhlásené 
nielen celoštátne pátranie, 
ale ho hľadajú aj v databá-
zach Sirene a v celom Schen-
genskom priestore. Policajti 
ho po vykonaní potrebných 
úkonov ihneď previezli do 
výkonu trestu, pre podvody.

Vyšetrovateľka ho na zá-
klade dôkazov a výsledkov z 
expertízneho skúmania ob-
vinila zo zločinu nedovolenej 
výroby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a 
obchodovanie s nimi.

   Iveta tóthová

Po Seredi a okolí prevážal drogy
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Nosiť rúško na verejnosti z 
dôvodu pandémie korona-
vírusu je už niekoľko týž-
dňov   povinnosťou pre kaž-
dého. Obyvatelia Serede si 
môžu rúška na zamedzenie 
šírenia nákazy  po novom 
zakúpiť priamo v  centre 
mesta.  Spoločnosť BILLBO-
ARDOVO, s.r.o., v spolupráci 
s mestom Sereď zabezpečila 
osadenie tzv. RÚŠKOMA-
TU pred hlavným vchodom 
mestského úradu. Obyva-
telia si v  automate môžu 
zakúpiť rúška v  rôznych 
veľkostiach, a  to dvojvrs-
tvové alebo jednovrstvové. 
V rúškomate sú dostupné aj 
rukavice takisto v  rôznych 
veľkostiach a dezinfekčné 
gély či krémy na ruky. Vďaka 
automatizovanému systému 
sú produkty pre širokú verej-
nosť k dispozícii bez časovej 
obmedzenosti, a to 24 hodín, 
7 dní v týždni. Výhodou je, že 
rúškomat funguje na prin-
cípe takmer bezkontaktnej 

obsluhy, čím sa zamedzuje 
riziko šírenia prenosu ocho-
renia na minimum. Hoci je 
kapacita rúškomatu obme-
dzená, automat bude podľa 
potreby a aktuálneho sta-
vu zásob dopĺňaný, neskôr 
by mali pribudnúť rúška aj 
inej  farby.  Ďalší rúškomat 
nájdete aj na Trnavskej ceste 
pri ručnej autoumyvárni Pe-
nový raj.

Iveta tóthová

Premiér Igor Matovič pred-
stavil počas tlačovej konfe-
rencie v pondelok 20. apríla 
plán  uvoľňovania bezpeč-
nostných opatrení.  Plán ne-
sie názov NIEČO ZA NIEČO a 
má 4 fázy, v ktorých sa budú 
postupne uvoľňovať tvrdé 
nariadenia. Prvé prevádz-
ky a služby sa pritom začnú 
otvárať  už v stredu 22. aprí-
la.  Premiér hovoril  o  dvoj-
týždňových intervaloch, po 
ktorých sa bude situácia vy-
hodnocovať. Či Slovensko po 
dvoch týždňoch prejde na 
fázu číslo dva, bude závisieť 
od disciplinovanosti Slová-
kov a prípadného postupu 
pandemického ochorenia. 
Podľa Matoviča musíme byť 
však dvakrát viac obozretní. 
Dodal, že akonáhle sa zvýši 
počet nakazených, prevádzky 
znovu zavrie. A to aj tie, ktoré 
boli doteraz otvorené.

Zmena nastala aj v  časoch 
pre nákupy dôchodcov. Po no-
vom budú mať vyhradený čas 
od pondelka do piatka od 9.00 

do 11.00 h. Taktiež ich vyzval, 
aby na nákupy nevyužívali 
počas dňa iné hodiny.

Premiér zároveň navrhne 
vláde pripraviť pre dôchod-
cov program stravných líst-
kov, za ktoré by si objednávali 

obedy v reštauráciách. Do-
nášku obedov by robili taxi-
kári, ktorí doteraz nemohli 
vykonávať svoju činnosť. 
Tento program ale bude mu-
sieť byť dôkladne pripravený 
a schválený vládou.

 Naďalej budú musieť ľudia 
dodržiavať prísne bezpeč-
nostné opatrenia ako nose-
nie rúšok, rozostupy, dezin-
fekcia či jeden človek na 25 
m2 prevádzky.

Iveta tóthová

Most vedúci ponad rieku Váh 
a spájajúci Sereď so Šintavou 
stojí na svojom mieste už de-
saťročia. Využívajú ho nielen 
vodiči či chodci, ale je vďač-
ným objektom aj pre fotogra-
fov a kameramanov.

Miroslav Šimek natočil 
most z vtáčej perspektívy. Tak 
divákom ponúkol zaujímavý 
pohľad na jednu z dominánt 
nášho mesta.

Mimochodom, viete, že 
most vlani oslávil 60 rokov? 
Do prevádzky bol daný 30. au-
gusta 1959. Podľa Rastislava 
Petroviča sa tak stalo v rámci 
osláv 15. výročia Slovenského 
národného povstania za účas-
ti povereníka dopravy Karola 
Fajnora. Nahradili ním pro-
vizórny most, ktorý dovtedy 
spájal Sereď so Šintavou. Nový 
šesťoblúkový most má dĺžku 
360 metrov a šírku 12,6 met-
ra. Postavili ho v rokoch 1956 
– 1959 z prefabrikátov, ktoré 
vyrábali v šintavskom Priem-

stave. Autorom projektu mos-
ta je slovenský architekt Emil 
Belluš (ktorý je známy aj ako 
autor Kolonádového mosta v 
Piešťanoch) a český statik Ing. 
Josef Wünsch. Z technické-
ho hľadiska je seredský most 
prvým a posledným česko-

slovenským predpätým seg-
mentovým železobetónovým 
mostom. Mostné piliere zdo-
bia štylizované erby miest, cez 
ktoré preteká rieka Váh.

Otvorenie mosta pri ceste 
na seredskej strane pripomí-
nal aj malý pamätník z roku 

1959. Dnes je nezvestný. Ka-
menné obrubníky cesty na 
moste boli poškodené pásmi 
sovietskych tankov 21. augus-
ta 1968. Dnes ich stopy už ne-
nájdeme, obrubníky neskoršie 
vymenili za súčasné betónové. 

Iveta tóthová

Už niekoľko týždňov je zaká-
zané vychádzať a pohybovať 
sa na verejnosti bez rúška. 
Od utorka 21. 4. má nosenie 
tejto ochrannej pomôcky 
svoje výnimky.

Prekrytý nos a ústa nebu-
dú musieť mať deti vo veku 
do dvoch rokov, osoby so 
získanými poruchami autis-
tického spektra, ďalej osoby 
v uzavretom vozidle, ak sú 
všetky osoby vo vozidle zo 
spoločnej domácnosti. Vý-
nimka platí aj pre vodičov 
verejnej dopravy, ktorí sú 

sami v uzavretej kabíne od-
delene od ostatného priesto-
ru určeného na prepravu 
osôb. Rúško nebude povinné 
ani pre osoby žijúce v spoloč-
nej domácnosti pri pohybe v 
prírode, ak je ich vzdialenosť 
od iných minimálne 20 met-
rov, osôb nežijúcich v spoloč-
nej domácnosti pri pobyte v 
prírode, ak je ich vzájomná 
vzdialenosť minimálne 20 
metrov.

Nové nariadenie platí do 
odvolania.

Iveta tóthová

Mesto Sereď pristúpilo po 
natretí lavičiek ochranných 
lakom k ďalšiemu dezinfekč-
nému opatreniu. Od stredy 1. 
4. 2020 sa začali dezinfikovať 
lavičky v meste.

V  dňoch 7. 4. 2020 a  17. 4. 
2020 bola vykonaná dez-

infekcia 1100 l smetných 
nádob nachádzajúcich sa 
v  stojiskách pri bytových 
domoch. Dezinfekciu nádob 
5%-ným chloramínom vyko-
nala spoločnosť Milan Psota 
DDD hygienické služby. 

Iveta tóthová

Nový rúškomat priamo 
v centre mesta

Vláda chce od 22. apríla začať uvoľňovať 
opatrenia. Všetko prebehne v 4 fázach

Iný pohľad na most spájajúci Sereď a Šintavu
Nosenie rúšok bude mať 
svoje výnimky

Dezinfekcia lavičiek 
a smetných nádob v meste

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode 
okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV sr č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLAsUJe

ČAs ZVÝŠeNÉHo NeBeZPeČeNstVA VZNIKU PoŽIArU
na pozemkoch s porastom

v územnom obvode okresu Galanta od 21.04.2020 o 08:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa  z a k a z u j e :
vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 

 
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom  z a k a z u j e  najmä:
fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku    požiaru, vypaľovať porasty 

bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, vyvolať 
bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

HAsIČsKÝ A ZÁCHrANNÝ ZBor V GALANte
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V marci 2020:
Margaréta Soiková (1939), Jozef Čambal (1949), Štefá-
nia Horčičáková (1926), Jozef Sabo (1959),  Emil Dubrava 
(1927), Jozefína Szantaiová (1946), Anna Sedláková (1925),
Jana Ranincová (1981).
V apríli 2020:
Ľudovít Holečka (1953), Ondrej Motyčák (1923), Augustín  
Šidlík (1942), Alexander Baláž (1939), Anton Karmažín 
(1925), Ján Kraus (1963), Dušan Banič (1971), Karol Suchopa 
(1930), Ľudmila Pašková (1946), Mária Mikulcová (1927), 
Adela Pančíková (1949), Juraj Meliška (1940), Miloš Kri-
vošík (1963), Michal Muravjev (1936), Vojtech Bartoš (1951).
Česť ich pamiatke!
 čeSť ICh PaMIatKe!

OPUSTILI NÁS:

V utorok ráno 24. marca 2020 
naposledy dotĺklo statočné 
srdce pána Emila Dubravu, 
92-ročného nestora rybárske-
ho športu nielen v Seredi, ale 
i na rozsiahlych lovištiach 
západného Slovenska. Vždy 
uhladený elegán, ktorý v sú-
kromí pôsobil ako chýrečný 
krajčírsky majster, bol obľúbe-
ný nielen medzi rybárskou po-
spolitosťou, ale aj v miestach, 
kde žil, pôsobil a trávil voľný 
čas so svojimi priateľmi. Há-
dam najpopulárnejšia pieseň 
medzi generáciami občanov 
Serede „Krásna je za noci 
Mlynárska ulica“ oslavovala 
„štricov“ z ulice pri vážskych 
mlynoch. Emil Dubrava bol 
neodmysliteľnou súčasťou 
tejto dnes už legendárnej 
bandy mládencov odetých v 
módnych oblekoch a mon-
gomerákoch siahajúcich pod 
kolená, obutých v kožených 
maďarkách a pôsobiacich na 
slečny vyčesanými kohútmi v 
bujných hrivách.

Emil „Drdul“ Dubrava bol 
nestor rybárskeho spolku v 
Seredi i aktívny člen výborov 
Slovenského rybárskeho zvä-
zu v Seredi, kde pôsobil s pre-

stávkami v rokoch 1949-1973, 
1986-2006 a 2010-2014. Tento 
skvelý a nadšený rybár bol až 
do svojej smrti čestným čle-
nom SRZ v Seredi. Bol zasľúbe-
ný lužným vodám majestát-
neho Váhu a jeho okolitým 
ramenám.

Pred 10 rokmi pri publiko-
vaní spomienok na život na 
Mlynárskej ulici som zavítal 
do jeho príbytku, kde ma ča-
kali spolu s ďalším rybárskym 
matadorom Jožkom báčim 
Prsom Škodom. Na stôl som 
predostrel fľaštičku sľúbenej 
chorvátskej travarice, Emil 

báči pridal fľašku spišskej bo-
rovičky a  poďme chytať ryby. 
O rieke, jej zákutiach a rybách 
rozprávali s nevšedným apetí-
tom, vzájomne sa priam dych-
tivo doplňovali a  spomínali. 
Boli to roky počas existencie 
prvého slovenského štátu 
v  roku 1943. Rybári sa stretá-
vali v  šenku „U Ottingera“, 
ktorý stál približne v priesto-
roch terajšieho obchodného 
domu Jednota. Emil báči Dub-
rava bol po vojne vyslaný ako 
mladý perspektívny rybársky 
funkcionár do Trnavy, aby 
sa pri zakladaní tamojšieho 
spolku zasvätil do tajov hos-
podárenia rybárskej organizá-
cie. Ako dospeláci boli v roku 
1947 prijatí do seredského ry-
bárskeho spolku Rudo a Emil 
Dubravovci.

Toľko z dávnej histórie 
rybárstva, ktorá datovala aj 
meno starostlivého manžela 
a otca Beatky a Roba. Nikdy 
nechýbal pri organizovaní ry-
bárskych a iných kultúrnych 
či spoločenských podujatí v 
jeho okolí, bol veľmi obľúbený 
a uznávaný. Frflal a kritizoval 
všade, kde sa mu niečo ne-
pozdávalo, mal však pravdu, 

hoci to mnohým niekedy ne-
voňalo.

Dnes sa s ním lúči široká ry-
bárska verejnosť, do posledné-
ho dychu chodil k vode a ko-
chal sa prírodou. Bol oddaný 
športový rybár, ryby miloval a 
rozumel im.

Lúčim sa s vami aj ja osob-
ne, Emil báči, ako syn vášho 
dávneho, dnes už tiež nebo-
hého priateľa Bélu Šmečku 
Mičániho. Obaja budete žiť 
naveky v slávnej piesni o „za 
noci krásnej ulici pri váž-
skych mlynoch“. Už k vám 
nezájdem so starými riflami 
a menčestrákmi, aby ste mi 
ich v páse rozšírili, už mi neu-
kážete staré vrhacie navijaky 
a oceľky, už nebudem s vami 
brigádovať pri šití sietí urče-
ných na výlov rýb.  Lúčim sa 
s vami  ako súčasný kronikár 
seredskej rybárskej obce. Bude 
mi cťou vložiť tento článok 
pre pamiatku súčasnej i budú-
cich generácií. Zostane mi len 
spomienka na výnimočného 
človeka, ktorého som vnímal 
od raného detstva až po dnes.

Česť vašej pamiatke.
Petrov zdar!

 MILoŠ MIčánI

Vyhliadková lavička v kem-
pingu bola obľúbeným 
miestom na oddych. Osade-
ná do tesnej blízkosti Váhu 
bola v septembri 2018. Nie-
kto sa ale rozhodol, že sa mu 
lavička zíde doma a   že ju v 
noci z piatka 17. na sobotu 
18. apríla jednoducho ukrad-
ne. Drzosť a odvaha zlode-
jov proste nepozná hranice. 
Vďaka všímavému občanovi 
Michalovi Škrabákovi, ktorý 
zbadal, že lavička je už pri-
pravená na odvoz, sa kráde-

ži podarilo zabrániť. Michal 
lavičku dočasne uschoval, 
bude opravená a osadená 
späť na svoje miesto.

PRIMÁTOR VYZÝVA TÝCH, 
ČO JU VYKOPALI, ABY SA 
PRIHLÁSILI, V OPAČNOM 
PRÍPADE VYPISUJE ODME-
NU 100 € ZA INFO O PÁCHA-
TEĽOCH.

Citujeme slová primátora 
Tomčányiho:

! „Zo štvrtku na piatok v 
noci ktosi masívnu, agátovú 
lavičku, ktorá slúžila všet-

kým, vykopal. Bola asi o 200 
metrov ďalej - pri cestičke. 
Už len naložiť a skončila by u 
niekoho v záhrade. Vďaka te-
lefonátu všímavého obyva-
teľa Michala bola na miesto 
privolaná hliadka. Lavička 
ukradnúť nestihli.

Dovolím si požiadať tých, 
ktorí ju vykopali, aby sa 
ozvali na t.č. 0905 601174 - 
primátor, a dohodneme sa 
ako džentlmeni. Dostanú 
šancu osadiť lavičku späť 
a osadia ešte jednu navy-

še. Tým bude vec vyriešená. 
Máte moje slovo. Čakám do 
piatku 24. 4. 2020.

Keď sa dotyční nezacho-
vajú ako chlapi, vypisujem 
odmenu 100 eur za informá-
cie vedúce k páchateľom, so 
všetkým, čo súvisí s poško-
dzovaním cudzej veci. Určite 
si niekto spomenie na par-
tiu, ktorá vo veľkom žúrovala 
v tejto časti v noci zo štvrtka 
16. na piatok 17. Informácie 
môžete volať aj na č. 159.“

    Iveta tóthová

Do večných lovísk odišla legenda 
seredského rybárstva

Vyhliadková lavička 
v kempingu terčom krádeže

V  mesiaci apríl prebehla v 
zámockom parku v Seredi 
II. etapa rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia a areá-
lových rozvodov nízkeho 
napätia. Rekonštrukcia ve-
rejného osvetlenia v celom 
areáli parku je rozdelená 
do  troch  etáp.  Prvá  etapa 
prebehla v  roku 2018 a  vý-
sledkom bolo 15 ks nových 
svietidiel, ktoré boli nainšta-
lované od historickej vrátni-
ce po zadnú bránu parku.
Druhá  etapa rekonštrukcie 
vedie od kaštieľa k bráne na 
Parkovej ulici a  vedľa chod-
níka popri detskom ihris-
ku. Tak ako v  prvej etape, 

aj v  druhej je realizátorom 
prác firma VIMONT, s.r.o., 
z Kráľovej nad Váhom. Vý-
sledkom je 11 ks nových 
pozinkovaných ihlanových 
stožiarov o  výške 4 m, na 
ktorých sú umiestnené svie-
tidlá LED typu LDK PARK 
CREE. Cena prác bola vy-
číslená na  20  374,08 €.   Re-
konštrukcia si nevyžiadala 
žiadny výrub stromov alebo 
kríkov. Keďže ide o chránenú 
oblasť, rekonštrukciu musel 
schváliť aj Krajský pamiat-
kový ústav v Trnave a uvede-
né svietidlá spĺňajú všetky 
nariadené kritéria.

Iveta tóthová

Nové verejné osvetlenie 
v zámockom parku

Tradičné podujatia 
si tento rok 
Seredčania 

neužijú
Vírus CoVID-19 zasiahol do života každého 
z nás. Nikto dnes nevie určiť, dokedy budú 

platiť prísne opatrenia nariadené vládou sr 
a čo nám nasledujúce mesiace prinesú. Mestá 

a obce na slovensku rušia z dlhodobého 
hľadiska všetky masové kultúrno-

spoločenské podujatia. Aj samospráva mesta 
sereď dôsledne zvažuje všetky kroky, ktoré 

ovplyvňujú život občanov.
Dom kultúry a mesto sereď preto prijali 

rozhodnutie, že z dôvodu šíriaceho sa 
koronavírusu a s ohľadom na bezpečnosť 

obyvateľov
rušia oslavy 1. mája, 

Florafest aj seredský hodový jarmok.     
Iveta tóthová
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V posledných dňoch sa usku-
točnila obnova miestnej ko-
munikácie na Vážskej ulici v 
meste Sereď, v rámci ktorej 
bol položený nový asfaltový 
povrch. Opravu určite víta-
me, rovnako ako aj obyvate-
lia tejto ulice.

 V období pred realizáciou 
tejto opravy sme my, ale aj 
niektorí poslanci mestského 
zastupiteľstva žiadali o za-
pracovanie cyklistickej ko-
munikácie, ktorá by napojila 
hrádzu na Strednočepeňskú 
ulicu. Vznikol by tak bez-
pečný priestor pre presun 
cyklistov z hrádze, ako aj na 
hrádzu.  

Obyvatelia tejto ulice ne-
súhlasili s prípadnou reali-
záciou takejto cyklistickej 
komunikácie, podľa našich 
informácií z dôvodu obáv, že 
prídu o možnosť parkovania 
na okraji vozovky. Avšak rie-
šenie kombinácie automo-
bilovej a cyklistickej dopra-
vy by nemuselo mať žiadny 
vplyv na parkovanie obyva-
teľov Vážskej ulice.

Ako je aj na fotkách vi-
dieť, väčšina áut parkuje 
na priestore na to určenom 
medzi chodníkom a cestou. 
Tento model mohol byť bez 
problémov zachovaný. Zá-
roveň by sme odporučili na 
tomto úseku, kde nový asfalt 
láka vodičov k rýchlejšej jaz-
de, vytvoriť niečo na model 
cyklistickej ulice - čo zatiaľ 
síce naša legislatíva nepo-
zná, ale u nás sa to nazýva 
viacúčelový pruh (viď fotky).

Existuje viacero modelov 
takéhoto riešenia. V praxi by 
to znamenalo, že rýchlosť by 
bola znížená na 30 km/h a 

autá by jazdili v jednom pru-
hu - míňajúc sa v protismere 
využitím vstupu do cyklis-
tického pruhu. Ide o v praxi 
osvedčenú metódu, ktorá je 
bezpečná a plynulá.

Aj keď mesto plánovalo 
len opravu, nie celkovú re-
konštrukciu ulice vrátane 
opravy obrubníkov a pod., 
mohlo napriek tomu pristú-
piť aj k naplneniu tejto po-
žiadavky. Chce to len trochu 
viac fantázie a najmä snahu 
o vyriešenie situácie tak, aby 
boli všetci spokojní. Takto je 
škoda, že sa aj napriek pri-
jatiu uznesenia o budovaní 
nových cyklotrás v prípade 
rekonštrukcie a opravy ulíc 
zapadajúcich do navrhova-
nej siete takáto úprava, žia-
dajúca len minimálne navý-
šenie finančných prostried-
kov, nezrealizovala.

Je skvelé, že sa opravujú 
ulice, ale je treba myslieť aj 
na to, že mesto tu máme pre 
ľudí a nie pre autá. Neho-
voriac o možnosti napojiť v 
budúcnosti novovznikajúcu 
obytnú štvrť Prúdy na hrád-
zu - teda obchvat mesta, kto-
rým sa ľudia plynule a rýchlo 
dostanú do centra mesta za 
prácou, nákupom či za iným 
účelom.

 Cieľom tohoto článku nie 
je kritizovať vykonanú prá-
cu, ale ukázať, že budovanie 
cyklistickej komunikácie 
automaticky neznamená 
pre obyvateľov žiadne väčšie 
obmedzenia, naopak, môže a 
aj prináša množstvo výhod v 
oblasti bezpečnosti, mobili-
ty, zdravia a životného pros-
tredia.

  erIK ŠteFáneK

Mestská knižnica v Seredi 
je z dôvodu opatrenia na za-
medzenie šírenia ochorenia 
COVID-19 od 12. marca až do 
odvolania zatvorená. Členom 
knižnice už na mnohých vy-
požičaných knihách vyprša-
la dĺžka výpožičnej doby.

Za oneskorené vrátenie 
knihy by ste za normálnej 
situácii museli zaplatiť po-
platok. Mestská knižnica v 
Seredi účtuje tieto poplatky 
za porušenie výpožičného 
poriadku nasledovne:

1. upomienka: 1,00 €
2. upomienka: 1,50 €
3. upomienka: 2,00 €

Pracovníci mestskej kniž-
nice mysleli aj na tento 
problém.   V  čase dočasného 
zatvorenia knižnice infor-
movali svojich čitateľov, že 
o dĺžku výpožičnej doby ne-
musia mať starosť. Poplatky 
za oneskorené vrátenie kni-
hy sa účtovať nebudú. Knihy 
nevracajte ani do Biblioboxu.  

Iveta tóthová

Dňa 28. marca sme si pripo-
menuli Deň učiteľov. Tento 
dátum bol stanovený čes-
koslovenskou vládou v roku 
1955.  Presne v  tento deň 
sa totiž v  roku 1592 narodil 
človek známy aj ako učiteľ 
národov - Ján Amos Ko-
menský, moravský pedagóg, 
jazykovedec, prírodovedec, 
humanista, filozof a politik. 
Mal slovenských predkov. 
Jeho priezvisko je pravde-
podobne odvodené od obce 
Komňa v okrese Uherské 
Hradiště. Vyštudoval teoló-
giu a bol vysvätený za kňaza 

Jednoty bratskej.
Deň učiteľov je pre učiteľov 

chvíľou, keď žiaci aj spoloč-
nosť majú príležitosť spome-
núť si na ich prácu. Učiteľské 
povolanie je náročné, zodpo-
vedné, ale i príťažlivé. Túto 
prácu musí pedagóg vykoná-
vať s  láskou a  trpezlivosťou. 
Učiteľ odovzdáva znalosti a 
podieľa sa na výchove no-
vej generácie ľudí. Preto im 
za ich pedagogickú činnosť 
patrí vďaka a úcta.  Práve 28. 
marca im viac ako inokedy 
prejavujeme úctu a uznanie.

Iveta tóthová

Obnova Vážskej ulice 
„bez pruhu pre cyklistov“

Poplatkov za nevrátenie 
sa obávať nemusíte

Pripomenuli sme si Deň učiteľov

Nosenie ochranných pomô-
cok je v  súčasnej situácii 
nevyhnutnosťou. Rúška sa 
stali nedostatkovým tova-
rom a  ľudia sú nútení si ich 
svojpomocne šiť. Po uliciach 
Serede tiež chodíme so za-

halenými tvárami, aby sme 
zabránili šíreniu nákazy. No 
hromadné nosenie rúšok nie 
je žiadnou novinkou. Pred 
100 rokmi čelili naši predko-
via pandémii zvanej španiel-
ska chrípka. Už v tých časoch 

vedeli, aké dôležité je chrániť 
sa rúškom.

Španielska chrípka (janu-
ár 1918 – december 1920) bola 
smrteľná chrípka, ktorou sa 
nakazilo približne 500 mi-
liónov ľudí po celom svete a 

cca 50 miliónov ľudí na ňu 
zomrelo. V tom čase išlo o 
3% celkovej populácie. Práve 
preto je španielska chrípka 
označovaná ako najhoršia ka-
tastrofa v ľudskej histórii. 

Iveta tóthová

Rúška nosili naši predkovia 
už pred 100 rokmi

Tento rok malo na Sloven-
sku k maturitám pristúpiť 
41 000 študentov. Minister 
školstva Branislav Gröhling 
ešte v marci zrušil stredoško-
lákom písomné maturity a 
ústne skúšky sa konať mali 
za prísnych hyienických 
opatrení. Žiaci a učitelia mali 
dodržiavať dvojmetrové roz-
stupy, každému žiakovi sa 
mala merať teplota, každý by 

mohol používať len vlastné 
pero. Mnohé   školy nedoká-
zali tieto podmienky dodržať, 
preto minister školstva defi-
nitívne oznámil, že maturan-
ti nebudú musieť absolvovať 
ani ústnu odpoveď.  Výsledná 
známka z maturitných pred-
metov sa vyráta ako priemer 
známok žiaka, ktoré z dané-
ho predmetu dostal v pre-
došlých ročníkoch. Klasickú 

maturitu absolvujú iba štu-
denti, ktorí s daným postu-
pom nebudú súhlasiť.

Škola musí oznámiť žia-
kovi výsledné známky do 12. 
mája. Následne žiak povie, či 
s daným postupom súhlasí. 
Ak nie, absolvuje už spomí-
nanú klasickú maturitu.

Tá by sa mala konať od 25. 
mája do 13. júna, čím sa za-
bezpečí rozptyl žiakov.  Ma-

turitnú  skúšku z  dobrovoľ-
ného predmetu bude možné 
zrušiť do  7. mája.  Ak ju žiak 
nezruší, vykoná ju pred ko-
misiou. Vyučovanie pre po-
sledné ročníky sa končí  7. 
mája,  dokedy musí byť vy-
stavené aj vysvedčenie. Spolu 
s maturitným vysvedčením 
ho škola vydá najneskôr  30. 
júna. 

Iveta tóthová

Vojaci v týchto dňoch spo-
lupracujú s príslušníkmi 
polície SR. V piatok 10. apríla 
bolo na cestách 710 vojakov 
a v dvoch zmenách dozera-
li na dodržiavanie opatrení 

vlády. Rotmajster Peter Lo-
jan a rotný Martin Melišík 
zo ženijného práporu Sereď 
však na hliadke na hranici 
okresu Senica v obci Pod-
branč vykonali aj niečo na-

viac. Podľa Ozbrojených síl 
SR popri ich hliadke prechá-
dzala skupina jazdcov, keď 
jedna zo žien spadla z koňa. 
Vojaci poskytli zranenej 
prvú pomoc a dali jej rúško, 

ktoré nemala. Následne 
privolali RZP, do príchodu 
ktorej u ženy zistili ďalšie 
zranenia a cestovateľskú 
anamnézu.

Iveta tóthová

Ústne maturity boli zrušené

Vojaci zo Serede poskytli pomoc žene po páde z koňa

Na území mesta Sereď už nie-
koľko dní prebieha prvá kosba 
verejne zelene. Kosenie pre-
bieha podľa harmonogramu,   
prvé v poradí sa kosia vnút-
robloky sídlisk, postupuje sa 
na vedľajšie uličky a  napo-
kon sa kosia okrajové časti 
mesta. 

Poverení pracovníci kosia 
iba verejné plochy vo vlast-
níctve mesta Sereď. Úpravu 

trávnatých plôch, ktoré nie 
sú vo vlastníctve mesta, je po-
vinný zabezpečovať ich vlast-
ník, nájomca alebo správca. 
Kosba zelene je realizovaná 
počas roka približne šesťkrát, 
všetko v závislosti od počasia 
a rýchlosti vegetačného rastu. 
Pokosiť mesto s okrajovými 
časťami trvá pracovníkom 
približne jeden mesiac.

Iveta tóthová

Prebieha prvá kosba verejnej zelene
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Dobrovoľní hasiči zo Šúro-
viec v uplynulých dňoch uši-
li rúška a odovzdali ich tým, 
ktorí ich v týchto dňoch vo 
svojej práci potrebujú naj-
viac. Okrem hematologic-

kého oddelenia vo FN v Tr-
nave a policajtom v Zavare, 
venovali 60 kusov látkových 
ochranných rúšok aj hasi-
čom do Serede. Seredským 
hasičom zároveň odovzda-

li ďakovný list, v ktorom sa 
píše:

„Z celého srdca ďakujeme 
za vašu prácu a obetavosť v 
týchto časoch mimoriadnej 
situácie. Vieme, že to máte 

veľmi náročné, tak sme sa 
rozhodli aspoň malou kvap-
kou pomoci zabezpečiť vašu 
ochranu. Prajeme vám veľa 
úspechov a zdaru v práci.“

Iveta tóthová

Seredských hasičov obdarovali rúškami 
dobrovoľní hasiči zo Šúroviec

Prostredníctvom tejto linky 
majú ľudia k dispozícii celkom 
56 psychológov a ďalších od-
borníkov, ktorí im pomôžu vy-
rovnať sa s ťažkými životnými 
situáciami alebo im odporučia 
ďalší postup.

„Okrem materiálnej pomo-
ci, chceme všetkým, ktorí sú 
akýmkoľvek spôsobom zasiah-
nutí pandémiou ochorenia 
COVID-19, poskytnúť aj od-
bornú psychologickú podpo-
ru, povzbudenie a cenné rady. 
Linka je určená pre lekárov, po-

licajtov, hasičov, predavačov v 
obchodoch, rodičov a školopo-
vinné deti, ale aj pre tých, čo sú 
chorí alebo v karanténe. Pri re-
alizácií tohto zámeru sme na-
šli partnera v spoločnosti O2, 
za čo im patrí veľká vďaka. Tiež 
ďakujem všetkým odborným 
pracovníkom, ktorí budú pri 
telefónoch pomáhať tým, čo 
to najviac potrebujú,“ povedal 
trnavský župan Jozef Viskupič.

Číslo linky psychologickej je 
033 22 11 220.

Spustená je od 1. apríla a 

každý deň, v čase medzi 6.00 
a 22.00 h je na nej pre ľudí k 
dispozícii celkom 56 psycholó-
gov, odborníkov pracujúcich v 
psychologickej oblasti, odbor-
níkov z radov zamestnancov 
organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK a z radov za-
mestnancov Úradu TTSK.

Cieľom služby je pomôcť 
prekonať obyvateľom župy 
stres zo vzniknutej krízovej si-
tuácie, poskytnúť im základné 
poradenstvo, nasmerovať ich 
pri riešení problémov, alebo 

zdieľať s nimi duševné vypätie.
Hlavné cieľové skupiny, kto-

rým bude linka pomáhať, sú 
pracovníci v prvom kontakte s 
novým koronavírusom (lekári, 
zdravotnícky personál, hasiči, 
predavači, policajti, vodič au-
tobusu, príp. iní pracovníci v 
službe verejnosti). Ďalej sú to 
ľudia chorí na COVID-19 alebo 
v karanténe s podozrením na 
toto ochorenie, ich rodinní prí-
slušníci, seniori, osamelé oso-
by, či rodičia a školopovinné 
deti.  Iveta tóthová

Trnavská župa zaviedla linku 
psychologickej podpory

Dňa 10. apríla krátko po štr-
nástej hodine bol na brehu 
rieky Váh v Seredi nahlásený 
nález osoby bez známok ži-
vota. Na miesto udalosti boli 
privolaní príslušníci polície, 
HaZZ a RZP.   Podľa  Martiny 
Kredatusovej, hovorkyne KR 
PZ Trnava, išlo o 56-ročné-
ho muža. Na mieste nebolo 
možné určiť príčinu jeho 
usmrtenia, preto bola naria-
dená pitva. Polícia udalosť 
vyšetruje ako prečin usmr-
tenia, bolo začaté trestné stí-
hanie.

Mária Zaťková z KR HaZZ 
v Trnave v tlačovej správe 
uvádza: Po príchode prísluš-
níkov z  HS Sereď na miesto 
udalosti bolo prieskumom 

zistené, že osoba sa nachá-
dzala čiastočne vo vode 
a  čiastočne na brehu, ktoré-
ho výška bola cca 2 metre. 
Zasahujúca jednotka preto 
použila na vytiahnutie oso-
by nosidlá,   pomocou kto-
rých nehybné telo vynies-
la na breh. Telo vynesenej 
osoby obhliadol zdravotník, 
následne bolo zakryté plach-
tou a po spísaní potrebných 
dokumentov sa jednotka 
vrátila na HS.   Na mieste 
udalosti zasahovali štyria 
príslušníci s použitím dvoch 
kusov techniky, v spolupráci 
s Mestskou políciou, Policaj-
ným zborom a  Záchrannou 
zdravotnou službou. 

Iveta tóthová

Medzi Seredčanmi je mnoho 
ľudí, ktorým príroda nie je 
ľahostajná. Patrí medzi nich 
aj   Štefan Bardejovsky, ktorý 
v uplynulých dňoch zakúpil 
40 stromov s cieľom vysadiť 
lipovú alej pri Váhu, vedľa 
Čepenského jazera. Na pros-
bu o pomoc pri výsadbe zare-
agovalo mnoho dobrovoľní-
kov. Medzi nimi členovia TJ 
Rozkvet, ORF Cosmos či AKF 
Vodra. Ruku k dielu pridali 
aj poslanci Anton Dúbravec, 
Milan Buch a Michal Hanus.

Ochota dobrovoľníkov 

prekvapila aj samotného 
iniciátora výsadby. Brigáda 
prebehla počas dvoch dní 
a okrem nadšenia z dobre 
vykonanej práce všetkým 
prialo aj počasie. Poslanec A. 
Dúbravec pre Seredské no-
vinky povedal: „Kým stromy 
narastú a oživia túto lokali-
tu, potrvá roky. Plnú krásu 
stromov si užije pravdepo-
dobne až ďalšia generácia. No 
už teraz máme dobrý pocit, 
že sme pre prírodu spravili 
niečo pozitívne.“

Iveta tóthová

Západoslovenská distri-
bučná, a.s pristúpila v  ne-
dávnych dňoch k  výmene   
elektrického vedenia  na 
trase Križovany nad Dudvá-
hom-Duslo Šaľa. Z dôvodu 
havarijného stavu stožiarov 
vysokého napätia bolo nut-
né pristúpiť aj k celkovej 
výmene stožiarov č. 34 na-
chádzajúceho sa v Seredi pri 

ceste do kempingu a stožia-
ru č. 35 nachádzajúceho sa 
na druhej strany rieky Váh 
v obci Šintava. Keďže elek-
trické vedenie vedie ponad 
rieku, pracovníci museli  vo 
výške 10m nad hladinou 
rieky  natiahnuť inštalačné 
lano.  Práce boli ukončené 
v 17. týždni t.r.

Iveta tóthová

Vo Váhu bolo 
nájdené telo muža

Spoločne vysadili 
40 stromov 

Výmena stožiarov 
vysokého napätia
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Odpustime si neodpustiteľný hriech

ZABeZPeČeNIe NÁKUPU ČI LIeKoV Pre oBČANoV, Ktorí sÚ oDKÁZANí NA PoMoC DrUHÝCH

MestsKÝ ÚrAD

telefónne linky mesta sereď na zabezpečenie nákupu či liekov od pondelka do piatku v čase 8.00 – 10.00 h:  
031 / 789 23 92, 789 23 93, 789 20 94

 
Mesto Sereď opatruje odkázaných ľudí cez svojich zamestnancov – opatrovateľky a opatrovateľov. Okrem toho prichádzame s telefónnou linkou pre ľudí, ktorí sú odkázaní 

na pomoc druhých,  či sa ocitnú v karanténe.
 Určená je osamelo žijúcim seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým rodičom s deťmi a ľuďom v karanténe. 

Prosíme občanov, aby túto linku použili len v čase najväčšej núdze.
Prosíme vás, aby ste si vopred premysleli, čo konkrétne budete potrebovať nakúpiť na ďalšie dni (potraviny, drogériu či lieky).

Na linke sa budeme pýtať na: či ste v karanténe vaše meno a telefonický kontakt adresu a číslo domu, resp. bytu, kde požadujete dovoz uskutočniť.
Nákup a rozvoz budú zabezpečovať zamestnanci Mesta Sereď. Výber konkrétnych 

značiek výrobkov v obchodnej prevádzke bude na ich uvážení. 
Za nákup zaplatíte až po doručení na základe pokladničného bloku. Platba je možná iba v hotovosti. 

Doručenie sa uskutoční pred bytovým domom či rodinným domom (na vami uvedenej adrese). Iný režim dodania je pri karanténe.
Peniaze, prosím, nikomu nedávajte vopred. 

Ak máte v seredi rodinu či známych, požiadajte o pomoc najskôr ich. 
Chceme pomôcť najmä ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.

Vyštudoval lekársku fakultu 
Univerzity Komenského v 
Bratislave odbor stomatoló-
gia. Futbal je jeho celoživot-
nou láskou. V rodnej Seredi 
ho odmalička aktívne hrá-
val, neskôr sa mu venoval 
ako funkcionár. Miroslav Bu-
cha je právom považovaný 
za jedného z najhlavnejších 
otcov úspechu tamojšieho 
ŠKF, ktorým bol postup do 
najvyššej súťaže zavŕšený 
šiestym miestom vo vlaňaj-
šej nováčikovskej sezóne. 
Spolu s ďalšími akcionármi 
zabezpečuje v posledných 
rokoch financovanie klubu. 
Napriek tomu, že všetkým 
z predstavenstva pandémia 
koronavírusu podnikanie 
utlmila, flintu do žita sa há-
dzať nechystajú. Naopak Bu-
cha z pozície reprezentanta 
majiteľov zvolil v našom roz-
hovore alarmujúcu rétoriku. 
Najmä pokiaľ ide o spoločen-
skú zodpovednosť zahŕňajú-
cu šport.
 
Aká je súčasná situácia vo 
futbalovej Seredi?
„Podobná ako v iných slo-
venských kluboch. Všetky 
mužstvá majú individuálny 
tréningový plán, pripravujú 
sa doma. Od mládeže až po li-
gové áčko. Využívajú pri tom 
techniku dvadsiateho prvé-
ho storočia, trénerom posie-
lajú video s nahrávkou toho, 
čo robili.“
 
Ako je to s financiami?
„Sponzori nedokážu plniť 
predmet reklamných zmlúv, 
z toho dôvodu ich ukončili. 
Príjem financií oproti minu-
lému obdobiu výrazne po-
klesol. Ekonomický úpadok 
je silný, v tomto smere nie 
sme v najvyššej súťaži žiad-
nou výnimkou.“
 
Čo to znamená v praxi 
smerom k hráčom a za-
mestnancom klubu?
„Momentálne nemáme 
podpísanú žiadnu zmluvu 
o znižovaní platov. O tých-
to témach sa rozprávame. 
Hráči aj ďalší zamestnanci 
si situáciu uvedomujú a sú 

klubu ochotní pomôcť tak, 
aby sme mohli naďalej fun-
govať. Pokiaľ sa bude sezó-
na dohrávať, pripravíme sa 
a zvládneme ju. Teší ma, že 
všetci zainteresovaní chcú 
pokračovať aj ďalej, hoci ve-
dia, že ekonomicky sa ich to 
negatívne dotkne. Za to im 
patrí veľká a absolútna vďa-
ka. Vnútorne cítime, že sme 
ako klub súdržný.“
  
To platí počas týchto týž-
dňov, ale čo budúcnosť?
„Všetko závisí od toho, ako 
sa situácia okolo koronakrí-
zy bude vyvíjať. Čím skôr sa 
upokojí, tým menšie by fi-
nančné straty mohli byť. Po 
ich vyčíslení sa firmy budú 
vedieť vyjadriť, či sú ochotné 
ďalej investovať do športu. 
Nielen do futbalu, ale cel-
kovo. Šport je totiž založe-
ný takmer výlučne na báze 
dobrovoľného prispievania 
ľudí z ich vlastných zdrojov. 
Podpora štátu, priama či ne-
priama, nie je ideálna. Teda 
vzhľadom na to, aký význam 
má šport pre obyvateľstvo, 
jeho pohybovú kultúru a 
zdravie spoločnosti. Pritom 
peňažný tok plynúci týmto 
smerom nikdy nemôže byť 
zlou verejnou investíciou.“
  
Ste za dokončenie v tejto 
sezóne rozbehnutej súťaže 
alebo nie?
„Komunikujeme túto tému s 
Úniou ligových klubov. Mu-
sím jej vedenie pochváliť za 
to, že veľmi svedomito sledu-
je a mapuje aktuálne dianie. 
Rešpektujeme stanovisko 
UEFA, ktoré odporúča národ-
né súťaže dohrať, ale zároveň 
rešpektujeme aj obmedzenia 
krízového štábu. Do bodky 

všetky plníme. Neočakáva-
me, že sa epidémiu nákazy 
podarí tak rýchlo potlačiť. 
Pokiaľ ale padne rozhodnu-
tie, že máme ligu dokončiť, 
urobíme to. Bolo by to milé 
prekvapenie. Pesimistické 
akurát v tom, že na štadió-
noch by chýbali diváci.“
 
Nie ružovo vyzerajú ďalšie 
perspektívy. Hovorí sa o 
krachoch klubov či o polo-
profesionálnej súťaži. Ako 
to vnímate?
„Existujú dva uhly pohľadu. 
Z dlhodobého udržateľného 
hľadiska iste hrozí, že šport 
spadne na poloprofesionál-
nu úroveň. Teda pokiaľ sa 
nezmení legislatíva a neu-
možní nájsť v súkromnom 
sektore nové zdroje finan-
covania. Po športovej strán-
ke by bol ústup z pozícií na 
škodu veci. Profesionálna 
sféra totiž pomáha vo väčšej 
miere rozvíjať talent hráča, 
tých najlepších posúva až 
do reprezentácie krajiny, čo 
je špička pyramídy. Okrem 
toho sa ale musíme pozerať 
na spoločenský efekt. Teda 
aké vzory vychovávame pre 
malé deti. Väčšina z nich si 
berie príklad od športovcov, 
ktorí hrajú v našich najvyš-
ších súťažiach. Sú pre nich 
uveriteľní a dosiahnuteľní. 
Snaha podobať sa im nesie zo 
sebou veľa pozitív. Nielen do 
športu, všetci určite nebudú 
napríklad špičkoví futbalisti, 
ale najmä do života.“
  
Sereď sa nikdy netajila 
tým, že patrí medzi rodin-
né kluby. Teraz vyvstáva 
otázka, či vydrží s rozpoč-
tom. Vydrží?
„Robíme všetko preto. Sme 
klub s rodinnou atmosférou, 
tomu zodpovedá aj prístup 
členov. Iniciatíva podpory 
prišla zdola, nebola vyvolaná 
ekonomickými tlakmi vede-
nia. To neznamená, že ľudia 
u nás budú pracovať zadar-
mo. V obchode musia za to-
var platiť a účty za domác-
nosť im tiež nikto neodpustí. 
Spolu to chceme ťahať ďalej, 
hoci nikto z nás nedokáže 

presne predpovedať, čo bude 
o dva alebo tri mesiace.“
 
Ako sa vyvíja situácia oko-
lo štadióna?
„Koronakríza negatívne 
ovplyvní časový faktor, ale 
investíciu nezastaví. Nejaké 
prostriedky už sú na účte, 
len sme museli zmeniť stra-
tégiu celého projektu. Dobrá 
správa je, že vo výstavbe šta-
dióna pokračujeme. Zatiaľ 
všetko prebieha na legisla-
tívnej úrovni, vybavuje sa 
územné povolenie. V krátkej 
dobe pár týždňov bude vy-
písané verejné obstaráva-
nie na zhotoviteľa. Som len 
trochu pesimistický v tom, 
či sa nám podarí dodržať li-
cenčné podmienky, teda do 
konca budúcej sezóny úplne 
dokončiť celé dielo. Momen-
tálne totiž pracujú pomalšie 
úrady. Na rozhodnutie, ktoré 
normálne býva do týždňa, 
čakáte dnes niekoľko týž-
dňov. Napriek tomu, všetci v 
meste a v klube, ktorí môže-
me tomuto projektu pomôcť, 
sme odhodlaní to urobiť. To 
nás napĺňa optimizmom, 
len žiaľ čas teraz nehrá v náš 

prospech. Obmedzené sú aj 
samosprávy. Dotýka sa to 
niektorých investičných cel-
kov, vzhľadom na to, že sa z 
týchto prostriedkov budú vy-
krývať výpadky podielových 
daní. Počítame, kalkulujeme, 
rátame. Pozitívne je, že všet-
ci kompetentní chcú začať s 
výstavbou. Verím, že situá-
cia spojená s ochorením CO-
VID-19 sa postupne upokojí. 
Mestá sa dostanú do dobrej 
kondície, ľudia so svojimi zá-
robkami, aktivitami, podni-
kaním tiež a znova u nás za-
vládne priaznivá atmosféra 
pre život.“
  
Vy osobne teda veríte, že 
budúca futbalová sezóna sa 
už bude niesť v normálnom 
duchu?
„Jednoznačne áno. Všetko zlé 
býva na niečo dobré, reálne 
nastavené zrkadlo odráža ne-
skreslený obraz. Možno kom-
petentní, ktorí dostali man-
dát vo voľbách, konečne po-
chopia, zvážia aj vyhodnotia 
situáciu tak, že je potrebné 
šport podporiť nie len rečami, 
ale aj skutkami. Možno nie-
kto s víziou príde na to, že in-

vestícia do športu je jednou z 
najdôležitejších, ktorú môže 
nám ľuďom, občanom, oby-
vateľom dať. Je totiž úzko na-
viazaná na zdravotníctvo vo 
forme obrovskej úspory pe-
ňazí a ďalších pridaných hod-
nôt. Pokiaľ vychovávame deti 
zdatné a nie obézne, ktoré nie 
sú schopné urobiť kotúľ bez 
toho, aby si zlomili ruku, je 
to rozdiel. S každým úrazom 
totiž musíte ísť k doktorovi, 
poisťovňa musí zaplatiť a tak 
ďalej. Faktorov, ktoré spolu 
súvisia a týkajú sa zároveň 
zdravia aj pohybovej kultúry 
detí je množstvo. Nevenovať 
sa tejto téme je neodpusti-
teľný hriech. Pritom nejde 
len o fyzické atribúty, okrem 
iného posilňujúce imunit-
ný systém. Rovnako dôležité 
sú morálne. Športom predsa 
vedieme mladú generáciu 
k zodpovednosti, disciplíne 
a rešpektu voči okoliu. Teda 
presne k vlastnostiam, po 
ktorých v čase koronavírusu 
najviac voláme. V tvrdej ško-
le života ihriská nevyhnutne 
potrebujeme.
  autor: MIro haŠan 

ZDroJ: DenníK ŠPort

SPOLuMAjITEľ ŠKF ICLINIC SEREď MIROSLAV BuCHA BÚCHA NA DVERE POLITIKMI zAVRETé
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Panie poslankyne, páni po-
slanci, 
v čase veľmi vážnych problé-
mov v súvislosti s pandémiou 
musíme často riešiť veci, ktoré 
by zniesli aj odklad. Aj v tejto 
dobe sme trpezliví, vysvetľu-
jeme mnohé skutočnosti. Prie-
merný človek, ktorému ide o 
vec, pochopí a rozlíši, čo je pod-
statné, čo je druhoradé, čo je 
riskantné, zlé až zákerné. 
O mojom tzv. „klamstve“.

Skutočne som napísal vetu 
„komisia neprijala ponuku je-
diného záujemcu“ . Veta mala 
znieť „komisia neprijala ponu-
ku ani jedného zo záujemcov“. 
Ospravedlňujem sa za toto ne-
presné vyjadrenie. 

Ako ale mení záver druhej 
výberovej komisie zo dňa 19.4. 
2017? 

Citujem „komisia podľa 
bodu 5 vyhlásených súťažných 
podmienok neprijíma žiaden 
súťažný návrh a vyhlasuje sú-
ťaž za neúspešnú“.

Členom komisie bol aj posla-
nec Michal Hanus podpísaný 
pod stanoviskom. 

Záver tretej výberovej komi-
sie zo dňa 13. 9. 2017:

Citujem „komisia jednomy-
seľne odporúča primátorovi 
mesta prijať a podpísať súťaž-
ný návrh zmluvy účastníka: 
LRL Profitech, s.r.o., so sídlom 
v Seredi, Slnečná 1408“. 

Členom komisie bol aj posla-
nec Tomáš Karmažín podpísa-
ný pod stanoviskom. 

Čo sa týka schválenej pôžič-
ky, predkladateľom materiálu 
bol prednosta a konateľ MsBP 
Tibor Krajčovič. Počas prero-
kovania celého bodu o pôžičke 
bol na rokovaní prítomný i ko-
nateľ LRL Profitech. Prednosta 
vyzval poslancov, aby mu klád-
li otázky, ak im čokoľvek nie je 
jasné. Odporúčam vypočutie 
záznamu z prerokovania tohto 
bodu na MsZ zo dňa 13. 2. 2020 
(čas 3:40:26 až 3:56:07). 

Kto pozná prácu Tibora Kraj-
čoviča, musí uznať, že od jeho 
nástupu do funkcie prednostu 
v roku 2011 urobil množstvo 
výborných rozhodnutí v pro-
spech mesta Sereď. Odzrkadlili 
sa na dovtedy „neriešiteľných“ 
problémoch (Sokolovňa, G-pa-
vilón, Amfiteáter a podobne). 
Verím, že aj aktuálne riešenie 
bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici 
formou nájmu a následnej re-
konštrukcie bude úspešným 
projektom.

Je pravda, že spoločnosť LRL 
Profitech, s.r.o., nemala uhra-
dený nájom za 2 roky a bola 
k tomu vyzývaná. Je to však 
spôsobené nejednotným vý-
kladom nájomnej zmluvy. Ako 
sa vyjadril právny zástupca 
nájomcu, nájom sa má platiť 
za užívania schopnú budovu. 
Argument, že plánovali začať 
platiť nájomné až po dokonče-
ní výstavby, keď budova bude 
užívania schopná, považujú za 
logické. 

Čo je výhodné, čo je nevý-

hodné, je otázka pohľadu.
Prvá verejná súťaž vyhláse-

ná v roku 2016 predpokladala 
prenájom tejto nehnuteľnosti 
za 1200,- € ročne. Teraz v tomto 
prípade (LRL), ak nájomca za-
čne platiť aj keď až po dokon-
čení, mesto bude mať príjem 
20 000,- € ročne. Ukončíme dl-
horočné chátranie budovy, ne-
minieme finančné prostriedky 
z rozpočtu mesta, pretože ich 
na tento účel jednoducho ne-
máme v rozpočte. Čo je na tom 
nevýhodné? Každý mal mož-
nosť prihlásiť sa do verejnej 
súťaže. Teraz po rokoch je veľa 
premúdrelých. Kde boli ich 
nápady a riešenia v dobe, keď 
budova chátrala, okolo boli 
bezdomovci a veľa ľudí sa na 
ten stav oprávnene sťažova-
lo? Vtedajší stav sme chceli 
zmeniť.

Ďakujem všetkým poslan-
com, ktorým tento stav nebol 
ľahostajný a zmenili ho. 

Pýtať nájom 20 000 € počas 
výstavby, keď budovu ešte nie 
je možné využívať, považujem 
za nekorektné. Ak niekto tvrdí, 
že toto nie je náš problém, a je 
to len problém len firmy LRL, 
dovolím si nesúhlasiť. 

Je to otázka všetkých po-
slancov, otázka slušnosti, cha-
rakteru, férovosti a dobrých 
mravov.  

Bez dôsledného poznania 
situácie je nerozumné robiť 
predčasné závery a unáhle-
né rozhodnutia. V zmluve sa 

hovorí, že prenajímateľ môže 
zmluvu vypovedať.

Ak by som akceptoval vý-
zvu niektorých poslancov a od 
zmluvy jednostranne odstúpil, 
bolo by jednoznačne poškode-
né mesto Sereď a to z nasledov-
ných dôvodov:

1. Ukončenie výstavby bu-
dovy, ktorá roky chátrala, by 
bolo v nedohľadne. Hrozil by 
súdny spor, lebo je nereálne 
myslieť si, že podnikateľský 
subjekt sa len tak vzdá prein-
vestovaných prostriedkov.

2. Mesto by muselo v zmys-
le platných zákonov uhradiť 
podnikateľovi sumu, ktorou 
zhodnotil majetok mesta. Ide 
o čiastku cca 850 000 €. Práv-
ny zástupca LRL sa už v tejto 
veci ohlásil.

3. Mesto by muselo vložiť 
ďalšie finančné prostriedky, 
ktoré sú potrebné na dokon-
čenie budovy (cca 1,2 mil. €), 
ďalšie prostriedky na zariade-
nie a prevádzku.

4. Mesto by muselo získať 
odborný personál vhodný na 
prevádzkovanie domova so-
ciálnych služieb a následne 
každoročné financovanie za-
riadenia. 

Z vyššie uvedených dôvodov 
by bolo vypovedanie predmet-
nej zmluvy nezodpovedné a 
pre mesto nevýhodné. Preto 
som zmluvu nevypovedal.  

MartIn toMčányI, 
primátor mesta Sereď

Mestské trhovisko na Mly-
nárskej ulici v  Seredi bude 
otvorené v sobotu 2. mája 
2020 v  čase od 6.00 h. Všetci 
predávajúci budú mať zme-
ranú teplotu pred začiatkom 
predaja. Každý kupujúci aj 
predávajúci musí mať počas 
celej doby pobytu na trhovis-
ku rúško, respirátor, šálu (či 
inú náhradu) a rukavice.

Trhovisko bude otvorené 
na skúšobnú dobu. Ak nebu-
dú dodržiavané bezpečnostné 
opatrenia (predávajúcim či 
kupujúcim), uvedené osoby 
budú musieť opustiť trhovis-
ko. 

Pri vyššej frekvencii nedo-
držiavania bezpečnostných 
opatrení bude trhovisko uza-
tvorené.

Sortiment predaja: sadeni-
ce, kvety, potraviny, zelenina 
a ovocie.

Jednosmerný pohyb a  re-
gulovaný vstup a výstup: pri 
vstupe bude kupujúci správ-
com či povereným pracovní-
kom usmerňovaný.

Stánky budú umiestnené 
vo vzdialenosti minimálne 
2 m od seba. Stánky, ktoré sa 
nebudú používať, budú ozna-
čené červeno-bielou páskou). 
Predaj bude v stánkoch (resp. 
na ploche) len na jednej stra-
ne trhoviska, aby bolo miesto 
na zástup kupujúcich s  do-
statočným odstupom. Bude 
vyznačený smer pre nakupu-
júcich. 

Počas otvorenia trhoviska 

je zákaz konzumácie potra-
vín.

Počas otvorenia trhoviska 
nebudú sprístupnené toalety 
– predávajú budú o  tom vo-
pred informovaní.

Správca trhoviska: zabez-
pečí preloženie stánkov a mi-
nimálne 2 koordinátorov pre-
daja (minimálne hodinu pred 
predajom a počas celej doby 
predaja). Všetci koordináto-
ri budú mať  reflexnú vestu 
s  označením – usporiadateľ, 
resp. koordinátor či služba 
a  pod. Správca trhoviska za-
bezpečí informačný panel, 
kde budú pokyny pre kupujú-
cich a organizácia pohybu. 

Mesto Sereď: zabezpečí 
dočasné vodorovné znače-
nie pre kupujúcich v  areáli 
trhoviska, zvýšenú kontrolu 
poriadku a  disciplíny počas 
predaja na trhovisku hliad-
kou mestskej polície. Hliadka 
bude dbať najmä prípadnú 
organizáciu dopravy (prístu-
pové cesty, parkovanie). Jeden 
člen MsP bude pri otvorení tr-
hoviska a prvom nápore cca 2 
hodiny pri vstupe, podobne aj 
auto MsP bude zaparkované 
v blízkosti trhoviska. 

Parkovanie kupujúcich je 
možné len v  okolí gymnázia. 
Sledujte, prosím, dopravné 
obmedzenia počas predaja na 
trhovisku. Vjazd bude povole-
ný len rezidentom s  trvalým 
pobytom.

KríZovÝ ŠtáB MeSta 
SereĎ

Mesto   Sereď   2 krát ročne 
vykonáva deratizáciu a  to 
v  jarných a jesenných me-
siacoch. Deratizácia, teda 
ničenie hlodavcov, je najú-
činnejšia ak je robená celo-
plošne. Tieto   práce mesto 
Sereď realizuje výlučne pro-
stredníctvom firiem opráv-
nených na profesionálne vy-
konávanie regulácie živočíš-
nych škodcov. Už niekoľko 
rokov tieto služby pre mesto  
vykonáva firma  Jospa s.r.o. 
Sereď.   Táto firma zároveň 
vykonáva dezinfekciu pies-
kovísk a dopadových plôch 
na detských ihriskách. Na 
všetky práce sú používa-
né len prípravky určené na 
daný účel schválené Minis-
terstvom zdravotníctva SR 
a spĺňajú všetky príslušné 
zdravotné a technické pred-
pisy.

Tento rok vykonala  po-
verená firma v termíne  od 
22.4.2020 do 30.4.2020     na 
území mesta monitoring 
výskytu hlodavcov a násled-
ne celoplošnú deratizáciu. 
Oddelenie životného pro-
stredia žiada občanov, aby 
počas   deratizácie dodržia-
vali pokyny deratizačných 
pracovníkov a zvýšili opatr-
nosť v  dohľade nad malole-
tými deťmi a v starostlivosti 
o  domáce zvieratá, ktoré by 
mohli prísť do styku s  na-
straženými deratizačnými 
prostriedkami.

Právnické a fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie 
sú povinné vykonať derati-
záciu sami. Ide o v  objekty 
určené na podnikanie, pre-
dovšetkým v objektoch škol-
ských zariadení, zdravotníc-
kych zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, bytových 
a  polyfunkčných domoch, 
v  suterénnych a  pivnič-
ných priestoroch objektov, 
areáloch živočíšnej výroby, 
v  areáloch potravinárskej 
výroby a  v  potravinárskych 
prevádzkach, v  reštaurač-
ných zariadeniach, skladoch 
potravín a  požívatín, sklád-
kach komunálneho odpadu.

  Fyzické osoby – občania 
by mali v  tomto termíne 
vykonať deratizáciu najmä 
v  pivničných priestoroch a 
pri chovoch hospodárskych 
zvierat.

  Aktívnym prístupom k 
regulácii škodcov minimali-
zujeme príslušné epidemio-
logické riziko v oblasti verej-
ného zdravia.

 oDDeLenIe  ŽIvotnÉho  
ProStreDIa

Vážený pán primátor Ing. 
Martin Tomčányi.
My, poslanci Mestského za-
stupiteľstva v  Seredi (ďalej 
len MsZ), sme Vám dňa 18. 2. 
2020 a  19. 2. 2020 zaslali vý-
zvu na vetovanie uznesenia 
schváleného MsZ zo dňa 13. 2. 
2020 v znení: „Mestské zastu-
piteľstvo v  Seredi na svojom 
zasadnutí dňa 13. 2. 2020 pre-
rokovalo a 

a) berie na vedomie infor-
máciu o voľných finančných 
prostriedkoch spoločnosti 
Mestský bytový podnik Se-
reď, 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 na-
kladania s majetkom mesta 
Sereď.“

Odpoveď na našu výzvu 
prišla až v  článku zverejne-
nom v  tlačenej forme Se-
redských noviniek, kde ste 
mimo iného uviedli, že vý-
zvu ste zobrali na vedomie 
a  uznesenie ste podpísali. 
Na základe Vami uvedených 
skutočností v  predmetnom 
článku, Vám zasielame sta-
novisko poslancov MsZ, ktorí 
sa pod výzvu podpísali.   

V  úvode, vážený pán pri-
mátor, mimo iného uvádza-
te, citujeme: „Vyhlásili sme 
novú – 2.OVS v roku 2016, keď 
komisia neprijala ponuku 
jediného záujemcu.“ Vážený 
pán primátor. Toto Vaše tvr-
denie je klamstvo! Na základe 

uznesenia 213/2016 zo dňa 8. 
12. 2016 mesto Sereď vyhlásilo 
v poradí už druhú obchodnú 
verejnú súťaž (ďalej len OVS) 
na nájom nehnuteľného ma-
jetku mesta – objektu bývalej 
základnej školy na Garbiar-
skej ulici. Dňa 19. 4. 2017 zasa-
dala komisia, ktorá posudzo-
vala náležitosti uchádzačov, 
ktorí sa prihlásili do OVS. Zá-
ujemca nebol jeden, ale boli 
dvaja. Spoločnosť LRL PRO-
FITECH, s.r.o., a  spoločnosť 
Green Construct, s.r.o., ktorá 
splnila všetky podmienky 
OVS. Komisia nevybrala ani 
jedného z týchto uchádzačov. 
Preto uznesením MsZ v Sere-
di 117/2017 mesto Sereď opäť 
vyhlásilo, v  poradí už tretiu, 
obchodnú verejnú súťaž na 
nájom nehnuteľného majet-
ku mesta – objektu bývalej 
základnej školy na Garbiar-
skej ulici, do ktorej sa prihlá-
sil už len jediný uchádzač, 
a  to spoločnosť LRL PROFI-
TECH, s.r.o. 

Píšte o  benefitoch pre 
mesto Sereď a  jeho obyva-
teľov. 1 miesto, slovom jed-
no, v  domove dôchodcov, 
za benefit pre obyvateľov 
mesta Sereď nepovažujeme. 
Druhým má byť odpredaj bu-
dovy spoločnosťou LRL PRO-
FITECH, s.r.o., mestu Sereď 
za jedno euro, po uplynutí 
doby nájmu 50 rokov. Tešíme 
sa z  toho a  veríme, že osob-
ne pôjdete skontrolovať stav 
budovy, v akom nám ho bude 
spoločnosť LRL PROFITECH, 

s.r.o., predávať. My zrejme ne-
budeme mať príležitosť. 

Odpoveď na otázku, čo by sa 
dialo po vypovedaní zmluvy 
so spoločnosťou LRL PROF-
TECH, s.r.o., má byť uvedená 
v zmluve s touto spoločnosťou 
o  nájme budovy na Ul. Gar-
biarskej. Ak bolo možné voľné 
finančné prostriedky z nájmu 
od Energetiky Sereď opätovne 
požičať Energetike Sereď, ako 
aj spoločnosti LRL PROFI-
TECH, tieto by bolo možné in-
vestovať do dokončenia prác a 
mesto by vlastnilo a prevádz-
kovalo túto nehnuteľnosť. 
Vážený pán primátor, otázka 
neznie, aké následky by to 
malo pre mesto, otázka znie, 
aké následky by to malo pre 
konkrétnych ľudí. 

V  závere, vážený pán pri-
mátor, konštatujeme, že ste 
nám zatajili podstatné sku-
točnosti, ktoré mali vplyv na 
rozhodovanie MsZ, úmyselne 
ste nám neuviedli, že spoloč-
nosť LRL PROFITECH má dlh 
na nájomnom za dva roky 
viac ako 40.000 eur, zatajili 
ste nám, že už pri prvej splát-
ke v  roku 2018 spoločnosť 
meškala pol roka, zatajili ste 
nám skutočnosť, že spoloč-
nosť LRL PROFITECH žiadala 
o zníženie nájmu, zatajili ste 
nám skutočnosť, že ste nie-
koľkokrát v  priebehu rokov 
2019 a 2020 vyzývali konateľa 
spoločnosti LRL PROFITECH, 
aby uhradil svoj dlh, zatajili 
ste nám skutočnosť, že je tu 
viac ako rok dôvod na vypove-

danie zmluvy! Ospravedlňu-
jete to prospechom pre mesto 
Sereď a  jeho obyvateľov! 
Takéto konanie je v  rozpo-
re prinajmenšom s  dobrými 
mravmi a  vzniká tu priestor 
na pochybnosti, či k také-
muto konaniu z Vašej strany, 
a teda zatajeniu podstatných 
skutočností pred poslancami, 
prišlo len v  tomto prípade. 
My, poslanci MsZ, ako aj Vy, 
vážený pán primátor, by sme 
mali ísť príkladom minimál-
ne obyvateľom mesta Sereď. 
Akékoľvek kontroverzné ko-
nanie, akým je aj zatajova-
nie dôležitých skutočností 
pred poslancami MsZ pri ich 
rozhodovaní s  nakladaním 
s  majetkom mesta, nemož-
no ospravedlniť tým, že je to 
v prospech mesta či obyvate-
ľov mesta Sereď. 

Vážení obyvatelia mesta 
Sereď. Nepovažujete konanie 
primátora a iných, v tejto veci 
zainteresovaných zamest-
nancov mesta za konanie, 
ktoré vykazuje znaky protek-
cionizmu, neštandardného 
konania, alebo možno aj zna-
ky korupčného správania?  
poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Seredi 
Ing. Ondrej Kurbel v.r.
Pavol Kurbel v.r.
Dušan Irsák v.r.
JUDr. Michal Irsák v.r.
Mgr. Pavlína Karmažínová v.r.
Ing. Mária Fačkovcová v.r.
Mgr. Tomáš Karmažín v.r.
PhDr. Michal Hanus v.r.

 MIChaL hanuS

Odpoveď primátora na stanovisko niektorých poslancov Msz

Otvorenie 
trhoviska v Seredi

jarná deratizácia 
na území mesta

Stanovisko niektorých 
poslancov Msz v Seredi
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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 

správa majetku mesta sereď , s. r. o. so sídlom Námestie republiky,
 1176/10, 926 01  sereď

ponúka v objekte sokolovne na prenájom  
1 miestnosť  o rozlohe 22 m2 na prízemí a 1 miestnosť 

o rozlohe 17,5 m2 na poschodí.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t. č. 0948 767 382 

alebo stránke sms.konatel@gmail.com

PONuKA MIESTNOSTÍ 
NA PRENÁjOM

V  súlade s Opatreniami vy-
danými Úradom verejného 
zdravotníctva SR na zame-
dzenie šírenia ochorenia CO-
VID-19 mesto Sereď od 22. 04. 
2020 otvorilo za účelom indi-
viduálneho tréningu nasle-
dujúce vonkajšie športoviská: 

• downhillovú dráhu, worko-
urové ihrisko a skatepark na 
Ceste do kempingu, 
• bicrossovú dráhu na ul. D. 
Štúra, 
• fit park Horalky na Mlynár-
skej ul. 
• fit park Sprectra na Pažitnej 
ul. 
• fit park Priestor na Spádovej 
ul. 

Všetky tieto vonkajšie špor-
toviská mesto Sereď raz do 
týždňa vydezinfikuje – tak 

ako to robíme každú v stredu 
s lavičkami.

Ihriská na kontaktné špor-
ty (futbal, basketbal, multi-
funkčné ihriská a  pod.) zo-
stávajú mimo prevádzky pre 
kolektívy. Tieto je možné vy-
užívať pri individuálnom tré-
ningu, napríklad jeden hráč 
hádže na kôš.

Upozorňujeme všetkých 
občanov, že na športoviskách 
platí povinnosť zakrývať si 
ústa a nos rúškami, šatkami 
alebo šálmi a  dodržiavať mi-
nimálny odstup 2 m medzi 
cvičencami. 

Prevádzku detských ihrísk 
a  pieskovísk plánuje mesto 
Sereď obnoviť podľa aktuálnej 
situácie najskôr 10.05.2020. 

oDDeLenIe ŠKoLStva, 
roDIny, KuLtÚry 

a  ŠPortu

Otváranie vonkajších 
športovísk v Seredi
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Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

ZNOVA O RASTE VLASOV
Prednedávnom som si prečítal člá-
nok, ktorý sa zaoberal problémom 
vypadávania vlasov.

Boli tam uverejnené názory od-
borníkov, ktorí veľmi zaujímavo ro-
zoberali príčiny vypadávania vlasov 
a možnosti riešenia, ako sa tejto ne-
príjemnosti zbaviť. Chcel by som rea-
govať na tento článok a pripojiť svoju 
skúsenosť. Niekedy v lete minulého 
roku som si na odporúčanie objednal 
vlasové prípravky SALON TEXTU-
RES. Tieto výrobky pôsobili na moju 
osobu veľmi priaznivo. Predtým, než 

som ich začal používať, mi veľmi pa-
dali vlasy a začali sa mi tvoriť kúty na 
čele. Teraz nielen, že mi prestali padať, 
ale mám pocit, že mi vlasy aj zhustli. 
Prihováram sa za to, aby ste uverej-
nili článok špeciálne o prípravkoch 
SALON TEXTURES. Ja som výrobky 
SALON TEXTURES, ktoré je odporú-
čané používať súčasne, získal za 23 € a 
16 € vo firme:
        KVATROFIN s. r. o., 
        ul. Lichardova 10, 
        909 01 Skalica, 034/664 74 35, 
        www.vlasovakura.sk

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684
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Spojené hrebeňovky

Sudoku

Roháčik

Rámcovka

Číslená doplňovačka

 

Dedinská 102, Dedinská 102, 
Trnava-Modranka
0905/613 448
www.dechti cky.sk 

Dedinská 102, Dedinská 102, 
Trnava-Modranka
0905/613 448
www.dechti cky.sk

Široký sortiment
letničiek
Široký sortiment
letničiek
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ĽUDIA BUDÚ POZNAŤ SVOJU PENZIU,
MÔŽU TAK OVPLYVNIŤ JEJ VÝŠKU
Nová vládamá ambíciu vyriešiť krivdy dôchodkového systému. Chce odstrániť napríklad diskrimináciu „starodôchodcov“ či žien narodených v
rokoch 1958 – 60, ale aj zdaniť výsluhové dôchodky bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti . Získané peniaze pôjdu politickýmväzňom.

Čo je dôležité v kapitole
o dôchodkoch
a sociálnompoistení
z dielne vlády SR?

Záväzok, že bude presadzo-
vať udržateľnosť dôchodko-
vého systému, ktorámá za-
ručiť aj v dlhodobejšomho-
rizonte primerané dôchodky.
Chce to dosiahnuť aj cez
zjednodušenie odvodového
a poistného systému.

Prečo je tento cieľ taký
dôležitý? Veď o to isté sa
snažili všetky
predchádzajúce vlády...

Je to tak, ale každá vládamá
pred sebou vždy inú situ-
áciu. Dnes je na Slovensku
polovica populácie staršia
ako 40 rokov a demografická
krivka sa bude vyvíjať
v prospech ľudí starších ako
65 rokov a v neprospech tej
časti populácie, ktorá bude
prispievať do sociálneho
systému. Silné ročníky 1970
až 1985 budú poberať dô-
chodky, avšak v produktív-
nomveku budú ročníky 1990
až 2010, ktoré sú veľmi slabé.

Ako si s týmito faktami
poradilaminulá vláda?

Vminulom roku Slovensko
nemalo zásadný problém
s financovanímpriebežného
sociálneho systému. Strie-
bornej generácii vláda pri-
delila slušné dôchodky
a perspektívu ich rastu. Bolo
tomožné aj preto, lebo sa
zaznamenala najnižšia ne-
zamestnanosť v novodobej
histórii Slovenska, slušne
rástlimzdy i výber odvodov
do Sociálnej poisťovne.
No zostal tu dlh v ponuke

sociálnych služieb, ktoré by
boli prístupné, časté zmeny
v zákonoch ovplyvňujúcich
dôchodky zneisťovali pracu-
júcich, ktorým tiež chýba
dostatok informácií o výške
ich budúceho dôchodku.
Pretrvával i pocit krivdy

„starodôchodcov“, ktorí od-
išli do penzie pred rokom
2004, lebo zvyšovanie ich
dôchodku nepostupovalo
želaným tempom.

Mánový vládny kabinet
nejaké konkrétne ciele,
ktoré chce dosiahnuť
v dôchodkovom systéme?

Vládny kabinet ponúka vo
svojomprogramovomvy-
hlásení základné úlohy, kto-
rými chce oblasť dôchodko-
vého systémuposilniť alebo

vylepšiť. Neobsahuje kon-
krétne cieľové čísla výšky
dôchodkov a okruhu ostat-
ných sociálnych istôt, no
naznačuje cesty a spôsoby,
ako sa k nimdostať.

Akúúlohuprisudzuje
prvémupilieru, ktorý je
dnes pre dôchodcov
zásadný?

Chce reformovať všetky pi-
liere dôchodkového systému
a v rámci prvého chce stavať
aj na lepšej informovanosti
ľudí o tom, akú výšku bude
mať ich dôchodok, aby ich

tak viacmotivovala k tomu,
aby si ho dokázali lepšiema-
nažovať a zvýšiť.

Ako to chce urobiť?

Vláda plánuje posielať ľu-
ďom elektronicky informač-
ný list o výške ich dôchodku
zo všetkých pilierov podľa
vzoru holandskej „oranžovej
obálky“, z ktorého získajú
prehľad, ako na tom sú a čo
môžu urobiť, aby si svoj dô-
chodok zvýšili.

Je to jediný plánna
zlepšenie dôchodkového

zabezpečenia ľudí?

Vláda napríklad navrhuje
prijať ústavný zákon definu-
júci základné parametre pr-
vého aj druhého piliera
a presadiť aj vznik komisie,
ktorá poskytne nezávislý,
odborný a ucelený pohľad na
stav dôchodkového systému
na Slovensku a sformuluje
odporúčania pre jeho úpravu.

Budú sameniť nárokyna
predčasný dôchodok?

Vprogramovomvyhlásení
vláda zvažuje zaviesť nárok

na predčasný starobný dô-
chodok pre poistencov, ktorí
získali 40 rokov dôchodko-
vého poistenia za obdobie
výkonu práce, poberania
materského a rodičovského
príspevku a za obdobie sa-
mostatnej zárobkovej čin-
nosti.

Na verejnosť sa dostali aj
informácie omožnosti,
aby pracujúci prispievali
na dôchodok svojim
rodičom.

Áno, vláda chce presadzovať
ústavnú zmenu legislatívy,
ktorá umožní pracujúcim
prispievať k dôchodku svo-
jich rodičov určitýmper-
centom z vymeriavacieho
základu.

Nová vláda deklarovala, že
chce odstrániť
diskrimináciu pri výpočte
dôchodkov žien
narodených v rokoch 1958
– 1960. Je táto ambícia
v programovom
vyhlásení?

Ženy narodené v rokoch 1958
až 1960 získali v programo-
vomvyhlásení vlády istotu,
že bude v ich prípadoch od-
stránená diskriminácia pri
výpočte ich dôchodkov. Dis-
kriminácia spočíva v tom, že
kým sa ženámpri odchode
do dôchodku odpočítava za
každé dieťa šesťmesiacov, na
matky narodené v spomína-
ných rokoch sa toto pravidlo
v súčasnej praxi nevzťahuje.
Týka sa to približne stotisíc
žien.

Rovnako časť
„starodôchodcov“ nebola
spokojná s podmienkami
prepočítavania ich
dôchodkov. Napraví sa to?

Vláda sa zaviazala, že od-
stráni nespravodlivosť
v prepočítavaní starobných
dôchodkov priznaných pred
rokom 2004. Tieto dôchodky
sú nižšie ako tie, ktoré boli
penzistomvyrátané pri rov-
nakých zárobkoch a rovnako
odpracovaných rokoch podľa
nového zákona platného od
1. januára 2004. Prepočíta-
vajú sa individuálne.

Poďmek novinkám. Čo
zásadné samá zmeniť
v dôchodkovom systéme?

Presadzovať samánapríklad
možnosť, aby správcovské
spoločnostimohli investovať
do výstavby nájomných by-

tov. Vláda tiežmieni presadiť
plošné zdanenie výsluho-
vých dôchodkov bývalých
príslušníkov komunistickej
Štátnej bezpečnosti, a to sa-
dzbou 50 percent na roky
odpracované v tejto inštitú-
cii. Získané zdroje navrhuje
vyplatiť vo forme osobitných
príplatkov k dôchodkompre
politických väzňov, resp. ich
manželky a manželov.

Ostanú v platnosti
sociálne opatrenia prijaté
ešte zaminulej vlády?

Pandémia koronavírusu,
dĺžka trvaniamimoriadnych
opatrení a s tým spojených
mimoriadnych výdavkov na
podporu ekonomiky štátu
môže zámery aj v dôchod-
kovej oblasti ovplyvniť. No
zatiaľ platí, že sociálne
opatrenia smerované do ob-
lasti dôchodkov, ktoré boli
schválené v obdobíminulej
vlády, sa nemenia.

z Pripravila: Viera Legerská

Čo stále platí

y Vyplácanietrinásteho
dôchodku.Ak sa nič do
konca roka legislatívne ne-
zmení, dôchodcovia ho do-
stanú.

y Podmienkyvýpočtu
minimálneho dôchodku.
Patrí k nim 30 rokov dô-
chodkového poistenia,má
dosahovať výšku priemer-
nejmzdy, zvyšovať samá
o 2 percentá ročne. Akmá
dôchodca odpracovaných
40 a viac rokov, dôchodok sa
mu zvýši o 3 percentá zo
sumy životnéhominima.

y Aktuálnyvýpočetva-
lorizácie dôchodkuplatný
od 1. januára 2020, ak ne-
dôjde k legislatívnym zme-
nám. Valorizácia zvýšila
k tomuto dátumumesačný
dôchodok buď o 2,9 percen-
tamesačnej sumy dôchod-
ku, najmenej ale o pevnú
sumuurčenú ako 2 percen-
tá z priemernejmesačnej
sumy jednotlivých druhov
druhov dôchodkov – čo
predstavovalo 9 eur.

y Dôchodkovýstrop.Ak
nedôjde k legislatívnym

zmenám, platí dôchodkový
strop premuža aj ženy 64
rokov, 63 rokov a šesťme-
siacov, ak je splnená pod-
mienka výchovy jedného
dieťaťa, 63 rokov, ak je spl-
nená podmienka výchovy
dvoch detí, 62 rokov a šesť
mesiacov, ak je splnená
podmienka výchovy troch
a viac detí. Ak je splnená
podmienka výchovy dieťa-
ťa, znižuje sa dôchodkový
strop, neznižuje sa dô-
chodkový vek.

z zdroj: Sociálnapoisťovňa

O druhom pilieri

y Zavedievýnosnejšiu
investičnú politiku na
základe rozhodnutí pro-
fesionálnych investorov.
y Zavedieopatreniaza
účelom realizácie výno-
sov z rozsahu v sporiacej
aj výplatnej fáze.
y Zavedieautomatický
vstup do druhého piliera
pre poistencov do 35 ro-
kov s možnosťou partici-
pácie len v prvompilieri,
ak sa tak poistenec ak-
tívne rozhodne.

DÔLEŽITÉ

Vdovské, sirotské
a invalidné dôchodky

Základné ciele vlády:
y Zavediespravodlivosť
a upraví podmienky
vdovského a minimálne-
ho dôchodku.
y Zvýši sasirotskýdô-
chodok o 20 percent.
y Zváži spravodlivúva-
lorizáciuminimálnych
dôchodkov a starobných
dôchodkov a presadenie
spravodlivejšieho výpoč-
tu starobných dôchodkov
pre invalidných občanov
a opätovné zavedenie
nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane na dobrovoľné
príspevky do II. piliera.

z ilustr. foto:Unsplash

VÁŠ PORADCA
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€
PLATBA KARTOU ALEBO 
CEZ INTERNET BANKING

VÝPOČET CENY 
PRIAMO NA STRÁNKE

VÝBER Z

TÝŽDENNÍKOV
MY25NOVINKA

Už nemusíte nikam chodiť, riadkovú inzerciu si teraz 
môžete zadať bez problémov z pohodlia domova na stránke:

www.riadkoveinzeraty.sk

STK Racing, s.r.o. TP
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Zima je za nami a s krajším 
počasím prichádza aj čas pre-
zuť na letné pneumatiky. Nie-
ktorí už prezuli, mnohých to 
ešte len čaká a niektorí sa ne-
chystajú prezúvať vôbec.
Mnohé aspekty nášho každo-
denného života ovplyvňuje 
koronavírus a výnimkou nie 
je ani prezúvanie. Pneuservisy 
sú síce otvorené, no fungujú 
v špeciálnom režime a snažia 
sa minimalizovať kontakt s 
klientmi. Následkom súvi-
siacich opatrení je aj pomalší 
nástup tohtoročnej letnej se-
zóny.

Priemerný slovenský vodič 
za rok najazdí asi 15 000 kilo-
metrov, väčšinu z toho v lete. 
Tento rok sa dá očakávať nižší 
nájazd kvôli cestovným ob-
medzeniam.

Výrobca pneumatík Con-
tinental v minulých rokoch 
uskutočnil prieskumy, z kto-
rých vyplýva, že slovenskí 
vodiči berú prezúvanie zod-
povedne. S výmenou plášťov 
čakajú na dlhodobo teplé po-

časie.
To je v našej krajine hlav-

ným faktorom pri prezúvaní, 
keďže zimné pneumatiky sú 
na Slovensku povinné iba keď 
je na vozovke námraza, ľad, 
alebo sneh.

„Dlhodobo motoristom ra-
díme, aby sa riadili „pravid-
lom“ 7 ° C a prezúvali až vo 
chvíli, kedy sa teploty ani v 
nočných hodinách dlhodobo 
nedostávajú pod sedem stup-
ňov,“ vraví Aleš Langer z tech-
nického zákazníckeho servisu 
Barum Continental.

„Letné a zimné pneumatiky 
sú totiž vyrobené z rozdiel-
nych zmesí, líšia sa aj kon-
štrukciou a reagujú rozdielne 
pri rôznych teplotách. Pozoru-
jeme, že túto prax dodržiava 
čoraz väčšie percento vodičov, 
čo kvitujeme s radosťou,“ do-
dáva.

zimné plášte sú 
v lete rizikom
Aj keď podľa prieskumu až 95 
percent na leto prezúva pne-

umatiky, stále sa nájde 5 per-
cent vodičov, ktorí „dojazďu-
jú“ zimné pneumatiky. Podľa 
spoločnosti Continental však 
vystavujú seba aj ostatných 
zbytočnému riziku.

Takíto vodiči jazdia aj v lete 
na zimných pneumatikách. 
Ide hlavne o prípady kedy má 
pneumatika dezén nižší ako 3 
milimetre a nedá sa tak použiť 
v ďalšej zimnej sezóne. V lete 
však stačí 1,6 milimetra.

Zákon používanie zimných 
pneumatík v lete nezakazuje, 
nejde však o ideálny spôsob 
ako ušetriť pár eur. Zimné 
pneumatiky sú totiž konštru-
ované tak, aby optimálne pra-
covali pri nižších teplotách.

Celoročná alternatíva
„Na zimných plášťoch v lete 
musia vodiči počítať s dlhšou 
brzdnou dráhou, s horším 
bočným vedením aj s vyššou 
hlučnosťou. Preto odporúča-
me všetkým vodičom, aby v 
lete skutočne používali letné 
plášte,“ radí Aleš Langer.

Riešením pre šetrivých vo-
dičov s nízkym kilometrovým 
nájazdom môžu byť celoročné 
plášte. V porovnaní s celoroč-
nými pneumatikami z minu-
losti sú bezpečnejšie a majú 

lepšie jazdné vlastnosti, vďaka 
čomu opäť naberajú na popu-
larite.

Hoci s takýmito pneumati-
kami ušetríte čas aj peniaze, 
stále ide o kompromis. V po-

rovnaní so sezónnym obutím 
napríklad horšie fungujú v 
extrémoch. Tým, ktorí cestu-
jú viac, odborníci odporúčajú 
prezúvať na letné pneumati-
ky. FILIP reŽnÝ

Dojazdiť zimné pneumatiky v lete je 
podľa odborníkov zbytočným rizikom

Ilustračné foto: ContInental
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