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Za prvý polrok 2020 sa nám 
podarilo osloviť a znáborovať 
37 nových chlapcov (každý 
týždeň sa to číslo zväčšu-
je) a zatiaľ 7 dievčat, čo nám 
umožnilo založiť tri nové ka-
tegórie U12 (U13 B), U14 (U15 
B) a U7. V akadémii už máme 
11 mládežníckych kategórií s 
celkovým počtom 182 hráčov. 
Na spolupráci sme sa dohodli 
s kvalifikovanými trénermi, 
ktorí spĺňajú podmienky li-
cencie SFZ, pre vytvorenie 
útvaru talentovanej mládeže. 
Zabezpečili sme zdravotnú 
starostlivosť pri mužstvách 
dorastu (zdravotník - masér), 
obnovili sme brankárske tré-
ningy (2 skupiny) a spolupra-
cujeme s kondičným tréne-
rom pre kategórie U12 až U19. 
Do sezóny 2020/2021 dostalo 
10 kategórií novú tréningo-
vú a vychádzkovú výstroj s 
prispením rodičov a klubu, v 
celkovej hodnote 23 000 eur. 
Každá kategória bola vybave-

ná dvoma súpravami dresov. 
Tri kategórie prípraviek sme 
prihlásili do tretích líg ZsFZ 
(doteraz pôsobila jedna v 
okresnej súťaži). Toto všetko 
by sa nám nepodarilo dosiah-
nuť nebyť pomoci mesta Sereď 
a klubu ŠKF Sereď. Všetky tieto 
zmeny ale priniesli pre akadé-
miu aj navýšenie finančných 
nákladov. Keďže sa snažíme 
zvyšovať úroveň mládež-
níckeho futbalu v Seredi a 
niektoré naše ciele sú zatiaľ 
nenaplnené, hľadáme part-
nerov s prosbou o finančnú 
podporu alebo potrebné ma-
teriálne zabezpečenie, ktoré 
budú použité na zlepšenie 
podmienok pri práci s mláde-
žou. 

Za akúkoľvek formu pomo-
ci budeme vďační. IČO: 34 006 
575, Športová 2809, 92601 Sereď 
email: skfseredakademia@
gmail.com, mobil: +421 908 
904 585

ŠKF SEREĎ - AKADÉMIA

V uplynulých týždňoch pre-
šiel čiastočnou  rekonštruk-
ciou objekt na  Školskej ulici, 
ktorý slúži ako  nocľaháreň 
pre ľudí bez domova.  Práce 
boli zrealizované na základe 
požiadaviek Regionálneho 
úradu verejného zdravot-
níctva tak, aby priestory boli 
vyhovujúce na prevádzku 
nocľahárne v nadchádzajú-

com zimnom období. Sta-
vebné úpravy zahŕňali naj-
mä doplnenie hygienických 
štandardov, maľovanie a 
dezinfekciu priestorov.

Realizačnou firmou bola 
firma Viliam Baloník PIK-
VIP zo  Serede a práce boli 
ohodnotené na 4 242,71 eur 
s DPH. 

IVETA TÓTHOVÁ

Mestská tržnica na Mlynár-
skej ulici v Seredi bola už 
roky značne opotrebova-
ná: stánky boli v zlom sta-
ve, predávajúci aj kupujúci 
mali málo priestoru, absen-
tovalo parkovisko a miestna 
komunikácia spôsobovala 
vrásky vodičom aj chodcom.

Z tohto dôvodu mesto 
dlhší čas plánovalo rekon-
štrukciu tržnice. Podľa vizu-
álu bude priestor zmenený 
z monofunkčného na poly-
funkčný. Pôjde o modernú 
časť mesta, ktorá bude sia-
hať od kultúrneho domu až 
po hrádzu. Predávajúci aj 
kupujúci budú mať k dis-
pozícii zastrešené stánky, 
súčasťou bude aj oddycho-
vá časť s lavičkami, novou 
zeleňou a alejou stromov. K 
dispozícii budú stojany na 
bicykle, wifi, zrekonštruo-
vaná miestna komunikácia 
a parkovisko. Všetko bude 
vybudované s minimálnym 
dopadom na existujúcu ze-
leň. Priestory budú nonstop 
pod dohľadom bezpečnost-
nej kamery. Rekonštrukciou 
vzniknú moderné priestory, 
kde si obyvatelia budú môcť 
oddýchnuť a zrelaxovať. No 
od plánov k reálnym kro-
kom bola dlhá cesta, kom-
petentní museli absolvovať 
mnoho stretnutí, ohlasova-
cích povinností, jednaní s 
úradmi až po výberové ko-
nania.

V týchto dňoch na tržni-
ci napokon rekonštrukčné 
práce začali. Tie sú rozdele-
né na niekoľko etáp. V prvej 
budú vybudované nové 
spevnené plochy, osvetlenie 
a predpríprava na prestre-
šenie. Tieto práce by mali 
byť hotové do konca roka. V 
budúcom roku bude zreali-
zovaná ďalšia etapa rekon-
štrukcie. Na výslednú podo-
bu tržnice si teda budeme 
musieť ešte počkať. Reali-
záciu diela vysúťažila firma 
LUKYSTAV, s.r.o.

Predajné stánky sú už 
dočasne premiestnené do 
mestského parku a nachá-
dzajú sa v priestoroch bý-
valého záhradníctva. Tržni-
ca na novom mieste bude 
v prevádzke každú sobotu 
– počnúc 3. októbra 2020 od 
6.00 do 12.00 h. Počas otvo-
renia tržnice sú obmedzené 
priľahlé parkoviská. Využite, 
prosím, na dopravu bicykle, 
resp. príďte peši. Vstup na 
trhovisko je povolený len 
s prekrytím horných dý-
chacích ciest. Naďalej si tu 
budete môcť nakúpiť ovo-
cie, zeleninu, kvety, rôzne 
výrobky či oblečenie. Zní-
žený komfort o pár mesia-
cov vynahradia kupujúcim 
aj predávajúcim vynovené 
priestory, ktoré budú určite 
obyvatelia mesta s radosťou 
navštevovať.

IVETA TÓTHOVÁ

Akadémia sa rozrastá

Rekonštrukcia 
nocľahárne 

Začala rekonštrukcia 
mestskej tržnice

Spoločnosť Amazon na Slo-
vensku venuje v rámci kam-
pane Amazon Goes Gold 15 000 
eur Nadácii Kvapka Nádeje. 
Sumu 3 399 eur, ktorú vyzbie-
rali svojím zapojením zamest-
nanci, ktorí prišli v dňoch 9. a 
10. septembra do práce v pyža-
me, venuje neziskovej organi-
zácii Plamienok.

September je vyhlásený 
za mesiac povedomia o rako-
vine detí. Práve onkologické 
ochorenia sú totižto každý 
rok hlavnou príčinou úmrtí 
viac ako 100 000 detí po celom 
svete, touto chorobou je kaž-
doročne diagnostikovaných 
viac ako 300 000 detí. Spoloč-
nosť Amazon pri tejto príleži-
tosti organizuje každoročne 
celosvetovo kampaň Amazon 
Goes Gold a snaží sa aktívne 
zvyšovať povedomie a zvidi-
teľniť dôležitú prácu v oblasti 
starostlivosti o detských on-
kologických pacientov. 

V dňoch 9. a 10. septembra 
sa zamestnanci logistického 
centra Amazon v Seredi vybra-
li do práce v pyžame – na znak 
solidarity s deťmi s onkologic-
kým ochorením, ktoré počas 

liečby trávia v pyžame nieke-
dy celé roky. Amazon oceňuje 
túto iniciatívu zamestnancov 
a za každého, ktorý prišiel do 
práce v pyžame alebo zlatom 
oblečení, navýšil darovanú 
sumu určenú na podporu det-
ských onkologických pacien-
tov o 3 eurá. Kampaň Amazon 
Goes Gold sa koná na Sloven-
sku už tretí rok. Tento rok v 
rámci kampane venuje Ama-
zon sumu 15 000 eur Nadácii 
Kvapka Nádeje, ktorej cieľom 
je trvale a kontinuálne podpo-
rovať liečebné, školské, kultúr-
ne a sociálne potreby chorých 
detí postihnutých nádorovým 
ochorením.

,,Sme nesmierne vďační za 
opätovnú podporu Amazonu, 
ich pomoc znamená veľmi 
veľa. Nielen ich finančný dar, 
vďaka ktorému vieme zakúpiť 
potrebné zdravotnícke a prí-
strojové vybavenie, ale aj ich 
iniciatíva zvýšiť povedomie 
o detských pacientoch, kto-
rí bojujú s týmto ochorením. 
Na Slovensku je ich ročne na 
ochorenie rakoviny diagnosti-
kovaných viac ako 180 a každá 
poskytnutá pomoc je bytostne 

dôležitá,“ povedal Štefan Ber-
nát, správca Nadácie Kvapka 
Nádeje.

Akcie sa tohto roku v logis-
tickom centre v Seredi zúčast-
nilo až 1 133 zamestnancov, 
ktorí svojou účasťou „vyzbie-
rali“ sumu 3 399 eur. Táto po-
putuje neziskovej organizácii 
Plamienok, ktorá poskytuje 
bezplatnú domácu paliatívnu 
starostlivosť pre nevyliečiteľ-
ne choré deti a ich rodiny, ako 
aj bezplatné smútkové pora-
denstvo a terapiu pre smú-
tiace deti a rodiny po strate 
blízkeho. Za túto čiastku sumu 
organizácia Plamienok zabez-
pečí nákup liekov a špeciál-
neho zdravotného materiálu, 
ktoré bezplatne deťom podá-
vajú, ako aj pokrytie nákladov 
na edukatívny projekt pre 
rodičov, odborníkov aj širokú 
verejnosť.

„Prihovárame sa každý týž-
deň je projekt, ktorého cieľom 
je detabuizovať tému života 
nevyliečiteľne chorých a smú-
tiacich detí a rodín, edukovať 
verejnosť a inšpirovať ich k 
prehĺbeniu vlastných posto-
jov k hlbokým otázkam života 

a smrti. Dotýkajú sa každého 
z nás,“ povedala MUDr. Mária 
Jasenková, riaditeľka nezisko-
vej organizácie Plamienok.

„Tak ako každý rok v Amazo-
ne, aj tento som sa úplne bez 
rozmýšľania rozhodol ísť do 
práce v pyžame, a tak podporiť 
malých bojovníkov a správ-
nu vec. Som rád, že pracujem 
pre firmu, ktorá podporuje 
takéto aktivity. Prísť do práce 
v pyžame je to najmenej, čo 
môžeme urobiť. Cestou ešte aj 
vyčaríme úsmevy susedom,“ 
povedal Ivan Cehlárik, jeden 
zo zamestnancov Amazonu v 
Seredi.

,,Akciu nevnímame len ako 
prostriedok na zbierku finan-
cií, ale aj ako spôsob, ako roz-
šíriť povedomie - samotní za-
mestnanci sa pýtajú alebo aj 
hľadajú cesty, ako môžu sami 
za seba pomôcť. Tieto dva dni 
tiež cítime atmosféru spo-
lupatričnosti medzi zamest-
nancami, ktorí oceňujú, že sa 
môžu osobne na akcii podie-
ľať,” povedal Radek Stegbauer, 
generálny manažér logistic-
kého centra Amazon v Seredi.

 KLAUDIA MAZSAROVÁ

AMAZON venoval vyše 18 000 eur na podporu 
detských onkologických pacientov

Ochrana životného prostre-
dia zrejme niektorým ľuďom 
nič nehovorí, čoho dôkazom 
sú fotografie, ktoré sa v uply-
nulých dňoch šírili sociálnou 
sieťou. Je na nich zachytená 
veľká čierna skládka priamo v 
lone prírody. Neznámi vandali 
v susedstve campingu zane-
chali množstvo odpadkov a 
zvalili aj strom so smerovou 
tabuľou.

Takéto konanie je nepocho-
piteľné a fotografie vyvolali v 
ľuďoch rozhorčenie. Smutné 
na tom celom je, že napokon 
ten odpad musia vyzbierať 
a odviezť dobrovoľníci alebo 
samospráva. Aj táto skládka 
je dôkazom toho, že drzosť 
niektorých jedincov a ich ľa-
hostajnosť k prírode nepozná 
hranice. Zrejme si neuvedo-
mujú, že v prípade odhalenia 
alebo pristihnutia pri čine 
človeka, ktorý by vytvoril čier-
nu skládku, mu mesto môže 

podľa zákona udeliť pokutu.
Kým niektorí tento čin na 

sociálnych sieťach iba kriti-
zovali, iní si vyhrnuli rukávy 
a na druhý deň skládku zlik-

vidovali. Bistru Raketa totiž 
záleží na okolitej prírode a 
pravidelne organizujú v lo-
kalite smerom ku campingu 
brigády na vyčistenie prírody. 

Ostáva len dúfať, že sa vanda-
li po prečítaní týchto riadkov 
uvedomia a podobné skutky 
viac konať nebudú.    

IVETA TÓTHOVÁ

Opäť odpadky v prírode
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Diskont investuje na Slo-
vensku ďalších 13 miliónov 
eur a zamestná 40 nových 
kmeňových zamestnancov.

Spoločnosť Lidl Slovenská re-
publika pokračuje vo vytvára-
ní nových pracovných miest, 
v súvislosti s rozšírením Lo-
gistického centra v Seredi 
prijme 40 nových kmeňových 
zamestnancov. Tento ekolo-
gicky zodpovedný veľkosklad 
sa rozrastie o štvrtinu svojej 
pôvodnej plochy. Celková výš-
ka investície predstavuje pri-
bližne 13 miliónov eur.

„S ohľadom na rastúci zá-
ujem zákazníkov o náš sorti-
ment a pokračujúcu expanziu 
sme sa rozhodli pre rozšíre-
nie Logistického centra v Se-
redi. V našom koncepte totiž 
všetok tovar, s výnimkou čer-
stvého pečiva, prijmeme od 
dodávateľov vo veľkosklade, 
odkiaľ putuje do konkrétnej 
predajne. Vďaka tomuto sys-
tému dokážeme lepšie kon-
trolovať kvalitu a čerstvosť 
nami ponúkaných tovarov a 
tiež efektívnejšie a ekologic-
kejšie nastaviť logistiku,“ vy-
svetlil generálny riaditeľ slo-
venského Lidla Matúš Gála.

Trvanie stavebných prác je 
plánované na deväť mesia-
cov. Generálnym dodávate-
ľom stavby je slovenská firma 
TOPA STAV. Lidl pri výstavbe 
svojich budov zohľadňuje aj 
aspekt trvalej udržateľnosti, 
ináč tomu nie je ani v tomto 
prípade. Logistické centrum 
v Seredi sa v roku 2016 stalo 
prvou budovou, ktorá na úze-

mí Slovenska získala najvyšší 
možný stupeň medzinárodne 
najvýznamnejšej ekologickej 
certifikácie BREEAM a ná-
sledne aj národné ocenenie v 
oblasti udržateľnej výstavby 
a architektúry – VISIO 2020. 
„Pokračujeme v dodržiavaní 
štandardov BREEAM, ktoré 
sme splnili pri výstavbe toh-
to logistického centra pred 
štyrmi rokmi. Navyše, časť 
pristavovanej haly bude mať 
zazelenenú fasádu. Na stavbe 
sa denne podieľajú desiatky 
pracovníkov generálneho do-
dávateľa, ktorý spolupracuje s 
približne 25 subdodávateľmi. 
Sme radi, že sa nám aj takým-
to spôsobom darí pomáhať 
slovenskej ekonomike,“ po-

vedal Karol Krasowski, kona-
teľ Lidl Slovenská, republika 
zodpovedný za centrálne 
služby, expanziu a výstavbu. 

Lidl vstúpil na slovenský 
trh v septembri 2004 ako po-
sledná z veľkých obchodných 
sietí. Aktuálne má na Sloven-
sku 144 predajní, tri logistic-
ké centrá (okrem Serede aj v 
Nemšovej a Prešove) a cen-
trálu v Bratislave. Od svojho 
vstupu na trh investoval dis-
kont v priemere 50 000 000 € 
ročne, nikdy pritom nedostal 
žiadnu štátnu podporu či da-
ňovú úľavu. Naopak, na Slo-
vensku zaplatí ročne desiatky 
miliónov eur na daniach a je 
päťnásobným držiteľom oce-
nenia Daňovník roka, ktoré 

udeľuje Finančná správa. Lidl 
na Slovensku zamestnáva 
viac ako 5000 ľudí, pričom sa 
mu darí vytvárať pracovné 
miesta aj organicky, teda aj 
bez zohľadnenia expanzie. 
Lidl je štvornásobným drži-
teľom prestížneho medziná-
rodného ocenenia Top Em-
ployer Europe a Top Employer 
Slovakia. Za svoje aktivity vo 
vzťahu k zamestnancom zís-
kal obchodný reťazec aj pre-
stížne ocenenie Via Bona a 
tento rok zopakoval víťazstvo 
aj v súťaži naj zamestnávateľ. 
Na základe hlasovania verej-
nosti sa Lidl už sedemkrát po 
sebe tešil z ocenenia Obchod-
ník roka.

EVA FÚRIKOVÁ

Lidl rozširuje logistické centrum, 
zamestná desiatky ľudí

Na konci uplynulého školské-
ho roka Správa majetku Sereď 
pomohla ŠZŠ na Fándlyho uli-
ci s opravou strechy, aby sme 
odstránili zdroj neustáleho 
vlhnutia a praskania omietok 
stropov a stien v budove školy 
a mohli pristúpiť k ich opra-
vám a maľovaniu. A v septem-
bri nám zasa pomohlo Mesto 
Sereď, oddelenie životného 

prostredia a údržby mesta, s 
úpravou vysokej zelene škol-
ského dvora na Fándlyho 
ulici. Budova aj pozemok sú 
majetkom Mesta Sereď, no 
napriek tomu sa o ne sna-
žíme, v rámci svojich mož-
ností, vzorne starať. Stromy 
však už potrebovali odbornú 
starostlivosť, na ktorú si my 
netrúfame ani vedomosťami, 

ani potrebným vybavením. 
Stromy dostali orezaním su-
chých a na strechu preraste-
ných konárov nový vzhľad. 
Sú ozdravené a omladené. 
Nebudú ohrozovať budovu 
školy i osoby pohybujúce sa v 
priestoroch dvora.

Za nás všetkých chcem veľ-
mi pekne poďakovať Správe 
majetku Sereď – správa budov 

a zariadení – konateľovi Ing. 
Karolovi Andrášikovi, odde-
leniu životného prostredia 
Mestského úradu v Seredi – 
referentke životného prostre-
dia Ing. Kataríne Navrátilovej, 
vedúcemu údržby mesta Ing. 
Jánovi Himpánovi a ich za-
mestnancom, ktorí práce na 
školskom dvore realizovali.

    JARMILA ŽILECKÁ

Mesto Sereď zo svojich príj-
mov ročne prispieva na čin-
nosť školských zariadení, 
Domu kultúry, poskytuje 
opatrovateľskú činnosť odká-
zaným občanom, poskytuje 
príspevky pri narodení dieťa-
ťa, resp. príspevok na stravu 
seniorom, dotuje miestnu au-
tobusovú dopravu a mnoho 
iných.

Okrem toho mesto v rozpoč-
te na rok 2020 vyčlenilo ďalšie 
prostriedky vo výške 290 600 
€ na dotácie pre podporu ne-

ziskových organizácií, občian-
skych združení, športových 
klubov. Po vypuknutí korona-
krízy na základe zverejňova-
ných ekonomických prognóz 
pristúpilo k prijímaniu úspor-
ných opatrení. Jedným z nich 
bolo na júnovom zastupiteľ-
stve prijaté zníženie výdavkov 
na dotácie na rok 2020 o 24 %.

Na septembrovom zastu-
piteľstve prítomní skonšta-
tovali, že zavedené úsporné 
opatrenia v meste boli posta-
čujúce a hospodárenie mesta 

napreduje dobre. Dopad koro-
nakrízy na mesto Sereď nie je 
až taký, ako bol pôvodne pred-
povedaný. Na základe návrhu 
Školskej, športovej a bytovej 
komisie boli výdavky na dotá-
cie navýšené na pôvodnú výš-
ku 290 600 €. Mesto Sereď tak 
v roku 2020 poskytne dotácie 
občianskym združeniam:

- na podporu športu a teles-
nej kultúry 202 100 €,

- na realizáciu kultúrnych 
podujatí pre občanov mesta 16 
400 €,

- na aktivity zamerané na 
spestrenie možností trávenia 
voľného času detí a mládeže 
41 150 € 

- na sociálnu pomoc, soci-
álne služby a humanitnú sta-
rostlivosť 30 950 €.

Dúfame, že aj touto cestou 
mesto Sereď pomôže občian-
skym združeniam a klubom 
prekonať ekonomické, ako aj 
psychické dopady koronakrí-
zy za účelom pokračovania 
ich činností.

  MESTO SEREĎ

Oprava strechy a ozdravenie zelene 
školského dvora ŠZŠ na Fándlyho ulici v Seredi

Mesto Sereď vyplatí dotácie 
na rok 2020 ako pred koronakrízou

Mesto Sereď oznamuje ob-
čanom, že dočasné trhové 
miesto na sobotňajšie preda-
je vlastných poľnohospodár-
skych prebytkov  v  priesto-

roch bývalého záhradkárstva 
na Parkovej ulici - oproti 
kaštieľu, je opäť v prevádzke,  
v čase od 7.00 do 12.00 h.  

MESTO SEREĎ

Oznam o prevádzke 
dočasného trhoviska

Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k  starším organizuje mesto 
Sereď každoročne kultúrno-
-spoločenskú akciu pre senio-
rov pod názvom „Ďakujeme 
Vám“. Vedenie mesta sa ta-
kýmto spôsobom snaží poďa-
kovať seniorom za ich dlho-
ročnú prácu, ktorú odviedli 
pre túto spoločnosť,  zabaviť 
ich kultúrnym programom 
a vytvoriť im príležitosť na to, 
aby sa stretli a  porozprávali. 
Vzhľadom na súčasnú situá-

ciu so šírením koronavírusu 
sa tento rok kultúrno-spolo-
čenská akcia „Ďakujem Vám“ 
nemohla uskutočniť.

Vedenie mesta chce aspoň 
takýmto spôsobom vyjadriť 
seniorom úctu a  poďakova-
nie a  zaželať im hlavne pev-
né zdravie, radosť zo života 
v kruhu najbližších a spokoj-
nú jeseň života. 

   MARTIN  TOMČÁNYI, 
POSLANCI  A ZAMESTNANCI  

MESTA SEREĎ

Zdá sa, že známe podvodníc-
ke praktiky na senioroch stá-
le pokračujú. V uplynulých 
dňoch sa terčom podvodného 
telefonátu stali aj dôchodco-
via v Seredi.

„Polícia v Galanta evidu-
je od ľudí za posledné dni tri 
prípady. Dva z nich preve-
rujeme po operatívnej línii, 
oznamovatelia ich len dali 
do pozornosti polície. V tre-
ťom prípade polícia začala 
vo veci trestné stíhanie pre 
prečin podvodu. K dokonaniu 
skutkov ani v jednom prípade 
nedošlo,”  uviedla hovorkyňa 
KR PZ v Trnave Mária Linke-
šová.  Polícia apeluje najmä 
na staršie osoby, aby si každý 
telefonát, keď od nich niekto 
žiada peniaze, spätne overili 
u svojich blízkych. V žiadnom 

prípade neodporúčame konať 
podľa pokynov volajúcich, aj 
napriek ich opakovanému 
nátlaku. Peniaze ani informá-
cie k účtom nedávajte nezná-
mym osobám. Každé podozri-
vé konanie radšej oznámte na 
bezplatné policajné číslo 158.

Polícia na tému podvodov 
konaných na dôchodcoch vy-
konáva aj osvetovú činnosť. 
Jedna z posledných predná-
šok sa konala minulý rok v 
Dennom centre pre seniorov v 
Seredi. Poučiť svojich rodičov 
a starých rodičov však mu-
sia aj rodinní príslušníci.  Je 
nutné ľuďom vo vyššom veku 
vysvetliť, ako sa vyvarovať si-
tuáciám, pri ktorých sa môžu 
stať obeťou trestného činu a 
často tak prísť aj o celoživotné 
úspory. IVETA TÓTHOVÁ

Keď myslíme na našich star-
kých v  tohtoročnom ok-
tóbri, tak v skôr v duchu, aby 
sme ich čo najviac izolovali 
a  ochránili pred covidovou 
nákazou. No na druhej strane 
aj sociálna izolovanosť nechá-
va na nich (aj trvalé) následky.

Preto, prosím, správajme 
sa teraz všetci  čo najzodpo-

vednejšie, aby sme spoločne 
čím skôr prekonali túto epi-
démiu a mohli sa opäť spolu 
stretávať bez strachu, že sme 
si navzájom pre seba silnou 
hrozbou. A  tým najviac po-
môžeme nielen sebe, ale aj 
všetkým našim milovaným 
starkým.

   MÁRIA FAČKOVCOVÁ

Počas karanténnej doby  ne-
budú  v kostole sv. Jána Krs-
titeľa ani v kaplnke v Če-
peni  slávené verejné sväté 
omše. Sväté omše na úmysly, 
ktoré boli zahlásené, budú 
kňazi farnosti sláviť iba 
privátne, bez účasti ľudí. V 
prípade, že bude potrebné 
vybaviť nevyhnutné záleži-
tosti, volajte nám najskôr na 

telefónne číslo 031/789 28 67. 
V prípade súrneho zaopat-
rovania a pohrebu nás bude 
zastupovať RKFÚ v Dolnej 
Strede, telefónne číslo 0911 
111 770.

O tejto skutočnosti infor-
movali veriacich dekan Ján 
Hallon a kaplán Ladislav Mi-
šura.

IVETA TÓTHOVÁ

Poďakovanie seniorom

Opäť podvody 
na senioroch v Seredi

Október – mesiac úcty k starším

Farský úrad je od 17. októbra 2020 
v povinnej karanténe
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JUDr. Edita Červeňová
1) Na uliciach Kukučínova, 
Školská a M. R. Štefánika sa ob-
čania sťažujú na zápach z ka-
nalizácie, kvôli čomu nemôžu 
vetrať. Bolo rokovanie so ZVaK 
vo veci riešenia tohto problé-
mu?

Odpoveď: Aj na základe Vá-
šho podnetu sme oslovili Zá-
padoslovenskú vodárenskú 
spoločnosť, a.s., Nitra (ďalej 
len ZsVS). Zástupca ZsVS sa vy-
jadril, že na vyššie uvedených 
uliciach je verejná kanalizácia 
priechodná, zároveň ani na 
jednej z ulíc nebola verejná 
kanalizácia zaplavená neodte-
kajúcimi splaškami, ktoré by 
spôsobovali sedimentáciu a 
následne zápach. Momentálne 
majú čistiace vozidlo v oprave, 
akonáhle bude k dispozícii, 
pristúpia k prečisteniu pred-
metných ulíc.

2) Nájdu sa v rozpočte mesta 
finančné prostriedky na zvý-
šenie počtu kamier v meste? 
Ide o to, že po víkende je mesto 
plné odpadu, vyzerá to aj ako 
odpad z predajní. Myslím si, že 
by to pomohlo čistote v meste. 

Odpoveď: Každoročne mesto 
Sereď má v rozpočte náklady 
na obnovu a rozšírenie kame-
rového systému v meste. Pro-
jektami reagujeme na výzvy 
o nenávratný príspevok na 
nové kamery, resp. ich kupu-
jeme aj z vlastných zdrojov. V 
návrhu rozpočtu na rok 2021 je 
20.000 € na nové kamery. Dňa 
1. 10. 2020 prebehlo aj pracovné 
stretnutie, kde ste sa priamo 
na mestskej polícii informo-
vali o prevádzke kamerového 
systému v Seredi, resp. o mož-
nosti umiestnenia nových ka-
mier v roku 2021.

3) Nedajú sa budovy v kasár-
ňach využiť na sociálne býva-
nie? 

Odpoveď: Budovy v býva-
lých kasárňach Váh na sociál-
ne bývanie nie je možné vyu-
žiť.

 
Ing. Ondrej Kurbel
1) Dňa 14. 7. 2020 bola po nie-
koľkých rokoch napojená mo-
nitorovacia stanica kvality 
ovzdušia SHMÚ. Do dnešného 
dňa nie sú sprístupnené údaje 
z tejto stanice. Mám informá-
ciu, že bol problém s napo-
jením stanice na elektrickú 
energiu, hoci hneď vedľa je tra-
fostanica. Je to už vyriešené? 
Súvisí to s problémom prísluš-
ného stavebného úradu, ktorý 
tlačíme pred sebou?

Odpoveď: Rokovania o mož-
nosti osadenia Monitorovacej 
stanice kvality ovzdušia zača-
li v roku 2016. Monitorovacia 
stanica kvality ovzdušia bola 
na Vinárskej ulici v utorok 

14. 7. 2020 iba osadená, nie na-
pojená. Pri osádzaní ste boli 
osobne prítomný. Pracovník 
SHMÚ Bratislava pri osádza-
ní stanice povedal, že stanica 
bude funkčná po pripojení 
na elektrickú sieť. V stredu 9. 
9. 2020 na telefonickú otázku 
zástupcu primátora k spus-
teniu monitorovacej stanice 
do prevádzky povedal, že táto 
by mala byť funkčná v blízkej 
dobe.

Spustenie monitorovacej 
stanice do prevádzky nemá 
žiadnu súvislosť s problema-
tikou vydávania stavebných 
rozhodnutí na objekty budo-
vané mestom Sereď.

2) Kedy mesto začne s prí-
pravami a realizáciou sanač-
ných opatrení poškodených 
častí konštrukcie krovu podľa 
statického návrhu z marca 
2019? Chápem, že začať so sa-
náciou pred ukončením OVS 
nemalo veľký zmysel, teraz 
však už máme predpokladaný 
termín na ukončenie II. kola 
OVS. Privítal by som, keby sa 
tieto práce aspoň začali, aby 
sme po otvorení obálok ďal-
ších návrhov vedeli začať s 
tými časťami, o ktoré investor 
neprejaví záujem.

Odpoveď: Dňa 21. 9. 2020 sa 
uskutočnilo osobné rokovanie 
s projektantom – autorom pro-
jektu „Projekt statického za-
bezpečenia krovu NKP Kaštieľ, 
č. ÚZPF 2257/1, 03/2019“. Mesto 
Sereď požiadalo o vypracova-
nie dvoch (2) verzií rozpočtu:

- Rozpočet pre zabezpečenie 
statiky krovu

- Rozpočet kompletného rie-
šenia obnovy klampiarskych 
prvkov.

Zároveň sme urobili pred-
bežný prieskum trhu na vy-
pracovanie havarijného pro-
jektu a rozpočtu: „Výmenu 
poškodených a doplnenie vy-
braných chýbajúcich odkva-
pových žľabov a zvodov plus 
opravu klampiarskych prvkov 
na kaštieli“.

 
Dušan Irsák
1) Lipa malolistá pred vcho-
dom do seredského Kostola sv. 
Jána Krstiteľa rastie už aspoň 
70 rokov. Za tú dobu prežila su-
chá, dažde, mrazy, víchrice, atď. 
No po celý ten čas skrášľovala 
okolie kostola. Až do augusta 
2020, keď jej listy náhle opadli. 
Všetky ostatné lipy lemujúce 
chodník na Ulici M. R. Štefá-
nika sú naďalej v poriadku a 
v dobrej kondícii. Ako je teda 
možné, že lipa pred vchodom 
do kostola zoschla a jej listy 
opadali?

Všetko nasvedčuje tomu, 
že príčinou bolo pretláčanie 
plynového potrubia v jej kore-
ňovej sústave. Preto Vás, pán 

primátor, interpelujem o pre-
šetrenie, z akého dôvodu lipa 
ochabla. Ak sa stala chyba, kto-
rú naznačujem, navrhujem, 
aby všetky náklady na odstrá-
nenie a následné vysadenie 
nového stromu uhradil, ten čo 
spôsobil tento stav.

Odpoveď: Objednali sme 
dendrologický posudok na 
zistenie príčiny „ochabnutia“ 
lipy malolistej pred kostolom. 
Pred dodaním požadovaného 
posudku nik z nás si nedovolí 
špekulovať nad ďalšími krok-
mi mesta.

 
PaedDr. Slávka Kramárová
1) Športový štadión na Fán-
dlyho ul. Odsúhlasili sme, že 
štadión bude. Chcem apelo-
vať, aby zamestnanci úradu 
pozreli projekt, aby sa začalo 
čím skôr. Postupne aj športový 
areál na Komenského ul., aby 
atletika rozkvitala.

Odpoveď: Projekt atletickej 
dráhy poznáme. Ktoré kon-
krétne investičné akcie budú 
schválené na realizáciu v roku 
2021, tie pripravíme a budeme 
realizovať. O návrhoch inves-
tičných akcií budeme hovoriť 
už pri ďalšej príprave rozpoč-
tu mesta Sereď v stredu 21. 10. 
2020.

 
Ing. Mária Fačkovcová
1) Aké kroky mesto až do 
dnešného dňa podniklo v 
uskutočnení svojho záme-
ru zastrešenia a uzamykania 
kontajnerových stanovíšť? 
(Dať tento zámer medzi množ-
stvo plánovaných investícií – 
ako tomu bolo minulý rok – a 
nechať na poslancov, nech oni 
o tom rozhodnú svojim bo-
dovaním, mi príde zo strany 
mesta alibistické a nikdy ne-
priechodné.)

Odpoveď: V Programe hos-
podárskeho a sociálneho roz-
voja mesta Sereď na roky 2015-
2024, ktorý je na viac ako 200 
stranách, je množstvo inves-
tičných zámerov mesta. Nie-
len ten, na ktorý sa pýtate. Ak 
by sme tam nemali nejaký zá-
mer, ku ktorému by bola zve-
rejnená výzva na nenávratné 
financovanie, nemohli by sme 
sa o takýto projekt uchádzať.

A k tým krokom mesta: Od-
delenie životného prostredia 
vykonalo v júni 2019 prieskum 
trhu na nové oplotenie a 
uzamknutie kontajnerového 
stojiska. Na základe interpelá-
cie môžeme spracovať aktuál-
nejší prieskum trhu na zastre-
šenie a uzamknutie kontajne-
rových stanovíšť. Dohromady 
ich máme 94. Už pri tvorbe 
rozpočtu na rok 2020 navrhol 
prednosta MsÚ vybudovať 
skúšobne 10 uzamykateľných 
stanovíšť na veľké kontajnery. 
Takto zistíme, či uzamykanie 

stanovíšť prinesie očakávaný 
efekt. Vieme už aj, ako dopadli 
uzamykateľné stanovištia na 
sídlisku Meander.

Realizáciu nie je možné vy-
konať ihneď. Pre zastrešenie a 
uzamykanie stanovíšť je naj-
prv potrebné rozhodnúť, ktoré 
stanovištia to budú a zabez-
pečiť majetkový vzťah k po-
zemkom pod nimi (ak nie sú 
v majetku mesta). Je potrebné 
uvedomiť si, že cena realizá-
cie tohto všetkého vstúpi do 
výšky poplatku za komunálny 
odpad v meste Sereď v nasle-
dujúcom období pre všetkých 
obyvateľov mesta. Nielen tých 
na sídliskách. Udržať aktuálnu 
výšku poplatku je aj teraz viac 
ako ťažké. V prípade schvále-
nia tohto projektu poslanca-
mi, pripravíme ho a aj urobí-
me.

Finančne náročných projek-
tov je veľa. Ako poslanci žiada-
te vybudovať atletickú dráhu, 
tenisové kurty, nový futbalový 
štadión, rekonštruovať kaštieľ, 
nové cyklotrasy, generel do-
pravy v meste. Teraz žiadate 
o informáciu, aké kroky pod-
niklo mesto pre uskutočnenie 
zámeru vytvorenia uzamyka-
teľných a zastrešených sta-
novíšť na odpad. Okrem toho 
stále nemáme zateplené všet-
ky škôlky a školy, potrebné sú 
úpravy areálov škôl, požadu-
jete výstavbu parčíkov, det-
ských ihrísk a oddychových 
zón, odsúhlasená je oddycho-
vá zóna trhoviska. Potrebuje-
me opravy ciest a chodníkov, 
čaká nás spoluúčasť na rekon-
štrukcii železničného mosta, 
rekonštrukcia vodovodných a 
tepelných rozvodov v meste a 
to som vymenoval len niekto-
ré z navrhovaných investícií. 
Pripravíme realizáciu tých 
investícií, o ktorých spolu roz-
hodneme pri schvaľovaní roz-
počtu a ktoré vieme finančne 
vykryť. A akou formou sa vy-
berú investície – to je predsa 
na Vás, poslancoch. Preto ma 
zaráža, že Vám tu niečo príde 
ako alibistické a nikdy neprie-
chodné zo strany mesta.

2) Je možné zriadiť v meste 
kompostovisko (napr. v areáli 
zberného dvora, alebo na na-
šom pozemku v Malom háji, 
na inom mieste...)? Uvažuje sa 
dať kompostoviská občanom 
v rodinných domoch, ako to 
majú v mnohých iných mes-
tách na Slovensku? S touto po-
žiadavkou ma oslovujú mnohí 
občania.

Odpoveď: Zriadiť mestské 
kompostovisko je možné. Zvá-
žiť musíme plusy a mínusy 
tohto nápadu. Začnime výbe-
rom miesta, kde ho zriadime 
a poďme sa pozrieť s občanmi, 
ktorí Vás takto oslovujú, do 
miest (prosím nie obcí), ako 

to tam majú a prevádzkujú 
kompostáreň a čo občanom 
mesta toto riešenie prinieslo. 
Podmienky prevádzkovania 
kompostárne určuje zákon. 
Zariadenie na zhodnocova-
nie bioodpadu musí spĺňať 
podmienky vyplývajúce z vy-
hlášky 371/2015 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré usta-
novenia zákona o odpadoch. 
Kompostáreň sa musí zriadiť 
na mieste, ktoré je bezpečne 
vzdialené od povrchových 
vôd, zdrojov pitnej vody, zdro-
jov liečivých vôd a prírodných 
minerálnych vôd a ich ochran-
ných pásiem a nachádza sa 
mimo trvalo zamokrených 
pozemkov a inundačných úze-
mí. Malá kompostáreň zhod-
notí ročne maximálne 100 ton. 
Za rok 2019 mesto vykázalo 
1.700 ton bioodpadu. Do malej 
kompostárne možno prevziať 
iba bioodpad z katastrálne-
ho územia obce, v ktorom sa 
nachádza a ktorý neobsahuje 
nerozložiteľné prímesi, mast-
notu, ropné látky, zvyšky živo-
číšneho pôvodu. Pri prevádzke 
malej kompostárne sa musí 
zamedziť vstupu nepovola-
ným osôb, musí byť zabezpe-
čený priestor na skladovanie 
bioodpadu, ktorý je vybudova-
ný a prevádzkovaný tak, aby 
nedošlo k nežiaducemu vply-
vu na životné prostredie. Malú 
kompostáreň musí prevádzko-
vať odborne spôsobilá osoba. V 
kompostárni sa musí pravidel-
ne merať teplota vznikajúceho 
kompostu a musí sa zamedziť 
vnikaniu atmosférických zrá-
žok počas aktívnej fázy kom-
postovania. Z toho vyplýva, 
že vznikajúci kompost musí 
byť zastrešený, alebo sa musí 
nachádzať v kompostovacích 
vakoch.

Kompost, ktorý má byť uve-
dený do obehu alebo sa má 
použiť na aplikáciu do poľno-
hospodárskej pôdy, musí spĺ-
ňať požiadavky ustanovené 
predpisom o hnojivách (Zákon 
č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v 
znení neskorších predpisov).

Zriadenie malej kompostár-
ne, ktorá predstavuje zariade-
nie na zhodnocovanie odpa-
dov, vyžaduje prejsť procesom 
posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie – EIA.

Na účel zabezpečenia trie-
deného zberu bioodpadu zo 
záhrad si obec určí zbernú ná-
dobu s min. objemom 120 l a 
frekvenciou zberu max. 1 krát 
za 14 dní, alebo kompostovací 
zásobník, v ktorom si domác-
nosť vyprodukuje kompost pre 
vlastnú spotrebu.

Problém nastáva pri vykazo-
vaní množstiev zhodnoteného 
bioodpadu pri výpočte miery 
vytriedenia, kedy by unikali 
množstvá bioodpadu zhodno-

teného v domácnostiach. Od 
výšky miery vytriedenia závisí 
poplatok za komunálny odpad.

3) Umiestnenie redukčnej 
stanice na plyn (RS) priamo 
pred trojičným stĺpom v mes-
te – akým spôsobom sa stalo, 
že došlo k jej umiestneniu na 
tomto mieste? Bolo to v súla-
de s projektom na túto stavbu 
na základe povolenia na túto 
stavbu? Prečo tento projekt 
nebol zverejnený? V súčasnos-
ti je RS už preložená smerom 
k vinárskym závodom. Kto za-
platí jej prekládku, keďže pre 
SPP je to práca naviac oproti 
pôvodnému projektu? Kto je 
zodpovedný za takto vzniknu-
tú situáciu?

Odpoveď: Pôvodné umiest-
nenie plynovej regulačnej 
stanice pred trojičným stĺpom 
bolo vykonané v súlade so sta-
vebným zákonom. Po zistení, 
že nadzemná časť stanice je 
v blízkosti trojičného stĺpa, 
som písomne požiadal dňa 
31. 7. 2020 SPP distribúcia, a.s., 
Mlynské nivy 44/B, Bratislava, 
o rokovanie, ktoré sa uskutoč-
nilo dňa 4.8.2020. V čase kona-
nia mestského zastupiteľstva 
17.9.2020 bola regulačná sta-
nica spred trojičného stĺpa už 
odstránená. Náklady na prelo-
ženie objektu neplatilo mesto 
Sereď.

Zákon pri umiestňovaní re-
gulačnej stanice porušený ne-
bol, preto hľadanie zodpoved-
nosti za vzniknutú situáciu 
nepovažujem za potrebné.

 
Ing. arch. Róbert Kráľ
1) Žiadam o aktuálnu informá-
ciu ohľadom záberu verejného 
priestranstva vo vlastníctve 
súkromnej osoby v lokalite 
„Madona park”.

Odpoveď: V mesiacoch jún 
a júl sa uskutočnili stretnu-
tia s dotknutými občanmi a 
investorom. V septembri bola 
podpísaná dohoda s mediáto-
rom, ktorý pomenoval strany 
sporu. Prvé stretnutia s do-
tknutými stranami sporu už 
prebehli. O výsledku budeme 
informovaní do konca roka.

2) Ako je zadefinovaný záber 
verejného priestranstva pred 
polyfunkčným objektom Poš-
tová 10 (oproti hasičom)? Je to 
zeleň alebo odstavná plocha?

Odpoveď: Mesto Sereď nemá 
prijaté všeobecne záväzné na-
riadenie o verejnom priestran-
stve. Plochu pred polyfunkč-
ným objektom na Poštovej 
ulici funkčne určuje Územný 
plán mesta Sereď ako zmie-
šané územie s bývaním a ob-
čianskou vybavenosťou, ktorá 
je označená funkčným kódom 
ZÚ-13. S pozdravom

  MARTIN TOMČÁNYI 

Projekt „Knižných búdok“ v 
Seredi funguje od roku 2014. 
Ide o verejné knižnice, cieľom 
ktorých je oživiť staré knihy, 
ktoré už niekto prečítal a rád 
sa o ne podelí s ostatnými. 
Princíp je jednoduchý: bez 

poplatku zobrať ľubovoľnú 
knižku a po prečítaní ju vrátiť 
alebo vymeniť za vlastnú.

Knižné búdky sa na Slo-
vensku realizujú v rámci 
projektu „Ďakujem sused“. V 
Seredi bola prvá knižná búd-

ka umiestnená na Námestí 
slobody. Neskôr pribudli aj 
ďalšie. Všetky vyrobil umelec-
ký modelár Pavol Fintor z Dol-
nej Stredy, ktorý dal do každej 
búdky aj kus svojho srdca. Veď 
knižné búdky vdychujú život 

starým knihám, vďaka kto-
rým sa ľudia prenášajú do ríše 
fantázie či rozprávok.

Knižná búdka na námestí 
sa však rokmi opotrebovala, 
a preto ju členovia OZ Mladá 
Sereď vymenili za novú. Ak 

teda máte doma knihu, ktorú 
ste už prečítali a nemáte ju 
kam posunúť, prineste ju do 
knižnej búdky a určite si z nej 
vyberiete ďalšiu knižku, ktorá 
vás zaujme.

IVETA TÓTHOVÁ

Odpovede na interpelácie poslancov MsZ 17. 9. 2020

Starú knižnú búdku na námestí nahradila nová
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Na rokovaní Mestského za-
stupiteľstva v Seredi, ktoré sa 
konalo dňa 17. 9. 2020, sa ziš-
lo 18 poslancov. PhDr. Michal 
Hanus sa z účasti na rokovaní 
ospravedlnil.

Na septembrovom rokovaní 
poslanci rozhodli a schválili:

- Správu hlavnej kontrolór-
ky z vykonanej kontroly hos-
podárenia s verejnými finanč-
nými prostriedkami rozpoč-
tovanými vo výdavkovej časti 
bežného rozpočtu na kapitole 
06.2.0 Rozvoj obcí bez pripo-
mienok. Kontrola sa týkala 
výdavkov na údržbu mesta, ve-
rejnej zelene a ihrísk.

- Správu z vykonanej kon-
troly dodržania Zmluvy o 
nájme uzatvorenej medzi 
mestom Sereď a spoločnos-
ťou TEDADEX, s.r.o. a kontroly 
faktúr vyplatených za dotrie-
ďovanie biologicky rozložiteľ-
ného odpadu bez pripomie-
nok. Kontrola bola vykonaná 
na podnet poslankyne Ing. 
Fačkovcovej. Na základe vyko-
nanej kontroly bolo konštato-
vané, že aj napriek už ukonče-
ným zabezpečením zberu BRO 
spoločnosťou TEKADEX mesto 
ušetrilo touto zmluvou nema-
lé finančné prostriedky pri 
zabezpečovaní zberu a spraco-
vania BRO. 

- Správu z vykonanej kon-
troly hospodárenia s verejný-
mi finančnými prostriedkami 
na kapitole 04.1.2. Všeobecná 
pracovná oblasť a na kapitole 
04.5.1. Cestná doprava bez pri-
pomienok. Kontrola bola vyko-

naná za obdobie roka 2019 a I. 
polroka 2020 a týkala sa výdav-
kov na letnú a zimnú údržbu 
mesta, ktorú mesto vykonáva 
vlastnými zamestnancami a 
vlastnými strojmi, čo zabezpe-
čuje pružnosť prác.

- VZN mesta Sereď č. 7/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 3/2016 o poskytovaní dotá-
cií z rozpočtu mesta Sereď, v 
znení neskorších nariadení s 
procedurálnym návrhom po-
slankyne PaedDr. Kramárovej 
– ponechať vo VZN termín na 
zúčtovanie dotácií 15. decem-
ber.

- VZN mesta Sereď č. 8/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 2/2020 o ochrannom pásme 
pohrebísk na území mesta Se-
reď. Prijatím tohto nariadenia 
bolo určené ochranné pásmo 
židovského cintorína na Cuk-
rovarskej ulici.

- Informatívne správy o 
hospodárení Domu kultúry a o 
hospodárení škôl a školských 
zariadení za I. polrok 2020 bez 
pripomienok.

- Správy o plnení rozpočtu 
mesta Sereď k 30. 6. 2020 bez 
pripomienok. Poslanci ocenili 
dosiahnuté výsledky hospo-
dárenia za I. polrok 2020, ktoré 
napriek výpadku podielových 
daní z príjmovej časti roz-
počtu a zvýšeným výdavkom 
v dôsledku koronakrízy boli 
priaznivé. Mesto Sereď ako jed-
no z mála miest zabezpečovalo 
všetky činnosti a práce v mes-
te aj počas pandémie.

- Realizáciu národného pro-

jektu „Pomáhajúce profesie v 
edukácii detí a žiakov II“ v MŠ 
Komenského, Sereď a zaviaza-
li sa vytvoriť rezervu finanč-
ných prostriedkov z vlastných 
zdrojov a v prípade potreby ich 
poskytnúť materskej škole.

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projektov. 
Poslanci boli informovaní, že 
projekty, na ktoré mesto získa-
lo vonkajšie zdroje, pokračujú 
v realizácii.

- Procedurálny návrh 
PaedDr. Kramárovej, predsed-
níčky Školskej, športovej a by-
tovej komisie – vrátenie zní-
žených dotácií na rok 2020 na 
pôvodnú výšku v oblasti špor-
tu a mládeže nasledovne:

OZ Športový klub futbalu 
Sereď zo sumy 34 612,25 € na 
sumu 45 983 €,

Športový klub futbalu Se-
reď a.s. zo sumy 29 790,75 € na 
sumu 39 721 €,

Asociácia športových klu-
bov Sereď zo sumy 26 958,25 € 
na sumu 35 811 €,

Hádzanársky klub Slávia 
Sereď zo sumy 25 291,75 € na 
sumu 33 689 €,

Športový klub Ice Players 
zo sumy 7 524,75 € na sumu 10 
033 €,

Taekwon Do klub ITF Hong 
Ryong Sereď zo sumy 8 850 € 
na sumu 11 800 €,

Slovenský skauting 82, zbor 
Polaris Sereď zo sumy 8 407,25 
€ na sumu 10 943 €.

Dotácie sa vrátili na pôvod-
nú výšku, pre oblasť športu sa 
zvýšili o 50 000 €, pre oblasť 

mládeže o 8 428 €, pre sociál-
nu oblasť o 7 000 € a pre oblasť 
kultúry o 4 100 €.

- 5. zmenu rozpočtu mesta 
Sereď, ktorá sa okrem zvý-
šenia dotácií týkala najmä 
zahrnutia projektov financo-
vaných z externých zdrojov 
do rozpočtu mesta (vybudo-
vanie sochy legionára, nabí-
jacej stanice pre elektromo-
bily, spracovanie projektovej 
dokumentácie cyklistickej 
komunikácie cez mesto), po-
skytnutia ďalších dotácií pre 
školy na normatívne výdavky 
a na výdavky spojené s pandé-
miou Covid-19 a zabezpečenia 
zvýšených výdavkov na vybu-
dovanie parkoviska pri Soko-
lovni.

- Informácie o príprave 
viacročného rozpočtu mes-
ta Sereď na roky 2021–2023. 
Pri príprave rozpočtu sa ve-
nuje pozornosť bežným vý-
davkom: zabezpečiť chod 
mesta a mestských organi-
zácií, kvantifikovať služby a 
ich periodicitu, dotácie a iné 
bežné výdavky. Do budúceho 
roku prechádzajú projekty, 
ktoré sú spolufinancované z 
externých zdrojov (revitalizá-
cia parku D. Štúra, rozšírenie 
materskej školy D. Štúra, ma-
teriálové vybavenie ZŠ, pro-
jekt cyklotrasy cez mesto – od 
mosta po most), ale aj investí-
cie, ktoré sa nestihnú dokon-
čiť tento rok (parkovisko pri 
železničnej stanici a pri Soko-
lovni a stanovištia bicyklov). 
Pracovné stretnutie vedenia 

mesta s poslancami MsZ k 
príprave rozpočtu sa uskutoč-
ní 21. 10. 2020.

- Zadanie urbanistickej štú-
die „IBV Kapustniská IV. eta-
pa – Sereď“, ktoré rieši výstav-
bu rodinných domov v tomto 
území.

- Nájom pozemku dlhodo-
bo užívaného ako záhrada na 
Podzámskej ul. pre M. Vaculo-
vú, na dobu neurčitú.

- Nájom pozemku pod pre-
fabrikovanými garážami na 
Čepeňskej ul. pre I. Svátkovú 
a M. Lašáka, na dobu neurčitú.

- Nájom nehnuteľnosti – 
kaštieľa v Zámockom parku 
– formou vyhlásenia obchod-
nej verejnej súťaže. Keďže v 
prvom kole nebol vybraný 
žiadny z uchádzačov o nájom 
kaštieľa, poslanci opätovne 
vyhlásili súťaž s doplnenými 
podmienkami a novú komisiu 
pre výber uchádzača v zlože-
ní: Ing. Kurbel, Ing. Horváth, 
JUDr. Červeňová, Mgr. arch. 
Petrovič, Ing. Bíro, Ing. arch. 
Kráľ, D. Irsák.

- Na základe žiadosti I. For-
rovej Body Dream, odpustenie 
nájomného za mesiace apríl 
a máj 2020 za športovú halu 
Relax z dôvodu mimoriadnej 
situácie v súvislosti s korona-
vírusom.

- Zámer nájmu pozem-
ku medzi ulicami Veterná a 
Jasná z dôvodu dlhodobého 
užívania manželom Henče-
kovým.

- Zámer nájmu pozemku na 
Novomestskej ul. pod bývalou 

„hydrofórkou“ vlastníkovi ob-
jektu spoločnosti BAU-TRADE 
SK, a.s.

- Zriadenie vecného breme-
na súvisiaceho s uložením ka-
nalizačnej prípojky a revíznej 
šachty k objektu vo vlastníc-
tve žiadateľov – Ing. Čačaného 
a Z. Heribana.

- Pravidlá na preberanie 
miestnych komunikácií, ve-
rejného osvetlenia a pozem-
kov nimi zastavaných v lo-
kalitách IBV a výstavby byto-
vých domov od vlastníkov do 
majetku mesta. Účelom tejto 
smernice bolo vytvoriť pra-
vidlá pre investorov.

- Procedurálny návrh po-
slanca Dušana Irsáka – súhlas 
so zapracovaním do záväznej 
časti Územného plánu mesta 
Sereď záväzného regulatívu 
pre parkoviská – riešiť potre-
bu výsadby drevín počtom 
výsadby 1 strom na 6 parkova-
cích miest. Rozčlenenie plo-
chy výsadby zelene o dreviny. 
Tento súhlas bude zapracova-
ný do Územného plánu mesta 
Sereď pri najbližšom otvorení 
územného plánu.

Podrobnejšie informácie o 
priebehu rokovania, materi-
ály na rokovanie, kompletnú 
informatívnu správu o čin-
nosti úradu, ako aj uznesenia 
a zápisnicu z rokovania, účasť 
poslancov na rokovaní a ich 
hlasovanie si môžete pozrieť 
na internetovej stránke mes-
ta: https://www.sered.sk/
s284_zastupitelstva. 

MESTSKÝ ÚRAD

Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva v septembri

Spoločnosť Amazon oznámila, 
že v jej Logistickom centre v 
Seredi bolo od otvorenia v roku 
2017 vytvorených 2 000 stálych 
pracovných miest a v jej bra-
tislavskej kancelárii viac ako 
1000 pracovných miest, čím sa 
celkový počet stálych sloven-
ských zamestnancov spoloč-
nosti zvýšil na 3 000.

Reverzné centrum spoloč-
nosti Amazon so sídlom v Sere-
di vytvorilo od otvorenia v roku 
2017 už 2 000 pracovných miest 
na plný úväzok. Spolu s korpo-
rátnou kanceláriou Amazon 
zvyšuje celkovú pracovnú silu 
na 3 000. Zamestnanci na Slo-
vensku zastávajú najrôznejšie 
pozície s rôznou úrovňou skú-
seností, zručností a  vzdelania, 
od veľkého množstva vstup-
ných pozícií v  prevádzke, cez 
oblasti ako sú financie a  dane, 
mzdy a Amazon biznis, až po 
tímy pre reklamu a katalógy, so 
sídlom v Bratislave.

„Sme hrdí na to, že neustále 
rozširujeme naše podnikanie 
a vytvárame pracovné pozície 
pre ľudí z regiónov v blízkosti 
nášho sídla, a  pritom ponúka-
me konkurenčné mzdy a kom-
plexné zamestnanecké výhody 
už od prvého pracovného dňa. 
Ponúkame tiež veľké príležitos-
ti profesionálom, od prevádzko-
vých manažérov a inžinierov 
cez odborníkov na HR, financie, 
IT alebo aj program pre absol-

ventov, aby sa pripojili k našim 
tímom,“ hovorí Radek Stegbau-
er, generálny riaditeľ spoloč-
nosti Amazon v Seredi.

„Amazon je pre slovenskú 
ekonomiku jednoznačne dôle-
žitý ako zamestnávateľ a daňo-
vý poplatník. S príchodom spo-
ločnosti získala naša ekonomi-
ka cennú investíciu, ktorá po-
máha diverzifikovať slovenský 
priemysel, a stala sa odolnejšou 
voči výkyvom ekonomického 
cyklu. Oceňujem to o to viac, 
že Amazon sa na slovenskom 
trhu udomácnil bez akejkoľvek 
investičnej pomoci,“ povedal 
Richard Sulík, minister hospo-
dárstva Slovenskej republiky.

„Trnavská župa víta inicia-
tívy zamerané na vytváranie 
nových pracovných miest. Som 
veľmi rád, že seredský Amazon 
ďalej rastie a ponúka tisíce pra-
covných príležitostí v  našom 
kraji vrátane manažérskych 
pozícií,“ uviedol Jozef Viskupič, 
predseda Trnavského samo-
správneho kraja.

„Rozhodnutie spoločnosti 
Amazon vybudovať svoje logis-
tické centrum v našom meste 
sa ukázalo ako veľmi pozitívne. 
Spoločnosť Amazon prispela k 
zníženiu nezamestnanosti v ce-
lom regióne. Podporila miestne 
školy, denné centrum pre se-
niorov i útulok pre bezdomov-
cov. Vážim si ústretovosť Ama-
zonu, spoluprácu mesta Sereď a 

vedenia spoločnosti hodnotím 
ako nadštandardnú. Spoločnos-
ti Amazon ďakujem a verím, že 
naša spolupráca bude pokračo-
vať,“ uviedol Martin Tomčányi, 
primátor mesta Sereď.

Práca v reverznom centre 
spoločnosti Amazon
Zamestnanci Amazonu v re-
verznom centre v Seredi do-
stávajú konkurenčné platy od 
5,50 eur (pozície na základnej 
úrovni) alebo od 7,00 eur (ve-
dúci tímov). Okrem špičkových 
zamestnaneckých výhod v od-
bore, ako je dodatočný až 20% 
mesačný bonus stanovený na 
základe dochádzky a výsledkov 
prevádzky a ročný bonus až 
8,5% brutto, spoločnosť Ama-
zon zároveň poskytuje súk-
romnú zdravotnú starostlivosť, 
životné poistenie, doplnkový 
dôchodkový plán, autobusovú 
dopravu s mesačným poplat-
kom iba 24 €, stravovanie za 1 
€, zľavy na nákupy na Amazon.
de, program Ramp Back pre ro-

dičov a mnoho ďalších, vrátane 
inovatívneho programu Career 
Choice, ktorý pokrýva až 95 % 
školných výdavkov.

Career Choice pomáha ško-
liť zamestnancov na pracovné 
miesta v Amazone a ďalších 
spoločnostiach. Tento program 
preplatí až 95 % školného za 
kurzy vo vybraných žiadaných 
odboroch, bez ohľadu na to, či 
sú tieto zručnosti relevantné 
pre budúci kariérny postup v 
Amazone. Na Slovensku začal 
program Career Choice fungo-
vať koncom roka 2018 a  bolo 
v  rámci neho celkovo investo-
vaných do odbornej prípravy a 
vzdelávania zamestnancov 132 
tisíc eur. Od začiatku programu 
tento program na Slovensku 
podporil viac ako 240 zamest-
nancov a celosvetovo viac ako 
19-tisíc. Hoci bol počet záu-
jemcov pre prvý polrok 2020 
ovplyvnený pandémiou CO-
VID-19, program má stúpajúcu 
tendenciu. Medzi najobľúbe-
nejšie kariérne kurzy patria IT 

kurzy, kurzy ekonómie a účtov-
níctva.

Amazon tiež ponúka tradič-
né, vzostupné kariérne postupy, 
ktoré umožňujú ľuďom rozvíjať 
sa a pripravovať sa na manažér-
ske pozície. Od začiatku spus-
tenia prevádzky spoločnosti 
Amazon na Slovensku v roku 
2017 bolo v rámci interných 
štruktúr spoločnosti povýše-
ných viac ako 80 zamestnancov.

Amazon v Bratislave
Amazon v Bratislave v súčas-
nosti vytvára viac ako 1 000 
pracovných miest. Korporátna 
jednotka spoločnosti Amazon 
sa naďalej rozrastá vo viacerých 
oblastiach a má otvorených 
viac ako 100 pracovných po-
zícií. Rôzne tímy v súčasnosti 
hľadajú skúsených kandidátov 
aj absolventov, z odborov finan-
cií, miezd, daní, reklamy, správy 
účtov a jazykových špecialistov 
na preklady a lokalizáciu.

„Naše tímy sú veľmi rozma-
nité a medzinárodné, v kance-
lárii máme 60 národností, viac 
ako polovicu našej pracovnej 
sily tvoria ženy a tiež 53% všet-
kých manažérskych pozícií za-
stávajú ženy,“ uviedla Barbora 
Slivková, HR manažérka spo-
ločnosti Amazon prevádzky v 
Bratislave.

O spoločnosti Amazon:
•  Amazon je lídrom v oblasti 

technológií a inovácií. Prevádz-
kuje najväčšiu e-commerce 
platformu, ktorá umožňuje 
podnikateľom predávať svoj to-
var do celého sveta.
•  Činnosť Amazonu stojí na 
štyroch základných pilieroch: 
orientuje sa na zákazníkov, 
nie na konkurenciu, investu-
je do rozvoja technologických 
inovácií, plánuje v dlhodobom 
horizonte a zameriava sa na 
funkčnú a prevádzkovú doko-
nalosť.
•  Medzi globálne využíva-
né produkty a služby sa radí 
Amazon Prime, Amazon Music, 
Fulfillment by Amazon, AWS, 
čítačky Kindle, telefón a table-
ty Fire, Fire TV alebo Amazon 
Echo. Amazon je tiež priekop-
níkom recenzií od zákazníkov, 
personalizovaných odporúčaní 
a funkcie 1-Click shopping.
•  Projektom Kindlotéka pod-
poruje Amazon záujem o číta-
nie kníh naprieč generáciami. 
Tlačené knihy ako aj elektro-
nické čítačky Kindle umiest-
ňuje do škôl, detských domo-
vov i verejných knižníc.
•  Spoločnosť Amazon zamest-
náva na Slovensku viac ako 
2 600 zamestnancov na plný 
úväzok.
Novinky zo sveta Amazonu 
nájdete na sociálnych sie-
ťach  Twitter,  Instagram  a 
na press portáli spoločnosti.

MARTINA KOLLÁRIKOVÁ

Amazon na Slovensku zvyšuje celkovú 
pracovnú silu na 3 000 stálych pracovných miest
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Kobukrav je určitý spôsob se-
baobrany. Technika je ľahko 
zapamätateľná a účelom je 
ubrániť seba a zároveň reš-
pektovať aj zdravie útočníka. 
Trénerom a spoluzakladate-
ľom sebaobranného systému 
kobukrav je Tibor Sklut, ktorý 
je expertom na bezpečnosť. 
Absolvoval viaceré kurzy se-
baobrany v zahraničí. V po-
sledných rokoch sa venuje se-
baobrane pre civilné obyva-
teľstvo, hlavne pre deti, ženy 
a seniorov.

V stredu 23. septembra pri-
šiel tréner Sklut do Špeciálnej 
základnej školy v Seredi na 
praktický kurz sebaobrany 
pre deti a zamestnancov. Kurz 
bol zameraný na prevenciu a 
na verbálnu obranu a únik v 
situácii ohrozenia v súvislos-
ti s projektom Bezpečná škola 
– zvyšovanie bezpečnosti na 
základných školách. Zapoji-
li sa žiaci 1.-9. ročníka, a to v 
skupinách podľa tried. Škola 
kurz sebaobrany vyhrala v 
súťaži, v ktorej sa na základe 
hlasovania umiestnila na pr-
vom mieste.

Riaditeľka školy Jarmila 
Žilecká o samotnej súťaži ho-
vorí: „Do súťaže o kurz seba-
obrany pre deti a zamestnan-

cov sme sa nezapojili priamo. 
V máji sme sa rozhodli pri-
spieť prácami našich žiakov 
do medzinárodnej súťaže v 
kreslení pre deti „Ja a korona-
vírus“, ktorú organizovalo OZ 
Kobukrav z Dunajskej Stredy. 
Zaslali sme niekoľko vydare-
ných výtvarných prác. Myš-
lienkou tejto aktivity bolo 
kresbami si uctiť obete koro-
navírusu a vytvoriť z nich ob-
rovskú mozaiku, ktorá bude 
neskôr spracovaná do formy 
videa a bude sa šíriť po celom 
svete cez youtube. Slávnost-
ného vyhlásenia výsledkov 
sme sa nezúčastnili kvôli 
riziku nákazou COVID19, 
ktoré je u našich zdravotne 
znevýhodnených žiakov vyš-
šie. Napriek neúčasti sme sa 
však dozvedeli od pána Tibo-
ra Skluta, organizátora súťa-
že, že celý projekt „Ja a ko-

ronavírus“ bol prihlásený a 
účastný hlasovania v progra-
me Raiffeisen banky Gesto 
pre mesto. A práve tam sme 
hlasovaním prebiehajúcim 
od 1. augusta do 31. augusta 
podporili víťazstvo projektu 
OZ Kobukrav. Následne, keď-
že radi podporujeme všetky 
zaujímavé projekty pre deti, 
sme zistili, že sme v hlaso-
vaní ako škola boli najaktív-
nejší a získali sme ocenenie 
od organizátorov – bezplatný 
celodenný praktický kurz 
sebaobrany pre žiakov a za-
mestnancov našej školy, pre-
tože práve takejto činnosti sa 
OZ Kobukrav venuje.“

A prečo si riaditeľka ško-
ly myslí, že treba sebaobra-
ne učiť už deti v základnej 
škole? „Deti od narodenia 
vychovávame k spolupatrič-
nosti, empatii, sociálnemu 
cíteniu, vzájomnej pomoci, 
solidarite, vďačnosti... Učí-
me ich správať sa slušne, 
nikomu neubližovať, zvládať 
emócie, primerane reagovať 
na podnety, ovládať hnev, 
výbušnosť... Ale je potreb-
né podať im informácie aj o 
tom, čo všetko zlé ich môže 
v dnešnej dobe postretnúť 
vonku, keď sa ocitnú sami. 

Všetci ľudia totiž nie sú vy-
chovávaní rovnako ako oni 
a nie všetci sa správajú rov-
nako ako oni. My nesmieme 
dávať deťom pred oči pri po-
hľade na okolitý svet iba ru-
žové okuliare a naivne v nich 
vyvolávať všeobecný pocit 
bezpečia. Nemôžeme niko-
mu dovoliť, aby zneužil ich 
dôveru a mohol im ubližovať 
Nesmieme dať šancu detskej 
šikane, obťažovaniu, zneuží-
vaniu a iným abnormálnym 
javom. Deti musíme od ma-
lička primerane a postupne 
učiť, ako sa brániť voči zlým 
ľuďom. Je potrebné tiež zvy-
šovať ich samostatnosť a 
zdravé sebavedomie. Prime-
raný základný kurz seba-
obrany zameraný výhradne 
na verbálne techniky obrany 
a únik v situácii ohrozenia 
považujeme za veľmi vhodné 
doplnenie programu školy v 
prevencii proti sociálno-pa-
tologickým javom. Akcia sa 
vydarila, deťom aj učiteľom 
sa veľmi páčila. Splnila všetky 
očakávané ciele. Veľmi pekne 
ďakujeme pánovi Tiborovi 
Sklutovi, hlavnému trénerovi 
OZ Kobukrav Dunajská Stre-
da.“

IVETA TÓTHOVÁ

Značka Domestos už niekoľko 
rokov pomáha v materských 
i základných školách zlepšo-
vať stav sociálnych zariade-
ní a zároveň edukovať deti o 
správnych hygienických ná-
vykoch. V rámci projektu plnia 
školy a ich žiaci najrôznejšie 
kreatívne aktivity týkajúce 
sa zásad hygieny a zlepšenia 
prostredia školských toaliet. 
Na konci súťaže čaká výhercov 
finančná hotovosť. Aby nebola 
žiadna škola a škôlka v nevý-

hode, výhry sú vždy rozdelené 
do dvoch kategórií – absolútny 
počet bodov a prepočet bodov 
na žiaka. Vyhrať tak môžu nie-
len tie veľké školy, ale aj tie, 
ktoré sa najväčšmi snažili. V 
uplynulých rokoch sa projekt 
stretol s veľkým nadšením, 
ako zo strany škôl, tak aj z ra-
dov rodičov a detí.

 V projekte bola tento rok 
medzi výhercami aj Špeci-
álna základná škola v Seredi 
sídliaca na Fándlyho ulici. 

Výhra 3500 eur bola využitá 
na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení. Aby bola prestav-
ba kompletná, k tejto sume 
čiastkou 1970 eur prispelo aj 
Občianske združenie rodičov a 
priateľov školy pri ŠZŠ v Seredi. 
Finančne škole pomohol spon-
zorským darom 600 eur aj sa-
motný zhotoviteľ diela, firma 
Pavla Kutáka zo Šale.

 Riaditeľka školy Jarmila Ži-
lecká nešetrila slovami vďaky: 
„Veľmi pekne ďakujeme viac-

ročnej zanietenosti pre pro-
jekt učiteľke Silvii Strigáčovej, 
bez ktorej by sme výhru nik-
dy nezískali, usporiadateľovi 
spotrebiteľskej súťaže firme 
Garp Integrated, s.r.o., zadanej 
spoločnosťou UNILEVER ČR, 
spol. s.r.o., so sídlom v Prahe. 
Veľká vďaka patrí aj OZRaPŠ 
pri ŠZŠ v Seredi. Najväčšie 
úprimné „ďakujem“ patrí zho-
toviteľskej firme Pavla Kutaka 
zo Šale.“

 IVETA TÓTHOVÁ

Škola vyhrala kurz sebaobrany kobukrav

Špeciálna základná škola v Seredi s novými sociálnymi zariadeniami

SLOVAK PRESS PHOTO je 
súťaž a následná výstava fo-
tografií, ktoré zachytávajú 
život tak, ako ho vidia novi-
nári zo Slovenska a východ-
nej Európy. Každý rok sa do 
súťaže zapájajú fotografi, 
aby umožnili verejnosti vi-
dieť udalosti a javy tak, ako 
ho vidia oni v hľadáčiku fo-
toaparátu.

Tento rok sa konal už 9. 
ročník tejto súťaže a zare-
gistrovalo sa 203 fotografov, 
ktorí dovedna zaslali 1827 
snímok, z toho 183 sérií. Pri-
hlásené fotografie hodnotila 
5-členná medzinárodná po-
rota. Fotografie boli rozdele-
né do 10 súťažných kategó-
rií: Aktualita, Reportáž, Por-
trét, Šport, Príroda a životné 
prostredie, Svet umenia a 
kultúry, Mladí fotografi do 26 
rokov a študenti (medziná-
rodná kategória), Dlhodobý 
dokument (medzinárodná 
kategória), Fotografia vytvo-
rená mobilným telefónom 
(medzinárodná kategória) a 
nová medzinárodná kategó-
ria Každodenný život. Oso-
bitnou kategóriou bol Grant 
Bratislavy. Porota každoroč-
ne udeľuje aj cenu Mladý ta-
lent roka.

Do súťaže sa so svojimi 
fotografiami prihlásil aj fo-
tograf Stano Klačanský zo 
Serede. Fotografovaniu sa 
venuje približne 12 rokov a z 
hobby fotenia sa časom sta-
la profesionálna záležitosť. 
Ako sám hovorí: „Naučil 
som sa cvaknúť spúšť fotoa-
parátu v správnom momen-
te, zachytiť tu pravú emóciu 
v tvári, čítať svetlo, pracovať 
s objektom, alebo byť len ako 

dobrým starým kamarátom, 
ktorý v tej chvíli iba fotí.“

Podľa SLOVAK PRESS 
PHOTO medzi súťažnými 
fotografiami dominovali 
fotky z parlamentných vo-
lieb, udalostí súvisiacich s 
vyšetrovaním vraždy Jána 
Kuciaka a prípadov korupcie 
na slovenskej scéne, pandé-
mie Covid-19, ale aj témy ako 
každodenný život, chudoba 
či sociálne problémy.

Stano Klačanský sa do tej-
to súťaže zapojil prvýkrát a 
to fotografiami z premiéry 
filmu AMNESTIE v kategórii 
SVET UMENIA A KULTÚRY. 
Porota rozhodla, že v tejto 
kategórii sú jeho fotografie 
najlepšie a vyhlásila ho za 
víťaza. Blahoželáme! 

Výstava fotografií víťazov 
a finalistov súťaže SLOVAK 
PRESS PHOTO 2020 je sprí-
stupnená verejnosti v Dome 
umenia, na nám. SNP 12 v 
Bratislave od 2. 10. 2020.

 IVETA TÓTHOVÁ

Seredský fotograf Stano Klačanský 
jedným z víťazov 9. ročníka súťaže 
novinárskej fotografie SLOVAK 
PRESS PHOTO

V nedeľu 2. augusta 2020 bol 
vo farskom kostole sv. Jána 
Krstiteľa v Seredi uvedený 
do úradu farára farnosti Se-
reď a do úradu nového de-
kana seredského dekanátu 
Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, 
kanonik Kolegiálnej kapi-
tuly sv. Mikuláša v Trnave 
a honorárny assessor. V na-
sledujúcich riadkoch vám 
prinášame rozhovor, v kto-
rom nám porozprával niečo 
o svojom živote.

Kedy a kde ste sa narodili a 
aké bolo vaše detstvo?

- Narodil som sa v Bratisla-
ve v roku 1965, pokrstený som 
bol vo farskom kostole Brati-
slava – Blumentál, ale korene 
má naša rodina v Nitre, odkiaľ 
pochádzali obidvaja moji ro-
dičia. Vyrastal som v novom 
bratislavskom panelovom 
sídlisku Ružová dolina, kde 
bolo v tom čase veľké množ-
stvo mladých rodín s deťmi. 

Bývali sme v dvojizbovom 
byte – rodičia, môj starší brat 
a otcova mama. Po babkinej 
smrti som mal s bratom spo-
ločnú detskú izbu. Výhodou 
tohto nového sídliska bolo 
to, že jeho okolie ešte nebolo 
veľmi upravené a zastavané, 
takže sme mali neobmedzené 
možnosti na indiánky, pre-
strelky a naháňačky. Navyše 
vedľa nášho činžiaku bolo fut-
balové ihrisko, takže mi v tom 
čase učaril futbal, ktorý som 
ako žiak hrával aj súťažne.

Čo vás priviedlo k rozhod-
nutiu stať sa kňazom?

- Moje rozhodnutie dozrie-
valo postupne. V prvom rade, 
za dôležité pri zrode môjho 
povolania pokladám pros-
tredie rodiny, z ktorej pochá-
dzam. Rodičia, aj napriek pre-
nasledovaniu, mne aj bratovi 
odovzdali dar viery a dali nám 
pekný príklad kresťanského 
života. Ďalším dôležitým mo-

mentom bolo moje duchovné-
ho obrátenie z tradičnej, zde-
denej viery, k osobnej viere. 
Bolo to cez prázdniny medzi 
strednou a vysokou školou, na 
príhovor Panny Márie. Presne 
si na ten moment pamätám. 
Odvtedy, od devätnástich ro-
kov, každý deň pozorujem, že 
Boh je skutočne živým Bo-

hom. Od tohto obdobia vo mne 
začala dozrievať túžba celkom 
sa zasvätiť Bohu a deliť sa s 
druhými ľuďmi o Božiu lás-
ku. Takto som prežil štúdium 
na Strojársko-technologickej 
fakulte v Trnave, ktoré som 
ukončil v roku 1989. Potom 
prišla novembrová revolúcia 
a začali sa celkom nové mož-

nosti pre život kresťanov. Pod-
nik Tesla elektroakustika v 
Bratislave, kde som pracoval, 
bol neďaleko blumentálskeho 
kostola. Každý deň som začí-
nal účasťou na svätej omši a 
odtiaľ som išiel do práce. A z 
práce potom do duchovných 
aktivít – na kresťanské mlá-
dežnícke stretnutia, aktivity 
v rámci farnosti a rôzne mlá-
dežnícke akcie.

Aké boli ohlasy vášho oko-
lia, keď sa dozvedeli, že ste 
sa rozhodli zasvätiť svoj ži-
vot v Bohu?

- Ako som už spomínal, 
moji rodičia boli praktizujúci 
kresťania katolíci. Keď som 
im oznámil správu, že by som 
chcel ísť študovať teológiu 
a stať sa kňazom, prijali to s 
dojatím a veľkou radosťou. 
Veľkou oporou pre mňa bol 
môj brat, pretože rodičia boli 
v tom čase už na dôchodku a 
on financoval moje štúdiá.

Kde ste študovali?
- Ja som študoval na Cyrilo-

metodskej bohosloveckej fa-
kulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Býval som v 
Kňazskom seminári sv. Cyrila 
a Metoda, kde bohoslovci do-
stávali duchovnú formáciu.

Nikdy ste nepochybovali o 
svojom kňazskom povola-
ní?

- Keď som sa ako 27-ročný 
prihlásil na štúdium na bo-
hosloveckú fakultu a do kňaz-
ského seminára v Bratislave, 
bol som presvedčený o tom, 
že ma volá Boh. Iste, každé 
povolanie prechádza menší-
mi či väčšími skúškami a du-
chovnými zápasmi počas for-
mácie v kňazskom seminári 
alebo aj v samotnej kňazskej 
službe. Nikdy som však nepo-
chyboval o svojom kňazskom 
povolaní. Bohu som dal svoje 
„áno“ na celý život.

IVETA TÓTHOVÁ

Predstavujeme vám nového dekana seredského 
dekanátu Vsdp. Mgr. Ing. Jána Hallona 
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Mesto Sereď a primátor 
Martin Tomčányi získali vý-
znamnú poctu od Múzea ži-
dovskej kultúry v Bratisla-
ve. Medailu Chatama Sofera 
prišiel na pôdu mestského 
úradu odovzdať riaditeľ mú-
zea Pavol Mešťan.

Medailu Chatama Sofera ude-
ľuje Múzeum židovskej kultú-
ry ako poďakovanie a uznanie 
za rôznu pomoc pri snahe 
nezabudnúť na holokaust. 
Navrhol ju slovenský rodák 
akademický sochár Wiliam 
Schiffer, ktorý polovicu života 
prežil v Paríži. Majster Schif-
fer, ktorý bol jedným z naj-
uznávanejších medailérov na 
svete, zomrel v auguste 2007.

Profesor Pavol Mešťan vy-
stúpil pred poslanecký zbor 
a v príhovore poznamenal: 
„Som veľmi rád, že sme sa roz-
hodli poctiť mesto Sereď, kto-
ré stálo od začiatku pri nás v 
časoch budovania múzea ho-
lokaustu. Renovácia múzea 
spolu s prípravou a zbieranie 
exponátov trvala dlhých 20 
rokov.“

V týchto dňoch múzeum 
na Kasárenskej ulici ukonču-
je poslednú budovu, v ktorej 
bude nielen výstavná sieň, 
ale aj študovňa. Zároveň sa 
v priestoroch múzea dorá-

ba depozit, ktorý bude naj-
významnejším a najlepšie 
vybaveným depozitom na 
Slovensku.

Profesor Mešťan zvlášť po-
ďakoval primátorovi Tomčá-
nyimu za to, že celý ten čas 
stál pri tých, ktorí sa na vzni-
ku múzea podieľali. V rámci 
svojej právomoci aj osobne 
pomáhal pri rôznych admi-
nistratívnych činnostiach a 
pri riešení problémov. Primá-
tor ale medailu nepovažuje 
iba za svoje osobné ocenenie, 
ale je to určitý druh poďa-

kovania za prácu všetkých 
zamestnancov úradu a sú-
časných aj predchádzajúcich 
poslancov. Spoločnými silami 
sa v Seredi podarilo vytvoriť 
múzeum holokaustu, ktoré je 
jediné múzeum svojho dru-
hu na Slovensku a je považo-
vané za pamätník venovaný 
všetkým židovským obetiam. 
Zaraďuje sa dokonca medzi 
expozície európskeho cha-
rakteru.

Medaila, ktorú mesto Sereď 
a primátor Tomčányi získa-
li, je jedinečná, nakoľko je 

týchto medailí na svete len 
sto kusov a žiadna nová už 
nevznikne. Každá medaila je 
očíslovaná a patrí k nej cer-
tifikát. Na averze medaily je 
plastické zobrazenie hlavy a 
časti trupu Chatama Sofera 
čítajúceho knihu s naznače-
nými hebrejskými literami, 
na hlave má vysokú čiapku. 
V pozadí sa črtá obraz časti 
židovského Podhradia v Bra-
tislave a parník plaviaci sa 
po Dunaji. Text v kolopise po 
obvode: Chatam Sofer 1762 – 
1839.

Svetoznámy bratislavský 
rabín Chatam Sofer bol uče-
nec a zakladateľ ješivy, v kto-
rej prebiehala výučba až do r. 
1939. Pochádzal z Frankfurtu 
nad Mohanom, kde sa naro-
dil v roku 1762. Do Bratislavy 
nastúpil ako rabín v októbri 
1806. Založil rabínsku školu, 
ktorá si vybudovala výborné 
renomé v celej Európe. Vy-
choval stovky rabínov, ktorí 
pôsobili v mnohých kraji-
nách. Chatam Sofer zomrel v 
roku 1839. Je pochovaný na 
židovskom cintoríne v Brati-
slave na nábreží Dunaja. Pod-
ľa profesora Mešťana si Cha-
tama Sofera múzeum vybralo 
preto, že významne ovplyvnil 
celý rabínsky duchovný svet.

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď získalo významné ocenenie

Základná umelecká škola J. 
F. Kvetoňa v  Seredi  za roky 
svojej existencie vychovala 
mnoho žiakov, ktorí dosiah-
li a stále dosahujú ocenenia 
v rôznych súťažiach, výsta-
vách či vystúpeniach. Medzi 
najobľúbenejší odbor tejto 
školy patrí bezpochyby ta-
nečný. Je zameraný na vyu-
čovanie rôznych tanečných 
techník, tanečno-pohybovú 
prípravu, ľudový tanec, kla-
sický tanec, moderný scé-
nický tanec a kreatívny ta-
nec. V tomto roku oslávi 10. 
výročie svojho založenia.

Mesto Sereď po prvýkrát 
vyčlenilo  zo svojho rozpoč-
tu dotáciu vo výške 4 000 eur 
na úhradu nákladov na kroje 
tanečníkov a nástrojové vy-
bavenie Ľudovej hudby DFS 
Kvetoňka. 

Pedagogička tanečného 
odboru na ZUŠ Tatiana Mi-
chálek Walzelová si pomoc 
mesta veľmi váži:  „Ďakuje-
me mestu za túto finančnú 
podporu, pretože dostatok 
financií je na prezentáciu 
súboru v krojoch veľmi po-
trebný. Dať zhotoviť kroj 

nebolo a ani v dnešnej dobe 
nie je lacná záležitosť. Je veľ-
mi dôležité, aby boli kroje čo 
najviac autentické, nakoľko 
je to aj o výchove k našej his-
tórii a rôznorodosti krásy v 
obliekaní predchádzajúcich 
generácií a o úžasnom vý-
tvarnom cítení mnohých je-
dincov. Treba si uvedomiť, že 
kroje a obuv, ktoré sa pre sú-
bor kupujú alebo dajú zho-
toviť, sú vždy pre niekoľko 
generácií žiakov. Je potrebná 
výchova samotných detí k 
ich udržiavaniu, pretože sa 
rýchlo môžu opotrebovať. 
Tento rok sme sa zamerali 
hlavne na kroje pre našich 
tanečníkov. Každý dostal dve 
nové  košele, lajblík, nohavi-
ce. Nezabudli sme aj na našu 
ľudovú hudbu. Biele ľudové 
košele, ale aj nové husle sú 
už pripravené na najbližšie 
vystúpenie. Kožené čižmy 
pre dievčatá alebo pre pánov 
sa každoročne musia dopĺ-
ňať, pretože niekedy rastú 
nohy a niekedy sa deti strie-
dajú a jedny naše čižmy sto-
ja 129,- €.“

IVETA TÓTHOVÁ

Základná škola J.A. Komen-
ského v Seredi sa pred časom 
prihlásila do novej šou RTVS 
s názvom NAJ ŠKOLA. Súťaž 
je určená pre všetky zák-
ladné školy na Slovensku. 
Vyhlasovateľmi súťaže je 
spoločnosť Promea Com-
munication, s.r.o., a RTVS. 
Cieľom je podnietiť u žia-
kov záujem o vedomosti a 
zaujímavosti zo Slovenska. 
Z každého okresu na Slo-
vensku postúpi do televíz-
nej relácie iba jedna škola a 
víťaz získa výhru 10 000 eur.

Hlasovanie bolo 14. sep-
tembra ukončené a do te-
levíznej súťaže sa za celý 
Galantský okres prebojo-
vala ZŠ J. A. Komenského v 
Seredi. Proti sebe sa postaví 
vždy jedna škola zo zápa-
doslovenského, stredoslo-
venského a východosloven-
ského regiónu s najväčším 
počtom hlasov.

„Naj škola ukáže, že učiť 
sa dá s humorom, ľahkos-
ťou a že mať vedomosti je 
skvelá vec. Spoznáme ná-
rečia, kuchyňu, význam-
né osobnosti, záhady a ta-

jomstvá daných regiónov. 
A víťazná škola si odnesie 
nemalé finančné prostried-
ky,“ avizuje šéfdramaturg 
detskej tvorby RTVS Vla-
dimír Balko a dodáva, že v 
tejto výnimočnej zábavnej 
súťaži môžu žiaci dokázať, 
že ich región a ich škola je 
tá naj.

Žiaci budú môcť svoju 
školu, učiteľov, spolužiakov, 
pozitíva, aj to, čo im v ško-
le chýba, predstaviť v tele-
víznych dokrútkach. RTVS 
začne s vysielaním 24 sú-
ťažných častí v septembri 
tohto roka. Diváci novú šou 
Naj škola uvidia v sobotu 
predpoludním na televíznej 
Jednotke. Finále súťaže je 
naplánované na jún budúce-
ho roka.

 IVETA TÓTHOVÁ

Radosť z nových krojov 
a hudobných nástrojov

Žiaci majú šancu získať 
v novej televíznej 
šou 10 000 eur

Kategória 1: Občianske zdru-
ženia, obce a dobrovoľníci

1. Projekt „Barter Market“ 
občianskeho združenia SaU-
vedom Trnava 

Barter Market je charita-
tívno-komunitné podujatie 
organizované štyrikrát do 
roka zvyčajne v Mariánskej 
sále na Františkánskej uli-
ci v Trnave. Ľudí pravidelne 
nabáda pozrieť sa do svojich 
domácností, garáží či povál 
a zhodnotiť, či je potrebné 
ponechávať si veci. Podujatie 
poskytuje možnosť zodpo-
vedne sa zbaviť nepoužívané-
ho šatstva a rôznych potrieb 
pre každodenný život a vy-
meniť ich za predmety pri-
nesené inými návštevníkmi. 
V  minulom roku sa podujatí 
zúčastnilo vyše 600 ľudí a do 
obehu sa vrátilo v podobe ďal-
šieho využitia vyzbieraného 
šatstva niekoľko 100 kilogra-
mov oblečenia.

Hlavnými cieľmi projek-
tu sú podpora cirkulárnej 
ekonomiky a zvýšenie po-
vedomia obyvateľov mesta 
Trnava a priľahlých obcí o 
udržateľnosti a zodpoved-
nom hospodárení s odpadom. 
Poukazovanie na konzum 
a minimalizmus je dôleži-
té nielen z pohľadu šetrenia 
energií, emisií, ale aj z pohľa-
du duševného zdravia. Súčas-
ťou každého Barter Marketu 
sú sprievodné podujatia pri-
spievajúce k zvyšovaniu po-
vedomia o potrebe ochrany 
životného prostredia. 
    2. Projekt „Odstraňovanie 

nepovolených skládok od-
padu na ľavej strane Váhu a 
čistenie brehov VN Sĺňava“ 
Združenia priaznivcov špor-
tového rybolovu, Piešťany

Združenie priaznivcov 
športového rybolovu ponúka 
deťom aktivity v rybárskych 
krúžkoch Jaroslava Helera. 
Usiluje sa o zlepšenie zdra-
votného stavu obyvateľstva 
hlavne u mladých ľudí, pro-
paguje a organizuje športovú 
činnosť v oblasti rybárstva, 
rozširuje vedomosti a zruč-
nosti detí a zlepšuje ochranu 
životného prostredia. 

Pri príležitosti celosveto-
vého Dňa zeme sa začiatkom 
roku 2019 uskutočnilo od-
straňovanie nepovolených 
skládok odpadu. Brigády na 
ľavej strane Váhu pri obci 
Sokolovce sa okrem žiakov 
druhého stupňa Základnej 
školy Sokolovce zúčastnili aj 
pracovníci obecného úradu 
a ďalší dobrovoľníci. Vyzbie-
raný plastový odpad zaplnil 

jedno celé auto. Ostatný od-
pad, hlavne stavebný odpad, 
pneumatiky či elektronika, 
zaplnil dve autá. Pri čistení 
brehov Vodnej nádrže Sĺňa-
va pri obci Ratnovce sa vy-
zberalo 96 vriec plastov, tri 
vrecia kovu, dve vrecia skla 
a dve pneumatiky. 
    3. Projekt „Aktivity pre 
životné prostredie“ Mest-
ského úradu Sereď

Mestský úrad Sereď reali-
zuje viacero environmentál-
nych činností, v  rámci kto-
rých pravidelne zabezpeču-
je výsadbu nových stromov 
na území mesta. V roku 2019 
bolo takto vysadených 36 
kusov listnatých stromov. 
Mesto zorganizovalo aj dva 
semináre pod názvom „Vý-
sadba a povýsadbová sta-
rostlivosť o dreviny“ a „Zá-
kladný kurz rezu stromov“.

Novinkou je aj pilotný 
projekt zavlažovania stro-
mov špeciálnymi vakmi 
TREEGATOR. Objem vaku je 

55 litrov a pomalé vyteka-
nie vody z neho umožňuje 
pozvoľné vsakovanie vlh-
kosti do pôdneho profilu. 
Ďalšou veľmi prospešnou 
činnosťou je plán revitalizá-
cie priestoru na pohrebisku 
formou zriadenia vsypo-
vej lúky. Dôležitou súčas-
ťou VZN o  pohrebiskách je 
ochrana prírody a  podpora 
biodiverzity bez použitia 
pesticídov.

V  širšom kontexte ochra-
ny a  tvorby životného pro-
stredia mesto Sereď pri-
pravilo pre základné školy 
program, ktorého cieľom 
bolo zvýšiť povedomie žia-
kov v  oblasti odpadového 
hospodárstva, najmä na do-
trieďovanie odpadu. Až 280 
žiakov sa zúčastnilo 1. kon-
ferencie „Poznaj odpad, kto-
rý tvoríš“. Navyše mesto celý 
rok pravidelne informuje 
občanov o triedení odpadov, 
systéme zberu a  spôsobe 
nakladania s  odpadom na 
internetovej stránke Sered-
ských noviniek.

V neposlednom rade pre-
biehala likvidácia odpadov 
v katastri mesta Sereď naj-
mä v záhradkárskej oblasti. 
V  roku 2019 v  meste zazna-
menali desať nelegálnych 
skládok odpadov, pričom 
sa mestu podarilo odstrániť 
ich prevažnú časť na vlastné 
náklady. Mesto sa dlhodobo 
venuje aj čisteniu verejných 
priestranstiev, a  tiež zrevita-
lizovalo hrádzu rieky Váh.

     ODBOR KOMUNIKÁCIE TTSK

Vyhodnotenie súťaže 
Ekologický čin roka 2019 
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Mesto Sereď bolo aj v  tomto 
roku registrované v  kampani 
Do práce na bicykli, ktorú or-
ganizuje OZ Občianska cykloi-
niciatíva Banská Bystrica. Sú-
ťaž bola pôvodne naplánovaná 
na máj, stretli sme sa aj s oba-
vami, či sa vôbec bude môcť 
realizovať, ale predsa sa súťaž 
uskutočnila v  mesiaci sep-
tember. Boli sme veľmi radi, 
keď sme na stránke sledovali 
pribúdajúce registrované tímy 
a  účastníkov. V  úvode člán-
ku si môžete pre zaujímavosť 
prečítať rôzne spôsoby vyhod-
notenia, ktoré stránka  www.
dopracenabicykli.eu  ponúka. 
Ako prvé uvádzame výsledky 
v  rámci Slovenska, podľa rôz-
nych parametrov a  ďalej sa 
dozviete aj kompletné vyhod-
notenie v našom meste Sereď.

 
Zapojených samospráv: 85
Registrovaných zamestnáva-
teľov: 1 012
Registrovaných tímov: 2 553 
(v roku 2019: 3 779, v roku 2018: 
3 332, v roku 2017: 2 565)
Registrovaných účastníkov: 
v roku 2020: 8 392
(v roku 2019: 12  687, v  roku 
2018: 11 061, v roku 2017: 8 532)
Celkovo na bicykli odjazde-
ných 929 601,15 km, z toho na 
jedného účastníka pripadá 
110,77 km
Ušetrené CO2: 297 268,76 kg
Počet jázd spolu: 135 750

  Celkové poradie na Sloven-
sku zo všetkých miest:
1. miesto: Martin, 2. miesto: 
Trenčín, 3. miesto: Liptovský 
Mikuláš.
Sereď bola celkovo na 23. mies-
te.
 
Poradie na Slovensku podľa 
počtu tímov:
1. miesto: Bratislava 647, 2. 
miesto: Trenčín 153, 3. miesto: 
Martin 144.
Sereď sa umiestnila na 28. 
mieste z  celkového počtu za-
pojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa 
počtu účastníkov:
1. miesto: Bratislava 2  174, 2. 
miesto: Trenčín 518, 3. miesto: 
Martin 508.
Sereď získala 31. miesto z  cel-
kového počtu zapojených sa-
mospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa 
počtu najazdených km:
1. miesto: Bratislava 250 187,97 
km, 2. miesto: Martin 69 982,54 
km, 3. miesto: Žilina 59  257,77 
km.
Sereď sa umiestnila na 27. 
mieste z  celkového počtu za-
pojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku po roz-
rátaní najazdených km na 
účastníka súťaže:
1. miesto: Svit 464,11 km, 2. 

miesto: Lozorno 384 km, 3. 
miesto: Vysoké Tatry 268 km.
Sereď bola na peknom 18. 
mieste z  celkového počtu 85 
zapojených samospráv so  124 
km najazdených na účastníka 
súťaže.
 
Poradie na Slovensku po roz-
rátaní najazdených km na 
obyvateľa:
1. miesto: Lozorno 1,77 km, 2. 
miesto: Vysoké Tatry 1,53 km, 
3. miesto: Svit 1,49 km.
Sereď obsadila 20. miesto z cel-
kového počtu 85 zapojených 
samospráv s 0,49 km najazde-
ných na obyvateľa.
 
Poradie na Slovensku 
podľa počtu jázd:
1. miesto: Bratislava 25  787, 
2. miesto: Martin 11  572, 3. 
miesto: Trenčín 8 247.
Sereď sa umiestnila na 24. 
mieste z  celkového počtu za-
pojených samospráv.
 
Samospráva, kde bolo do kam-
pane zapojených 100 a  viac 
obyvateľov, bola zaradená do 
žrebovania o  cyklostojany 
s verejnou cyklopumpou. Nám 
sa to zatiaľ ešte nepodarilo 
ani jeden rok, veríme, že snáď 
o  rok sa do súťaže zapojí viac 
súťažiacich. Výhercami cyk-
lostanovíšť sa stali v kampani 
2020 Poprad, Bratislava, Mar-
tin, Levice a Piešťany.

Výsledky Sereď :
V  našom meste sa súťaže zú-
častnilo 20 tímov zostave-
ných z 10 firiem a organizácií: 
Mesto Sereď, Slovenský cukro-
var, I.D.C. Holding a.s., Naša 
domová správa s.r.o., Úrad 
práce, sociálnych vecí a  rodi-
ny, Eriksoft s.r.o., Spoločnosť 
Jeja, Špeciálna ZŠ, LLARIK 
SYSTEMS s.r.o., Alfun sk. s.r.o.
Počet súťažiacich: 61
Spolu najazdených: 7  564,20 
km
Ušetrených: 1 918 kg CO2
Vopred boli uvedené rôzne 
kategórie, v  ktorých prebeh-
ne vyhodnotenie, v  nasledu-
júcich riadkoch zverejníme 
konkrétne výsledky (v rámci 
ochrany osobných údajov nie 
je možné zverejniť celé mená).
 
I. kategória: NAJVÄČŠÍ POČET 
KILOMETROV – TÍM - víťazný 
tím získa 50 € poukážku na 
nákup potrebného materiálu 
pre cyklistov
1. miesto: BOBRÍCI – 1539,03 
km (Zamestnávateľ IDC Hol-
ding Sereď)
2. miesto: DAMATI – 823,40 
km (Zamestnávateľ Mesto Se-
reď)
3. miesto: Zase na koLLesách 
– 677,26 km (Zamestnávateľ 
LLARIK s.r.o.)
II. kategória: VEDÚCI JED-
NOTLIVEC PODĽA POČTU km 
- víťaz získa 30 € poukážku

1. miesto: Ján (Bobríci) – 676,5 
km (30 jázd)
2. miesto: Tomáš ( Bobríci) – 
666,05 km (35 jázd)
3. miesto: Daniela (DAMATI) – 
546 km (26 jázd)
III. kategória: NAJVÄČŠÍ PO-
ČET JÁZD – TÍM – víťazný tím 
získa 50 € poukážku
1. miesto: 176 jázd - Špeckatím 
(Špeciálna ZŠ)
2. miesto: 143 jázd - ATTACK 
MIX (I.D.C. Holding a.s.)
3. miesto: 134 jázd - Zase na 
koLLesách (LLARIK, s.r.o.)
IV. kategória: NAJVÄČŠÍ PO-
ČET JÁZD – JEDNOTLIVEC – 
víťaz získa 30 € poukážku
1. miesto: 48 jázd – Mária 
(Špeckatím) 
2. miesto: 44 jázd – Milka (AT-
TACK MIX), Jana (Špeckatím) 
a Miroslav (ATTACK MIX)
3. miesto: 42 jázd – Alena 
(Špeckatím) a  Jarmila (Špec-
katím)
V. kategória: SPOLOČNOSŤ 
S  NAJVÄČŠÍM POČTOM 
REGISTROVANÝCH TÍ-
MOV A ÚČASTNÍKOV
Víťazom sa stáva spoločnosť 
I.D.C. Holding, a.s., ktorá mala 
v  súťaži zapojených 10 tímov 
a 32 súťažiacich (BOBRÍCI, AT-
TACK MIX, Horalky, SLADAN, 
DoLu, JURO-JAMAGA, Horúce 
strely, Makačky, Chlapci v ze-
lenom, MA).
VI. Bonusová kategória
V  rámci poslednej kategórie 

sa v súťaži posudzuje to, či as-
poň 2/3 všetkých ciest do prá-
ce a z práce boli uskutočnené 
na bicykli, alebo súťažiaci naj-
azdil počas súťaže minimálne 
500 km. Túto podmienku spl-
nilo 36 súťažiacich cyklistov. 
Víťaz 50 € poukážky bude ur-
čený losovaním.

  Odovzdávanie šekov, dip-
lomov a  žrebovanie víťaza 
bonusovej kategórie bude pri-
spôsobené súčasnému vývo-
ju epidemiologickej situácie 
a o spôsobe budete včas infor-
movaní začiatkom novembra. 
Veríme, že bude možné usku-
točniť vyhodnotenie spoloč-
ným stretnutím, ak nie, bude 
realizované alternatívnym 
spôsobom.

 Aj touto formou ďakujeme 
všetkým účastníkom, kto-
rí sa zapojili do kampane Do 
práce na bicykli a prispeli tak 
k zdravšiemu ovzdušiu svojou 
cestou do práce aj z práce inak 
ako autom, a  zvlášť blahože-
láme víťazom vo všetkých 
kategóriách. Ďakujeme aj OZ 
Mám rád cyklistiku, ktorého 
členovia zorganizovali raňaj-
ky pre cyklistov. Želáme všet-
kým cyklistom veľa šťastných 
km na cestách po celý rok, nie-
len v  čase prebiehajúcej súťa-
že. 

 ODDELENIE 
 ŠKOLSTVA,RODINY, 

KULTÚRY A ŠPORTU

Vyhodnotenie Do práce na bicykli 

V  stredu 21.10. 2020 sa kona-
lo mimoplánované verejné 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva (ďalej len MsZ) v Se-
redi za dodržania prísnych 
bezpečnostných opatrení 
spojených s  COVID-19. V  sú-
vislosti s  opatreniami Úradu 
verejného zdravotníctva SR 
bola zo zasadnutia MsZ vylú-
čená verejnosť. Priebeh roko-
vania mohli občania sledovať 
naživo na webovej stránke 
mesta: 

https://www.youtube.com/
watch?v=BV1m_ZXfuw0&lis-
t=PLnZEgU_G2DMlIn2sMiL-
-yDJqKs_Fj0cGV&index=1

Po schválení programu ro-
kovania MsZ poslanci:
• Schválili zámer nájmu pre 
ŠKF a.s. na zriadenie chráne-
nej dielne pre 2 osoby so zdra-
votným postihnutím – masér 
a skladník.
• Schválili vyhlásenie ob-
chodnej verejnej súťaže na 
nájom pozemkov mesta v lo-
kalite „Malý háj“ od 1. janu-
ára 2021. Zámerom súťaže je 
nájsť nájomcu, ktorý mestu 
bude odoberať a spracovávať 
BRO. Zriadili komisiu pre vý-
ber najvhodnejšieho návrhu 
nájomnej  zmluvy v zložení:  
predseda - Dušan Irsák ,  čle-

novia - Ing. Tibor Krajčovič, 
Bc. Zuzana Vohláriková, Ing. 
Mária Fačkovcová, Ing. Zuza-
na Slahučková, JUDr. Edita 
Červeňová.
• Schválili Dodatok č. 1 k 
Zmluve o nájme objektu bý-
valej Základnej školy na Gar-
biarskej ulici, ktorú nájomca  
rekonštruuje na Bytový dom 
s polyfunkciou  a Dom senio-
rov. Dodatkom boli  vyriešené 
nejasnosti ohľadom pred-
metu nájmu, ceny nájmu, 
údržby, energií a služieb. 
•  Schválili prevzatie piatich 
stĺpov verejného osvetlenia 
v lokalite Hornočepeňskej 

ulice do majetku mesta. MsZ 
nadobudnutie  osvetlenia v 
hodnote 7 860 € formou kúp-
nej  zmluvy  schválilo za cenu 
1,00 €.
• Rozhodli o finančnom krytí 
obnovy klampiarskych prv-
kov v objekte NKP – Kaštieľ 
Sereď v konečnej hodnote 36 
360,41 eur s DPH s tým, že na 
financovanie projektu budú 
použité finančné prostriedky 
z rezervného fondu mesta.

Po ukončení MsZ rokova-
li  poslanci a  vedenie mesta 
o príprave rozpočtu mesta Se-
reď na rok  2021.    

MESTO SEREĎ

Informácia z mimoplánovaného 
rokovania zastupiteľstva

V  nasledujúcich dvoch ro-
koch budú študenti Gym-
názia V. Mihálika v Seredi 
spolupracovať so svojimi ro-
vesníkmi z  krajín Európskej 
únie na projektoch programu 
Erazmus+ Školské strategické 
partnerstvá. Podarilo sa nám 
uspieť po prvýkrát, a to hneď 
v  oboch projektoch, o  ktoré 
sme sa uchádzali.

Projekt „Prvá pomoc a zdra-
vý životný štýl“ je určený pre 
našich žiakov osemročného 
gymnázia od 10 do 14 rokov. Je 
zameraný na vytváranie výu-
kových materiálov,  praktic-
ké zručnosti v podávaní prvej 
pomoci a  základné princípy 

zdravého životného štýlu. Už 
aj najmladší žiaci našej ško-
ly sa môžu tešiť na výmen-
né pobyty s  ich rovesníkmi 
v  Španielsku, Portugalsku, 
Estónsku a  Severnom Mace-
dónsku. Keďže momentálna 
situácia s  koronavírusom 
skomplikovala vycestova-
nie do týchto krajín, projekt 
budeme zatiaľ realizovať 
virtuálne prostredníctvom 
eTwinning portálu. Okrem 
zručností, ktoré im raz môžu 
zachrániť život, spoznajú 
nové kultúry, získajú no-
vých priateľov, zdokonalia sa 
v cudzích jazykoch a získajú 
motiváciu študovať prírodné 

vedy.
Dnešná doba je poznače-

ná inváziou hoaxov na so-
ciálnych sieťach a  z  toho 
prameniaceho vzostupu 
extrémistických myšlienok 
a  konšpiračných teórií na 
Slovensku, ba aj v celej Euró-
pe. „Je táto správa pravdivá 
alebo nepravdivá? Pochádza 
z  overeného zdroja? Čomu 
veriť a  čomu už nie?“ Odpo-
vede na tieto a mnohé ďalšie 
otázky nájdu naši študenti 
práve v novom projekte „NIE 
extrémizmu - nezabudni na 
minulosť!“. Rozvíjaním kri-
tického myslenia našich štu-
dentov budeme spoločne bo-

jovať proti hoaxom a konšpi-
ráciám, budeme rozpoznávať 
hranice pravdy, polopravdy 
a  nepravdy. Poslúžia nám 
k tomu aj svedectvá z minu-
losti zmapované inštitúcia-
mi, s  ktorými spolupracuje-
me. Projekt bude realizova-
ný so školami v  Španielsku, 
Portugalsku a  na Sicílii a  je 
určený študentom od 15 do 19 
rokov.

Veríme, že sa budúci rok 
už rozcestujeme do všetkých 
partnerských krajín a  priví-
tame tiež našich projekto-
vých partnerov u nás v Seredi. 
Držte nám palce!

ALŽBETA TABAČKOVÁ

Seredské gymnázium úspešné hneď 
vo dvoch európskych projektoch

Hráčka Tenisového klubu 
Sereď, 17-ročná Lucia Kri-
vosudská vyhrala tenisovú 
kvalifikáciu do hlavného 
turnaja ITF World Tennis 
Tour Melilla. Tento turnaj sa 
hrá na vonkajších antuko-
vých dvorcoch v Španielsku 
a je dotovaný sumou vo výš-
ke 15-tisíc USD.

Do boja o postup do hlav-
nej súťaže zdolala domácu 
španielsku hráčku Paula 
Ortega Redondo výsledkom 
7:5, 6:3 a v ďalšom zápase 
vyhrala nad českou hráčku 
Petrou Čižinskou 6:1, 6:0.

Lucka sa prvýkrát pre-
bojovala do hlavnej súťaže 

ITF turnaja, kde v prvom 
kole znovu nastúpila proti 
skúsenej domácej 28-ročnej 
španielskej hráčke Ivon-
ne Cavalle-Reimers, ktorá 
má aktuálne umiestnenie 
vo WTA ranking 500. Naša 
mladá hráčka mala veľmi 
ťažkú pozíciu z dôvodu, že 
prvýkrát vo svojej kariére 
nastúpila na taký veľký tur-
naj a zatiaľ zbiera hráčske 
skúsenosti. Prehrala 1:6, 0:6.

Napriek výsledku v hlav-
nej súťaži Lucka dosiahla 
úžasný úspech a náš klub jej 
praje veľa športových úspe-
chov. Gratulujeme, Lucka!

TK SEREĎ

Tenistka Lucia Krivosudská 
úspešná v kvalifikácii 
turnaja ITF!
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Každá škola žije svoj život. Aký 
je, závisí nielen od činnosti jej 
žiakov a učiteľov, ale aj od pro-
stredia, v ktorom sa vzdeláva-
jú a pracujú. ZŠ Jana Amosa 
Komenského je jednou z tých, 
v ktorých život prúdi napl-
no a vždy sa v nej niečo deje. 
Napriek obmedzeniam súvi-
siacim so súčasnou pande-
mickou situáciou sa život na 
našej škole nezastavil. A ako 
pre každý živý organizmus, i 
pre ten náš školský, je typický 
vývoj, rast a prispôsobovanie 
sa zmeneným podmienkam. A 
keďže spoločnosť a jej potreby 
sa menia raketovým tempom, 
dobrá škola ich dokáže identi-
fikovať a prispôsobiť im vzde-
lávanie svojich žiakov tak, aby 
boli na budúcnosť dobre pri-
pravení.

V uplynulom školskom 
roku sa u nás s podporou spo-
ločnosti SAMSUNG Galanta 
začalo so zariaďovaním príro-
dovednej učebne. Cieľom pro-
jektu s názvom Prírodoved-
ná učebňa - miesto objavov 
je podpora prírodovedného 
vzdelávania a rozvoj prírodo-
vednej gramotnosti. Táto ob-
lasť má totiž na našej škole dl-
horočnú tradíciu. Učebňu sme 
vybavili novým nábytkom, di-
daktickými pomôckami, inte-
raktívnou tabuľou v celkovej 
hodnote 10 000,- €. Veríme, že 
aktivitami v tejto učebni nie-
len vzbudíme u žiakov záujem 
o prírodovedu či biológiu, ale 
zároveň podporíme malých 
bádateľov, aby mohli svoj ta-
lent ďalej rozvíjať, objavovať 
dosiaľ nepoznané a tieto vedo-
mosti ďalej využiť v prospech 
ľudstva i planéty.

Druhým úspešným pro-
jektom je Školská knižnica 
- miesto, kde to žije. Grant 
bol poskytnutý v rámci Za-
mestnaneckého grantového 
programu, ktorého vyhlaso-
vateľom a administrátorom je 
Nadácia ČSOB. 3000,- € z toh-
to grantu bolo využitých na 
interiérové vybavenie priesto-
rov novej knižnice. Cieľom ce-
lého projektu bolo vybudovať 
nielen modernú a funkčnú, 
ale i priestorovo atraktívnu 
knižnicu, ktorá poskytne do-
statok miesta nielen na in-
dividuálne čítanie, ale i na 
skupinovú prácu žiakov po-
čas a mimo vyučovania i pre 
štúdium zamestnancov školy. 
Tieto priestory budú zároveň 
vhodným miestom na reali-
záciu rôznych školských i ko-

munitných akcií a podujatí, 
ktoré budú budovať a udržia-
vať kladný vzťah ku knihám 
a čítaniu. K úspešnému zavŕ-
šeniu tohto projektu prispelo 
okrem Nadácie ČSOB a našej 
školy i Rodičovské združenie 
Amosko. Stavebné úpravy 
podporili dodaním materiálu 
Stavebniny K+K Sereď, s.r.o., 
nové knihy nám darovalo vy-
davateľstvo SLOVART a vzde-
lávacia skupina Ateliér LES 
- Lesný klub Bratislava.

Ani tento rok sme neza-
budli na našich najmenších 
žiakov. Všetky triedy pre prvá-
kov boli vymaľované, zakúpili 
sme aj vďaka Rodičovskému 
združeniu Amosko nové inte-
raktívne tabule a dve triedy 
sme vybavili novým atraktív-
nym a funkčným nábytkom, 
ktorý priestor pre nových 
žiakov zútulnil a oživil. Fa-
rebne sme zatraktívnili triedy 
žiakov 6. ročníka i priestor na 
dvoch chodbách na budove 
B, ktorý šikovné ruky našich 
asistentiek urobili krajším 
nástennými maľbami. Pre 
starších žiakov sme na chod-
by zakúpili stolný futbal, pri 
ktorom môžu počas prestávok 
v nepriaznivom počasí rela-
xovať. Zároveň sme upravili 
šatne, ktoré využívajú starší 
žiaci. Odstránili sme pozo-
statky kovových predelov, čím 
sme celý priestor sfunkčnili a 
zatraktívnili.

Nielen žiaci však patria k 
životu školy. Mysleli sme i na 
zákonných zástupcov a pre 
nich sme v priestoroch bu-
dovy A pripravili a vybavili 
komunikačnú miestnosť. Je 
určená na stretnutia učiteľov 
či členov inkluzívneho tímu 
s rodičmi a zákonnými zá-
stupcami. Veríme, že všetky 
zrealizované projekty, zmeny 
naplnia svoje ciele a prispe-
jú k obohateniu edukačného 
procesu na našej škole.  

DARIA BRAUNOVÁ

O živote jednej školy

Podpora zamestnávania 
UoZ
Hlavnou aktivitou projektu je 
poskytovanie príspevku za-
mestnávateľovi na úhradu čas-
ti celkovej ceny práce (ďalej len 
„CCP“) pre zamestnanca vypo-
čítanej z priemernej mzdy za-
mestnanca v hospodárstve SR 
za 1.-3. štvrťrok 2019.

Oprávnená cieľová skupina: 
UoZ podľa § 6 zákona o služ-
bách zamestnanosti, vedený v 
evidencii UoZ najmenej 1 me-
siac.

Oprávneným žiadateľom je 
zamestnávateľ podľa § 3 ods. 1 
a ods. 2 písm. a) a c) zákona o 
službách zamestnanosti.

Úrad poskytne finančný 
príspevok zamestnávateľovi, 
ktorý príjme na vytvorené pra-
covné miesto UoZ z oprávnenej 
cieľovej skupiny, ak pracovný 
pomer je dohodnutý v rozsahu 
najmenej polovice ustanove-

ného týždenného pracovného 
času:

Opatrenie č. 1 na dobu určitú, 
minimálne 6 mesiacov, bez po-
vinnosti udržania pracovného 
miesta,

Opatrenie č. 2 na dobu určitú, 
minimálne 6 mesiacov s povin-
nosťou udržať pracovné miesto 
3 mesiace,

na neurčitý čas s dobou po-
skytovania 6 mesiacov.

Opatrenie č. 1
Za oprávnené výdavky sa 

považuje príspevok na úhradu 
66% CCP zamestnanca, najviac 
však vo výške 66% CCP vypo-
čítanej z priemernej mzdy za-
mestnanca v hospodárstve SR 
za 13 štvrťrok 2019 (1 438,52 €), 
t.j. najviac vo výške 949,42 € /1 
mesiac. Za obdobie 6 mesiacov 
je to najviac v sume 5696,53 € 
(949,42 x 6 mesiacov).

Výška príspevku zodpovedá 
pracovnému pomeru dohod-

nutému na ustanovený týžden-
ný pracovný čas. Ak je pracovný 
pomer dohodnutý na kratší čas, 
výška finančného príspevku sa 
pomerne kráti (pri pracovnom 
pomere v rozsahu najmenej 1/2 
ustanoveného týždenného pra-
covného času sa poskytuje ma-
ximálne do sumy 474,71 €). Fi-
nančný príspevok sa poskytuje 
zamestnávateľovi jednorazovo 
na obdobie najviac 6 mesia-
cov formou predfinancovania 
oprávnených nákladov.

Opatrenie č. 2
Za oprávnené výdavky sa 

považuje príspevok na úhradu 
85% CCP zamestnanca, najviac 
však vo výške 85% CCP vypo-
čítanej z priemernej mzdy za-
mestnanca v hospodárstve SR 
za 13 štvrťrok 2019 (1438,52 €) 
t.j.najviac vo výške 1 222,74 € /1 
mesiac. Za obdobie 6 mesiacov 
je to najviac v sume 7 336,44 € (1 
222, 74 x 6 mesiacov).

Výška príspevku zodpovedá 
pracovnému pomeru dohod-
nutému na ustanovený týžden-
ný pracovný čas. Ak je pracovný 
pomer dohodnutý na kratší čas, 
výška finančného príspevku sa 
pomerne kráti (pri pracovnom 
pomere v rozsahu najmenej 
1/2 ustanoveného týždenného 
pracovného času sa poskytuje 
maximálne do sumy 611,37 €). 
Finančný príspevok sa posky-
tuje zamestnávateľovi jedno-
razovo na obdobie najviac 6 
mesiacov formou predfinanco-
vania predpokladaných opráv-
nených nákladov.

Zamestnávateľ je povinný 
vytvorené pracovné miesto, na 
ktoré mu bol poskytnutý prí-
spevok, udržať po dobu najme-
nej 3 mesiacov.

Bližšie informácie nájdete 
na: www.upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH 
VECÍ A RODINY GALANTA

Podpora zamestnávania 
UoZ prostredníctvom 
poskytovateľov sociálnych 
služieb
Hlavnou aktivitou projektu je 
poskytovanie príspevku za-
mestnávateľovi, ktorý je re-
gistrovaným poskytovateľom 
sociálnych služieb, na úhra-
du časti celkovej ceny práce 
pre zamestnanca vypočítanej 
z priemernej mzdy zamestnan-
ca v  hospodárstve SR za 1.-3. 
štvrťrok 2019.

Oprávnená cieľová skupina: 
UoZ podľa § 6 zákona o službách 
zamestnanosti, vedený v  evi-
dencii UoZ najmenej 1 mesiac.

Úrad poskytne finančný prí-
spevok zamestnávateľovi, ktorý 
príjme na vytvorené pracovné 
miesto UoZ z oprávnenej cieľo-
vej skupiny, ak pracovný pomer 

je dohodnutý v rozsahu najme-
nej polovice ustanoveného týž-
denného pracovného času:

na dobu určitú, minimálne 
na 9 mesiacov alebo,

na neurčitý čas.
Oprávnený žiadateľ:
sociálne služby krízovej in-

tervencie, 
sociálne služby na podporu 

rodiny s deťmi, 
sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie 
z dôvodu ťažkého zdravotné-
ho postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dô-
vodu dovŕšenia dôchodkového 
veku, sociálne služby s použi-
tím telekomunikačných tech-
nológií, 

podporné služby,
Žiadosti o  poskytnutie prí-

spevku je možné predkladať 

najneskôr do 4. 12. 2020.
K žiadosti je potrebné dolo-

žiť:
Vyhlásenie žiadateľa o po-

skytnutej pomoci de minimis 
(platí len pre podnikateľské 
subjekty, resp. subjekty, ktoré 
nie sú podnikateľským subjek-
tom a v rámci svojej činnosti 
sú zapojené do hospodárskej 
činnosti).

Finančný príspevok sa po-
skytne zamestnávateľovi, ktorý 
na vytvorené pracovné miesto 
prijme do pracovného pomeru 
UoZ z oprávnenej cieľovej sku-
piny, ak je pracovný pomer 
dohodnutý najmenej v  roz-
sahu polovice ustanovené-
ho týždenného pracovného 
času.

Finančný príspevok po-
skytne úrad zamestnávate-

ľovi jednorazovo, na obdobie 
9 mesiacov na úhradu časti 
CPP zamestnanca formou 
predfinancovania.

Výška finančného príspev-
ku je 95 % z CCP zamestnan-
ca, najviac však vo výške 95 
% CPP vypočítanej z priemer-
nej mzdy zamestnanca v hos-
podárstve SR za 1-3 štvrťrok 
2019 (1438,52 €) t. j. 1 366,59 € 
(95 %) za obdobie 9 mesiacov, 
t. j. v sume 12 299,31 €.

Bližšie informácie nájdete 
na:  https://www.upsvr.gov.
sk/narodne-projekty-ozna-
menia-o-moznosti-predkla-
dania-ziadosti-o-poskytnutie-
-financneho-prispevku/pro-
jekt-pracuj-zmen-svoj-zivot-
-aktivita-c.1-podpora-szco

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH 
VECÍ A RODINY GALANTA

PODPORA SZČO
Hlavnou aktivitou projektu je 
poskytovanie finančného prí-
spevku na podporu vytvorenia 
pracovného miesta prostred-
níctvom samozamestnania 
uchádzačov o zamestnanie 
(UoZ) z oprávnenej cieľovej 
skupiny, ktorí budú prevádz-
kovať ako SZČO samostatnú 
zárobkovú činnosť v rôznych 
odvetviach (aj v odvetví poľno-
hospodárskej prvovýroby).

Oprávneným žiadateľom je 
UoZ podľa § 6 zákona o služ-
bách zamestnanosti, vedený v 
evidencii UoZ najmenej 1 me-
siac, ktorý splní podmienky 
uvedené v oznámení a ktorý 
bude nepretržite najmenej dva 
roky od začatia prevádzkova-
nia SZČ prevádzkovať živnosť 
podľa zákona č. 455/1991 Zb., vy-
konávať činnosť podľa osobit-
ných predpisov (napr. daňová 
poradca, notár,...), vykonávať 
poľnohospodársku výrobu vrá-
tane hospodárenia v lesoch, 

okrem žiadateľov, ktorý by svo-
ju činnosť vykonávali na vod-
ných plochách.

Žiadosti o poskytnutie prí-
spevku je možné predkladať 
najneskôr do 4. 12. 2020.

Žiadateľ je povinný spolu so 
žiadosťou o finančný príspevok 
predložiť:

1) Podnikateľský zámer spolu 
s kalkuláciou nákladov na pre-
vádzkovanie príslušnej SZČ 

podľa predpísanej osnovy;               
2) Vyhlásenie žiadateľa o 

poskytnutí/neposkytnutí prí-
spevku na SZČ v rámci iných 
aktívnych opatrení na trhu 
práce (príspevok podľa § 49, 
§57 zákona o službách zamest-
nanosti, národného projektu 
Úspešne na trhu práce - aktivi-
ta č. 2, Cesta na trh práce, akti-
vita č. 4, Cesta na trh práce – 2, 
Aktivita č. 3);

3) Vyhlásenie žiadateľa o po-
skytnutej pomoci de minimis;

4) Vyhlásenie žiadateľa, že 
pred zaradením do evidencie 

UoZ žiadateľ podnikal, resp. 
vykonával alebo prevádzkoval 
SZČ/nepodnikal resp. nevyko-
nával alebo neprevádzkoval 
SZČ;

5) a) Doklad osvedčujúci, 
resp. oprávňujúci žiadateľa k 
prevádzkovaniu alebo vykoná-
vaniu SZČ

b) Úradne potvrdenú kópiu 
žiadosti o vydanie dokladu 
oprávňujúceho žiadateľa k pre-
vádzkovaniu alebo vykonáva-
niu SZČ; 

6) Žiadateľ, ktorý prerušil/
pozastavil živnosť predkladá 
úradu aj právoplatné rozhod-
nutie o prerušení/pozastavení 
živnosti.

 
Dátum začiatku prevádzko-

vania SZČ uvedený na doklade, 
ktorý bude oprávňovať žiadate-
ľa k prevádzkovaniu príslušnej 
SZČ MUSÍ BYŤ NESKORŠÍ, ako 
je dátum podpisu dohody o 
poskytnutí príspevku na SZČ s 
úradom.

UoZ, ktorý splnil podmienky 
definované pre oprávneného 
žiadateľa v aktivite č. 1 Podpora 
SZČO Projektu „Pracuj, zmeň 
svoj život“, vyplatí úrad na zá-
klade uzatvorenej dohody o po-
skytnutí príspevku jednorázo-
vo príspevok vo výške 5 600 eur.

Spôsob financovania opat-
renia sa realizuje predfinan-
covaním so zdrojov Štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky.

Príspevok môže príjemca 
príspevku použiť do posledné-
ho dňa 22. (dvadsiateho druhé-
ho) mesiaca od začiatku pre-
vádzkovania SZČ.

Bližšie informácie nájdete 
na: https://www.upsvr.gov.sk/
narodne-projekty-oznamenia-
-o-moznosti-predkladania-zia-
dosti-o-poskytnutie-financne-
ho-prispevku/projekt-pracuj-
-zmen-svoj-zivot-aktivita-c.1-
-podpora-szco

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH 
VECÍ A RODINY GALANTA

PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT – AKTIVITA Č. 3

PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT - AKTIVITA Č. 2

PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT - AKTIVITA Č. 1





JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2020 
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi: 

Komodity 1. časť mesta                                   2. časť mesta 

ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, 
svietidlá a pod. ... ); zber autobatérií  

 
16. a 18. novembra 2020 

 (pondelok a streda) 
 

 
19.- 20. novembra 2020  

(štvrtok a piatok)  
 

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU  -  nábytok  (sedacie súpravy, postele, skrine, 
stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere, 
radiátory a pod. ... );    

 
23. - 25. novembra 2020 

 

 
25.- 27. novembra 2020 

 

 

PNEUMATIKY, FARBY A RIEDIDLÁ, OKNÁ SO SKLOM - NIE !       

V 1. časti mesta bude zber uskutočňovaný: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, 
Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, 
Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná. 

V 2. časti mesta bude zber uskutočňovaný: ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, 
Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, 
Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, 
Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná. 

ZBER SA USKUTOČNÍ NA KONKRÉTNEJ ULICI VŽDY LEN JEDENKRÁT A NIE OPAKOVANE PO JEHO ODVEZENÍ! ŽIADAME PRETO OBČANOV, ABY OBJEMNÝ ODPAD 
A ELEKTROODPAD UMIESTNILI PRED SVOJ RODINNÝ DOM V STANOVENOM TERMÍNE.  

 

Oddelenie životného prostredia MsÚ v Seredi 
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HYDINÁRSKA FARMA
TOPOĽNICATOPOĽNICA

(pri Galante)

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

Ponúka na predaj:
Mulard káčere 

na výkrm
Predaj rastovej

a znáškovej
kŕmnej zmesi

Jesenný predaj
ovocných drevín

už v ponuke

Jesenný predaj
ovocných drevín

už v ponuke

Dedinská 102
Trnava-Modranka
0905 613 448
www.dechticky.sk

1200 eur 
ZAPLATÍM ZA VÄČŠIE 
HODINKY NA RUKU 
SCHAFFHAUSEN.

Tel. 0944 137 683Zaplatím 

50 eur 
za červenú krabičku 
od hodiniek HEUER, 

60 eur  
za prilbu  

od hodiniek HEUER, 

70 eur  
za remienok  

na hodinky HEUER. 

Tel. 0944 137 683
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VLASOVÁ KÚRA POMÁHA
Dopočuli sme sa o firme KVATRO-
FIN s.r.o., ktorá vraj ako jediná v na-
šej republike predáva výrobky, ktoré 
skutočne odstránia problémy s vypa-
dávaním vlasov a obnovia ich rast. 
Koľko to stojí a kde firmu nájdeme? 
 Laco a Jana z Bratislavy 
Máte pravdu, o firme KVATROFIN  
s. r. o. sa v poslednom čase veľa hovorí 
v spojení s problematikou vypadávania 
vlasov, a to v kladnom slova zmysle.

Jeden prípravok SALON TEXTU-
RES stojí 23€. Tento, podľa ohlasu veľ-

mi účinný a odskúšaný výrobok, ktorý 
vraj obnoví rast vlasov i na miestach, 
kde sme sa už zmierili s plešinou, si 
môžete buď kúpiť alebo objednať i s 
presným návodom na dobierku. Pri 
väčších ťažkostiach s vlasmi sa odpo-
rúča použiť aspoň dva tieto prípravky 
za sebou.

Adresa: KVATROFIN s. r. o., 
                    ul. Lichardova 10, 
                    909 01 Skalica, 
                    034/664 74 35, 
                    www.vlasovakura.sk

Astoria Senior House je novým 
súkromným zariadením pre 
seniorov s vyšším štandardom 
sociálnych služieb. Nachádza 
sa v Seredi v časti Horný Čepeň.

Dopyt po službách domo-
va dôchodcov je na Slovensku 
veľký. Dôvodom sú najmä dlhé 
čakacie doby na umiestnenie 
seniorov do zariadení. Aj preto 
vznik nového Astoria Senior 
House určite mnohí privítali. 
Zariadenie má za cieľ poskyto-
vať seniorom kvalitné služby 
prostredníctvom profesionál-
neho personálu. 

Starnutie je prirodzená sú-
časť života, no v kombinácii 
s nepriaznivým zdravotným 
stavom veľakrát spôsobuje, že 
sa ľudia v staršom veku nedo-
kážu o seba postarať a potre-
bujú pomoc, či už rodinných 
príslušníkov alebo pomoc v 
špecializovaných zariadeniach. 
Astoria Senior House ponúka 
služby a starostlivosť v oblas-
ti opatrovania, zdravotníctva 
a sociálnych služieb. Keďže 
zariadenie funguje na princí-
pe rodinného typu, klienti tu 
nájdu pocit istoty a bezpečia v 
príjemnej atmosfére. Ako za-
mestnanci zariadenia hovoria: 
„Sme v tejto oblasti nováčikmi, 
avšak budeme robiť všetko pre 
to, aby sa naši budúci klienti 
– prijímatelia sociálnych slu-
žieb u nás cítili dobre, aby boli 
spokojní, aby zabudli na svoje 
zdravotné problémy a aby sa po 
návštevách medzi svojimi blíz-
kymi vracali do nášho zariade-
nia s radosťou.“ 

Astoria Senior House sa na-
chádza v tichej lokalite. Zaria-
denie má kapacitu 29 miest. Už 
pri výstavbe bol kladený dôraz 
na bezbariérovosť. V každej izbe 
sa nachádza sociálne zariade-
nie, televízor či wifi pripojenie. 

Klienti budú mať na rukách 
SOS náramky, aby si v prípade 
potreby mohli privolať pomoc. 
Strava bude zabezpečovaná 
formou donášky, no zariade-
nie disponuje aj kvalitne vy-
bavenou kuchyňou. Spoločné 
priestory pôsobia príjemne a 
sú tak isto prispôsobené potre-
bám klientov. Exteriér ponúka 
pekné prostredie s množstvom 
zelene, lavičiek, ale aj možnosť 
založiť si vlastnú záhradku.  

Zariadenie kládlo veľký dôraz 
aj pri výbere personálu: „Našou 
snahou pri výbere zamestnan-
cov bolo prioritou zamestnať 
takých, ktorí v podobnej sfére 
pracovali. Taktiež si uvedomu-
jeme, že v podobných zariade-
niach absentuje poskytovanie 
rehabilitačných služieb u tých, 
ktorí prekonali náhle cievne 
príhody, sú v pooperačnom 
stave po zlomeninách krčka 
stehnovej kosti i iných stavov 
v pooperačnom a rekonvales-
cenčnom období. Naši zamest-
nanci sú erudovaní v tejto ob-
lasti s dosiahnutým odborným 
vzdelaním a taktiež v opat-
rovateľskej a ošetrovateľskej 
starostlivosti vieme poskytnúť 
našim klientom -  prijímate-
ľom sociálnych služieb kvalit-
né sociálne, ošetrovateľské a 
opatrovateľské služby.“ 

Do zariadenia sa klienti za-
tiaľ prijímajú bez poradovníka. 
Informácie získate na telefón-
nom čísle +421 910 180 775, alebo 
navštívte ich webovú, prípadne 
facebookovskú stránku. Perso-
nál je pripravený brať ohľad na 
osobné potreby a požiadavky 
klientov. Prvoradou úlohou je 
uľahčiť im adaptáciu a zabez-
pečenie dôstojného prežitia 
jesene života.ho procesu na na-
šej škole.  

     IVETA TÓTHOVÁ

Astória Senior House 
- nové zariadenie 
pre seniorov v Seredi

K L A S I C K É  S U D O K U 
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Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: 
olga.lenicka@petitpress.sk

ZAPOŽIČANIE OBRUSOV
NA SPOLOČENSKÉ AKCIE

NOVINKA

Po - Pia: 8:00 - 18:00, Sob: 8:00 - 12:00
budova OD MLADOSŤ

Galanta
Hlavná 951
0911 400 498

ŠITIE NA MIERU
podľa potrieb zakaznika

ZAPOŽIČANIE OBRUSOV
NA SPOLOČENSKÉ AKCIE

NOVINKA

ŠITIE NA MIERU
podľa potrieb zakaznika

GALANTA:
Hlavná 951,
OD-Mladosť
924 01 Galanta. 

Stranovská-Čistiareň Luxury, 0917 694 874

SEREĎ:
Poštová 4342/12
926 01Sereď

ŠAĽA:
Hlavná 16
(budova za Olympiou) 
Šaľa 927 01 
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LIONEL
AJ U VÁS
DOMA

Podmienky využitia bonusu sú uvedené v Cenníku, ktorý je spolu so všetkými informáciami dostupný na www.digislovakia.sk. Na príjem televíznej služby a pre vyuzitie benefi tov je potrebné minimálne 1 koncové zariadenie.

Televízia bez viazanosti  100 % Bonus na inštaláciu  0850 211 112  digislovakia.sk

NAJLEPŠÍ SVETOVÝ FUTBAL

TV + Internet

SATELIT ŠTANDARD

€
MESAČNE OD

9,60

Dom bol v minulosti pova-
žovaný za najhoršiu adresu 
v meste, jeho neprispôso-
biví obyvatelia boli postra-
chom sídliska.

Mesto Trnava si objedna-
lo služby sprejera a maliara 
exteriérových obrazov Iva-
na Jakušovského z Handlo-
vej. Jeho úlohou je vytvoriť 

veľkoformátovú maľbu na 
obnovenom bytovom dome 
na Golianovej ulici 3. Mesto 
za dielo s názvom Prosperi-
ty zaplatí 9 800 eur, maľba 
bude v prípade dobrého po-
časia podľa Jakušovského 
hotová do troch až štyroch 
týždňov. Jej rozloha má byť 
do 240 metrov štvorcových.

Na bočnej stene panelá-
ku pribudne veľkorozmer-
ný portrét dievčatka, ktoré 
bude obklopené zvieratami. 
Obraz „malej Mony Lisy“ 
má podľa Jakušovského vy-
žarovať pozitívnu energiu, 
ktorá v týchto časoch na 
Slovensku chýba. Pouličný 
výtvarník začal s prácou 

dnes, používa pri nej vyso-
kozdvižnú plošinu. Praco-
vať nemôže pri silnom vet-
re, ani v daždi.

Trnava obnovila aj zde-
vastovaný panelák na Go-
lianovej ulici za milión eur. 
Získala tak 24 bytov, časť 
z nich samospráva použi-
la ako bytovú náhradu pre 

ľudí z reštituovaných byto-
vých domov.

Dom bol v minulosti po-
važovaný za najhoršiu ad-
resu v meste, jeho nepri-
spôsobiví obyvatelia boli 
postrachom sídliska. Pred 
rokmi väčšinu bytov zniči-
li, niektoré na vyšších po-
schodiach podpálili. Výbor 

mestskej časti Trnava – juh 
v minulosti žiadal zbúra-
nie tohto domu, poslanci 
mestského zastupiteľstva 
zvažovali aj jeho predaj, 
napokon dostala prednosť 
kompletná rekonštrukcia a 
ponechanie vo vlastníctve 
mesta.

(sita)

Pouličný výtvarník má skrášliť panelák
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1 až 9 tak, aby sa rovnaké 
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stĺpcoch a ohraničených 
štvorcoch veľkosti 3 x 3.
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20
30
20
26
8/
00
8

Najúčinnejšie je čistenie 
ozónom.

Postupne si zvykáme na 
opatrenia, ktoré spomaľujú 
šírenie koronavírusu CO-
VID-19 a stávajú sa každo-
dennou rutinou.

Popri nosení rúška a dô-
kladnom umývaní rúk, by ste 
nemali zabúdať ani na čis-
tenie predmetov, s ktorými 
denne prichádzate do kon-
taktu. Okrem mobilného te-
lefónu, kľúčov či peňaženky, 
je takým predmetom aj auto.

Pokiaľ máte vlastné auto 
a nezdieľate ho s ďalšími vo-
dičmi, napríklad vo firme, 
ste relatívne v bezpečí. Aj tak 
zamerajte na čistenie naj-
častejšie chytaných súčastí 
auta.

Na boj s vírusmi aj bakté-
riami vo vozidle sme sa pý-
tali Martina Poliaka z detai-
lingového štúdia Pure Style, 
ktoré sa venuje profesionál-
nemu čisteniu áut.

„Najviac baktérií v aute 
nájdeme na podlahe. Ale 
pri čistení interiéru sa tre-
ba poriadne sústrediť naj-
mä na volant, riadiacu 
páku a iné páčky a tlačidlá 
ovládania, s ktorými prichá-
dzame denne do kontaktu.“

Podľa Poliaka je úplné od-
stránenie baktérií v aute 
bežným spôsobom prakticky 
nemožné.

„V našom štúdiu aplikuje-
me kombinovanú dezinfek-
ciu interiéru a vzduchového 
klimatizačného potrubia za 
pomoci dezinfekčných po-
strekov a ozónu.“

Ozón sa pri autách pova-
žuje za najúčinnejší spôsob 
zbavovania sa baktérií. Navy-
še je aj bezkontaktný .

„Ide o plyn vpúšťaný do 
interiéru za pomoci ozó-
nového generátora. Pomá-
ha ničiť okrem baktérií aj 
vírusy, plesne a mikroor-
ganizmy. Ozón odstraňuje 
organické aj neorganické 
zápachy. Dezinfekčné po-
streky znásobujú prácu 
ozónového čistenia a účinne 
prevoňajú interiér,“ vysvet-
ľuje Poliak.

Pomôžu aj domáce 
čistiace prostriedky
Autoservisy aj firmy zaobe-

rajúce sa čistením áut ponú-
kajú službu čistenia ozónom 
za 20 až 40 eur. Ozónový ge-
nerátor je v zatvorenom aute 
zapnutý aspoň 30 minút a 
potom sa interiér musí vy-
vetrať.

Takéto služby sú však v 
čase pandémie väčšinou ne-
dostupné, preto nás zaujíma-
li iné spôsoby dezinfekcie, 
ktoré majitelia áut zvládnu 
aj doma.

„V dnešnej dobe je na výber 
obrovské množstvo kvalitnej 
autokozmetiky za prijateľné 
ceny, preto nevidím dôvod 
ju nepoužiť. Samozrejme, v 
krajnom prípade je možné 
použiť na čistenie niekto-
rých častí aj klasické mydlo, 
alebo bežný čistič na okná, 
poprípade čistič na koberce 
alebo textílie.“

Pozor na poškodenie 
povrchov
V žiadnom prípade nepouží-
vajte pri čistení auta rôzne 
rozpúšťadlá, odmasťova-
če, riedidlá alebo abrazív-
ne prášky, odporúča Poliak. 
Mohli by trvalo poškodiť nie-
ktoré časti v interiéri.

„Takisto nie je dobrý nápad 
dezinfikovať auto horským 
slnkom či infračervenou 
lampou. Môžu totiž poškodiť 
niektoré plastové alebo kože-
né časti v interiéroch,“ dodá-
va Poliak.

Po dezinfekcii netreba za-
búdať na ošetrenie, respek-

tíve impregnáciu povrchov 
z kože, plastu, textílií aj skla. 
Opäť je vhodné siahnuť po 
autokozmetike.

Dôležitá je čistá 
klimatizácia
Pokiaľ práve nie je dostupná, 
dá sa v krajnom prípade siah-
nuť aj po domácich čistia-
cich prostriedkoch. Najbez-
pečnejšie je použiť obyčajný 
mydlový roztok. Pri alkohole, 
citrusových alebo octových 
koncentrátoch by ste mali 
počítať s možným poškode-
ním povrchov v interiéri.

Významnú úlohu zohráva 
aj stav klimatizácie.

„Čisté klimatizačné potru-
bie a kabínový filter je zák-
lad čistého a nezávadného 
vzduchu, ktorý v interiéri 
dýchame. Odporúčame vy-
konať dezinfekciu interiéru 
a klimatizácie aspoň dvakrát 
za rok. To isté platí aj o detail-
nejšom čistení a ošetrení in-
teriéru,“ dodáva Poliak.

V aute nezabudnite 
čistiť:
 Kľučky dverí 
 Zámok bezpečnostného 
pásu 
 Koberčeky 
 Veniec volantu 
 Radiacu páku 
 Ručnú brzdu 
 Páčky pod volantom 
 Najčastejšie používané 
tlačidlá 
 PETER KÁLMÁN

Nezabúdajte na pravidelnú dezinfekciu 
auta, nezaberie veľa času
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Prístup 
k exkluzívnemu obsahu 

27 najčítanejších 
regionálnych 
webov 
na Slovensku

BONUS – listujte si 
online v aktuálnych 

regionálnych 
novinách spolu 

s niekoľkoročným 
archívom

PLUS
Toto všetko 

získate len za 
0,05 € na deň

 a to až 
na celý rok!

www.myregiony.sk 

www.seredskenovinky.sk

echo.sme.sk
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Akciová spoločnosť
C.S.CARGO Slovakia
prijme do pracovného pomeru vOdičOv
pre vnútroštátnu dopravu na stredisko Sereď !!!
- denný rozvoz potravinárskeho tovaru v rámci Slovenska (na smeny) -
zásobovanie obchodných prevádzok
čo poskytujeme:
 stabilnú prácu v zabehnutej spoločnosti!
Platové podmienky: základná zložka mzdy 696 €+odmeny+príplatky
=Priemerná brutto mzda od 1200 €
Požadujeme:
 vodičský preukaz skupiny C + E
 kvalifikačná karta vodiča
 tachografová karta  zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
Podmienky:
Miesto výkonu práce – Sereď

informácie o výberovom konaní
Ak vás oslovila ponúkaná pozícia, zašlite nám životopis e-mailom

na hr.sk@cscargo.eu alebo bezplatne telefonicky na 0917 917 
409.

Informácie o výberovom konaní
Ak vás oslovila ponúkaná pozícia, zašlite nám životopis 

e-mailom na hr.sk@cscargo.eu 
alebo bezplatne telefonicky na 0917 917 409

28. október je medzinárod-
ným dňom boja proti mŕt-
vici. Je smutné, že práve náš 
galantský okres má v  rám-
ci Slovenska veľmi vysoký 
výskyt cievnej mozgovej 
príhody. Za posledných 10 
rokov sa na nás valí množ-
stvo nových informácií 
ohľadom diagnostiky a lieč-
by mŕtvice. Jedná sa o veľmi 
jednoduché opatrenia až po 
veľmi komplikované, naprí-
klad využitie umelej inteli-

gencie pri vyhodnocovaní 
skenov v CT prístroji. 

Posledných 5rokov tím 
pracovníkov galantskej 
neurológie intenzívne pra-
cuje na zlepšení samot-
nej diagnostiky a  liečby 
cievnej mozgovej príhody 
v galantskej nemocnici. Od 
samotného príchodu rých-
lej záchrannej služby až po 
samotné podanie liečby to 
trvá v priemere 28min (údaj 
za 2019). Práve vďaka rých-

losti podania sme sa ocit-
li v  TOP 10 najrýchlejších 
nemocníc na Slovensku, 
ktoré vyhodnotilo občian-
ske združenie Sekunda pre 
život na základe dát z  Ná-
rodného centra pre zdravot-
nícke informácie. Rovnako 
ako minulé roky, aj za 2019 
sme obhájili Platinové oce-
nenie – Angels awards, or-
ganizované European stro-
ke organisation. Za tieto 
úspechy sú zodpovední celé 

tímy ľudí nielen na neuro-
logickom oddelení, ale aj na 
urgentnom príjme a  na rá-
diologickom oddelení.

Vďaka presnej štatistike, 
ktorú sú vedieme na od-
delení sme zistili, že počas 
2.vlny pandémie COVID19 
došlo k  septembri aj v  ok-
tóbri k 50% poklesu pacien-
tov hospitalizovaných na 
cievnu mozgovú príhodu 
v galantskej nemocnici. Ne-
predpokladám, že by obyva-

teľstvo zázračne vyzdravelo, 
skôr sa obávam, že sa ľudia 
s príznakmi cievnej mozgo-
vej príhody boja ísť do ne-
mocnice- čo pravdepodob-
ne spôsobilo daný pokles. 

Napriek „ťažkým časom“  
Vás prosím v  prípade prí-
znakov cievnej mozgovej 
príhody: 1) porucha reči, 
2) pokles ústneho kútika, 
3) oslabenie alebo zmena 
citlivosti jednostranných 
končatín. Volajte rýchlu 

zdravotnú službu. Máme 
k  dispozícii skvelí tým ši-
kovných ľudí, najnovšie 
diagnostické prístroje a lie-
ky. Toto všetko je nám na 
nič, ak pacient nepríde včas 
(do 4,5 hodiny od vzniku 
príznakov), alebo nepríde 
vôbec. Vtedy mu nevieme 
pomôcť. 

Prosím neostávajte s prí-
znakmi cievnej mozgovej 
príhody doma!

   OTO  PETRÍK

Neostávajte s príznakmi cievnej mozgovej príhody doma!
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