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Dňa 23. januára sa na pôde 
Mestského úradu v  Seredi ko-
nalo slávnostné oceňovanie 
občanov mesta.  O  tom, kto 
ocenenie získa, rozhodli na 
decembrovom zasadnutí po-
slanci Mestského zastupiteľ-
stva. Ocenenie CENA MESTA 
SEREĎ a ČESTNÝ OBČAN MES-
TA SEREĎ vyjadruje morálne 

poďakovanie jednotlivcom 
či kolektívom za vynikajúce 
tvorivé výkony a  významné 
výsledky dosiahnuté v najrôz-
nejších oblastiach verejného 
života. Počas slávnostného ve-
čera si z rúk primátora Marti-
na Tomčányiho   plakety Cena 
mesta a  Čestný občan mesta 
prevzalo šesť osobností a jedno 

občianske združenie.   Všetci 
sa svojou prácou či voľnočaso-
vou aktivitou pričinili o zvidi-
teľnenie mesta a  jeho rozvoj. 
Ocenení laureáti počas celého 
večera neskrývali vďaku, ale 
aj dojatie či radosť. Následné 
gratulácie od zástupcov mesta, 
rodinných príslušníkov i pria-
teľov iba umocnili slávnostnú 

atmosféru.
Ocenenie „Čestné občian-

stvo mesta Sereď“    získali Dr. 
Bert Klug, Ing. Ján Himpán 
a Mgr. arch. Rastislav Petro-
vič.    Ocenenie „Cena mesta 
Sereď“ získali Mgr. Andrea Ruc-
zová, Jozef Valábek, Občianske 
združenie VODNÝ HRAD a Ing. 
Tibor Králik. Iveta tóthová

Celoruská federácia školského 
športu - Leningradská oblasť 
usporiadala 3. ročník festiva-
lu  RUSKÁ ZIMA v  športovom 
stredisku Ochta Park v  blíz-
kosti Petrohradu. Na základe 
spolupráce Slovenskej asoci-
ácie športu na školách (SAŠŠ) 
a Ruského veľvyslanectva v SR 
bola na podujatie nominovaná 
slovenská výprava pozostávajú-
ca z dvoch  tímov. Šesť  chlapcov 
zo ZŠ v  Skalici  a sedem diev-
čat zo ZŠ Jana Amosa Komen-
ského v  Seredi reprezentovalo 
v  Rusku Slovenskú republiku. 
Obe školy aktívne žijú športom 
a  preto brali nomináciu ako 

výzvu úspešne reprezentovať  
vlasť, mesto a školu.   

Zážitkom pre niektorých  čle-
nov výpravy bola už samotná 
cesta, pretože leteli lietadlom 
po prvýkrát v živote. Druhý deň 
mali možnosť vidieť najzná-
mejšie pamiatky  Petrohradu, 
vďaka sprievodkyni sa dozve-
deli niečo z histórie a pochopili, 
prečo sa mestu s viac ako 5 000 
000  obyvateľov hovorí Benátky 
severu. 

15. 2. 2020 sa zúčastnili sláv-
nostného otvorenia festivalu 
RUSKÁ ZIMA. Na ceremónii sa 
predstavila okrem ľudových sú-
borov aj krasokorčuliarka Irina 

Rodninová, ktorá zapaľovala 
olympijský oheň na zimných 
hrách v Soči. 

Celkovo súťažilo viac ako 350 
žiakov nominovaných z  rôz-
nych oblastí Ruska, Bieloruskej 
a Slovenskej republiky v snow-
bordingu a v hokeji s loptičkou 
v  kapciach.  Hra je známa ako 
predchodca dnešného hokeja.  
Kapce dostali súťažiaci pria-
mo v  športovom areáli. Trafiť 
tenisovú loptičku s  drevenou 
hokejkou na snehu v šmýkajú-
cich sa kapciach nebolo jedno-
duché. Viac ako góly do bránky  
padali hokejisti v  kapciach na 
zadok. 

Po vyčerpávajúcich zápasoch 
oba slovenské tímy  obsadili 
v celkovom hodnotení 2. miesto 
a domov si okrem strieborných 
medailí odniesli víťaznú trofej. 

Na túto akciu tak skoro ne-
zabudnú žiaci a  ani učitelia. 
Okrem zážitkov na očarujúce 
centrum Petrohradu, vydarený 
športový deň, počas ktorého si 
opäť vyskúšali niečo nové, ne-
zabudnú na tú „ruskú zimu“ 
a  hlavne na nové priateľstvá, 
ktoré vznikli počas pobytu. 
Ďakujeme SAŠŠ za možnosť re-
prezentovať Slovensko a  spo-
znať kúsok sveta. 

Mgr. M. LudvIková 

Slávnostné oceňovanie 
osobností mesta Sereď

Úžasný úspech žiačok zo ZŠ Jana Amosa Komenského v Rusku

Dom kultúry
Divadelná sála 25. 3. 2020 

o 18.00 hod.
Vstupné 18 €
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V  decembri 2019 Inštitút pre 
ekonomické a sociálne refor-
my INEKO zverejnil na zák-
lade výsledkov maturít, me-
dzinárodných úspechov škôl, 
zamestnanosti absolventov, 
výsledkov inšpekcie a  iných 
kritérií rebríček  stredných 
škôl za školský rok 2018/2019.

Gymnázium Vojtecha Mi-
hálika Sereď sa umiestnilo zo 
všetkých 20 gymnázií pôso-

biacich v  TTSK na 4. mieste. 
Prvé tri miesta patria gym-
náziám v okresných mestách, 
ktorých kapacita ďaleko pre-
sahuje   tú našu. Sú to: Gym-
názium P. Coubertina Piešťa-
ny (7,9),  Gymnázium J. Hollé-
ho Trnava (7,7),   Gymnázium 
súkromné s VJM Dunajská 
Streda (7,0). My sme získali 
hodnotenie 6,4. 

Dôkazom kvality vzdeláva-

nia v 8-ročnom i v 4-ročnom 
štúdiu u nás je úspešnosť na-
šich absolventov na vysokých 
školách nielen na Slovensku, 
ale aj v  zahraničí. K  výbor-
ným výsledkom iste pomáha, 
že študenti majú možnosť 
od tretieho ročníka pracovať 
v  moduloch, ktoré si vybera-
jú podľa toho, na akej vysokej 
škole chcú v štúdiu pokračo-
vať. Získavajú vedomosti, kto-

ré im pomáhajú ľahšie sa do-
stať na vysokú školu a mnohé 
znalosti uplatnia aj počas vy-
sokoškolského štúdia. Úspe-
chy nás motivujú naďalej 
zvyšovať kvalitu vzdelávania.

  Bohdana renáčová

Poslanci MsZ v  Seredi na prvom 
tohtoročnom zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 13.2.2020 prerokovali 
a schválili:

- Správu hlavnej kontrolór-
ky (HK) z kontroly vybavovania 
sťažností a petícií, správu z dodr-
žiavania zákonných povinností 
vyplývajúcich z  činnosti Sprá-
vy majetku Sereď s.r.o. a  správu 
o  kontrolných a  ostatných čin-
nostiach HK. 

- Podanie žiadosti o  grant na 
projekt „Opatrenia ZŠ J. A. Ko-
menského  na zvyšovanie pove-
domia o  zmierňovaní a  prispô-
sobovaní sa zmene klímy“ a  na 
projekt mesta „Koncepcia práce 
s mládežou v meste Sereď“. 

- Návrhy na doplnenie progra-
mu rokovania MsZ:

• P. Kurbel bod 16: Činnosť 
návrhovej komisie – poslanci 
schválili

• Mgr. T. Karmažín: stiahnutie 
bodu 14F – Dodatok č. 3 k Zása-
dám hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď poslanci 
neschválili

• Ing. M. Fačkovcová bod 6D: 
odvolanie D. Nagyovej ako členky 
Finančnej a  majetkovej komisie 
poslanci schválili ako doplnený 
bod rokovania MsZ – no po disku-
sii ju v hlasovaní neodvolali.

- VZN mesta Sereď č. 1/2020, 
ktorým sa mení a  dopĺňa VZN č. 
1/2015 o  financovaní školských 
zariadení v  meste Sereď v  znení 
neskorších nariadení a  príspe-
vok pre obce, na území ktorých 
sú zriadené centrá voľného času, 

ktoré navštevujú deti a žiaci s tr-
valým pobytom v  meste Sereď 
v sume 92,23 € na 1 dieťa.

- Na návrh P. Kurbela vrátenie 
materiálu „Návrh Rokovacieho 
poriadku Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov“  
na prepracovanie a na opakované 
predloženie na schválenie na na-
sledujúcom plánovanom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva. 
Ešte počas MsZ bol tento „Návrh“ 
poslaný členom uvedenej komi-
sie aby si ho komisia upravila 
podľa svojich potrieb.

- Poskytnutie pôžičky vo výš-
ke 90.000 € Mestským bytovým 
podnikom s.r.o. na dobu 1 rok s 
úrokom 2,5% p.a. 

- Informatívnu správu o  čin-
nosti Mestskej polície za rok 2019.

- Dotáciu nad 10.000 € z  roz-
počtu mesta Sereď na rok 2020  
v zmysle VZN č. 3/2016 o poskyto-
vaní dotácií ako aj poslaneckých 
príspevok za rok 2020 pre:

• Slovenský skauting, 82. zbor 
Polaris Sereď vo výške 10  943 € 
(mládež)

• OZ Športový klub futbalu vo 
výške 45 983 €

• ŠKF Sereď a.s. vo výške 39 721 
€ (futbal)

• AŠK Lokomotíva Sereď vo 
výške 35 811 € (basketbal, turisti-
ka, ZRTV)

• HK Slávia Sereď vo výške 
33 689 € (hádzaná)

• SK Ice Players Sereď vo výške 
10 033 € (florbal)

• Taekwon-do ITF Sereď vo výš-

ke 11 800 €
- Prevádzkovateľovi vysielania 

TV KREA nebolo schválené navý-
šenie pôvodnej čiastky 4 000 €.

- Nájomnú zmluvu s na 20 ro-
kov s Rímskokatolíckou cirkvou 
na pozemok na Vinárskej ulici 
vo výmere 1.759 m2 na 20 rokov 
za jednorazové nájomné 10.000 
€. Prenajímateľ tento nájom po-
užije na reštaurovanie sochy sv. 
Vendelína na ulici Čepeňská a 
Kamennej kalvárie na ulici Hor-
nočepeňská.

- Nájomnú zmluvu so  ŽSR na 
pozemok na Železničnej ulici  vo 
výmere 1.600 m2 na 10 rokov za 
ročné nájomné vo výške 352,00 € 
bez DPH. Oba prenajaté pozemky 
mesto využije  na vybudovanie 
parkovísk a stanovíšť pre bicykle. 

- I. zmenu rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2020 a  rozpočtové 
opatrenia predložené riaditeľmi 
škôl a  školských zariadení. Bliž-
šie informácie o  rozpočte mesta 
Sereď nájdete na internetovej 
stránke mesta: https://www.se-
red.sk/s131_rozpocty.

- ZMENU urbanistickej štú-
die „IBV Trnavská, Kasárenská 
2 – lokalita BI-46, BI-49, Sereď – 
Zmena č. 2“ a ZMENU  urbanis-
tickej štúdie Polyfunkčná zóna 
„Prúdy – Zmena 02/2020“.

- Spôsob nájmu haly „Relax“ 
na Mlynárskej ul. formou vyhlá-
senia obchodnej verejnej súťaže, 
podmienky súťaže s  termínom 
do 11.3.2020 do 12,00hod a komi-
siu pre výber najvhodnejšieho 
uchádzača v  zložení: predseda 

Ing. Horváth, Ing. Fačkovcová, 
Mgr. Karmažín,  JUDr. Červeňo-
vá, Bc. Dúbravec, Ing. Kalinai, 
Ing. O. Kurbel.

- Zámer usporiadania dlho-
dobého užívania pozemkov na 
Krátkej ul. formou prevodu.

- Žiadateľovi „Ivov dvor“ ne-
schválili zámer nájmu o  rozší-
renie prevádzky o plochu zelene 
na ul. A. Hlinku 

- Uloženie inžinierskych sietí 
do pozemkov mesta v súvislosti 
s  výstavbou domov a  nebyto-
vých stavieb na uliciach Hor-
nočepeňská a  Dolnočepeňská 
a v Priemyselnom parku

- Dodatok č. 3 k Zásadám hos-
podárenia a nakladania s majet-
kom mesta Sereď.

- Zriadenie Súkromného cen-
tra voľného času v meste Sereď 
pre zriaďovateľa „Svetová mo-
delingová federácia Malacky“ 
poslanci MsZ nesúhlasili.

- Ani po diskusii MsZ neprija-
lo žiadne konkrétne uznesenie 
k doplnenému bodu rokovania 
MsZ, kde P. Kurbel navrhoval 
čítať návrhy uznesení p. B. Vy-
darenou – toho času neposlan-
kyňou.
Podrobnejšie informácie o  prie-
behu rokovania, materiály na 
rokovanie, kompletnú informa-
tívnu správu o  činnosti úradu, 
ako aj uznesenia a zápisnicu z ro-
kovania, účasť poslancov na roko-
vaní a  ich hlasovanie si môžete 
pozrieť na internetovej stránke 
mesta: https://www.sered.sk/
s284_zastupitelstva 

Kvalita GVMS potvrdená

Rokovanie mestského 
zastupiteľstva vo februári Služba je k dispozícii iba ob-

čanom mesta Sereď v presne 
stanovenom termíne. Zák-
ladné právne poradenstvo 
nezahŕňa spisovanie práv-
nych úkonov a  ani zastupo-
vanie na súdnom pojednáva-
ní. JUDr. Martin Hudák vám 
však poskytne vzácne odbor-
né rady a nasmeruje vás tam, 
odkiaľ by mohla prísť pomoc 
alebo riešenie vašich prob-
lémov.  Právne poradenstvo 
sa bude konať na Mestskom 
úrade v Seredi, na 1.poschodí 
v malej zasadačke.

A  na záver dobrá rada. 
Aby ste sa vyhli prípadným 
problémov a  súdnym spo-
rom, vždy si pozorne prečí-
tajte každú zmluvu, ktorú 
podpisujete. Najmä to, čo je 

napísané doslova miniatúr-
nym písmom. Pred začatím 
akéhokoľvek sporu sa najprv 
poraďte s právnikom a až po-
tom konajte.

Termíny právneho 
poradenstva sú: 
18.3.2020 (streda)  
16:00h-17:00h
  6.4.2020 (pondelok) 
9:00-10:00
29.4.2020 (streda) 
16:00h-17:00h
18.5.2020 (pondelok) 
9:00h-10:00h
10.6.2020 (streda) 
16:00h-17:00h
22.6.2020 (pondelok) 
9:00h-10:00h

   organIzačné 
oddeLenIe MsÚ

V piatok 31. 1. 2020 poctila 
našu školu už po tretíkrát 
svojou návštevou štátna ta-
jomníčka Ministerstva škol-
stva vedy, výskumu a športu 
SR Oľga Nachtmannová. Pri-
šla odovzdať  výpisy známok 
študentom oktávy a 4.A. Ten-
to ročník si vybrala zámer-
ne, nakoľko majú žiaci pred 
sebou záverečnú fázu stred-
nej školy. Na otázku, prečo 
si vybrala práve naše gym-
názium, odpovedala, že sme 
silné gymnázium, ktoré má 
prísnych učiteľov. Práve im 
naozaj záleží na žiakoch. Žia-
ci na sebe začnú pracovať a 
učiteľ sleduje ich vývoj, ktorý 
pretrváva aj počas štúdia na 
vysokej škole. Vedomosti sú 
podľa pani Nachtmannovej 
najdôležitejšie, čo môžeme 
v živote získať, pretože všet-
ko ostatné je pominuteľné. 

Prihovárala sa preto našim 
študentom, aby nepremár-
nili čas na strednej škole a 
popracovali na svojich slab-
ších stránkach. Vyzdvihla 
tiež fakt, že naša škola stále 
kladie dôraz na matematiku, 
ktorá je v živote človeka veľ-
mi dôležitá. Takýchto škôl 
je na Slovensku čoraz me-
nej, pretože je jednoduchšie 
klásť na deti nižšie nároky, 
čo sa však odzrkadlí aj na 
slabších vedomostiach. V zá-
vere povzbudila študentov, 
že aj keď žijeme veľmi rých-
lu dobu, v ktorej sa všetko 
mení, oni sa jej báť nemusia. 
Majú všestranné vedomosti, 
vo všetkých oblastiach a po-
kiaľ budú na sebe pracovať, 
posúvať sa ďalej, táto základ-
ná báza im zabezpečí úspeš-
nú cestu.    

       ĽuBIca Štefáková

V utorok 27. januára vo ve-
černých hodinách došlo na 
Trnavskej ulici v Seredi k 
veľkej protidrogovej akcii. 
Podľa polície SR  počas  akcie 
“STROJ” policajti zadržali 
niekoľko osôb a zaistili nie-
koľko kíl drog, konkrétne per-
vitínu, kokaínu a marihuany.

  V Seredi ide o dlhodobý 
problém. Táto policajná akcia 
nadväzuje na protidrogovú 
akciu z leta minulého roku, 
kedy polícia    rozbila  vrchol-
nú úroveň drogovej skupi-
ny. Teraz sa zamerali na jej 
stredný článok.

 Iveta tóthová

Bezplatné právne poradenstvo 
pre občanov mesta Sereď

Netradičné preberanie 
výpisov klasifikácie

Akcia NAKA „STROJ“: Veľký 
protidrogový zásah v Seredi 

Mesto sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 sereď, 

v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom  nehnuteľného majetku –  nebytovú stavbu  -  polyfunkčné centrum voľného času s priľahlým pozemkom 

na Mlynárskej ulici v Seredi – halu „Relax“

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
    • internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 

    • na úradnej tabuli vyhlasovateľa,  v  sídle vyhlasovateľa: 
Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď,

    • prípadne možnosť osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
Zámer schválilo MsZ v Seredi  13. 02.2020       Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r.

na dobu určitú, 
od 01.04.2020 do 31.03.2025,

s podmienkou zachovania účelu 
nájmu -  voľno-časové aktivity.
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Štátna veterinárna a  potravi-
nová správa Slovenskej repub-
liky (ďalej ako „ŠVPS SR“) pod-
ľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej sta-
rostlivosti v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“), 
usmerňuje postup registrácie 
chovov s  maximálne jedným 
kusom ošípanej určenej na do-
mácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa 
týka výlučne registrácie no-
vých chovov (doposiaľ nere-
gistrovaných v Centrálnej evi-
dencii hospodárskych zvierat - 
ďalej len „CEHZ“) s maximálne 
jedným kusom ošípanej, ktorá 
je určená na domácu spotrebu 
(domáca zabíjačka), prípadne 
dochovanie do jatočnej hmot-
nosti   s  následnou domácou 
zabíjačkou u  fyzických osôb – 
nepodnikateľov.

  1. Registrácia chovov, kto-
ré už toho času chovajú jednu 
ošípanú na domácu spotrebu 
a nie sú registrované v CEHZ

- chovateľ si na príslušnej 
regionálnej veterinárnej a  po-
travinovej správe (ďalej len 
„RVPS“), obci alebo na regio-
nálnych pracoviskách Pleme-
nárskych služieb SR, š.p. vy-
žiada alebo vytlačí z webovej 
stránky ŠVPS SR, Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR alebo Plemenárskych 
služieb SR, š.p.  tlačivo „Regis-
trácia chovu s jednou ošípanou 
na domácu spotrebu“ (príloha 
č.1).

- vyplní všetky náležitosti 
podľa návodu na vyplnenie

- vyplnené tlačivo zašle do 
Centrálnej evidencie hospo-
dárskych zvierat - ÚPZ Žilina, 
Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina 
(ďalej len „CEHZ“)

- bez vyplnenia povinných 
polí v registračnom tlačive ne-
bude žiadosť spracovaná a žia-
dateľ nebude zaregistrovaný 
v CEHZ.

- CEHZ pridelí a zašle chova-
teľovi registračné číslo chovu, 
ktoré bude v  tvare 6-miestne-
ho alfanumerického jedineč-
ného kódu začínajúceho pís-
menom   „D“ a  ďalej päť číslic 
(napr. D12345).

- pridelené registračné číslo 

chovu bude chovateľ používať 
pri každom nákupe ošípanej 
na domácu spotrebu a pri hlá-
sení domácej zabíjačky na prí-
slušnú RVPS.

- ŠVPS SR neodporúča na 
jednu adresu registrovať viac 
„D“ fariem, pri vzniku nákazy 
budú uložené opatrenia pre 
každý jeden registrovaný chov 
v pásme.

Chovy registrované v  CEHZ 
začínajúce písmenom „D“ sú 
chovy so špeciálnym režimom, 
nie sú to klasické chovy na 
chov zvierat. Tieto chovy slúžia 
na domáce zabíjačky, prípadné 
dochovanie zvierat do jatočnej 
hmotnosti s následnou domá-
cou zabíjačkou. Z  tohto chovu 
nebude možné ošípanú od-
sunúť do iného chovu.

Každý chovateľ môže mať 
len jedno registračné číslo cho-
vu „D“, ktoré je v CEHZ spáro-
vané s rodným číslom.

  2. Registrácia chovu ošípa-
nej, ktorý získava ošípanú na 
domácu spotrebu nákupom od 
registrovaného chovateľa

- chovateľ zvierat, ktorý nie 
je registrovaný v CEHZ a ktorý 
chce kúpiť jednu ošípanú na 
vykonanie domácej zabíjačky, 
alebo si ju chce dochovať do 
jatočnej hmotnosti od regis-
trovaného chovateľa, musí vy-
plniť 2 tlačivá:

1.  tlačivo „Registrácia chovu 
s  jednou ošípanou na domácu 
spotrebu“ (príloha č.1)

2. tlačivo „Predaj ošípanej na 
domácu spotrebu“ (príloha č. 2) 
- časť na uvedenie registračné-
ho čísla nevyplňuje.

- je potrebné uviesť všetky 
náležitosti, ktoré tlačivá poža-
dujú.

- s  tlačivom „Predaj ošípa-
nej na domácu spotrebu“ pôj-
de chovateľ k registrovanému 
chovateľovi, od ktorého chce 
kúpiť ošípanú, poskytne mu 
vyplnené tlačivo, originál vy-
plneného tlačiva posiela pre-
dávajúci do CEHZ, jednu kópiu 
si ponechá kupujúci a  jednu 
predávajúci.

- predávajúci si tento predaj 
ošípanej zaznačí do registra 
ošípaných v chove, registračné 
číslo chovu zapíše až po jeho 

pridelení v CEHZ.
- predávajúci - registrovaný 

chovateľ posiela informáciu 
o  predaji jednej ošípanej do 
CEHZ prostredníctvom tlačiva 
„Hlásenia zmien v  počte oší-
paných“ do 10. dňa nasledujú-
ceho mesiaca, táto udalosť je 
zohľadnená len v počte zvierat 
na začiatku mesiaca a na konci 
(nepoužíva sa žiadny kód uda-
losti).

- k „Hláseniu zmien v počte 
ošípaných“ priloží vyplnené 
tlačivo „Predaj ošípanej na do-
mácu spotrebu“ od chovateľa, 
ktorému zviera poskytol na 
domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registro-
vaný chovateľ predá viacerým 
zatiaľ neregistrovaným cho-
vateľom ošípanú za účelom 
domácej zabíjačky alebo do-
chovania ošípanej, tak priloží 
vyplnené tlačivo „Predaj oší-
panej na domácu spotrebu“ od 
každého jedného kupujúceho 
chovateľa.

- tlačivo „Registrácia chovu 
s  jednou ošípanou na domácu 
spotrebu“ zasiela kupujúci do 
CEHZ, prípadne po dohovore 
s  kupujúcim (ochrana osob-
ných údajov – rodné číslo) 
môže toto tlačivo zaslať aj pre-
dávajúci naraz spolu spárova-
né s „Hlásením zmien v chove 
ošípaných“ a tlačivom „Predaj 
ošípanej na domácu spotre-
bu“.

- CEHZ na základe vyplne-
ného tlačiva „Registrácia cho-
vu s  jednou ošípanou na do-
mácu spotrebu“ pridelí a zašle 
chovateľovi 6-miestne regis-
tračné číslo chovu začínajúce 
písmenom „D“.

- pridelené registračné číslo 
chovu bude chovateľ používať 
pri každom nákupe ošípanej 
na domácu spotrebu a pri hlá-
sení domácej zabíjačky na prí-
slušnú RVPS.

 3. Každý ďalší nákup ošípa-
nej na domácu spotrebu

- pri každom ďalšom náku-
pe zvierat na domácu spot-
rebu, chovateľ, ktorý už má 
pridelené registračné číslo 
z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj 
ošípanej na domácu spotrebu“ 
(príloha č. 2).

- s  tlačivom „Predaj ošípa-
nej na domácu spotrebu“ pôj-
de chovateľ k registrovanému 
chovateľovi, od ktorého chce 
kúpiť ošípanú, poskytne mu 
vyplnené tlačivo, originál vy-
plneného tlačiva posiela pre-
dávajúci do CEHZ, jednu kópiu 
si ponechá kupujúci a  jednu 
predávajúci. V  tlačive musí 
byť zapísané aj registračné 
číslo chovu, kam sa zviera pre-
miestňuje (napr. D12345).

- predávajúci si tento predaj 
ošípanej zaznačí do registra 
ošípaných v  chove, zapíše aj 
registračné číslo chovu, kam 
zviera premiestňuje (napr. 
D12345).

- predávajúci - registrovaný 
chovateľ posiela informáciu 
o  predaji jednej ošípanej do 
CEHZ prostredníctvom tlači-
va „Hlásenia zmien v  počte 
ošípaných“ do 10. dňa nasle-
dujúceho mesiaca, táto uda-
losť je zohľadnená len v počte 
zvierat na začiatku mesiaca 
a na konci (nepoužíva sa žiad-
ny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte 
ošípaných“ priloží vyplnené 
tlačivo „Predaj ošípanej na do-
mácu spotrebu“ od chovateľa, 
ktorému zviera poskytol na 
domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registro-
vaný chovateľ predá viacerým 
chovateľom ošípanú za úče-
lom domácej zabíjačky alebo 
dochovania ošípanej, tak prilo-
ží vyplnené tlačivo „Predaj oší-
panej na domácu spotrebu“ od 
každého jedného kupujúceho 
chovateľa.

 
POZOR!
Povinnosťou chovateľa je 
nahlásiť domácu zabíjačku 
aspoň jeden pracovný deň 
vopred na príslušnú regio-
nálnu veterinárnu a potravi-
novú správu (https://www.
svps.sk/zakladne_info/kon-
takty.asp), pri hlásení je nut-
né uvádzať registračné číslo 
chovu pridelené CEHZ („D“). 
Pokuta za neohlásenie do-
mácej zabíjačky je pre fyzic-
kú osobu vo výške od 400 eur 
do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 
písm. m) zákona.

Usmernenie pri postupe registrácie chovu 
s jednou ošípanou na domácu spotrebu 

V dňoch 5.-6. februára 2020 sa 
študenti cvičných firiem Co-
syLiving a  Greencraft.cult   z 
Obchodnej akadémie v  Sere-
di zúčastnili na pozvanie Ing. 
Radeka Maxu, PhD.     z  Met-
ropolitnej univerzity v Prahe 
seminára „MY S  VÁMI“ a  sú-
ťaže v  prezentácii cvičných 
firiem.

Po príjemnej ceste vlakom 
do Prahy   sme využili pros-
triedky pražskej MHD – met-
ro a autobus, ktoré nás dopra-
vili do Residence Topolova 
v Prahe 9, kde sme sa ubyto-
vali. V  popoludňajších a  ve-
černých hodinách študenti 
využili voľný čas na prehliad-
ku starobylej Prahy.

V  nasledujúce ráno sme 
sa presunuli do Metropolit-
nej univerzity v  Prahe, kde 
nás milo privítal Ing. Radek 
Maxa, PhD.   z Katedry me-
dzinárodného obchodu MUP. 
Oboznámil nás s programom 
seminára a  predstavil pred-
nášajúcich.   Na uvedený se-
minár boli pozvaní i  ďalší 
zástupcovia cvičných firiem 
z celého Slovenska a Čiech.

Úvodné slovo mal rektor 
univerzity prof. PhDr. Mi-
chal Klíma, M. A., CSc., ktorý 
po privítaní zúčastnených 
otvoril seminár a  v  skrat-
ke predstavil   Metropolitnú 
univerzitu. Zároveň sme mali 
možnosť prezrieť si priestory 

univerzity, odskúšať modero-
vanie pred kamerou a  oboz-
námiť sa s  činnosťou Metro-
politnej banky.

Seminár začal  prednáškou 
Ing. Jaroslava Halíka, MBA, 
PhD. z katedry medzinárod-
ného obchodu MU, o  fun-
govaní medzinárodných fi-
nančných, kapitálových, me-
nových a  tovarových trhov. 
Prednáška svojou netradič-
nou formou zaujala všetkých 
študentov. Po obedňajšej 
prestávke študentky cvičnej 
firmy CosyLiving Alexandra 
Csemezová a Mária Bělčíková 
prezentovali pred hodnotia-
cou komisiou svoju firmu.

Program pokračoval   púta-

vou prednáškou o  fungovaní   
medzinárodnej  komoditnej 
burzy, o   cenách komodít 
v  medzinárodnom obchode 
a i. S  uvedenou problemati-
kou nás zaujímavou formou 
oboznámila doc. Ing. Helena 
Fialová, CSc.

Program seminára nás veľ-
mi zaujal a  zanechal v  nás 
pozitívne ohlasy. So svojimi 
zážitkami  a dojmami sme sa 
pochválili svojim spolužia-
kom a  odporučili im absol-
vovanie takéhoto seminára, 
ktorý bezplatne organizuje 
pre študentov stredných škôl  
Metropolitná univerzita Pra-
ha.       

   MárIa BěLčíková      

Metropolitná univerzita Praha a Metropolitná 
univerzitná banka privítala študentov z OA zo Serede

Drobný stavebný odpad je 
odpad, ktorý sa tvorí pri re-
alizovaní stavebných prác, 
ako sú prístavby, opravy v 
rodinných domoch, stavba a 
opravy bytových jadier, stav-
by a opravy garáží, chodní-
kov, altánkov a pod.

Patrí sem: zmesi betónu, 
tehál, obkladačiek, dlaždíc, 
keramiky, zvyšky zeminy a 
kameniva.

Nepatrí sem: stavebný 
odpad s obsahom nebezpeč-
ných látok, napr. azbest, or-
tuť, PCB a pod.

Drobný stavebný odpad 
môže na zbernom dvore 

mesta Sereď odovzdať len fy-
zická osoba, ktorá má v obci 
trvalý pobyt, prechodný po-
byt alebo ktorá je na území 
obce oprávnená užívať alebo 
užíva byt, nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej 
časť, alebo objekt, ktorý nie 
je stavbou, pozemok v zasta-
vanom území obce okrem 
lesného pozemku a pozem-
ku, ktorý je evidovaný v ka-
tastri nehnuteľností ako 
vodná plocha.

Poplatok je stanovený vo 
výške 0,03 eura za 1 kilogram 
drobného stavebného odpa-
du bez obsahu škodlivín.

Zber drobného stavebného 
odpadu na Zbernom 
dvore mesta Sereď
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Ministerstvo dopravy a vý-
stavby Slovenskej republiky 
urobilo historicky prvú výzvu 
o dotáciu na rozvoj cyklodo-
pravy a cykloturistiky. Úspeš-
né samosprávy a  občianske 
združenia si celkom preroz-
delia 13 miliónov eur.

 Peniaze z prvej výzvy pod-
poria tri okruhy projektov 
A, C1 a  C2, ktoré zahŕňajú 
výstavbu a rekonštrukciu 
cyklotrás,   obstaranie pro-
jektovej dokumentácie na 
výstavbu a rekonštrukciu 
cyklotrás, ako aj obstaranie 
súvisiacej cyklistickej in-
fraštruktúry, teda odstavné 
miesta na bicykle.

  Mesto Sereď získalo vo 
výzve dotáciu vo výške  29 

655,20 eur, ktoré budú slúžiť 
na realizáciu projektovej do-
kumentácie  pre cyklistickú 
komunikáciu spolu s príslu-
šenstvom v úseku od mosta 
do Šintavy až po svetelnú 
križovatku pri Progrese.

Erik Štefanek z OZ Mám 
rád cyklistiku povedal:  „Úsek 
je nosnou časťou plánovanej 
siete cyklotrás a je špecifiko-
vaný aj v schválenej Koncep-
cii rozvoja cyklistickej do-
prave pre mesto Sereď. Dô-
ležitá je aj následná nadväz-
nosť na úsek cez most ponad 
železnicu s pokračovaním k 
IDC a priemyselnému are-
álu. Dôležitým bodom je aj 
rekonštrukcia mosta ponad 
železnicu, kde mesto aktív-

ne presadzuje u realizátora 
rekonštrukcie vybudovanie 
ako pešej, tak aj cyklistickej 
komunikácie v rámci telesa 
mostu.“

  Práve Erik Štefanek bol 
iniciátorom myšlienky pri-
hlásiť sa do výzvy.   Vedenie 
mesta jeho myšlienku pod-
porilo a  spoločnými silami 
sa financie podarilo získať. 
Ako povedal:  „Poďakovanie 
tak patrí určite všetkým za-
interesovaným, najmä od-
deleniu rozvoja mesta Sereď. 
V súčasnosti sa teda bude 
obstarávať projektant a  ve-
ríme, že v ďalšej výzve od 
ministerstva bude mesto Se-
reď opäť úspešné v čerpaní 
prostriedkov na už samotnú 

realizáciu projektu.“
Okrem spomínanej mest-

skej cyklocesty čaká   Sered-
čanov ešte jedna investícia, 
ktorá poteší najmä cyklis-
tov. Pôjde o vybudovanie 
dvoch parkovacích prístreš-
kov na bicykle. Umiestnené 
by mali byť pri železničnej 
stanici v  mieste plánovanej 
výstavby nových parkova-
cích miest a  v  blízkosti   au-
tobusovej stanice. Výzor, ako 
aj prevedenie, bude ešte pred-
metom ďalších rokovaní. Tie-
to parkovacie miesta by mali 
zabezpečiť ako bezpečnejšie 
parkovanie bicyklov, tak aj 
ochranu pred nepriaznivým 
počasím.

   Iveta tóthová

  Trasa cyklistickej komuniká-
cie je plánovaná od mosta po-
nad Váh až po nadjazd ponad 
železničnú trať. Teda nie iba po 
svetelnú križovatku pri Prog-
rese, ako sa v článku píše. Jej 
dĺžka je plných 1462 m. Nakoľ-
ko ide o projekty financované 
z vonkajších zdrojov, uvedenú 
žiadosť na projektovú doku-
mentáciu novej cyklotrasy za-
bezpečil projektový manažér 

mesta Ing. Bc. Branislav Bíro . 
Ak teda niekomu patrí prvé po-
ďakovanie, tak jemu. Prihláse-
nie sa na základe výzvy je jedna 
vec. Optimistický opis pekného 
zámeru druhá a reálnosť usku-
točnenia tretia. Akákoľvek kon-
cepcia rozvoja cyklistickej do-
pravy pre mesto by mala v pr-
vom rade vychádzať z existujú-
cich priestorových pomerov a 
vlastníckych či správcovských 

vzťahov ku komunikácii. Ces-
ta prvej triedy vedúca cez dve 
svetelné križovatky je v správe 
Slovenskej správy ciest Brati-
slava. Vytvorenie dvoch pruhov 
vyhradených pre cyklistov v 
existujúcej šírke cesty je zlo-
žité a preto som zvedavý, ako 
túto úlohu projektant vyrieši. 
Za najväčší problém považu-
jem skutočnosť, že investo-
rom by malo byť v spolupráci 

so správcom komunikácie 
mesto, ktoré bude žiadať do-
táciu na realizáciu cyklotrasy 
podľa projektovej dokumen-
tácie. Či, kedy a koľko tisíc 
eur dostaneme, dnes nedo-
káže nik ani len odhadnúť. 
Zámer vybudovania cyklotrás 
v meste vítam, no jeho usku-
točnenie vidím v horizonte 
niekoľkých rokov.  

  ĽuBoMír veseLIcký

V realizačnom tíme ŠKF iClinic 
Sereď prišlo k ďalšej zmene na 
poste hlavného trénera. Túto 
funkciu po Rolandovi Prajovi 
prebral  Peter Lérant.    Jarnú 
časť Fortuna ligy 2019/2020 tak 
povedie 43-ročný rodák z  Ko-
márna.
  Peter Lérant  počas minulej 
sezóny pôsobil ako asistent 

bývalého hlavného tréne-
ra ŠKF iClinic Sereď Karola 
Stromšíka. Neskôr v  klube 
obaja skončili a  post hlavné-
ho trénera prebral Macedó-
nec Slavče Vojneski. Ten sa po 
približne šiestich mesiacoch 
tejto funkcie vzdal a  na čelo 
futbalistov sa postavil Roland 
Praj. V  decembri sa do fut-

balového klubu ŠKF iClinic 
Sereď  Peter Lérant vrátil a fi-
guroval ako asistent trénera 
Rolanda Praja.

  Podľa webového portálu 
Šport.sk Peter Lérant pove-
dal: „Už v minulej sezóne sme 
v Seredi odviedli kus dobrej 
roboty. Keď som 10. januára 
urobil skúšky na Pro licenciu, 

oslovili ma, či by som nepre-
bral post hlavného trénera. 
Dohodli sme sa a som za to 
rád.“   Doterajší tréner Roland 
Praj bude zastávať pozíciu tré-
nera brankárov. Fanúšikovia 
futbalu veria, že klub ako celok 
bude napredovať a športovci 
budú podávať kvalitné výkony.

Iveta tóthová

Občianske združenie VODNÝ 
HRAD a Dom kultúry – Mestské 
múzeum v Seredi vás pozývajú 
na mimoriadne premietanie, 
akciu nazvanú SEREĎ a  SE-
REDČANIA vo filmovom archí-
ve, ktorá sa bude konať v Kine 
NOVA v  sobotu 7. marca 2020 
o 14.00 h.

Na tejto akcii budú premiet-
nuté historické zábery z  fil-
mových týždenníkov, ktoré 
zachytávajú v  obraze mesto 
Sereď, priemyselné závody, 
udalosti a  ľudí, ako aj filmové 
zábery, kde sa Sereď len spo-
mína.

Pred rokom 1990 sa v  ki-
nách pred celovečernými fil-
mami premietali spravodaj-
ské materiály – Týždeň vo fil-
me, desaťminútovky zložené 
z krátkych šotov, ktorých cie-
ľom bolo divákov informovať 
o  vnútropolitických, kultúr-
nych, športových a  iných vý-
znamných udalostiach v  Čes-
koslovensku a zahraničí.

Šoty o Seredi a Seredčanoch 
z rokov 1947 – 1986 predstavu-

jú všetky doteraz známe his-
torické zábery z  dokumentov 
uložených vo filmových archí-
voch v Bratislave a Prahe.

Najstarší šot zachytáva 
prvý transport Slovákov z Ma-
ďarska, z  Pitvároša, ktorých 
privítali na železničnej stanici 
v Seredi 13. apríla 1947. Presíd-
lení Slováci sa presťahovali na 
miesta Maďarov odsunutých 
z  obce Veľká Mača, ktorej ná-
zov v  komentári skomolili na 
Veľký Madač namiesto v  tom 
čase používaný Veľký Má-

čad. V Seredi ich na dnešnom 
Námestí republiky   oficiálne 
privítal aj predseda Zboru po-
vereníkov dr. Gustáv Husák. 
V ďalších šotoch diváci uvidia 
výrobu v Malokarpatských 
vinárskych závodoch v  Sere-
di, kde vyrábali šumivé víno 
francúzskym spôsobom, prí-
rodným kvasením vo fľašiach 
a repnú kampaň v seredskom 
cukrovare v  roku 1954 a 1978. 
Dožívajúci starý most v Seredi 
a budovaný nový – prvý pane-
lový most v  Československu 

zobrazuje šot z roku 1958.
Sereď ako sídlo okresu pri-

pomína Okresná družstevná 
konferencia, ktorá sa konala 
v  roku 1957, ako aj šot pribli-
žujúci vzácne vykopávky zo 
staršej doby kamennej na Ma-
čianskych vŕškoch a zábery 
z  masového cvičenia armády 
a  dorasteniek na Okresnej 
spartakiáde v  Seredi v  roku 
1959.

Niklová hutu v  Seredi, jej 
výstavbu, montáž technolo-
gického zariadenia, navážanie 
niklovej rudy,  výrobu niklu 
a problémy s lúžencom pripo-
menú šoty z rokov 1960 – 1977. 
Na šote z roku 1963 uvidíme 
súdruha učiteľa Pavla Krišto-
fíka, jeho kolegov, kolegyne 
a  žiakov deväťročnej školy 
v Seredi.  Pásovú výrobu v se-
redskej „pečivárni“ kde vyrá-
bali 30 druhov trvanlivého pe-
čiva, zachytil šot v  roku 1966 
a nový druh šumivého vína 
značky Panónia je zachytený 
v šote z roku 1967.

Šot z  roku 1974 pripomenie 

Rádiotelevízny krúžok v Sere-
di, ktorý bol známy svojím mi-
nitelevízorom, šot z roku 1977 
ukáže, že aj v nevyhovujúcich 
priestoroch Novoplastu v  Se-
redi vyrábali lode svetových 
parametrov. Na šote z  roku 
1981 sa asi mnohí zasmejú, 
uvádza sa v ňom, že vodné 
dielo Kráľová umožní na Váhu 
plavbu lodí až do prístavu pri 
Seredi, kam sa bude dopra-
vovať ruda pre niklovú hutu. 
Na záver šotu sa v  komentári 
hovorí: „Ešte pred niekoľkými 
rokmi tvrdenie, že pri Seredi 
budú v  prístave kotviť lode, 
vyvolávalo úsmev na mno-
hých tvárach, dnes je to už do-
siahnuteľná skutočnosť...“  

Týždenník z  roku 1985 za-
znamenal vo vinárskych závo-
doch najmodernejšiu výrobu 
šumivého vína na kontinuál-
nej linke zostavenej podľa so-
vietskej licencie s ročnou pro-
dukciou do 2 miliónov fliaš. 
Filmový žurnál z roku 1986 
zachytil atmosféru Vianoc 
v  Detskom domove v  Seredi 

a riaditeľku Máriu Izákovú.
Diváci sa dozvedia aj to, kde 

kedysi stálo staré kino v Sere-
di, ako v roku 1954 vinohradní-
ci včasným splnením dodáv-
ky hrozna upevňovali mier, 
spoznajú pri práci vzorného 
pracovníka Gašpara Králika 
z  vinárskych závodov, ale aj 
jediného muža v  15-člennom 
kolektíve Brigády socialis-
tickej práce Evy Kunovskej 
z  Pečivární. Nájdu aj odpoveď 
na otázky, z  ktorého prísta-
vu dovážali rudu pre niklovú 
hutu, či nový most v  Seredi 
už po 5 rokoch od výstavby 
potreboval generálnu opra-
vu, čím nabíjali švédske delá 
v  seredskej Vitane, alebo ako 
falšovali súkromní podnikate-
lia šumivé víno, či kde v Seredi 
spracovávali mliečne prebytky 
z územia celého západosloven-
ského kraja, kam sa chystal 10. 
augusta 1957 gazda Ján Trnka 
z Dvorníkov v seredskom okre-
se, alebo čo pokulhávalo v šin-
tavskom družstve v roku 1960.

      rastIsLav PetrovIč

Mesto Sereď získalo prostriedky na vypracovanie 
projektu pre cyklistickú komunikáciu 

SEREĎ a SEREDČANIA vo filmovom archíve

Poznámky a doplnenie

Ďalšia zmena na poste hlavného trénera ŠKF iClinic Sereď

V utorok 11. februára sa za 
účasti  ministerky kultúry 
Ľubice Laššákovej, ministra 
financií Ladislava Kame-
nického a  veľvyslanca štátu 
Izrael Boaza Modaiho  ko-
nalo slávnostné otvorenie 
záverečnej časti expozície 
Múzea holokaustu - baraku 
č. 2.  Židovské múzeum Slo-
venského národného múzea 
tak zavŕšilo etapu budovania 
stálej výstavy, nachádzajúcej 
sa   v  bývalom pracovnom 
aj koncentračnom tábore a 
pripomínajúcej hrôzu holo-
kaustu.

Podľa ministra Kamenic-
kého bolo na výstavbu mú-
zea vyčlenených celkom  7,5 
mil. eur. On sám verí, že mú-
zeum budú navštevovať naj-
mä žiaci a budú vychovávaní 
k  tomu, aby sa táto smutná 
časť našej histórie nikdy ne-
zopakovala. Rekonštrukcia 
Múzea holokaustu trvala  od 
roku 2009. Celý objekt sa 
skladá z piatich obnovených 
dobových barakov a tento 
rok sa použili finančné pros-
triedky na barak číslo 2.

Témou novootvoreného 
baraku  sú tábory, strediská a 
getá na celom území Sloven-
ska vrátane okupovaných na 
južnom Slovensku. Detail-
ne sa zameriava aj na Židov 
v tzv. 6. robotnom prápore a 
na perzekúcie, ktoré sa diali 
na Slovensku v období ho-

lokaustu, ako v  Kremničke 
či Nemeckej. Riaditeľ Židov-
ského múzea Slovenského 
národného múzea Pavol 
Mešťan hovorí:  „My sme 
tu na paneloch zvýraznili 
jednotlivé getá, ktoré boli 
na celom území Slovenska. 
Čiže to neboli len tri zberné 
tábory, to boli zberné tábory 
už v  takmer každom meste, 
lebo v každom meste žili Ži-
dia. Bolo treba ich sústrediť 
pred deportáciami.“

Súčasťou baraku č.2   je i 
Pamätník - spomienková 
miestnosť. Podľa Pavla Meš-
ťana tu návštevníci   nájdu 
pietny priestor, kde si môžu 
vypočuť čítané mená depor-
tovaných Židov z  fašistické-
ho Slovenského štátu. Mužov, 
žien, detí, starcov a v  akom 
veku išli na smrť. Zmysel 
spočíva v  tom, že každý, kto 
tam vstúpi, by si mal uvedo-
miť tragické následky vojno-
vého režimu na Slovensku.

Ministerka Laššáková 
poznamenala: „Ak sa ešte 
stále nachádzajú u  nás po-
chybovači, ktorí neveria, že 
sa na Slovensku holokaust 
stal, odporúčam navštíviť 
expozíciu holokaustu v  Se-
redi, odporúčam prečítať si 
niektoré panely.“   Napokon 
dodala:  „Snáď potom zdra-
vý rozum zvíťazí a  poznat-
ky o  našej histórii sa lepšie 
vštepia do vedomostí pochy-
bovačov.“      Iveta tóthová 

Múzeum holokaustu slávnostne 
otvorilo  poslednú časť svojej expozície 
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Na prvé zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v tom-
to roku, konané 13. februára, 
predložil poslancom  náčel-
ník Mestskej polície v Seredi 
Ladislav Fabo informatívnu 
správu o činnosti Mestskej 
polície počas roka 2019.  

Celoročnú prácu prísluš-
níkov MsP poslanci vysoko 
ocenili a vyjadrili celému od-
deleniu poďakovanie za ich 
nasadenie, rýchlosť pri od-
haľovaní priestupkov, všíma-
vosť a kontrolnú činnosť.  Ob-
čania často ani netušia, čo ob-
sahuje práca príslušníka MsP 
a nezriedka sú terčom kritiky. 
Vidieť policajta v aute totiž 
neznamená, že iba jazdia 
po meste. Nasledujúce riad-
ky vám dokážu, že policajti 
denne riešia rôzne prípady 
a okrem toho majú v náplni 
práce mnoho dôležitých čin-
ností v meste.

Výkon služby v Seredi vy-
konáva 16 príslušníkov MsP 
(vrátane náčelníka a zástup-
cu náčelníka), z toho: hliad-
ková služba – 10 príslušníkov 
MsP, operačná služba – 4 prís-
lušníci MsP. V priebehu sledo-
vaného obdobia odpracovali 
príslušníci pri zabezpečovaní 
verejného poriadku v rámci 
plnenia mimoriadnych úloh 
3070 h práce nadčas, čo pred-
stavuje v priemere 16 h na 
jedného príslušníka mestskej 
polície za mesiac. V súvislos-
ti s výkonom služby hliadky 
mestskej polície za rok 2019 
prejazdili na troch služob-
ných vozidlách celkom 52695 
km, čo v priemere na 12-ho-
dinovú službu vychádza 72,18 
km.

Záchrana ľudských životov
Príslušníci MsP počas roka 
zachraňovali ľudské živo-
ty. V  mesiaci máj zabránili 
mužovi ukončiť svoj život 
skokom z mosta do rieky Váh. 
V  mesiaci jún na autobusovej 
stanici vďaka profesionálne 
poskytnutej prvej pomoci za-
chránili život mužovi, ktorý tu 
skolaboval.

Odhalené prípady
Z  výsledkov práce prísluš-
níkov MsP náčelník L. Fabo 
vyzdvihol niekoľko prípadov. 
Vo februári minulého roka na 
základe oznamu od občana po-
licajti okamžite zadržali muža, 
ktorý na ulici D. Štúra prepi-
chol pneumatiky na osobnom 
motorovom vozidle.

  V  mesiaci marec v  súčin-
nosti s  OO PZ zadržali vodiča, 
ktorý riadil vozidlo pod vply-
vom alkoholu. Hliadka MsP 
predmetné motorové vozidlo 
spozorovala a na základe do-
hľadania na kamerovom sys-
téme následne vodiča prena-
sledovala a  po zadržaní odo-
vzdala príslušníkom OO PZ, 
ktorí vec prevzali do šetrenia.

Ďalší zásah, ktorý stojí za 
povšimnutie, bol v  máji, kedy 
prijala MsP Sereď oznam od 
občana, ktorý upozornil, že po 
Mlynárskej ulici nesie muž 

uzamknutý bicykel. Hliadka 
osobu spozorovala na hrádzi, 
ako sa schováva v trávnatom 
poraste i s bicyklom. Muž od-
mietol podať vysvetlenie aj 
preukázať totožnosť a  kládol 
aktívny odpor. Na mužovi boli 
použité donucovacie pros-
triedky, nasadené putá a  bol 
prevedený na OO PZ, kde sa 
priznal ku krádeži bicykla.

  Ďalší kradnutý bicykel bol 
vypátraní po upozorní obča-
na, že na ul. Cukrovarská v 
obytnom bloku č. 145 spí na 11. 
poschodí bezdomovec. Hliad-
ka MsP na mieste spozorova-
la osobu, ktorá bola dôvodne 
podozrivá z krádeže bicykla. 
Hliadka MsP osobu zaistila a 
predviedla na útvar MsP Sereď 
za účelom podania vysvetle-
nia vo veci priestupku proti 
majetku. Predmetný bicykel 
bol nájdený a  odovzdaný ma-
jiteľovi.

 Úspešné bolo aj pátranie po 
mopede v  októbri 2019, kedy 
zamestnanec mesta oznámil 
krádež mopedu v areáli zá-
mockého parku. Páchateľ na 
mopede unikol zadnou brá-
nou, po hrádzi, smerom na ul. 
Topoľová. Kamerovým systé-
mom operátori moped spo-
zorovali na hrádzi, na ktorom 
muž unikal. Hliadka MsP oso-
bu zadržala pri Váhu. Moped 
bol vrátený majiteľovi. Zaují-
mavosťou je, že páchateľ nie je 
držiteľom vodičského opráv-
nenia a v čase vedenia mope-
du bol pod vplyvom alkoholu. 
V tejto veci začalo šetrenie OO 
PZ Sereď.

  To, že kamerový systém je 
nápomocný pri práci polície, 
svedčí aj prípad, kedy v  de-
cembri službukonajúci operá-
tor kamerového systému spo-
zoroval na Námestí republiky 
muža, ktorý podľa popisu zod-
povedal popisu osoby -muža, 
ktorý mesiac predtým okradol 
staršiu pani o 60,- € podvod-
ným konaním – vydával sa 
za zamestnanca elektrární. 
Hliadka MsP osobu zastihla na 
ul. Spádová a odovzdala OO PZ.

  V  posledný deň roku 2019 
oznámila občianka krádež 
uzamknutého bicykla, ktorý 
jej odcudzil neznámy páchateľ 
v čase medzi 6.55 – 8.30 h zo 
stojiska na odkladanie bicyk-
lov pri kostole. Na mieste zo-
stal iba precvaknutý zámok. V 
čase o 10.15 h hliadka MsP spo-
zorovala a zaistila predmetný 

bicykel a vrátila majiteľke.

Priestupky a udelené 
pokuty
Príslušníci MsP Sereď v  roku 
2019 zaevidovali 3849 priestup-
kov  a v blokovom konaní 
uložili 3435 pokút v celkovej 
výške 125.190,- €. Z celkových 
priestupkov bolo zistených 
1508 prípadov kamerových 
systémom, 1993 vlastnou 
činnosťou a  348 na základe 
oznamov od občanov. Z  toho 
bolo napríklad 15 priestup-
kov   za znečistenie verejného 
priestranstva, 13 priestupkov 
za rušenie nočného kľudu, 34 
priestupkov za parkovanie 
na zeleni, 17 priestupkov za 
parkovanie na chodníku, 67 
priestupkov dostali neporiad-
ni psíčkari, 14 priestupkov bolo 
za vjazd do jednosmerky, 131 
priestupkov   za státie na vy-
hradenom parkovisku atď. Pre 
zaujímavosť: polícia použila 
v  280 prípadoch na vozidlách 
tzv. papuču. Najviac priestup-
kov spáchali muži vo veku od 
41 do 50 rokov,  podľa času ich 
najviac bolo spáchaných od 
9.00 do 12.00 h a  podľa rozde-
lenia na mesiace ich najviac 
bolo v mesiaci marec.

Najväčšiu položku z  prie- 
stupkov, a  to 2992, bolo ude-
lených vodičom nákladných 
vozidiel za porušenie zákazu 
vjazdu. Z toho 1400 x bolo poru-
šenie zistené priamo na mies-
te a  1592 x prostredníctvom 
kamery. Suma za pokuty činila 
110  515,- €. Zákaz najviac po-
rušili slovenskí vodiči, na dru-
hom mieste to boli Poliaci, na-
sledovali Ukrajinci, Česi a Ma-
ďari. Ako výhovorku mali naj-
častejšie nevšímavosť a že ich 
na cestu naviedla navigácia. 
 Verejný poriadok

 V hodnotenom období bolo 
mestskou políciou na úseku 
verejného poriadku zistených 
a zaevidovaných celkom 163 
priestupkov. Išlo najmä o psíč-
karov, nakladanie s odpadom, 
porušenie zákazu fajčenia, 
poškodenie majetku, znečis-
tenie verejného priestranstva 
či zisťovanie nepojazdných 
vozidiel.

 V neposlednom rade sa po-
licajti denne stretávajú s bez-
domovcami, kontrolujú ich a 
upozorňujú na dodržiavanie 
poriadku.

 K činnosti MsP patrí aj mo-
nitorovanie výtlkov, poško-

dených dopravných značiek, 
potreby opilovania stromov 
a kríkov, nefunkčné verejné 
osvetlenie či nelegálne rozko-
pávky.
 Kontroly vykonávané MsP
V  rámci výkonu služby hliad-
ky okrem iného vykonávali aj 
kontrolu objektov ako škôlky, 
školy, kaštieľ, trhovisko, gará-
že, parkoviská, obytné bloky a 
iné verejné priestranstvá za-
merané na ochranu verejného 
poriadku, občianskeho spolu-
nažívania a majetku. V priebe-
hu sledovaného obdobia bolo 
vykonaných 7  050 cielených 
kontrol.

Počas sledovaného obdobia 
(s výnimkou prázdnin, sviat-
kov a víkendov) policajti vy-
konávali aj dohľad na priecho-
doch pre chodcov v blízkosti 
škôl. Celkovo to bolo 179-krát.

Spolupráca s inými orgánmi 
a organizáciami
  MsP v hodnotenom období 
spolupracovala s inými orgán-
mi a organizáciami celkom 
v  321 prípadoch:   s Mestským 
úradom Sereď 68 x (civilná 
ochrana, asistencia, doručenie 
písomností), s Okresným sú-
dom Galanta 36 x (doručenie 
súdnej písomnosti, zistenie 
pobytu), s Exekútorským úra-
dom 14 x (doručenie úradných 
písomností), s HaZZ Sereď 20 x, 
s RZP 13 x, s RVPS Galanta 2 x, 
so ŽSR 2 x a s Policajným zbo-
rom 166 x.

 Mestská polícia zabezpeču-
je každoročne aj verejno-kul-
túrne akcie ako napr. Verejné 
zhromaždenie obyvateľov, 
streetball na Nám. slobody, 
Beh pre zdravie, burzy vete-
ránov, slávnostný akt klade-
nia vencov UNPROFOR, Míľa 
pre mamu, rybárske preteky, 
cyklistické preteky, Seredský 
hodový jarmok, koncerty v 
amfiteátri, dozory parkovísk, 
Vatafest a iné.

Zabezpečovanie činnosti 
PCOO
Mestská polícia za sledova-
né obdobie celkovo chránila 
41 objektov, a  to 13 podni-
kateľských objektov, 17 škôl 
a škôlok, 9 objektov v majetku 
mesta a mestských organizá-
cií a  2 rodinné domy. V  tejto 
súvislosti bolo vykonaných 
254 výjazdov za rok. Za pre-
nájom vysielacích zariadení 
bolo vyfakturovaných cel-
kom 18 326,96 €. Narušenie 
objektov nebolo zaznamena-
né ani raz.
 
Preventívna činnosť
Mestská polícia počas roka 
vykonáva aj preventívnu čin-
nosť v školách a škôlkach na 
rôzne témy ako bezpečne na 
cestách, bezpečne na bicyk-
li, šikana, zvládanie emócií, 
zábavná pyrotechnika, ob-
chodovanie s  ľuďmi či rôzne 
druhy závislostí. Mestská po-
lícia zorganizovala pre deti 
denný letný tábor, Deň detí či 
futbalový turnaj.

   Iveta tóthová

Z činnosti Mestskej polície 
v uplynulom roku

Trnavský samosprávny kraj 
už po druhýkrát spúšťa par-
ticipatívny rozpočet, ktoré-
ho cieľom je podporiť dobré 
nápady z celého regiónu.  Ak 
máte nápad, ako zlepšiť svo-
je okolie, alebo by ste chceli 
skvalitniť život a prostredie 
v Seredi, neváhajte sa podeliť 
o vaše nápady. Trnavský sa-
mosprávny kraj vyčlenil na 
občianske a komunitné pro-
jekty v rámci druhého roč-
níka participatívneho roz-
počtu finančné prostriedky v 
celkovej výške 250 tisíc eur.

  O tom, ktoré projekty 
získajú financie na realizá-
ciu plánov, spolu rozhodnú 
obyvatelia kraja  v online 
hlasovaní  po tom, ako všet-
ky projektové zámery budú 
verejne prezentované žiada-
teľmi na tzv. deliberatívnych 
fórach v okresných mestách. 
Aktuálne prebiehajú prvé 
stretnutia po celom kraji, na 
ktorých zástupcovia TTSK 
v spolupráci s občianskym 
združením Utopia poskytujú 
záujemcom všetky potrebné 
informácie.

 Do prvého ročníka partici-
patívneho rozpočtu sa minu-
lý rok zapojili žiadatelia s cel-
kovo 89 projektami, z ktorých 
úspešných bolo 61. Za Sereď 
bolo úspešné  OZ Mám rád 
cyklistiku s projektom vybu-
dovať na území mesta nové 
cyklostojany a  jeden nový 
servisný stojan pre bicykle. 

Druhým úspešným žiadate-
ľom bolo OZ Priestor, ktoré si 
zobralo za cieľ spojiť komu-
nitu mladých umelcov, sa-
mosprávu a laickú verejnosť, 
aby spoločnými silami pri-
niesli nový život verejným 
priestorom v Seredi.

Participatívny rozpočet je 
jeden z krokov, ktorým Tr-
navský samosprávny kraj 
vťahuje svojich obyvateľov 
do diania v ich okolí a dáva 
im možnosť rozhodovať o 
tom, ktoré zámery a nápady 
sa budú v župe realizovať. 
Všetky potrebné informá-
cie sú dostupné na strán-
ke www.tvorimekraj.sk.

Harmonogram termínov: 
Verejné stretnutia (1. kolo): 
informačné stretnutia boli 
v termíne 
–  07.01.2020 – 11.02.2020
Stanovenie deliberačných 
kritérií –  25.02.2020
Podávanie projektov žiada-
teľmi –  06.03.2020
Verejné stretnutia (2. kolo): 
prezentácia + deliberácia 
projektov –   01.04.2020 – 
22.04.2020
Hlasovanie o projektoch –   
30.04.2020 – 13.05.2020
Zverejnenie výsledkov roz-
hodovania –  20.05.2020
Realizácia projektov –   
01.06.2020 – 22.11.2020
Vyúčtovanie projektov do 
14.12.2020

   Iveta tóthová

Tento rok sa konal v  poradí 
už osemnásty ples združenia 
TJ Rozkvet, už tradične na 
Lodenici v  Šintave, ale v  ne-
tradičný deň, v  piatok 17. 1. 
2020. Podujatie otvorila Anka 
Smolenová, ktorá sa posta-
rala spolu s výborom TJ Roz-
kvet o zorganizovanie plesu. 
Privítala hostí a  odovzdala 
slovo Ferkovi Jelšicovi, dl-
horočnému predsedovi TJ 
Rozkvet, ktorý predsedníc-
ku štafetu po dlhých rokoch 
odovzdal novozvolenému 
predsedovi Michalovi Hanu-
sovi. Ferko taktiež všetkých 
prítomných privítal, poprial 
skvelú zábavu. V  poradí tre-
tí sa prihovoril Michal Ha-
nus, ktorý poďakoval Ferkovi 
Jelšicovi za jeho dlhoročnú 

prácu predsedu, poďakoval 
celému výboru organizácie, 
za ich prácu, angažovanie 
sa, ako aj všetkým členom 
TJ Rozkvet a poprial prítom-
ným dobrú zábavu. Nasledo-
val prípitok a mohlo sa začať 
veseliť. O  skvelú zábavu sa 
pre prítomných 74 hostí, čle-
nov i  nečlenov organizácie, 
postaral pán Račák. A  veru, 
zábava to bola skvelá. Nebola 
núdza o chutné jedlo, výbor-
né pitie a  bohatú tombolu. 
Niet divu, že zábava pokra-
čovala až do skorého rána. 
Výbor TJ Rozkvet ďakuje 
všetkým za účasť a  už teraz 
sa teší na devätnásty ročník, 
ako aj na akcie, organizované 
v roku 2020.

MIchaL hanus

Seredčania majú opäť 
možnosť získať financie 
z participatívneho rozpočtu 
Trnavského kraja

Rozkveťáci plesali 
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Vedeli ste, že niekedy nemu-
síte cestovať za cudzou kultú-
rou, ale kultúra príde za vami? 
Žiaci ZŠ Jana Amosa Komen-
ského sa o  tom presvedčili už 
druhýkrát. Aj tento rok sa naša 
škola zapojila do projektu Edu-
cate Slovakia zastrešovaného 
medzinárodnou študentskou 
organizáciou AIESEC. 

Projekt bol zameraný na 
zlepšenie interkultúrneho po-
rozumenia a globálneho zmýš-
ľania prostredníctvom moder-
ného neformálneho vzdeláva-
cieho programu. Počas jedné-
ho týždňa (10.-14. 2. 2020) osem 
lektorov, vysokoškolských štu-
dentov, z  Indonézie, Taiwanu, 
Mexika a  Turecka viedlo pre 
našich žiakov na prvom aj dru-
hom stupni prednášky a inte-
raktívne workshopy o  svojich 
krajinách v anglickom jazyku. 
Prostredníctvom týchto ho-
dín a za aktívneho používania 
angličtiny žiaci mali možnosť 
rozvíjať nielen zručnosti v  ko-
munikácii v  cudzom jazyku, 
ale aj sebareflexiu a toleranciu 
k rozmanitosti.

Keďže sa naši žiaci zoznámi-
li s kultúrou, životným štýlom 
a  tradíciami v  uvedených kra-
jinách, nechceli sme ani my 
v ničom zaostať. Spolu so žiak-
mi sme im ukázali mesto Sereď, 
v  Mestskom múzeu sa dozve-
deli o našej bohatej minulosti, 
prezreli si expozície a v Múzeu 
holokaustu im prednášajúci 
priblížili jednu z  najtemnej-
ších etáp vo svetovej histórii.

S  ľudovými piesňami a  slo-
venským krojom sa mali mož-
nosť zoznámiť v  posledný deň 
pobytu nielen v našej škole, ale 
aj na Slovensku. Pani učiteľka 
Mgr. Eliášová pre nich so žiak-
mi pripravila krátky program 
nesúci sa v  duchu slovenskej 
folklórnej tradície. Poďakovať 
sa za medzinárodnú spoluprá-
cu prišiel aj zástupca primáto-
ra Bc. Ľubomír  Veselický, ktorý 
v  mene mesta Sereď lektorom 
odovzdal darčeky a  spomien-
kové predmety. 

Niekoľko reakcií našich žia-
kov na vydarený projekt:

„Mne sa najviac páčilo všet-
ko!“ (Markus, 3.C)

 „Educate bol veľmi dobrý. 
Mohlo by to byť viackrát. Bola 
to super angličtina a  som rád, 
že prišli až z  Taiwanu na Slo-
vensko. Najviac sa mi páčilo, 
ako sme robili aktivity. Bol to 
najlepší týždeň.“ (David, 4.A)

 „Som rada, že sú tu lektorky, 
pretože sa naučíme iné zvyky 
a tradície. Vedia iba po anglicky 
a  my im niekedy nerozumie-
me, ale potom pochopíme, o čo 
ide.“ (Nina, 5.A)

„Na týchto hodinách som sa 
dozvedela veľa vecí o  Turecku 
a Mexiku a naučila som sa lep-
šie komunikovať po anglicky. 
Dúfam, že lektori prídu aj na 
budúci rok.“ (Zuzka, 6.C)

 „Tento projekt sa mi páči. Je 
veľmi dobré, že môžeme spo-
znávať aj iné krajiny a  nemu-
síme ani cestovať. Rozvíjame 
si angličtinu a zdokonaľujeme 

sa v komunikácii s cudzincami. 
Určite by som v  tomto projek-
te pokračovala naďalej, pretože 
nám to pomôže pri učení sa an-
gličtiny. Môžeme sa tu hrať hry 
v cudzom jazyku, je to zábavné 
a náučné.“ (Monika, 7.C)

„Vďaka tomuto týždňu som 
sa dozvedela niečo nové o Me-
xiku a Turecku. Taktiež som si 
rozšírila slovnú zásobu a  pre-
cvičila svoju angličtinu.“ (Miš-
ka, 8.C)

„Angličtinu môžeme využiť 
viac v  praxi. Spoznáme nové 
kultúry. Získame nové poznat-
ky o  veciach, ktoré sme neve-
deli. Trénujeme si výslovnosť 
a schopnosť zapojiť sa do kon-
verzácie. Využívame všetky 
svoje poznatky.“ (Nina, 9.B)

A  ako vnímali našu školu a 
žiakov niektorí lektori? Tu sú 
ich reakcie:

Phoebe z  Taiwanu:  „Som 
veľmi rada, že som mohla učiť 
v  takej peknej škole. Budova 
školy je veľmi pekná a  deti sú 
milé. Škola a žiaci mi budú chý-
bať. Ďakujem za vzácne spo-
mienky, ktoré mi navždy zosta-
nú v pamäti.“

Liang z  Taiwanu:  „Najskôr 
by som sa chcela poďakovať 
učiteľom a  žiakom za to, že 
k  nám boli takí milí. Žiaci sú 
aktívni a  vidím, ako veľmi sa 
snažia, keď mi chcú niečo vy-
svetliť. Veľmi si vážim to, ako so 
mnou spolupracovali. Učitelia 
k nám boli milí, o všetko sa po-
starali a  pripravili nám skvelé 

prehliadky. Je pre mňa pocta, 
že tu môžem robiť dobrovoľní-
ka a táto skúsenosť bude pre 
mňa nezabudnuteľná. Vašu 
školu som si veľmi obľúbila 
a ďakujem za všetko. Budete mi 
chýbať.“

Batuhan z  Turecka:  „Táto 
škola sa mi veľmi páči. Žiaci 
nám rozumejú a dokážu s nami 
komunikovať. Učitelia sú milí 
a  zodpovední. Musím povedať, 
že žiaci na Slovensku hovoria 
po anglicky lepšie ako žiaci 
v Turecku.“

Carlos z  Mexika:  „Myslím 
si, že táto škola je veľmi dobrá. 
Žiaci sa veľmi snažili rozumieť 
nám. Deti aj učitelia k nám boli 
veľmi milí a  priateľskí. Žiaci 
majú dobrú úroveň angličtiny, 

ale musia byť v cudzom jazyku 
sebavedomejší.“

Chan z  Indonézie:  „Toto je 
môj posledný týždeň na Slo-
vensku a  som rada, že som ho 
strávila práve tu. Škola je veľmi 
pekná a páči sa mi na nej všet-
ko. Ďakujem za vrelé privítanie, 
veľmi si to vážim. Každý bol 
k nám veľmi milý. Veľmi sa mi 
páčila prehliadka Múzea holo-
kaustu. Ďakujem za všetko, čo 
ste pre nás urobili.“

Minnie z  Taiwanu:  „Ďaku-
jem tejto škole za príležitosť 
prísť sem a  predstaviť deťom 
moju krajinu. Škola je super, 
nemá žiadne negatíva. Učite-
lia a  žiaci sú veľmi milí. Tento 
týždeň je môj posledný na Slo-
vensku a taktiež najlepší. Je to 
to najlepšie ukončenie mojej 
cesty ako dobrovoľníčky. Dú-
fam, že na deti čaká iba tá naj-
lepšia budúcnosť. Decká, ste 
super, verte vo svoje schopnosti 
a dúfam, že sa niekedy ešte uvi-
díme!“

Týždenný projekt sme ukon-
čili spoločnou fotkou a  lekto-
rom popriali šťastnú cestu do-
mov.

Ďakujeme Rodičovskému 
združeniu Amosko za finanč-
nú podporu projektu, vedeniu 
školy a  učiteľkám anglického 
jazyka za prípravu a realizáciu 
projektu, mestu Sereď za spo-
mienkové predmety. Už teraz 
sa tešíme na 3. ročník úspešné-
ho projektu Educate Slovakia 
na našej škole. 

         Mgr. Lenka ostrížová 

Už v 17.storočí boli plesy dôle-
žitou súčasťou spoločenského 
diania. Bohato prestreté stoly 
mali podľa tradície zabezpečiť 
hojnosť a prosperitu v nadchá-
dzajúcom roku a zároveň boli 
protikladom k blížiacemu sa 
pôstu. Plesovú sezónu v Seredi 
oficiálne otvoril XXVI. Mestský 
reprezentačný ples, ktorý sa ko-
nal v sobotu 18. januára v Dome 
kultúry. Krásne oblečené dámy  
sprevádzané elegantnými pán-
mi zaplnili estrádnu sálu v ten-
to nezabudnuteľný večer do po-
sledného miesta. Organizátori 
už niekoľko dní vopred pripra-
vovali priestory Domu kultúry, 
aby všetko vyzeralo nádherne 
a  každý sa počas večera cítil 
ako v  rozprávke.   Prípravy na 
ples ale začínajú niekoľko me-
siacov vopred a  za výslednou 
podobou podujatia stojí veľa 
práce, organizácie, ale aj nadše-
nia a optimizmu. Myslieť treba 
nielen na výzdobu, občerstve-
nie, ale aj na účinkujúcich. Vý-
sledok však stál zato. Úvodného 
slova sa ujal primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi, ktorý 
všetkých srdečne privítal a po-

prial hosťom príjemnú zábavu. 
Podľa jeho slov  je ples milým 
spoločenským podujatím, na 
ktorom sa v dnešnej uponá-
hľanej dobe stretnú priatelia či  
známi, na chvíľku si oddýchnu 
a zabavia sa.

Celým slávnostným veče-
rom sprevádzal herec, spevák 
a  moderátor Michal Domon-
koš. Ples začal speváckym 
vystúpením Natálie Kóšovej, 
rodenej Seredčanky. Oslovili 
sme ju s otázkou, ako sa jej na 
plese v  rodnom meste vystu-

povalo:    „Ples v Seredi muzi-
kálovou piesňou otváram už 
tretí rok, čo ma úprimne veľ-
mi teší. Vždy tu človek stretne 
mnohé známe tváre. Musím 
sa priznať, že ples v Seredi sa 
mi páči najviac a to spievam 
každý rok na 6-7 plesoch po 
Slovensku. Navyše spolu s Mi-
chalom Domonkosom máme 
vždy polhodinový blok, kde 
spievame a zabávame ľudí. 
Minulý rok to bola Pomáda 
show a tento rok Legendárne 
duety. A ľudia v Seredi sa radi 

bavia, preto sa sem vždy te-
ším. Takže ako sa mi spievalo? 
Najlepšie! Vždy je tam dobrá 
atmosféra, skvelí ľudia a pocit, 
že som doma.“

Ďalšími účinkujúcimi bola 
skupina The ShellDoves, My-
javská cimbalovka,   tanečník 
Marek Kulas z  TK Welcome, 
akrobatická show a  o  hudob-
nú produkciu sa postaral DJ 
Miro. Na pódium  vystúpila aj 
speváčka Zuzana Szpevár, kto-
rú si možno niektorí pamäta-
jú aj ako účinkujúcu zo súťaže 
The VOICE Česko Slovensko. 
Zuzana je častým hosťom 
najmä galantských spoločen-
ských udalostí.

 Ako to už na plesoch býva, 
nechýbalo ani občerstvenie,   
fotobúdka a samozrejme boha-
tá tombola, kde medzi prvými 
troma cenami bol LED televí-
zor, plynový záhradný gril či re-
tro bicykel. Hostia sa zabávali 
takmer celú noc a nálada bola 
vynikajúca. A to bolo cieľom or-
ganizátorov, ktorí boli s celým 
spoločenským podujatím nad-
mieru spokojní.

          Iveta tóthová

Educate Slovakia 2020 
na ZŠ Jana Amosa Komenského

XXVI. reprezentačný
ples mesta Sereď



seredské novinky 7

Pred ostatným slávnostným 
odovzdávaním ocenení mesta 
Sereď  23.1.2020  som sa pokúšal 
zistiť, aká stará je tradícia oce-
ňovania občanov. V  dostupnej 
a aktuálne preukázateľnej his-
tórii je to  rok 2000.

  O  niekoľko dní sa mi   úpl-
nou náhodou dostal do rúk do-
kument uložený v  Mestskom 
múzeu.     Ocenenie Karola Ba-
cílka mestom Sereď z roku 1946. 
Pre pamätníkov, ale najmä pre 
ľudí neskôr narodených dovo-
lím si zacitovať údaje o Karolo-
vi Bacílkovi z wikipédie.

„Karol Bacílek, po česky Ka-
rel Bacílek (* 12. október 1896, 
Choťánky – † 19. marec 1974, 
Bratislava), bol slovenský po-
litik a verejný činiteľ českého 
pôvodu.  Bacílek bol vyučeným 
strojným zámočníkom. Čle-
nom KSČ bol od jej založenia v 
roku 1921, počas prvej repub-
liky, od roku 1924 pôsobil ako 
komunistický funkcionár na 
Slovensku. V rokoch 1939-43 bol 
v emigrácii v Sovietskom zvä-
ze. V roku 1943 sa vrátil na cez 

Poľsko na Slovensko a v roku 
1944 sa zúčastnil Slovenského 
národného povstania. V tom 
čase sa stal tajomníkom sekre-
tariátu Komunistickej strany 
Slovenska. Po vojne a komu-
nistickom prevrate zastával 

významné politické funkcie 
na Slovensku: Od mája 1950 do 
septembra 1951 bol predsedom 
Zboru povereníkov, v rokoch 
1951-1952 bol ministrom štát-
nej kontroly, 1952-1953 minis-
trom národnej bezpečnosti, 

1953-1963 prvým tajomníkom 
ÚV KSS. Aktívne sa podieľal 
na nezákonnostiach a poli-
tických procesoch v päťdesia-
tych rokoch. V roku 1963 bol 
odvolaný zo všetkých vyšších 
funkcií; členom ÚV KSS a ÚV 
KSČ ostal ešte do roku 1966, 
poslancom Národného zhro-
maždenia a SNR ostal ešte do 
roku 1964.“

Citovaný text   o  aktívnej 
účasti Karola Bacílka na po-
litických procesoch by bol   
v  roku 1960 nezverejniteľný, 
pretože po roku 1950 likvi-
dovala komunistická strana 
práve   svojich najoddanej-
ších   (Vladimír Clementis, Ru-
dolf Slánský, Viliam Žingor,   
Ladislav Nosák,  Samuel Bibza).

Preto udelenie čestného ob-
čianstva  mesta Sereď  Karolovi 
Bacílkovi môžeme dnes s  veľ-
kým časovým odstupom vní-
mať iba ako akt úzko naviazaný 
na politický status oceneného 
so všetkým, čo k  tomu v  roku 
1946 patrilo.

    ĽuBoMír veseLIcký

Hádzanársky klub Slávia Sereď 
oznamuje rodičom a deťom, 
ktoré sa chcú v druhom polro-
ku školského roku 2019/2020 
venovať tomuto dynamic-
kému športu,   že nás môžu 
navštíviť  v utorok až piatok 
od 15.00 v ŠH OA Kukučínova 
ul., alebo sa môžu prihlásiť 
u Mgr. Milana Nováka, tel. 0904 
569 348.  

Radosť z  pohybu, noví pria-
telia, odbornosť trénerov, veľa 
športových zážitkov, spozná-
vanie nových miest a  krajín, 
vhodná voľnočasová aktivita.

 
 Príď si vyskúšať niečo 

nové, možno ťa to bude baviť.
    Hra je zábava!

Tradícia oceňovania

Pozvánka hrať hádzanú

V  prológu nezaškodí málo 
číselnej a  geometrickej sym-
boliky. Po 20-tich rokoch 
svojej existencie totiž začne 
jarmok v  prelomovom roku 
2020 písať novú kapitolu svo-
jej histórie. Tou najmarkant-
nejšou zmenou bude presun 
jarmoku z  pomyselného 
priesečníka ulíc Kostolná, 
Mlynárska a Školská do ima-
ginárneho trojuholníka Ná-
mestie slobody – park kaštie-
ľa – amfiteáter. Tou druhou, 
tiež nemenej podstatnou 
inováciou bude posun v sme-
re programovej a  obsahovej 
štruktúry. Ak sa doteraz nie-
sol jarmok viac-menej v ko-
merčnej atmosfére, od tohto 
roku bude akcentovaná tra-
dičná, historická a remeselná 
rovina. 

Park kaštieľa
Na stredovekom jarmoku  
budú môcť  v piatok a sobotu 
návštevníci obdivovať šer-
miarske a  lukostrelecké vy-
stúpenia, lovecké a  rytierske 
turnaje na koňoch, dobové 
ukážky zo života v  stredo-
veku, divadlá,  žonglérske 
programy, tradičné remeslá 
a  výstavu chovateľov domá-
cich zvierat.

Vínny festival bude situ-
ovaný do interiéru bastiónu 
a  jeho okolia. Milovníkom 
dobrého vínka v  kontex-
te historických priestorov 
kaštieľa bude ponúkať krá-
ľovský nápoj pätnásť vinár-
stiev z rôznych regiónov Slo-
venska. 

Námestie slobody
V  týchto priestoroch bude 
prebiehať počas troch dní 
konania jarmoku hlavný 
program a tu bude umiestne-
ná i občerstvovacia zóna. Ko-
merčných  predajcov nájdu 
záujemcovia o ich výrobky na 
Parkovej ulici a nám. SNP.

Mestský amfiteáter
V rámci aktuálneho v poradí 
už XXI. ročníka Seredského 
jarmoku by si návštevníci 
nemali nechať ujsť dva ex-
celentné hudobné večery 
v  mestskom amfiteátri. Tým 
prvým v poradí bude 26. júna 
dvojkoncert Gary Moore Tri-

bute band feat Jack Moore, 
Gary’s son a KISS forever 
band. V  sobotu 27. júna po 
prvýkrát zavíta do Serede le-
gendárna SARAGOSSA Band, 
ktorej nestarnúce disco hity 
Agadou, Rasta Man, Hands 
Up, Za – Za – Zabadak......... 
netreba hádam nikomu pred-
stavovať.   

26. jún 2020 – Mestský am-
fiteáter Sereď

Vstupné: predpredaj 9,90 €, 
na mieste 12 €

Gary Moore Tribute band 
feat Jack Moore, Gary’s son 
Jack Moore. Syn slávneho 
Gary Moora  po prvýkrát pri-
chádza na Slovensko.  Koncert 
je venovaný  Garymu Mooro-
vi, jednému z  najvšestran-
nejších gitaristov všetkých 
čias, s  ktorým jeho syn Jack 
Moore spoločne vystupoval 
mnoho rokov na koncertoch 
a festivaloch po celom svete. 

KISS forever band. Od roku 
2012 je kapela držiteľom  ofi-
ciálneho  titulu „No 1 Euro-
pean Kiss tribute band“ ako 
jediná tribute skupina KISS 
z Európy sa dostala do  finá-
le štyroch kapiel v Las Ve-
gas (USA), ktorú organizoval 
„KISS Monster Mini Golf“. 
Viac ako 200 kapiel po celom 
svete sa chcelo dostať do fi-
nále, ale iba 4 dostali šancu 
odletieť do Las Vegas, takže 
KISS Forever Band bola medzi 
2 americkými a 1 austrálskou 
tribute KISS. Kapela v  rámci 
svojho aktuálneho turné po 
Kanade, Japonsku a  Európe 
zavíta aj na Slovensko.

27. jún 2020 - Mestský amfi-
teáter Sereď

Vstupné: predpredaj 13 €, 
na mieste 16 €

SARAGOSSA BAND – vo 
svojom žánri jedna z  naj-
úspešnejších  popových 
skupín 70. a 80. rokov prerazi-
la na svetovej hudobnej scé-
ne v roku 1977,  pričom počas 
svojej kariéry predala 20 mi-
liónov hudobných nosičov. 
Má na konte viac ako dvadsať 
megahitov, bez ktorých sa ne-
zaobíde žiadna oldies show. 
Atribútom kvalitnej zábavy 
je fakt, že kapela na svojich 
koncertoch vystupuje zásad-
ne naživo. 

         frantIŠek čavojský

Aký bude SEREDSKÝ 
JARMOK v roku 2020?
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INVESTIČNé 
AKCIE 2019

Rekonštrukcia 35 stožiarov verejného osvetlenia 
na Šulekovskej ulici v hodnote 5 880 €

Oprava sedačiek v zasadačke mestského úradu v hodnote 6 450 €  
 a rekonštrukcia podlahy v hodnote 8 703,41 €.

Kompletná rekonštrukcia dvoch šatní pri javisku divadelnej sály v DK 
v hodnote 5 985,48 € 

Vybudovanie  chodníkov  a prístupovej komunikácie v MŠ Komenského 
v hodnote 23.915 € 

Urnová stena na cintoríne s 30 schránkami  v hodnote   4 500 €  bola prvým krokom 
vo výstavbe plánovaného kolumbária  Rekonštrukcia strechy ZŠ J. A. Komenského „B“  v hodnote  22 221,55  €.

Opravy a vymaľovanie stien obradnej miestnosti v hodnote 1 587 € a rekonštrukcia 
podlahy a renovácia pôvodných parkiet v hodnote 4 230 €

Rekonštrukcia vstupných priestorov do kina NOVA  vrátane maľovky stien a výmeny 
dverí  v hodnote 12 716,90 €

Energetika Sereď s.r.o., ktorá na základe zmluvy o nájme prevádzkuje aktíva 
spojené s výrobou a distribúciou tepla, teplej úžitkovej vody a pitnej vody 
v meste uskutočnila výmenu teplovodov. Projekt bol  spolufinancovaný 

Európskou úniou vo výške 2 397 806,- €
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Rekonštrukcia domu smútku v hodnote 9 639 €

 Renovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúry  - náklady 10 457  €   

Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične ZŠ J. A. Komenského 
v hodnote 26 782,69 €

Rekonštrukcia obidvoch sociálnych zariadení knižnice   5 536,50 €

Úprava interiéru  ZŠ J. A. Komenského a  prestavba triedy 
 z prostriedkov školy  v úhrnnej  hodnote 15 591 €

Rekonštrukcia budovy Špeciálnej základnej školy na Fándlyho ulici vrátane výmeny 
okien  v hodnote  41 880 €

Rekonštrukcia budovy mestského úradu - celkové náklady na stavebné práce 
vrátane prác naviac 359 494,22 €,  z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja bola 285 294,46 €, dotácia ŠR 33 564,05 €, vlastné zdroje 5% 16 782,03 € 

a vlastné zdroje NV 23 853,68 €

Rekonštrukcia a doplnenie zariadení kuchyne v ZŠ J. A. Komenského 
v hodnote 35 550 € 

Vybudovanie dopravnej signalizácie  na priechode pre chodcov 
na Cukrovarskej ulici  v hodnote   9 993,60 € 

Rekonštrukcia vzdušného vedenia VO   na Trnavskej ceste 
a Poľnej ulici 18 875,22 € 
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Mestské múzeum 

– Fándlyho fara 
v seredi

Ulica M. r. Štefánika 8
otVÁracIe hoDINY: 

oKtÓBer - aPrÍL: 
Ut–so:  900 - 1700 h., 

INFo: telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, 

e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac Marec 2020
stÁLe eXPoZÍcIe:

PrehIstÓrIa sereDsKÉho reGIÓNU
hraD ŠINtaVa

oBrÁZKY oDVIate ČasoM, VÝstaVa DoBoVÝch PohĽaDNÍc 
Zo ZBIerKY rastIsLaVa PetroVIČa

LaPIDÁrIUM s BaroKoVÝMI sochaMI V reNesaNČNeJ PIVNIcI
VÝstaVa tehÁL Zo ZBIerKY DUŠaNa IrsÁKa

LaPIDÁrIUM V MÚZeJNeJ ZÁhraDe s PILIeroM streDoVeKÉho 
KostoLa

 a s KaMeNNÝMI FraGMeNtMI Z hoteLoV LIchtNer a 
FrIŠtacZKÝ   

eXPoNÁt MesIaca:
 VoDoPIsNÉ MaPY Zo ZaČIatKU 20. storoČIa 

situačný plán záplavového územia, odvodu povodní, 
vnútorných vôd a ochranných hrádzí a južný profil ochranných 
hrádzí zjednoteného združenia na pravej strane Váhu a dolnej 

Dudvážskej doliny, 
mapy meraného územia sú od siladíc až po Kráľov Brod,

 dar do zbierky mestského múzea od Petra Gála zo serede
 

VÝstaVY: 
DotYKY s UMeNÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov
 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera –

 Kvetoňa od  13. 3. 2020 - 14. 4. 2020
srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy: 

13. 3. 2020 o 17.00 hod.

starÁ raDNIca V sereDI a toMascheKoVcI 
Výstava pri príležitosti 110. výročia seredskej radnice 

- od postavenia budovy
 podľa projektu staviteľa Jána tomascheka,

 vystavené sú historické dokumenty, fotografie, pohľadnice, 
knihy a výstrižky z novín z histórie radnice

 a seredských staviteľoch  tomaschekovcoch 
Výstava potrvá od 27. 3. 2020 – 30. 4. 2020

------------
eMaNUeL ŠKaPa – ateLIÉr

sLoVeNsKeJ orNaMeNtIKY V sereDI 
Výstava exponátov zo zbierky múzea do 30. 3. 2020

PoDUJatIa:
sereď a sereDČaNIa Vo FILMoVoM archÍVe

občianske združenie VoDNÝ hraD a Dom kultúry – Mestské 
múzeum v seredi

Vás pozývajú na mimoriadne premietanie v Kine NoVa
 v sobotu 7. marca 2020 o 14.00 hodine.

Na tejto akcii budú premietnuté historické zábery z filmových 
týždenníkov, ktoré zachytávajú v obraze mesto sereď, 

priemyselné závody, udalosti a ľudí, ako aj filmové zábery, 
kde sa sereď len spomína.

PrIPraVUJeMe:
1. – 2. aPrÍLa 2020 - VÝstaVU KrasLÍc a tVorIVÉ VeĽKoNoČNÉ 

DIeLNe
24. 4. – 16. 5. 2020 - VÝstaVU Z VÝtVarNeJ tVorBY LÝDIe 

BorÍKoVeJ JaNČoVIČoVeJ (rodáčky z Dolnej stredy),
 pri príležitosti 70. jubilea narodenia maliarky

v januári 2020  
Bohumír Baranovič  (1944), Anastázia Čáranová (1933), 
Anna Vránová (1961),
František Pinke (1949), Mária Boleslavová (1944), Marcel 
Mánik (1981), Marta Gregušková (1958), Miroslav Vadovič 
(1960), Estera Forrová (1937), Jozef Kapoš (1948)

vo februári 2020
Anastázia Miháliková (1942), Daniel Jankovič (1957), La-
dislav Boška  (1932), Ľudmila
Matejičková (1942), Vladimír Blažek (1955), Kristína Šim-
ková (1931), Mária Valentová (1952)
 
 česť Ich PaMIatke!

OPUSTILI NÁS:

Tohtoročné slávnostné odo-
vzdávanie 27. ročníku filmo-
vých cien Český lev sa bude 
konať 7. marca 2020 v Dvořá-
kovej sieni pražského Rudolfi-
na. Nominácie boli oznámené 
15. januára 2020.

  Medzi nomináciami na 
cenu Český lev bol aj film AM-
NESTIE. Podľa portálu Conti-
nental film ide príbeh troch 

rodín zasiahnutých komunis-
tickou perzekúciou, venuje aj 
vzbure väzňov v Leopoldove, 
ktorá si vyžiadala vojenský 
zákrok. Vzbure predchádzali 
široké amnestie Václava Hav-
la, ktoré udelil v januári 1990, 
len pár dní po svojom zvolení 
za československého prezi-
denta.

 V kategórii najlepší zvuk a 

najlepšia hudba, sú nomino-
vaní dvaja Seredčania: Viktor 
Krivosudský za najlepší zvuk 
vo filme Amnestia a Matúš Ši-
roký za najlepšiu hudbu tak-
tiež v uvedenom filme.

  Maroš Hečko, slovenský 
scenárista a hudobník na 
svojom facebookovom profi-
le napísal: „Rok začal dobre a 
AMNESTIE majú 7 nominácií 

na Českých levov, čo je za slo-
vensko-český film taký malý 
zázrak, lebo 6 nominácií je za 
remeslá od Slovákov. Gratulu-
jem všetkým priateľom: Jozef 
Jozef Luptak, Matus Siroky, 
Tomáš Juríček, Aďa Štrbová, 
Ana Geislerová, Karol Filo, To-
máš Berka, Maťo Beneš, Viktor 
Krivosudský. Bravo sk film!”

          Iveta tóthová

V  roku 2019 bolo v  kine NOVA 
premietaných 580 filmových 
predstavení s  počtom 28 626 
návštevníkov a  tržbou 131 821 
€ (nový rekord v tržbách). V no-
vembri a  decembri bola zre-
alizovaná modernizácia kina 

(laserový zdroj svetla a  nové 
plátno s  3D), oba mesiace sa 
stali najúspešnejšími v tržbách 
v  histórii kina. Ďakujeme na-
šim divákom za návštevu a te-
šíme sa na spoločné filmové zá-
žitky v roku 2020, ktorý začal lá-

maním rekordov filmom Sviňa.

TOP 10 2019
Názov - Počet divákov
Ľadové kráľovstvo 2 - 1755
Trhlina - 1479
Ako si vycvičiť draka - 1338

Avengers: Endgame - 1186
Šťastný nový rok - 1123
Ralph búra internet - 830
Snežný chlapec - 711
Vládkyňa zla 2 - 665
Leví kráľ - 585
Rodina Addamsovcov - 573

Na cenu Český lev 2020 sú nominovaní dvaja Seredčania

ROK 2019 v kine NOVA v číslach

Mesto sereď
so sídlom:   Mestský úrad Sereď, 

Námestie republiky  č. 1176/10, 926 01 Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta

o z n a m u j e, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

archIteKt Mesta sereď
 a. Náplň práce:
• Usmerňovať a konzultovať zámery investorov, zabezpečovať, 
pripravovať a spracovávať podklady pre obstarávanie, tiež 
vlastné vypracovanie koncepčných a strategických materiálov 
a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti 
územného plánovania, urbanizmu a architektúry
• Poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi 
mesta, mestskému zastupiteľstvu
• Zodpovedať za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská 
mesta k investičnej činnosti, pripravovať podmienky pre verejné 
obstarávanie architektonických, urbanistických a inžinierskych 
služieb, pripravovať materiály na rokovania mestského 
zastupiteľstva a jeho komisií
• Iniciatívne prinášať návrhy v oblasti územného plánovania, 
urbanizmu a architektúry
• Zabezpečovať stretávanie sa s občanmi a komunikáciu 
problematiky územného územia mesta v danej oblasti 
k verejnosti
• Vypracovávať záväzné stanoviská mesta Sereď k investičnej 
činnosti 
• Spolupracovať s odbornými oddeleniami Mestského úradu 
Sereď

B. Kvalifikačné predpoklady:   
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti urbanizmus a 
architektúry
• odborná prax minimálne 5 rokov po nadobudnutí 
vysokoškolského vzdelania
• autorizácia AA SKA  

c. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti:  
• znalosť a orientácia pri práci s územnými plánmi, znalosť 
legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, vyhláška č. 532//2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích 
podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii). 
• odborná spôsobilosť na obstarávanie ÚPD a ÚPP – výhodou

• manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, 
samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, schopnosť analyticky a 
koncepčne myslieť, riešiť konflikty, odborne argumentovať a 
vysvetľovať riešenú problematiku
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet, 
• práca – CAD 3D software výhodou 

D. Uchádzači  o pracovnú pozíciu predložia doklady: 
• žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
• motivačný list
• štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií 
o praxi a tvorbe v oblasti architektúry a územného plánovania
• koncepcia rozvoja mesta Sereď – vízie – minimálne na 2x A4
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre 
potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti

e. odmeňovanie: 
• funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

F.  Predpokladaný termín nástupu:   
• 1. polrok 2020, resp. dohodou

G. Miesto výkonu práce:  • Mestský úrad Sereď, Námestie 
republiky 1176/10

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s 
označením „hlavný architekt mesta sereď“ poštou na 
adresu: Mestský úrad sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 
926 01 sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu 
Mestského úradu v seredi  do 31.3.2020 vrátane do 12.00 
hod.

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači. 
Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho 
vzťahu poskytne mestu sereď údaje potrebné pre 
vyžiadanie výpisu z registra trestov. 
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PROGRAM KINA NOVA MAREC 2020
www.kinonova.sered.sk
PRE DETI: ĽADOVÁ SEZÓNA 
3 / Norm of the North: King 
Sized Adventure / 
1.3.2020 nedeľa 16:30 2D 
Cool partička je opäť v kinách! 
Animák. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

FANTASY ISLAND / Fantasy 
Island / 
1.3.2020 nedeľa 20:30 2D 
Ostrov snov sa v tropickom 
raji zmení na nočnú moru ... 
horor 
Hrajú: Michael Peña, Maggie 
Q, Lucy Hale, Austin Stowell, 
Michael Rooker. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

TEMPOS / Tempos / 
1.-2.3.2020 nedeľa 18:30 2D, 
pondelok 19:30 2D 
Príbeh Patrika „Rytmusa“ 
Vrbovského a jeho 30-ročnej 
rapovej kariéry. 
Hrajú: Patrik „Rytmus“ 
Vrbovský. 
SVK, 90 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: PARAZIT 
/ Gisaengchung / 
3.3.2020 utorok 19:30 2D 
Stretnutie dvoch odlišných 
svetov v originálnej čiernej 
komédií, ktorá vyhrala hlavnú 
ceny v Cannes a Oskary. 
Hrajú: Kang-ho Song, Yeo-
jeong Jo, Woo-sik Choi, So-
dam Park. 
KOR, 132 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

Eurokino: VOLAJ MAME! 
/ Ring mamma! / 
4.3.2020 streda 19:30 2D 
„Každý rodič chce počuť 
„Ďakujem” a každé dieťa zas 
„Prepáč.” 
SWE, 100 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

VPRED / Onward / 
5.-6.-7.-8.3.2020 štvrtok 19:30 
2D 
Dvaja elfskí teenageri na 
pozoruhodnej výprave, či vo 
svete zostalo aspoň kúsok 
mágie. Animák. 
USA, 112 min., ST, MP, vstupné 
2D 5€

PRE DETI: VPRED / Onward / 
6.-7.-8.3.2020 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 

Dvaja elfskí teenageri na 
pozoruhodnej výprave, či vo 
svete zostalo aspoň kúsok 
mágie. Animák. 
USA, 112 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€, 3D 6€

NEVIDITELNÝ / The Invisible 
Man / 
6.-7.-8.-9.3.2020 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D, pondelok 19:30 2D 
Už ma nikdy neuvidíš. A bude 
ta to bolieť ... 
Hrajú: Elisabeth Moss, Aldis 
Hodge, Storm Reid, Harriet 
Dyer, Oliver Jackson-Cohen. 
USA, 120 min., ČT, MP , 
vstupné 2D 5€

TEMPOS / Tempos / 
6.3.2020 piatok 19:00 2D 
Príbeh Patrika „Rytmusa“ 
Vrbovského a jeho 30-ročnej 
rapovej kariéry. 
Hrajú: Patrik „Rytmus“ 
Vrbovský. 
SVK, 90 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

SEREĎ A SEREDČANIA VO 
FILMOVOM ARCHÍVE / Sereď 
a Seredčania vo filmovom 
archíve / 
7.3.2020 sobota 14:00 2D 
Historické zábery z 
filmových týždenníkov, ktoré 
zachytávajú v obraze mesto 
Sereď 
SVK, 60 min., OR, MP, vstup 
ZDARMA

SVIŇA / Sviňa / 
7.-8.3.2020 sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Nezabiješ, nezosmilníš, 
nepokradneš. To u nás pre 
niektorých neplatí! 
Hrajú: Jozef Vajda, Marko 
Igonda, Dano Heriban, 
Gabriela Marcinková, Diana 
Mórová, Braňo Bystriansky, 
Szidi Tobiasz, Jakub Rybárik, 
Mária Schumerová, Dana 
Droppová, Petra Dubayová. 
SVK, 98 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

ŠEPOTY / Šepoty / 
10.3.2020 utorok 19:30 2D 
Už niekoľko storočí je to 
miesto známe záhadnými 
zmiznutiami ľudí, ktorí tam 
žili, alebo ho navštívili. 
Hrajú: Jevgenij Libezňuk, 
Henrieta Kecerová, Miroslav 
Bodoki, František Balog. 
SVK, 55 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

Eurokino: SYNONYMÁ / 
Synonyms / 
11.3.2020 streda 19:30 2D 
„Migračná satira” o mladíkovi, 
ktorý sa snaží nájsť svoju 
identitu ocenená Zlatým 
medveďom. 
Hrajú: Tom Mercier, Quentin 
Dolmaire, Louise Chevillotte. 
ISR, 123 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ 

BLOODSHOT / Bloodshot / 
12.-13.-14.-16.3.2020 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D, pondelok 
19:30 2D 
Vin Diesel sa v akčnom 
thrilleri podľa úspešného 
komiksu. 
Hrajú: Vin Diesel, Eiza 
Gonzalez, Sam Heughan, Toby 
Kebbell, Guy Pearce. 
USA, 109 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: ĽADOVÁ SEZÓNA 
3 / Norm of the North: King 
Sized Adventure / 
13.3.2020 piatok 17:00 2D 
Cool partička je opäť v kinách! 
Animák. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

3BOBULE / 3Bobule / 
13.-14.-15.3.2020 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D 
S veriteľmi a políciou na 
krku, za pomoci starých 
známych susedov začína 
séria komických omylov a 
nedorozumení 
Hrajú: Tereza Ramba, Kryštof 
Hádek, Lukáš Langmajer, 
Marián Roden, Miroslav 
Táborský, Braňo Deák, Michal 
Isteník. 
CZE, 120 min., OR, MP, vstupné 
2D 5€

PRE DETI: VPRED / Onward / 
14.-15.3.2020 sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Dvaja elfskí teenageri na 
pozoruhodnej výprave, či vo 
svete zostalo aspoň kúsok 
mágie. Animák. 
USA, 112 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€, 3D 6€

Eurokino: BEDÁRI / Les 
Misérables / 
15.3.2020 nedeľa 18:30 2D 
Špeciálna kriminálna jednotka 
na predmestí Paríža sa ocitne 
uprostred vojny gangov.
Hrajú: Damien Bonnard, 

Jeanne Balibar, Alexis Manenti, 
Djibril Zonga. 
FRA, 102 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FK: BIELY, BIELY DEŇ / 
Hvítur, hvítur dagur / 
17.3.2020 utorok 19:30 2D 
V odľahlom islandskom 
mestečku sa bývalý policajt 
vyrovnáva s tragickou smrťou 
svojej ženy a s jej tajným 
životom. 
Hrajú: Ingvar Sigurðsson, Ída 
Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir 
Snær Guðnason, Sara Dögg 
Ásgeirsdóttir. 
ISL, 109 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

V SIETI / V síti / 
18.3.2020 streda 19:30 2D 
3 herečky, 3 izby, 10 dní a 
2458 sexuálnych predátorov. 
Investigatívny dokument. 
Hrajú: Tereza Těžká, Anežka 
Pithartová, Sabina Dlouhá, 
Karolína Zachová. 
SVK, 90 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

TICHÉ MIESTO: ČASŤ II / 
Quiet Place, A: Part II / 
19.-20.-21.-23.3.2020 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D, pondelok 
19:30 2D 
Prežijete, len keď budete 
potichu. Horor. 
Hrajú: Emily Blunt, Cillian 
Murphy, Djimon Hounsou, 
Millicent Simmonds. 
USA, 98 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: SNEŽNÁ 
HLIADKA / Arctic Dogs / 
20.-21.-22.3.2020 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Napínavé dobrodružstvo 
polárnej partičky. Animák. 
IND/USA, 92 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

RADIOACTIVE / Radioactive / 
20.-22.3.2020 piatok 21:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Ako Maria Curie zmenila svet. 
Hrajú: Rosamund Pike, Sam 
Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin 
Barnard, Simon Russell Beale, 
Indica Watson. 
HUN, 103 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ZABUDNUTÝ PRINC / Le 
prince oublié / 
21.-22.3.2020 sobota 18:30 2D, 

nedeľa 20:30 2D 
Omara Sy a jeho dcéru čakajú 
neobyčajné dobrodružstvá 
kúzelného detského sveta. 
Rodinná komédia. 
Hrajú: Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens. 
FRA, 102 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

FK: ALCHYMICKÁ PEC / 
Alchymická pec / 
24.3.2020 utorok 19:30 2D 
Život a proces tvorby v 
spoločnosti ATHANOR, kde 
vznikajú filmové diela Jana 
Švankmajera. 
SVK, 118 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€ 

Eurokino: BEZSTAROSTNÉ 
DIEVČA / Une fille facile / 
25.3.2020 streda 19:30 2D 
Naïma a jej sestranica 
Sofia spoločne prežijú 
nezabudnuteľné leto. 
Hrajú: Mina Farid, Zahia Dehar, 
Benoît Magimel, Clotilde 
Coureau, Nuno Lopes. 
FRA, 92 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

MULAN / Mulan / 
26.-27.3.2020 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 19:00 3D 
Hua Mulan, najstaršia dcéra 
cteného bojovníka, zaujme 
miesto svojho chorého otca v 
armáde v prestrojení. 
Hrajú: Yifei Liu, Donnie Yen, 
Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee, 
Rosalind Chao. 
USA, 110 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

MULAN / Mulan / 
27.-28.-29.3.2020 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 
Hua Mulan, najstaršia dcéra 
cteného bojovníka, zaujme 
miesto svojho chorého otca v 
armáde v prestrojení. 
Hrajú: Yifei Liu, Donnie Yen, 
Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee, 
Rosalind Chao. 
USA, 110 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

EMMA / Emma / 
27.-28.-29.3.2020 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D 
Emma v milostných zväzkoch 
spojuje ľudí, ktorí by sa sami 
asi nikdy spojiť nedokázali. 
Hrajú: Anya Taylor-Joy, Johnny 
Flynn, Bill Nighy, Callum 
Turner. 

GBR, 120 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

TAKMER DOKONALÉ 
TAJOMSTVÁ / Das Perfekte 
Geheimnis / 
28.-29.-30.3.2020 sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D, pondelok 
19:30 2D 
Komédia o tajomstvách, ktoré 
na vás vyzradí váš mobil od 
tvorcoch „Fakjů pán učiteľ“. 
Hrajú: Levi Eisenblätter, 
Florian David Fitz, Jella 
Haase, Karoline Herfurth, 
Frederick Lau, Elyas M‘Barek, 
Jessica Schwarz, Wotan Wilke 
Möhring. 
DEU, 111 min., ČD, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: RAJ NA ZEMI / Raj na 
zemi / 
31.3.2020 utorok 19:30 2D 
Topografia tragických zápasov 
človeka a sveta, kontinuálna 
terapia bez konca. 
Hrajú: Andrej Bán. 
SVK, 78 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

PRIPRAVUJEME
JAMES BOND: NIE JE ČAS 

ZOMRIEŤ, HRA, NOVÍ 
MUTANTI, PINOCCHIO, 
ŠTESTÍ JE KRÁSNA VEC, 

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ, 
BLACK WIDOW, KRÁLIK 

PETER NA ÚTEKU, ANTLERS, 
ŠARLATÁN, MOSLEY
ZMENA PROGRAMU 

VYHRADENÁ
Predaj a predpredaj 

vstupeniek v pokladni kina 
NOVA

/pondelok - piatok/: 
 15:00 – 20:00

/sobota - nedeľa/: 
15:00 – 21:00

Kontakt : 0903 780 080, 
sicnova@sered.sk.

Program kina, online predaj 
a rezervácie vstupeniek na: 

www.kinonova.sered.sk
KINO NOVA – PRVÉ LASEROVÉ 

KINO NA SLOVENSKU !
NOVÝ 3D SYSTÉM :

OKULIARE SA KUPUJÚ 
NA OPAKOVANÉ POUŽITIE 

V POKLADNI KINA, NIE 
SÚ V PRENÁJME V CENE 

VSTUPENKY AKO DOTERAZ!
DIGITALIZÁCIU A 

MODERNIZÁCIU KINA NOVA 
SEREĎ FINANČNE PODPORIL 

AUDIOVIZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM 

EUROPA CINEMAS

Memoriálom JUDr. Jozefa 
Horvátha si všetci priaznivci 
hádzanej uctili pamiatku toh-
to významného funkcionára 
seredskej hádzanej.

Tohto roku súťažili medzi 
sebou mladšie žiačky MOŠ 
Štúrovo, ŠKP Bratislava, HK 
Velká nad Veličkou (ČR) a do-
mácej Slávie Sereď. Hrací čas 
bol 2x20 min. a systém každý 
s  každým. Prítomní diváci si 
užili deň plný dobrej hádza-
nej, ktorý vyvrcholil nezabud-
nuteľným a  napínavým finá-
lovým zápasom, ktorý prinie-
sol všetko, čo šport ponúka.

Prvom zápase sa stretla do-
máca domáca Slávia s  brati-
slavským ŠKP. Domáci tím sa 
opieral o  brankársku dvojicu 

S. Polášová, M. Gálová. Počas 
celého zápasu udával tón hry 
a  zápas doviedol do víťaz-
ného konca 23:19. V  druhom 
zápase si dievčatá z  Velkej 
nad Veličkou poradili s  MŠO 
Štúrovo a vyhrali 21:15. V ďal-
šom zápase dievčatá z Moravy 
svojou rýchlou hrou porazili 
bratislavské dievčatá 33:13. 
V  súboji o  finále po bojov-
nom výkone celého družstva 
zvíťazili slávistky nad diev-
čatami zo Štúrova 17:16, keď 
sa opierali najmä o  výborne 
strelecky disponovanú E. Fo-
gelovú. V boji o bronz si výhru 
pripísalo MŠO Štúrovo, keď si 
bez problémov poradilo s ŠKP 
Bratislava 24:15.

Vo veľkom finále si zahrali 

domáce dievčatá s  HK Velká 
nad Veličkou. Obidve družstvá 
od začiatku bojovali o  každú 
loptu o  každý gól. Ani jedné-
mu družstvu sa nepodarilo 
získať rozhodujúci náskok. 
Po prvom polčase išli do 
kabín domáce s  náskokom 
10:9. V druhom polčase však 
súper rýchlo vyrovnal a  bo-

jovalo sa odznova. Po 40 mi-
nútach na ukazovateli svie-
til výsledok 18:18 a  zápas 
išiel do predĺženia. No ani to 
nerozhodlo o  víťazovi a  na 
rad prišli 7-metrové hody. 
V  nich mali viac šťastia 
hostky a zvíťazili. Zápas pri-
niesol krásny športový záži-
tok pre všetkých účastníkov 

a divákov a kladné hodnote-
nie celého podujatia odznel 
aj za riekou Moravou, čo nás 
veľmi teší.

Ceny za najlepšie výkony:
Najlepšia brankárka: Laura 
Krištofóri (Štúrovo)
Najlepšia hráčka: Adéla Jan-
kú (Velká nad Veličkou)

Najlepšia strelkyňa: Emilie 
Fogelová (Sereď)
Zostava: S. Polášová, M. Gá-
lová – E. Fogelová, L. Fogelo-
vá, K. Chrupková, B. Sokolo-
vá, B. Nagyová, L. Mičániová, 
P. Hubináková, E. Chynorad-
ská, A. Sojková, R. Kotúčková
Tréner Mgr. Milan Novák.

       MILan novák

Veľké hádzanárske finále
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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  sobotu 8. 2. 2020 sa konala 
ďalšia akcia TJ Rozkvet - ly-
žiarsky výcvik. Z dôvodu ne-
dostatku snehu v lyžiarskych 
strediskách rozhodlo vedenie 
organizácie TJ Rozkvet, že sa 
lyžiarsky výcvik bude konať 
iba jeden deň. Skvelou voľbou 
bol rezort Salamandra, v  kto-
rom bol výborne zasnežený 
lyžiarsky svah. Škoda len, že 
celé okolie bolo bez snehu. To 

však zážitok z  výletu nepo-
kazilo a tým, čo lyžovali, bo-
hato postačovala zasnežená 
zjazdovka. Lyžiarskeho výletu 
sa zúčastnilo 31 osôb, z  toho 
polovica boli členovia TJ Roz-
kvet. Potešujúca bola účasť 
detí z Čepeňa, ale aj zo Serede. 
Aj tu sa ukázal fakt, že rozkve-
ťáci nie sú uzavretou organi-
záciou, ale radi vezmú špor-
tovať aj nečlenov, predovšet-

kým deti. Mimo lyžovania sa 
niektorí boli osviežiť v  saune 
a  v  bazéne v  miestnom well-
ness centre, iní, najmä deti, 
využili možnosť zakorčuľovať 
si na dobre pripravenej ľado-
vej ploche.

Tak, ako sme uvádzali v po-
zvánke, o  občerstvenie bolo 
postarané a veľký záujem po-
pri športovaní bol aj o gulášik, 
ktorý pripravili členovia TJ 

Rozkvet Janko Kuruc, Ferko 
Jelšic a  Janko Pinke. Deti si 
pochutnali na sladkých ko-
láčoch i  slaných pagáčikoch, 
ktoré pripravili naše ženičky, 
za čo im patrí poďakovanie. 
Nechýbal ani sladký punč 
a dobrý čaj.

Tento výlet možno zaradiť 
medzi vydarené akcie na-
šej organizácie. Počasie nám 
prialo a aj  nálada bola veľ-

mi dobrá. Spiatočná cesta sa 
niesla v  melódiách našich 
ľudových piesní. Večer sme sa 
vrátili domov spokojní a  vy-
športovaní.

Poďakovanie za dobrú ak-
ciu patrí podpredsedovi TJ 
Rozkvet Petrovi Martišovi, 
ktorý celú akciu organizoval, 
a tiež všetkým, čo sa podieľali 
na organizácii tohto výletu.

   MIchaL hanus

Lyžiarsky výcvik TJ Rozkvet

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď

podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník, 
v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy

na nehnuteľný majetok spoločnosti,

KOTOLŇA K9, s pozemkom,
na dobu určitú 

(minimálne 5 rokov a maximálne 20 rokov)

Plné znenie vyhlásenia OVS 
a podmienky OVS sú zverejnené na:

    • internetovej stránke mesta Sereď : www.sered.sk, 
    

Ing.  Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď

podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník, 
v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy 
na nehnuteľný majetok spoločnosti,  
KOTOLŇA K9, s pozemkom,

Plné znenie vyhlásenia OVS 
a podmienky OVS sú zverejnené na:

    • internetovej stránke mesta Sereď : www.sered.sk, 
   

Ing.  Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti 
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Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Nič som 
nenadobudol 
ľahko.  Každá 
vec ma stála 
tvrdú prácu.  

Nehľadaj ľahké 
cesty. 

Tie hľadá toľko 
ľudí,  že sa po 

nich 
nedá prísť 

nikam.
Tomáš Baťa

Mám 34 rokov a pracujem na veľmi dobre platenom mieste. K môjmu zamest-
naniu však potrebujem veľmi dobrý zovňajšok. Môj problém spočíva v tom, 
že posledné dva roky trpím nadmerným vypadávaním, respektíve rednutím 
vlasov. Z tohto dôvodu sa bojím, aby som neprišiel o svoje miesto. Prosím Vás, 
poraďte mi, kde môžem u nás kúpiť naozaj kvalitné prípravky proti týmto 
neduhom.
 Peter Z., Zvolen

VLASY PRE PENIAZE

Veľmi účinné a odskúšané prípravky 
proti vypadávaniu vlasov predáva v 
SR firma KVATROFIN s. r. o., ul. Li-
chardova 10, 909 01 Skalica, 034/664 
74 35. Ide o zahraničný prípravok SA-
LON TEXTURES a zaplatíte zaň 23 €, 

čo je veľmi priaznivá cena vzhľadom 
na obrovskú kvalitu tohto výrobku.
SALON TEXTURES sa dá kúpiť pria-
mo v mieste firmy, a teraz si ho už mô-
žete aj objednať s presným návodom 
na dobierku.

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

TOPOĽNICATOPOĽNICA
(pri Galante)

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63
0905 450 432

Ponúka na predaj:

HYDINÁRSKA FARMA

8- 15- 20-týždňové 
Mládky - Nosnice 

rôznej farby
Krmivo RASTOVÁ a ZNÁŠKOVÁ zmes
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Pracovať z domu sa dá lepšie 
a krajšie.

Práca z domu je pre mnohých 
krásnou predstavou. Ak už 
sa môže premeniť na realitu, 
mnohí „pracanti“ narazia na 
prekážky.

Nedokážu sa sústrediť, ich 
pracovný kút ich nenabíja 
energiou do nutných aktivít, 
nenachádzajú miesto na všet-
ky potrebné pracovné pomôc-
ky a doplnky a strácajú pra-
covnú morálku.

Na každý bôľ však existuje 
liek, aj na ten prokrastinačný.

Aby váš pracovný kút či 
miestnosť spĺňali svoj účel, 
musia byť zostavené na zákla-
de niekoľkých podmienok. A 
toto sú oni.

Investujte do sedenia
Aj keď sa taká obyčajná sto-
lička zdá byť nenápadnou a 
poslednou evcou, na ktorú pri 
zariaďovaní domácej kancelá-
rie myslíte, je viac ako dôleži-
tá.

Práve na nej strávite väč-
šinu pracovného času, ak, 
samozrejme, máte sedavé za-
mestnanie. Je dôležité, aby sa 
stolička, na ktorej sedíte, pri-

spôsobila vášmu telu a bola 
komfortná, inak riskujete 
zdravotné problémy.

Investujte do ergonomickej 
stoličky s možnosťami na-
stavenia. Vhodné je sedenie s 
oporou pre chrbát.

Ak máte k dispozícii väčšiu 
miestnosť, môžete pridať aj 
štýlové kreslo so stolíkom v 
rohu či gauč alebo stoličku na 
opačnej strane stola pre prípa-
dy stretnutí s klientmi.

Dôraz na svetlo
Práca z domu sa niekedy pre-
sunie alebo pretiahne do večer-
ných hodín a viac svetla zna-
mená menej námahy pre oči.

Ak v tomto prípade sa mô-
žete pohrať s trendmi a ukázať 

svoj vkus.
Jedno svetlo by malo byť 

umiestnené na strope, ďalšie 
menšie by malo osvetľovať po-
ličky a iné dôležité miesta, v 
ktorých sa zdržiavate, chýbať 
by nemala stolná lampa.

Organizujte
Chaos na stole a v pracovnej 
miestnosti automaticky zni-
žuje aj pracovnú produktivitu. 
Dajte si záležať na poriadku.

Využívajte organizéry, ka-
lendár, krabice na dokumenty 
a skrinky. Ak o sebe viete, že 
poriadok nie je práve vašou 
doménou, preferujte namiesto 
otvorených políc, úložné 
priestory s dvierkami.

Prejavte svoju osobnosť
Mať kanceláriu doma je výhoda 
aj z hľadiska prejavu vlastnej 
rozmanitosti a jedinečnosti. 
Ukážte, kto ste a čím ste typic-
kí.

Svoje „JA“ môžete naznačiť 
drobnými detailmi alebo fareb-
nou paletou, ktorú v pracovni 
či pracovnom kúte využijete.

Ak ide len o kút v miestnos-
ti, zdôraznite ho inou farbou 
alebo obložením steny podľa 
vlastných predstáv.

Komfort do miestnosti vne-
siete vďaka rôznym štruktú-
ram a mäkkým predmetom 
ako sú koberce, vankúše či 
deky. Steny ozdobte umením, 
nemusia mať len praktické vy-
užitie.

    MartIna Štérová, sMe.sk

Domáca pracovňa: Ako vytvoriť miesto pre efektívnu prácu

INTERNET + TV
VO VAŠOM MESTE

SATELIT A INŠTALÁCIA 
ZADARMO

0850 211 112www.digislovakia.sk 
Uvedená akciová ponuka platí od 01.01.2020 do 31.03.2020 pri využití kampane ZIMA 2020-SATELIT s 24 mesačnou dobou viazanosti na využívanie zvolenej služby.

MESAČNE

SATELIT ŠTANDARD
OD9,60€NOVÝ TV ARCHÍV 

A APLIKÁCIA DIGI GO

VYLADENÁ DIGI PONUKA
Satelitná TV
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Podlahová plocha RD je 
40m2, zastavaná 50m2, leží 
na spoločnom pozemku o 

výmere 1517 m2.

17 000.-€

Šoporňa, Seredská ul.

RD

Podlahová plocha je 116 
m2 + pivničné priestory 
97 m2. Celková výmera 

pozemku je 678 m2.

Cena v RK

Pusté Sady

RD

Plocha bytu je69 m2 .
Nachádza sa na 2. poschodí z 
2. Byt je voľný a pripravený k 
okamžitému nasťahovaniu.

Cena v RK4 izb. byt

Sereď, Fándlyho ul.
Podlahová plocha je podľa 

nameraných hodnôt 
cca 184 m2, + pivničné 

priestory cca 92 m2.

155 000.-€

Pata, Budovateľská

5 izb. RD

0950 333 424

www.wingsreality.eu,  irsak@wingsreality.euNámestie Republiky 4466/11,

www.wingsreality.eu

Podlahová plocha bytu 
je 73 m2 + balkón cca 3,5 

m2. Nachádza sa na 4. 
poschodí z 7 s výťahom.

93 000.-€

Sereď, ul. D. Štúra 

3,5 izb. byt

Podlahová plocha je 51,5 
m2 + balkón o rozlohe 

4,6 m2. Nachádza sa na 1. 
poschodí z 7 s výťahom.

520.-€ / m.

Sereď, Kukučínová ul.

2 izb. byt

Podlahová plocha je 98 m2, + 
pivničné priestory o výmere 
54 m2. Dom sa nachádza na 
pozemku o výmere 582 m2.

Cena v RKRD

Sereď, Topoľová ul.
Podlahová plocha je cca 
230 m2. Nachádza sa na 
rovinatom pozemku o 

rozlohe cca 570 m2.

230 000.-€

Sereď, Hviezdoslavova

RD

Úžitková plocha bytu je 
90 m2. Nachádza sa na 1. 

poschodí (podkrovie). Byt 
je kompletne zariadený.

700.-€ / m.

Sereď, Cukrovarská ul.

3 izb. byt

Podlahová plochu domu je 
90 m2, + suterén/pivnica o 

rozlohe 46 m2. Pozemku má 
rozlohu 737 m2.

DohodouRD

Úžitková  plocha bytu je 
90 m2. Byt je pripravený k 

okamžitému nasťahovaniu.

3 izb. byt

Sereď, Spádová ul.

600.-€ / m.

Podlahová plocha domu 
je cca 100,5 m2. Rodinný 
dom sa predáva v stave - 

holodom.

168 947.-€RD

Dolná Streda

Mezonetový 4 izbový byt s 
terasou. Podlahová plocha 

bytu je cca 117 m2.

od 120 000.-€

Vlčkovce

4 izb. byt

Plocha: úžitková 95m2, 
pozemku 1304m2, pivnice 

19m2. Stav objektu: 
pôvodný stav.

Dohodou

Vinohrady nad Váhom

RD

2

Záhrady Dohodou

Pozemok “A” - plocha pozemku 
je 673 m2

Pozemok “B” - plocha pozemku 
je 568 m2

100.-€ / m2Pozemky

Vinohrady nad Váhom

+ dohoda

Sereď, ul. 8.mája

znížená cena znížená cena

Záhradky v záhradkárskej 
osade za hrádzou. Záhradky 

sú vo výmere od 250 m . 
Prístup na záhradku je 

zabezpečený dvomi 
prístupovými cestami 

Pozemok je kompletne 
oplotený. Pozemok je bez 
stavieb okrem: dve studne 
(vŕtaná, narážaná), ovocné 

dreviny, suché WC, skleník, 
elektrika 220/380V

Nie vždy hrajú hlavnú úlohu 
peniaze.

Mnoho ľudí ešte stále považuje 
kúpu nového alebo ojazdené-
ho auta skôr za mužskú úlohu. 
Chlapi si totiž obvykle dávajú 
pri výbere auta veľmi záležať na 
rôznych detailoch.

Pred kúpou vozidla prejdú 
viaceré weby, internetové dis-
kusie, prečítajú si množstvo 
recenzií, prípadne sa poradia s 
príbuznými alebo kamarátmi.

Často nevynechajú jediný 
detail a požiadaviek na auto 
majú spravidla viac ako ženy.

Pri kúpe automobilu dávajú 
ženy prednosť skôr jeho prak-
tickej stránke a preferujú men-

šie kompaktné vozidlá s lad-
ným a moderným vzhľadom.

Ženy sú pri kúpe auta ob-
vykle trochu pragmatickejšie a 
zvažujú najmä výšku nákladov 
na palivo a servis.

Tieto tvrdenia vyplývajú z 
analýzy štatistík za uplynulý 
rok od najväčšieho predajcu 
ojazdených automobilov na 
Slovensku – AAA Auto.

Stále teda platí, že častejšie 
kupujú autá muži ako ženy. V 
priebehu minulého roka do-
konca v pomere 70:30. Na čom 
sa obdive pohlavia zhodnú a v 
ktorých momentoch sa ich ná-
zory väčšinou rozchádzajú?
Pri farbe panuje zhoda
Čo sa týka farby auta, obe po-

hlavia sa zhodujú na praktickej 
striebornej. Nie je na nej až tak 
vidno nečistoty a zrejme aj pre-
to sa umiestnila na prvej prieč-
ke obľúbenosti.

Ďalšie obľúbené farby u 
oboch pohlaví sú tradičná čier-
na a biela. Rozdiel medzi muž-
mi a ženami sa objavil až pri 
štvrtej najobľúbenejšej farbe, 
ktorou je u žien červená a u mu-
žov modrá.

Zhoda nastala aj pri najob-
ľúbenejších značkách. Na prvej 
priečke sa v minulom roku 
umiestnila tradične Škoda, ďa-
lej Volkswagen a Hyundai.

Názory sa rozchádzajú opäť 
až pri štvrtej priečke, ktorú v 
prípade žien obsadila značka 

Peugeot a u mužov značka Ford.

Benzín verzus nafta
Ako muži, tak aj ženy v minu-
lom roku preferovali skôr sil-
nejšie motory, najčastejšie s 
dvojlitrovým objemom.

Poradie predajov áut pod-
ľa typu karosérie je na prvých 
troch priečkach rovnaké pre 
obe pohlavia. Prvou voľbou je 
hatchback, druhou kombi a na 
tretej priečke sa umiestnilo 
SUV.

Voľba pohlaví sa rozchádza 
pri preferovanom druhu paliva. 
Kým muži si radšej zaobstarajú 
automobil na naftu, u žien sú v 
obľube skôr benzínové varianty.

    danIeL BaLucha

Pri kúpe auta sa muži so ženami zhodujú vo farbách i značkách

STK Racing, s.r.o.
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