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Mesto Sereď, správca miest-
nej dane, oznamuje daňov-
níkom dane z nehnuteľnosti 
alebo dane za psa, ktorým v 
priebehu minulého roka 2020 
vznikla, alebo zanikla daňo-
vá povinnosť, kúpili alebo 
predali nehnuteľnosť, alebo 
vlastnia psa staršieho ako 
6 mesiacov, že je potrebné 
podať riadne alebo čiastko-
vé daňové priznanie do 31. 
januára 2021.

Občan, ktorému vznikol 

nárok na zníženie dane z 
nehnuteľnosti z dôvodu 
veku nad 65 rokov k 1. ja-
nuáru 2021 a neuplatnil si 
zníženie už v predchádza-
júcich zdaňovacích obdo-
biach, a občan, ktorý je dr-
žiteľom preukazu s ťažkým 
zdravotným postihnutím, 
môže si uplatniť zníženie 
dane v lehote na podanie da-
ňového priznania do 31. janu-
ára 2021.

MESTO SEREĎ

Seredské novinky dostali k 
dispozícii exkluzívne snímky 
z kempingu pri povodniach. 
Zo súkromného archívu ich 
poskytol D. Vyhlídal ml. Prvé 
dve fotografie pochádzajú z 
13. marca roku 1981. Záber je 
z mosta Bailey Bridge a domy 

na zákrute pred mostom, v 
pozadí je tiež vidno zaliatu 
dolinu. Posledná fotografia je 
vyhotovená okolo roku 1960 a 
je na nej starý drevený most 
do kempingu. Za poskytnutie 
fotografií ďakujeme.

       IVETA TÓTHOVÁ

Oznam daňovníkom 
dane z nehnuteľnosti 
a za psa pre rok 2021

Povodeň v kempingu na 
archívnych fotografiách

Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Seredi na decem-
brovom rokovaní schválili 
novelu VZN o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhra-
du nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach.

Potreba novelizovať toto 
nariadenie vznikla z dôvodu, 
že do platnosti vstupuje nove-
la školského zákona, ktorou sa 
menia a dopĺňajú niektoré zá-
kony. K týmto zmenám patrí 
zjednotenie výšky mesačné-
ho príspevku zákonného zá-
stupcu na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v 
materskej škole. Touto úpra-
vou by sa mala odstrániť „dis-
kriminácia“ pri stanovovaní 
výšky mesačného príspevku 
rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ, 
pretože obce na Slovensku ur-
čovali rôznu výšku príspevku 

deťom mladším ako tri roky, 
voči deťom a ich zákonným 
zástupcom, ktorí nemajú tr-
valý pobyt v danej obci a pod.

Mesto Sereď v pôvodnom 
nariadení malo rôznu výšku 
príspevkov pre rôzne skupiny 
detí, prípadne pre rôzny čas 
účasti detí na vzdelávaní:

a) za dieťa vo veku od 3 ro-
kov počas školského roka 
20,00 €

b) za dieťa vo veku od 3 ro-
kov počas mesiacov júl a au-
gust 30,00 €

c) za dieťa vo veku do 3 ro-
kov 30,00 €; tento príspevok 
uhrádza zákonný zástup-
ca poslednýkrát za mesiac, 
v ktorom dieťa dovŕši vek 3 
roky

Poslanci po novom schvá-
lili jednotnú sumu pre všetky 
deti navštevujúce materské 

školy na území mesta Sereď v 
čiastke 20,00 €.

Ďalšie zmena, ktorú po-
slanci schválili, je zrušenie 
poplatku v školskom klube 
detí počas ranných hodín. 
Žiaci, ktorí sa zúčastňujú 
ranných činností školského 
klubu do začiatku vyučova-
nia, mali výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhra-
du nákladov 3,75 € za dieťa za 
každý mesiac. Keďže v ran-
ných hodinách navštevuje 
klub nízky počet detí a trávia 
tu v priemere 20-30 minút, 
vychovávateľky počas tejto 
doby iba strážia deti, ale ne-
robia ranné činnosti. Na zá-
klade požiadaviek riaditeliek 
základných škôl poslanci vy-
pustili povinnosť zákonného 
zástupcu uhrádzať poplatok 
za pobyt dieťaťa v ŠKD počas 

ranných hodín do začiatku 
vyučovania.

Poslednou zmenou je úpra-
va výšky režijných poplatkov 
na stravovanie. V súčasnosti 
je stanovená výška príspev-
ku zákonného zástupcu na 
režijné náklady v školskej je-
dálni alebo výdajnej školskej 
jedálni 4,00 € za stravníka na 
mesiac. Rovnakú réžiu majú 
žiaci, ktorí odoberajú obed, 
obed + desiatu alebo iba de-
siatu. Na základe požiadaviek 
riaditeliek škôl poslanci MsZ 
na rokovaní odsúhlasili novú 
výšku príspevku na réžie v 
školskej jedálni a to v sume 
1,00 € pre stravníkov, ktorí 
odoberajú len desiatu.

Novela všeobecne záväz-
ného nariadenia nadobúda 
účinnosť od 1. januára 2021.

 IVETA TÓTHOVÁ

Úprava poplatkov v školách a školských 
zariadeniach. Rodičia budú platiť menej

Každý rok vás v predvianoč-
nom čase informujeme o po-
moci zamestnancov Amazonu 
v Seredi, ktorá je smerovaná 
tým, čo ju potrebujú. Chari-
tatívna výzva sa konala už po 
štvrtýkrát a opäť sa stretla s 
veľkou odozvou.

Počas dvoch týždňov za-
mestnanci vyzbierali obleče-
nie, obuv i hračky. ,,Vešiak po-
moci - každoročná zbierka ob-
lečenia v predvianočnom čase, 
je najobľúbenejšou charitatív-
nou aktivitou našich zamest-
nancov, svedčí o tom vyše tony 
oblečenia, ktoré bolo vyzbie-
rané. Dva kontajnery na textil 

sme zaplnili v priebehu pár 
dní,“ povedala organizátorka 
Ivana Kudráčová z Amazonu. 
Časť zbierky darovali zamest-
nanci nocľahárni pre ľudí bez 
domova, ktorá bola otvorená 
15. decembra na Školskej ulici 
v Seredi, a Detskému domovu 
takisto v Seredi.

„Veľmi nás táto zbierka 
Amazonu aj tohto roku pote-
šila. Každý jeden kus odevu 
predstavuje ďalší deň, ktorí 
nemusia ľudia bez domova 
prežiť v drsných podmienkach 
chladu a zimy,“ povedala pre 
amazon-news Silvia Adamčí-
ková, vedúca organizačného 

oddelenia Mestského úradu v 
Seredi. „Navyše, keď si klien-
ti našej nocľahárne nájdu pri 
svojich lôžkach pripravené 
voňavé, čisté a teplé oblečenie 
a vianočný pozdrav od zamest-
nancov Amazonu, zahreje ich 
nielen šatstvo, ale aj pocit, že 
na nich niekto myslí.“

Aj Martina Krejčiová, vedú-
ca úseku starostlivosti o deti 
v Detskom domove v Seredi 
si zbierku veľmi váži: „Detí je 
u nás v detskom domove mo-
mentálne 40. Darčekové balíč-
ky s oblečením hneď so zve-
davosťou obehli a nemohli sa 
dočkať, až si ich na Štedrý deň 

otvoria. Krásne oblečenie a 
hračky od zamestnancov Ama-
zonu ich nesmierne potešili“ 
povedala pre amazon-news. 
Ďalšia časť zbierky putovala 
na východ Slovenska do ute-
čeneckého tábora v rámci 
projektu Naši utečenci pod zá-
štitou Slovenskej humanitnej 
rady. Finálna časť zbierky oble-
čenia bola venovaná Ekocha-
rite, organizácii, ktorá zbiera 
a následne rozváža oblečenie 
po celom Slovensku, rôznym 
charitatívnym organizáciám, 
rodinám v núdzi, ľuďom bez 
domova.

IVETA TÓTHOVÁ

Zamestnanci Amazonu 
v Seredi opäť pomáhali 
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Pre mnohé samosprávy sú 
dlhodobým problémom od-
stavené vraky pri cestách, 
na parkoviskách a v niekto-
rých prípadoch dokonca aj 
v okolitej prírode. Podľa zá-
kona musí majiteľ vozidlo, 
ktoré poškodzuje alebo 
ohrozuje životné prostredie, 
či narušuje vzhľad obce, od-
strániť a umiestniť na špeci-
álne určené parkovisko. Ak 
tak neurobí, môže zakročiť 
správca cesty alebo mesto.

Mestská polícia v Seredi 
začala s realizáciou odťahov 
starých vozidiel - vrakov z 
verejných priestranstiev. 
Podľa Petra Sokola, zástupcu 
náčelníka mestskej polície, 
je odťah realizovaný v spolu-
práci s firmou Autovrakovis-

ko, s.r.o., Bernolákovo, ktorá 
spĺňa všetky potrebné legis-
latívne podmienky na odťah, 
uloženie a likvidáciu starých 
vozidiel. Pred samotným od-
ťahom sú majitelia vozidiel 
dvakrát vyzvaní na odstrá-
nenie. Ak tak neurobia,   pri-
stupuje sa k odťahu.

Podľa polície bolo  v roku 
2020 v meste 22 takýchto vo-
zidiel. Desať vozidiel si ma-
jitelia sami odstránili, 6 vo-
zidiel bolo nutné odtiahnuť 
zmluvnou firmou, 2 vraky 
sú pripravené na odťah, až 
keď primrzne zem, nakoľ-
ko sa nachádzajú v lesnom 
a poľnom poraste, pri 4 vo-
zidlách plynie lehota pre 
majiteľov. 

IVETA TÓTHOVÁ

V stredu 25. novembra 2020 v 
skorých ranných hodinách 
prebehla v Seredi a okolí ďal-
šia policajná razia zameraná 
na drogovú trestnú činnosť. 
Podľa Prezídia policajného 
zboru SR išlo o pokračovanie 
akcie Venal. Podľa reportérky 
TV Markíza malo byť zadrža-
ných až 9 osôb. Medzi nimi 
aj Milan M. a známy advokát 
Norbert S. Vzhľadom na aktu-
álne procesné úkony poskyt-
ne polícia viac informácií, 
keď to situácia dovolí.

Protidrogová akcia Venal 

je najrozsiahlejšia v histórii 
Slovenska. V rámci úspeš-
ných policajných razií, za-
meraných na rozsiahlu pro-
tidrogovú činnosť v regióne 
Serede, Galanty a Trnavy, 
polícia dovedna za dva roky 
obvinila 56 osôb. Ide o jednu z 
najväčších akcií zameraných 
na boj s drogovou trestnou 
činnosťou páchanou zloči-
neckými skupinami. V prípa-
de dokázania viny niektorým 
hrozí 20 až 25 rokov väzenia, 
prípadne doživotie.

IVETA TÓTHOVÁ

Jednotlivé časti klampiar-
skych prvkov na kaštieli sú 
v rámci údržby tohto objek-
tu priebežne obnovované. 
V roku 2020 mesto pristúpilo 
k ich ďalšej oprave.

Práce na obnove pozostá-
vali z opravy a montáže no-
vých klampiarskych prvkov, 
výmeny časti krovu a jeho 
latovania. V rámci tejto opra-
vy bola doplnená aj chýbajú-
ca alebo poškodená strešná 
krytina.

Kaštieľ je národná kul-
túrna pamiatka zapísaná 
v Ústrednom zozname pa-
miatkového fondu SR. Z dô-

vodu rozsahu a náročnosti 
obstarávaných stavebných 
prác, ako aj zložitosti pod-
mienok realizácie, bolo 
preto na vyššie uvedené 
práce potrebné zabezpečiť 
odborníkov so skúsenosťa-
mi s  opravami kultúrnych 
pamiatok zameraných na 
práce v oblasti pokrývačstva, 
klampiarstva a tesárskych 
prvkov.  Na základe výbero-
vého konania víťazne vyšla 
a práce napokon vykonala 
firma PIKVIP, s.r.o., zo Se-
rede s  vysúťaženou sumou 
36 360,- eur.

IVETA TÓTHOVÁ

Od 1. januára 2021 sa podobne 
ako v  okolitých mestách aj 
v meste Sereď upravuje výška 
miestneho poplatku za ko-
munálne odpady pre fyzické 
osoby (obyvateľov rodinných 
domov a  bytových domov) 
z  doterajších 27,07 €/osoba/
rok na 29,64 €/osoba/rok. Na-
výšenie o 2,57 € na osobu od-
ráža zvýšené náklady mesta 
na zvoz komunálnych odpa-
dov v roku 2020. 

V  prípade, že na úľavu 
máte nárok, ale ešte ste si ju 
neuplatnili, môžete tak uro-
biť vyplnením tlačiva „Žia-

dosť o  zníženie miestneho 
poplatku za komunálne od-
pady a  drobné stavebné od-
pady“ dostupného v tlačenej 
forme na Mestskom úrade 
v Seredi a v elektronickej po-
dobe na webe mesta – www.
sered.sk. Tlačivo je potrebné 
podať na Oddelenie životné-
ho prostredia MsÚ, kancelá-
ria č. 4. Pre ďalšie informácie 
môžete volať na telefónne 
čísla 031/789 23 92 kl.  279 a 
0948 340 037.

ODDELENIE 
ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA

Mestská polícia 
začala s odťahom 
vrakov 

Ďalšia protidrogová 
akcia v Seredi

Obnova klampiarskych 
prvkov a časti strešnej 
krytiny na kaštieli 

Pre obyvateľov s trvalým 
pobytom v meste Sereď sú 
v rozpočte mesta vyčlenené 
finančné prostriedky na po-
skytovanie finančných prí-
spevkov v rôznych životných 
situáciách a tiež na sociálne 
služby. O finančné príspev-
ky si môžu žiadať obyvatelia, 
voči ktorým mesto nevykazu-
je pohľadávky.

Jednorazové sociálne dávky
Na decembrovom rokovaní 
Mestského zastupiteľstva 
schválili poslanci nové „Pra-
vidlá poskytovania jednora-
zových sociálnych dávok“. Na 
jednorazovú dávku v hmot-
nej núdzi má nárok obyvateľ 
mesta, ktorý poberá opakova-
nú dávku v hmotnej núdzi z 
Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny a zdokladuje, že mal 
okrem bežných výdavkov aj 
mimoriadne výdavky najmä 
na ošatenie, obuv, nevyhnut-
né vybavenie domácnosti, 
školské potreby a liečebné 
náklady. Obyvatelia, ktorí sa 
ocitli v stave náhlej núdze, 
majú možnosť požiadať o 
jednorazovú sociálnu dáv-

ku v prípade, že ich postihla 
živelná pohroma, alebo im 
zomrel blízky príbuzný a mali 
výdavky na pohreb. V prípa-
de náhlej núdze, spôsobenej 
živelnou pohromou, nemôže 
príjem žiadateľa prekročiť 
3-násobok sumy životného 
minima. V prípade výdavkov 
na pohreb musí mať žiadateľ 
príjem nižší ako 1,65-náso-
bok sumy životného minima. 
Výška životného minima na 
jednu plnoletú fyzickú osobu 
je aktuálne 214,83 €. Jednora-
zovú sociálnu dávku poskytu-
je mesto aj obyvateľom, ktorí 
sa vrátili z výkonu trestu od-
ňatia slobody alebo výkonu 
väzby.

Príspevok pri narodení 
dieťaťa
Žiadateľ o príspevok pri naro-
dení dieťaťa musí mať trvalý 
pobyt v Seredi minimálne rok 
pred narodením dieťaťa, druhý 
rodič najneskôr v deň poda-
nia žiadosti. Výška príspevku 
je 200 € na dieťa. O príspevok 
môže žiadateľ požiadať najskôr 
60 dní od narodenia dieťaťa a 
najneskôr do 9 mesiacov od na-

rodenia dieťaťa. Podmienkou 
na poskytnutie príspevku je, 
že minimálne jeden z rodičov 
musí byť zamestnaný a mat-
ka dieťaťa musela pravidelne 
navštevovať gynekologickú 
poradňu.

Príspevok na stravovanie 
seniorov
Mesto poskytuje aj príspevok 
vo výške 60 centov na jedno 
teplé jedlo denne. Príspevok 
sa poskytuje seniorom, ktorí 
majú zabezpečovanú stravu 
dodávateľským spôsobom a:

- dovŕšili vek 70 rokov alebo
- poberajú k dôchodku dáv-

ku v hmotnej núdzi alebo
- sú držiteľmi preukazu ob-

čana s ťažkým zdravotným po-
stihnutím.

Sociálne služby
Obyvateľom, ktorí sú z dôvo-
du nepriaznivého zdravotné-
ho stavu odkázaní na pomoc 
inej osoby, zabezpečuje mesto 
opatrovateľskú službu cez 
pracovné dni v rozsahu mini-
málne 2 hodiny denne a maxi-
málne 7,5 hodiny denne. Popla-
tok za túto službu je 1,50 € za 

hodinu opatrovateľskej služby. 
Vďaka projektu „Podpora opat-
rovateľskej služby v meste Se-
reď“, do ktorého sa mesto Sereď 
úspešne zapojilo, sa nám poda-
rilo získať do rozpočtu mesta 
už viac ako 371-tisíc eur na kry-
tie nákladov na opatrovateľskú 
službu. Projekt trvá od januára 
2019 a končí vo februári 2021.

Obyvatelia, ktorí nema-
jú zabezpečené ubytovanie a 
podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb, 
majú možnosť využiť služby v 
mestom zriadenej Nocľahárni 
pre ľudí bez domova, ktorá je k 
dispozícii od 15. decembra 2020 
do 15. marca 2021 na Školskej 
ul. 1. Za poplatok 80 centov 
má klient zabezpečené uby-
tovanie, jednoduchú stravu a 
možnosť vykonať si osobnú 
hygienu.

Bližšie informácie o soci-
álnej pomoci mesta Sereď a o 
sociálnych službách získate 
na Mestskom úrade, na refe-
ráte pre sociálnu oblasť, číslo 
dverí 6, alebo na webovom 
sídle mesta Sereď www.sered.
sk v sekcii Služby.

SILVIA ADAMČÍKOVÁ

Sociálna pomoc mesta 
svojim obyvateľom

Miestny poplatok za komunálne odpady 
sa od 1. januára 2021 zvyšuje

POPLATNÍK  VÝŠKA POPLATKU
Fyzická osoba s trvalým pobytom, 
prechodným pobytom alebo 
užívajúca nehnuteľnosť v meste Sereď 

29,64 €/osoba/rok

Fyzická osoba staršia ako 62 rokov 24,00 €/osoba/rok
Držiteľ preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím 

24,00 €/osoba/rok

Fyzická osoba v hmotnej núdzi 9,00 €/osoba/rok
Prehľadná tabuľka poplatkov za komunálny odpad 
aj so schválenými úľavami pre vybrané skupiny 
obyvateľov na rok 2021:
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pri analýzach 
populačných štruktúr, 
reprodukčného 
správania, vzdelanostnej 
štruktúry, domácností

2

sú podkladom pri  
prognózovaní 
jednotlivých oblastí 
spoločenského života

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním 

obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia  

na webovej stránke:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie 

umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša 

nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 

štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich 

bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom 

rozsahu získať. 

posilnenie dopravnej siete

budovanie ciest a záchytných parkovísk

rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby

zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení

budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk

WWW.SCITANIE.SK

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

3

na plánovanie novej 
infraštruktúry

1

Dňa 11. septembra 2020 sa 
uskutočnila v meste Šaľa 
medzinárodná konferencia. 
Divadelníctvo v regióne. Kon-
ferenciu organizovala Spoloč-
nosť Petra Pázmánya, Minis-
terstvo vnútra Slovenskej re-
publiky, Štátny archív v Nitre 
- pracovisko Archív Šaľa. Pod-
ujatie bolo organizované pod 
záštitou štátneho tajomníka 
Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky Jána Lazara a 
zúčastnili sa ho splnomocne-
nec Vlády Slovenskej republi-
ky PhDr. Ladislav Bukovszky 
a Mgr. Mária Mrižová, PhD. z 
Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky.

Konferenciu, ktorá sa usku-
točnila v priestoroch archívu, 
otvoril vedúci Archívu v Šali 
Mgr. Jozef Meliš, PhD., a odo-
vzdal pamätnú plaketu Pro 
Archivo Šaľa PhDr. Veronike 
Novákovej, PhD., ktorú jej 
udelili za prínos v oblasti ar-
chívnictva i za jej vynikajúcu 
prácu v pozícii vedúcej archí-
vu do roku 2019. 

Na podujatí boli prezento-
vané príspevky maďarských, 
českých a slovenských archi-
várov. Príspevky odzneli na 
tému vzniku, realizácie škol-

ských divadelných hier v bý-
valom Uhorsku ako edukač-
ného prostriedku, u protes-
tantov už na začiatku 16. sto-
ročia a od druhej polovice na 
školách jezuitov a piaristov. 
Najstaršia známa písomná 
zmienka o odohraní školské-
ho divadelného predstavenia 
v Uhorskom kráľovstve sa via-
že práve k Šali. V roku 1601 v 
priestoroch dnešného archívu 
odohrali poslucháči teológie 
divadelné predstavenie Víťaz-
ný Jozef, aby zlepšili edukáciu 
v biblických vedách (citácia 
z brožúry Divadelníctvo v re-
gióne – Színház a régióban). 
V ďalších príspevkoch pred-
nášajúci informovali prítom-
ných o svojich poznatkoch o 
divadelných predstaveniach 

v meste Nyiregyháza v 19. sto-
ročí, divadlách mestskej časti 
Városliget, Národnom divadle 
Nitrianskej župy, histórii di-
vadla v Jihlavě, ochotníckych 
divadelných predstaveniach v 
medzivojnovom období v na-
šom regióne, rozkvete ochot-
níckeho divadla v Žihárci, v 
tej dobe s prezývkou Malá Vie-
deň i venovali sa aj problema-
tike divadelníctva mládeže 
kádárovej politiky (1963–1980, 
Maďarsko) a spolupráci ma-
ďarskej a židovskej kultúry v 
regióne od revolúcie v roku 
1848/1849.

Pod rovnakým názvom Di-
vadelníctvo v regióne bola 
zároveň otvorená aj výsta-
va archívnych dokumentov, 
ktorá vznikla pri príležitosti 
vyhlásenia roka 2020 za Rok 
slovenského divadla. Výsta-
va inštalovaná do chodby na 
poschodí archívu v Šali bola 
rozdelená na výstavné časti s 
názvami ako Školské drámy 
do konca 18. storočia, Divadlá 
a divadelníctvo v 19. storočí, 
Divadelníctvo v medzivoj-
novom období 1918–1938, Jo-
zef Miskovics-Sellyei (1909–
1942), Obdobie medzi rokmi 
1938 a 1945, Divadlo medzi 

rokmi 1945 a 1989, Festivaly, 
Ochotníctvo v regióne dnes. 
Z obdobia divadelníctva a 
organizovania festivalov po 
vzniku ČSR po 50. roky 20. 
storočia sa na výstave nachá-
dzajú archívne dokumenty 
aj z ochotníckeho divadelné-
ho diania v Seredi a v Šintave 
(aj divadelníctvo v súčasnos-
ti). Zakladateľom Učiteľské-
ho divadelného seminára v 
Trnave bol práve učiteľ Rím-
sko-katolíckej ľudovej školy 
v Šintave Ján Jeleň (do se-
minára v Trnave chodila aj 
Seredčanom známa učiteľka, 
ktorá viedla v Seredi aj diev-
čenský spevácky zbor, Mária 
Bukovská).

Mestské múzeum v Seredi 
tiež spolupracovalo na výsta-
ve a zapožičalo Archívu v Šali 
zo svojej zbierky fotografie a 
plagáty z divadiel a festiva-
lov organizovaných v Seredi. 
Vedeniu a kolektívu Štátneho 
archívu v Nitre - pracovisku 
Archív Šaľa želáme veľa úspe-
chov v práci a príprave vý-
znamných konferencií objas-
ňovania dejín Európy, Sloven-
ska i nášho regiónu. Výstava v 
Šali potrvá do 30. júna 2021.

MÁRIA DIKOVÁ

Konferencia a výstava 
v Archíve v Šali o divadelníctve

Nová vojenská technika pre 
ženistov a vzdušné sily bude 
slúžiť aj na pomoc pri vzni-
ku rôznych živelných po-
hrôm. Profesionálni vojaci 
si v  Nemšovej prevzali päť 
špeciálne vyvinutých UDS 
rýpadiel, ktoré budú slúžiť 
pre potreby nielen Ženijného 
práporu v  Seredi, ale aj pre 
protivzdušné sily. Ako uvie-
dol minister obrany Jaroslav 
Naď, sú určené prioritne na 
podporu ženijného vojska 
a  svoje uplatnenie nájdu 
všade tam, kde je okamži-
te potrebné zasiahnuť. Je to 
napríklad počas vzniku prí-
rodných pohrôm či priemy-

selných katastrof, vrátane 
požiarov či záplav. „Vnímame 
potrebu podpory tak existu-
júcich, ako aj nových spôso-
bilostí našich ozbrojených síl 
v rámci domáceho krízového 
manažmentu. Verím, že nová 
technika bude slúžiť svojmu 
účelu a  bude prínosom nie-
len pre samotné ozbrojené 
sily, ale aj pri pomoci našim 
občanom. V  skvalitňovaní 
služby našich vojakov chce-
me pokračovať aj v  budúc-
nosti, preto otázky zlepšova-
nia kvality podmienok budú 
mať vždy moju podporu,“ 
uviedol minister Naď. 

IVETA TÓTHOVÁ

Nová vojenská 
technika pre 
seredských ženistov 



seredské novinky 5

Po mnohých stratených 
sezónach, počas ktorých sa 
zub času neúprosne zahry-
zol do objektu mestského 
amfiteátra v Seredi, z neho 
zostalo len torzo skôr pri-
pomínajúce scénu zo sci-fi 
filmu, kde meteorit po ne-
úprosnom kontakte s našou 
planétou zmenil Zem na ne-
hostinnú a všetkými Bohmi 
zabudnutú krajinu. To sa 
však všetko malo zmeniť a 
bolo nad Slnko jasnejšie, že 
sa i zmení keď v súčinnos-
ti ľudských rúk a techniky 
prebiehali finálne práce na 
sklonku horúceho leta roku 
2014. Vzhľadom na fakt, že 
prevažná časť peňazí na 
obnovu amfiteátra bola refi-
nancovaná v rámci progra-
mu „Cezhraničná spolu-
práca“, bolo len logické, že 
slávnostné otvorenie pod 
názvom „Umenie bez hra-
níc“ sa nieslo v duchu kul-
túrnej výmeny a spolupráce 
umelcov dvoch družobných 
miest z českého Tišňova a 
slovenskej Serede. Koncert 
sa každoročne koná začiat-
kom septembra až dodnes a 
stala sa z neho vcelku milá 
tradícia.

Na kultúrnej mape náš-
ho mesta pribudla aj iná 
tradícia, na počiatku ktorej 
bola myšlienka realizácie 
veľkých koncertov zvuč-
ných zahraničných mien 
v júni počas jarmočného 
víkendu. A tak od roku 2015 
amfiteáter otvoril svoje brá-
ny pre fanúšikov MICHALA 
DAVIDA (CZ), britskej le-
gendy NAZARETH, legiend 
ELECTRIC LIGHT ORCHES-
TRA a PRÚDY, LUCIE BÍLEJ, 
OLYMPIC (CZ) a nakoniec v 
roku 2019 BONEY M (GB).

Do tretice – vráťme sa 
do roku 2018, keď začali ti-
sícky návštevníkov z celej 
strednej Európy v intenci-
ách nezvyčajného festivalu 
IN CASTLE prúdiť do nášho 
mesta. Prečo nezvyčajného? 
Pretože festival nebol, tak 
ako býva zvykom, zhustený 
do jedného víkendu, nao-
pak, bol obidva ročníky sy-
nonymom celého leta. Punc 
originality mu pridal i fakt, 
že v novodobej histórii Slo-
venska sa na jednom mieste 
interpreti takých zvučných 
mien, aké mal na play liste 
IN CASTLE, ešte nestretli. 
Festival bol multižánrový a 
pre všetky vekové kategórie.

Pamätáte si ešte, koho 
každého sme mohli vidieť 
a počuť v seredskom amfi-
teátri? Pre krátku pamäť tu 
máme strohý výpočet účin-
kujúcich:

IN CASTLE 2018
GORAN BREGOVIČ (SRB), 
KANDRÁČOVCI (SK), PAPA 
ROACH (USA), CLEAN BAN-
DIT (UK), APOCALYPTICA 
(FIN), SUZI QUATRO (USA), 
RND a SĽUK predstavenie 
Štefánik (SK).

IN CASTLE 2019
GARBAGE (UK), LIMP BIZ-
KIT (USA), WHITESNAKE 
(UK).

Na záver: Ak by sme chce-
li vyššie napísané kvan-
tifikovať, podujatia, ktoré 
sa uskutočnili počas novo-
dobej histórie amfiteátra, 
navštívilo viac ako 60 tisíc 
platiacich ľudí, a to by moh-
la byť aj odpoveď na otázku 
položenú v nadpise tohto 
článku.  

FRANTIŠEK ČAVOJSKÝ

Načo nám je amfiteáter?

Každý rok pred Vianocami or-
ganizuje Obchodná akadémia 
v Seredi pre budúcich štu-
dentov Deň otvorených dverí. 
Tento rok ale vzhľadom na 
aktuálnu situáciu zostali dve-
re školy zatvorené. Nielen pre 
budúcich prvákov, ale aj pre 
širokú verejnosť sa preto štu-
denti rozhodli školu predsta-
viť prostredníctvom krátkeho 
dokumentu.

Obchodná akadémia Se-
reď patrí do siete stredných 
odborných škôl zriadených 
TTSK. História školy je naozaj 
bohatá. Stredná škola s ekono-
mickým zameraním vznikla 
v školskom roku 1972/1973 po-
pri vtedajšej strednej poľno-
hospodárskej škole. V prvých 
dvoch triedach študovalo 67 
žiakov. Jej názov bol Stredná 
ekonomická škola.

V priebehu 40 rokov sa roz-
rástol počet tried, žiakov i pe-
dagogický zbor. Vznikli, ale aj 
zanikli študijné odbory, ako 
napríklad dvojročná ekono-
mická škola, pomaturitné štú-
dium pre riadnych denných 
študentov, večerné a diaľkové 
štúdium popri zamestnaní.

Obchodná akadémia vo 
forme, ako ju poznáme dnes, 
vznikla v r. 1992 ako nástupky-
ňa strednej ekonomickej školy. 
Je jedinou štátnou odbornou 
školou tohto typu v okrese Ga-

lanta. Riaditeľkou školy je Ing. 
Marta Melayová.

Prvé dva roky štvorročného 
štúdia sú zamerané na vše-
obecnú prípravu študentov 
a od tretieho ročníka majú 
možnosť výberu voliteľných 
predmetov zo skupiny odbor-
ných predmetov: bankovníc-
tvo, manažment, marketing, 
daňová sústava, praktikum 
v cvičnej firme a aplikovaná 
ekonómia. Ďalšie voliteľné 
predmety, potrebné pre pri-

jímacie pohovory na vysoké 
školy, sú cvičenia z matema-
tiky a konverzácia z angličti-
ny alebo nemčiny. Na škole sa 
vyučujú tieto cudzie jazyky: 
angličtina, nemčina a ruština. 
Študenti majú na hodinách k 
dispozícii 2 špeciálne jazyko-
vé učebne, ktoré sú vybavené 
najmodernejšou multimediál-
nou informačnou technikou, 
2 učebne administratívy a ko-
rešpondencie, ktoré sú vybave-
né počítačmi. Štyri učebne slú-

žia na výučbu aplikovanej in-
formatiky a niektorých iných 
odborných predmetov. Do are-
álu školy patria posilňovňa, te-
locvičňa a športová hala, ktoré 
sa využívajú hlavne na hodi-
nách telesnej výchovy. Táto 
vzdelávacia inštitúcia je me-
dzinárodne certifikovaná In-
ternational Education Society 
London (IES). Študenti majú 
možnosť získať medzinárodný 
certifikát IES.

IVETA TÓTHOVÁ

Obchodná akadémia prezentuje svoju 
školu prostredníctvom dokumentu

Dňa 2. januára zasadal krízo-
vý štáb mesta Sereď a prijal 
nasledovné opatrenia:

Mobilné odberné miesto 
na Kasárenskej ul. v Seredi 
je otvorené vždy v pracov-
ných dňoch v čase od 10.00 
do 12.00 h a od 12.45 do 18.00 
h.

Vchod na Mestský úrad 
v Seredi je do 24.01.2021 za-
tvorený.

Prosíme občanov o prio-
ritné využívanie mailovej 
komunikácie alebo telefo-
nickej komunikácie tu – 
týka sa to aj žiadosti o dotá-
cie, daňové priznania k dani 
nehnuteľnosti, psa a iné.

Kontakty na Mestský 
úrad v Seredi:
Spojovateľka: 031/789 2392 
Tel. ústredňa: 031/789 2094
Primátor mesta: 0905 601 
174
Zástupca primátora mesta: 
0905 592 707
Organizačné oddelenie: 0905 
556 879
Oddelenie rozvoja mesta: 
0905 556 880
Oddelenie životného pros-
tredia: 0907 736 841

Oddelenie úz. plánovania a 
stavebného poriadku: 0907 
642 166
Finančné oddelenie: 0918 
450 855
Oddelenie školstva, rodiny, 
kultúry a športu: 0918 450 
853
Právny a majetkový referát: 
0951 152 829, 0907 642 167

 
Zberný dvor bude otvorený 
pre verejnosť od 7. 1. 2021 
nasledovne:
štvrtok 7. 1. 2021  v čase  7.00 
– 15.30 h
piatok 8. 1. 2021  v čase  7.00 
– 16.00 h
sobota 9. 1. 2021  v čase  7.00 
– 12.00 h

 
a potom každý deň do od-
volania nasledovne:
utorok v čase  7.00 – 15.30 h
 streda v čase  7.00 – 15.30 h
 štvrtok v čase  7.00 – 15.30 h
 piatok v čase  7.00 – 16.00 h
 sobota v čase  7.00 – 12.00 h

 
Na civilných či cirkevných 
obradoch ako pohreby, krsty 
či svadby sa môže zúčastňo-
vať najviac 6 osôb.

IVETA TÓTHOVÁ

Informácia zo 
zasadnutia krízového 
štábu mesta Sereď

Seredský spolok zimných 
plavcov sa rozlúčil so starým 
rokom naozaj originálne. Spo-
ločne si zaplávali v studených 
vodách Váhu. Ide o tradíciu, 
počas ktorej plavci netradič-
ne oslávia koniec uplynulého 
roka a zdravo vyštartujú do 
roka nového.

Sezóna je pre ľadové med-
vede v plnom prúde a seredskí 
plavci ju aj naplno využívajú. 
Takéto otužovanie človeku 

pomôže získať imunitu, čo je 
v dnešnej dobe veľmi dôležité. 
Zimnému plávaniu sa venujú 
dospelí aj seniori.  Počas sil-
vestrovského plávania mala 
teplota vody +4,2°C a teplota 
vzduchu +4°C.

Ak vás takéto plávanie zau-
jalo, pridajte sa k seredským 
plavcom. Postupne si aj vy 
posilníte imunitu a vylepšíte 
otužilosť. Tak s chuťou do toho!  

 IVETA TÓTHOVÁ

Silvestrovské plávanie zimných plavcov

V roku 2020 sme si pripome-
nuli sto rokov od vzniku štát-
nej polície. V prvopočiatkoch 
existovali v mestách iba mest-
ské polície. Postupne ich čin-
nosť prevzal štát, a tak prišlo 
k zoštátneniu polície. Ako prvé 
vniklo 1. septembra 1920 Poli-
cajné riaditeľstvo v Bratislave. 
Vtedy ešte sídlilo v priestoroch 
mestskej radnice. Neskôr 25. 
decembra 1920 vzniklo Policaj-
né riaditeľstvo aj v Košiciach.

Policajný prezident Peter 
Kovařík hovorí: „Vďačíme za 
to občanom, ktorí si po vzniku 
samostatného štátu uvedomi-
li, že jej existencia je neodmys-
liteľnou súčasťou každého štá-
tu. Plní nezastupiteľnú funk-
ciu vo veciach vnútorného 
poriadku, bezpečnosti, aj boja 
proti zločinnosti.“

Zo začiatku mala štátna po-
lícia naozaj zaujímavú agendu. 
Okrem bežnej policajnej práce 
viedla straty a nálezy a stara-
la sa aj o záležitosti divadelné, 
verejných zábav, radovánok 

a „podívaných“. Polícia preš-
la dlhú cestu a v každej svojej 

etape reagovala na potreby da-
nej doby.

Policajný prezident Peter 
Kovařík dodáva: „Porovnaním 
sto rokov vývoja polície mô-
žem povedať, že je Policajný 
zbor moderný bezpečnostný 
zbor, pripravený na boj aj s 
tou najzávažnejšou trestnou 
činnosťou, vrátane jej organi-
zovaných foriem. Verím, že sa 
vo svojom vývoji ani dnes ne-
zastaví a bude neustále rásť, 
tak ako za sto rokov narástol 
do dnešnej podoby. Aby sme 
mohli každým rokom povedať, 
že je polícia zase o krok ďalej a 
dúfam, že minimálne o krok aj 
pred kriminalitou.“

Sto rokov teda polícia chráni 
verejný poriadok, bojuje proti 
trestnej činnosti, odhaľuje a 
objasňuje priestupky a trestné 
činy. Tieto činnosti má v ná-
plni práce aj Obvodné oddele-
nie PZ v Seredi. Do pôsobnosti 
seredských policajtov patria 
obce: Dolná Streda, Šintava, 
Váhovce a Vinohrady nad Vá-
hom.

IVETA TÓTHOVÁ

Štátna polícia oslavuje sté výročie
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Vedeli ste, že včela za celý 
svoj život vyprodukuje pri-
bližne jednu lyžičku medu a 
s cieľom naplniť svoj medový 
vačok, aby s plným doletela 
do úľa, neúnavne lieta z kve-
tu na kvet až 1500-krát? Je 
jednoducho vytrvalá a ochot-
ná vyvinúť veľké úsilie na 
zdanlivo nepatrný cieľ.

Náš včelársky rok 2020 bol 
v tomto našim milovaným 
včelám veľmi podobný, s 
mnohými plánovanými ak-
tivitami a prípravami na ne 
sme v tomto roku rýchlo re-
agovali a využívali obdobia, 
ktoré priali realizácii našich 
aktivít.

V polovici februára sme 
tradične začali nový kalen-
dárny rok doplnením vedo-
mostí na odbornej prednáške 
Ing. Tibora Jókaya na tému 
Technológia včelárenia, 
ktorej sa zúčastnili členo-
via nášho RSVS J. Fándlyho. 
Prednáška sa konala v Den-
nom centre pre seniorov v 
Šoporni. Na podujatí sme sa 
nielen vzdelávali a získava-
li cenné poznatky a skúse-
nosti, ale venovali sme sa aj 
plánovaniu aktivít na ďalší 
kalendárny rok a spoločnou 
gratuláciou sme si uctili čle-
nov nášho spolku, ktorí sa v 
tomto roku dožili významné-
ho jubilea.

Po „nútenej“ prestávke 
vzhľadom na protiepidemio-
logické nariadenia našou ďal-
šou aktivitou bola realizácia 
Včelárskej výstavy a ochut-
návky medov v obci Zemian-
ske Sady dňa 5. júla 2020, kde 
sa náš spolok stal súčasťou 
osláv 20. výročia posviacky 
rímsko-katolíckeho kosto-
la Panny Márie Ružencovej. 
Včelie produkty a výrobky z 
nich prilákali k rozhovorom 
o včelárení a jeho dôležitosti 
mnohých účastníkov z radov 
detí i dospelých.

Vyvrcholením našej akti-
vity pre verejnosť sa stali tri 
septembrové dni – 10. až 13. 9. 
2020, ktorými sme, žiaľ, pred-
časne zavŕšili našu snahu o 
propagáciu včelárenia v roku 

2020. V tieto dni náš spolok 
spolupôsobil so Zväzom zá-
hradkárov pri realizácii 7. 
regionálnej výstavy ovocia, 
zeleniny, kvetov a včelích 
produktov. Výstava sa kona-
la vo veľkej sále DK v Seredi. 
V rámci výstavy sme pre zá-
ujemcov z radov verejnosti 
pripravili expozíciu včelár-
skej techniky, ochranných 
prostriedkov a pomôcok, li-
teratúry, včelích produktov z 
produkcie členov regionálne-
ho spolku a videoprezentácie 
so včelárskou tematikou. Pre 
organizované skupiny detí 
materských, základných a 
stredných škôl sme pripra-
vili prezentáciu venujúcu sa 
významu včely medonosnej 
pre záhradkárov, ovocinárov 
a pestovateľov kvetín. Naj-
menšie deti experimentmi 
zisťovali, či jabĺčko z vosku 
vonia po včielkach alebo ako 
ovocie, a či je medzi tortový-
mi oblátkami ukryté niečo 
vyrobené včielkami. Staršie 
deti mali možnosť pozrieť si 
edukačné video o význame 
včely medonosnej a diskuto-
vať so včelármi o včelách a 
včelárení. Deti ocenili najmä 
možnosť vidieť pravý včelí 
peľ, materskú kašičku či včelí 
vosk na medzistienke a mož-
nosť ochutnať najznámejší 
zo včelích produktov. Dospe-
lí účastníci ocenili možnosť 
získať informácie, vidieť či 
zakúpiť si včelie produkty a 
možnosť ochutnať medovinu 
od našich včelárov.

A hoci sme tento rok mu-
seli zopár obľúbených aktivít 
oželieť, pevne veríme, že o 
rok bude situácia priaznivej-
šia a opäť sa budeme môcť 
venovať propagácii včelá-
renia, stretávania s deťmi a 
verejnosťou a vzdelávacím 
aktivitám v našom regióne 
naplno.

Za finančnú podporu pri 
realizácii aktivít zamera-
ných na rozvoj včelárstva v 
roku 2020 ďakujeme mestu 
Sereď, obci Vinohrady nad 
Váhom a obci Zemianske 
Sady. KARIN KAPUSTOVÁ

Vytrvalo ako včely 

Poslanec Dušan Irsák sa pýta:

1. Zverejňovanie interpelácií!
Z akého dôvodu neboli inter-
pelácie zo zasadania MsZ v 
Seredi zo dňa 12. 11. 2020 zve-
rejnené v Seredských novin-
kách? Doterajšia prax bola 
taká, že vždy boli v tomto 
médiu zverejňované.

Odpovede na interpelácie 
poslancov z MsZ dňa 12. 11. 
2020 boli primátorom podpí-
sané a poslancom odoslané 25. 
11. 2020. Závierka na odoslanie 
článkov do decembrového čís-
la SN 2020 bola v piatok 20. 11. 
2020. O zaradení článkov do 
tlačených SN nie je možné roz-
hodovať skôr, ako vzniknú.

2. Covid-19. Povinné testova-
nie.
Mesto zo svojho rozpočtu 
malo na testovanie vynalo-
žiť sumu 38 506.28 €. Žiadam 

vás o informáciu, koľko z tej-
to sumy a kedy Mestu Sereď 
preplatil štát?

Čiastka 38-tisíc €, čo uvádza-
te, je celková suma vynaložená 
mestom Sereď v boji s Covid-19 
za 1. vlnu pandémie, priebežne 
ďalšie náklady v súvislosti s 
Covid-19, ako aj príprava mesta 
Sereď na avizované 2 kolá celo-
plošného testovania.

- náklady mesta Sereď vy-
naložené na opatrenia proti 
šíreniu vírusu Covid-19 v prvej 
vlne boli mestu Sereď refundo-
vané Ministerstvom vnútra SR 
v čiastke 22 628,06 € dňa 27. 11. 
2020

- za 1 kolo celoplošného tes-
tovania sme z Ministerstva 
vnútra SR dostali 3. 12. 2020 
čiastku 9 669,61 €.

3. Koľko finančných pros-
triedkov vynaložilo Mesto 
Sereď v priemere na jednu 

testovanú osobu?
Mesto Sereď nemá takúto 

štatistiku. Nikdy sme ju nero-
bili a nebol na to žiadny dôvod. 
Pripravovali sme sa na avizo-
vané minimálne 2 kolá celo-
plošného testovania. Bolo len 
jedno. Okrem toho sme robili 2 
kolá testovania našich opatro-
vateliek.

 
4. Enviromentálna záťaž, na 
pozemkoch mesta Sereď v lo-
kalite Malý Háj.
Interpelujem vás, p. primá-
tor, v mene obyvateľom mes-
ta, a to ako zodpovednú oso-
bu, aké kroky k riešeniu toh-
to problému urobilo Mesto 
Sereď?

Podľa našich informácií 
Slovenská inšpekcia životné-
ho prostredia začala okamži-
tú kontrolu na predmetnom 
mieste už 28. septembra 2020. 
S konateľom spoločnosti ko-

munikujeme niekoľkokrát za 
týždeň. Podľa jeho informácií, 
posledný kontakt mal s in-
špekciou pre 3 týždňami, kedy 
odovzdal ďalšie inšpekciou po-
žadované dokumenty. A volali 
sme aj my na inšpekciu, kedy 
budeme mať výsledky kontro-
ly. Do dnešného dňa ich ešte 
nemáme.

O plastoch, uložených na 
podnikateľovi prenajatom po-
zemku mesta, treba uviesť, že o 
nich vieme. Sú určené na výro-
bu izolačných dosiek. Vyrába-
né budú z plastov + tetrapakov 
a biologicky rozložiteľného 
odpadu pozbieraného v meste 
Sereď. Recyklačná linka nutná 
na túto výrobu bola pre opatre-
nia súvisiace s Covid-19 pozdr-
žaná v Nemecku. Aj potrebné 
povolenia v tejto „pandemic-
kej dobe“ akosi dlhšie trvajú 
vybaviť.

 MARTIN TOMČÁNYI

Dušan Irsák
V rozpočte na rok 2020 sme 
nemohli mať rozpočtované 
náklady na testovanie Co-
vid-19.

Testovanie a všetko ostat-
né spojené s Covidom-19 nás 
stojí nemalé financie. Požado-
val by som informáciu, a asi 
nie som sám. Koľko financií 
stálo mesto Sereď testovanie 
na koronavírus Covid-19 do 
dnešného dňa?

Odpoveď: Výdavky 
na Covid-19 k 16.11.2020
Všeobecný materiál 5 703,39
Špeciálny materiál 25 230,16
Výpočtová technika 490,40
Všeobecné služby 300,00
Stravovanie 882,33
Odmeny pre admin. 5 900,00
Spolu 38 506,28

Mgr. Pavlína Karmažínová
Občania Kukučínovej ulice a 
Meandra opätovne žiadajú o 

vyriešenie dopravnej situácie 
v tejto lokalite, momentálne 
sa dokončuje posledný bytový 
dom, kde je vybudované par-
kovisko s výjazdom priamo 
do zákruty.

Odpoveď: V tomto prípade 
ide o žiadosť. Interpelácia je 
otázka súvisiaca s výkonom 
práce verejného funkcioná-
ra. Na žiadosť som odpovedal 
už na MsZ: Situácia sa zmení, 
keď sa dostavia nová cesta od 

Billy, ktorá sa stavia medzi 
parkoviskami Billy a parko-
viskami bytoviek. Keď sa táto 
cesta  otvorí, podľa projektu  
by mala byť uzatvorená Ku-
kučínova ul. na konci vpravo 
na začiatku športovej haly. 
Na konci by už nemal byť pre-
jazd. Akonáhle bude tá cesta 
za Billou v prevádzke, dôjde k 
odbremeneniu Kukučínovej 
ulice.

 MARTIN TOMČÁNYI

Otázky a odpovede na interpelácie prednesené 
poslancami na mestskom zastupiteľstve dňa 10. 12. 2020 

Odpovede na interpelácie podané 
na rokovaní  MsZ dňa 12. 11. 2020

Poznáte motto Európskej 
únie? Bolo prijaté v roku 2000 
a znie „Zjednotení v rozma-
nitosti“. A poznáte iné motto: 
Každý iný, všetci rovní? Znejú 
dobre, vyjadrujú hlbokú myš-
lienku, ale… Dokážeme sa pod-
ľa nich aj správať, neposudzo-
vať ľudí, neukazovať na nich 
prstom? Nie je to ľahké, rovna-
ko ako nie je ľahké naučiť žiť, 
myslieť a konať podľa tohto 
motta aj iných. A práve na túto 
neľahkú úlohu sa podujala 
Nadácia Milana Šimečku.  Tá 
sa už takmer 30 rokov snaží 
byť „o nos vpredu“ v témach 
týkajúcich sa rozvoja občian-
skej spoločnosti na Slovensku. 
V nadácii pomáhajú tým, na 
ktorých sa zabúda, umožňujú 
vzájomné spoznávanie a zbli-
žovanie jednotlivcov a skupín, 
uplatňujú princípy rozmani-
tosti a inklúzie.

V rámci svojho nového 
programu Rozmanité školy 
vybrali aj našu školu Juraja 
Fándlyho a štyria učitelia sa 
budú celý školský rok vzde-

lávať v interkultúrnych otáz-
kach zameraných na individu-
álnu kultúrnu skúsenosť žia-
kov. Miesto hľadania kultúr-
nych rozdielov budú so žiakmi 
rozvíjať a podporovať tému 
identity, búrať stereotypy, oce-
ňovať rozmanitosť v prostredí 
školy a blízkom okolí, vnímať 
pestrý svet okolo nás. Projekt 
ponúka pedagógom možnosť 
získať pedagogické zručnosti 
a inovatívne metódy v danej 
oblasti. Vybrané aktivity cit-
livo pracujú s aktuálnymi té-
mami a pomáhajú zlepšiť klí-
mu v triedach a na hodinách, 
slúžia na lepšie spoznávanie a 
budovanie vzájomnej dôvery. 
Veríme, že spoločne si budeme 
viac vážiť jeden druhého. To 
si však vyžaduje, aby sme si 
vážili aj samých seba. Ceňme 
si našu inakosť, buďme na ňu 
hrdí, pretože prináša do nášho 
sveta pestrosť, rozmanitosť a 
nádherné spojenie kultúr, tra-
dícií a zvykov. 

VERONIKA SEKÁČOVÁ, 
ERIKA ŠVANDOVÁ

Rozmanité školy 

Predvianočnú atmosféru v Se-
redi tento rok dotváral dreve-
ný betlehem, ktorý bol od 4. de-
cembra vystavený na Námestí 
slobody. Samospráva mesta 
pristúpila k jeho zakúpeniu 
ešte minulý rok, aby spríjem-
nila obyvateľom adventné ob-
dobie. Nákup odsúhlasila Ko-
misia sociálna a kultúrna pri 
MsZ v decembri 2019. Autorom 
umeleckého diela je maliar a 
sochár Pavol Zelman, rodák 
zo Serede. Kompozícia sôch je 
vyrezaná z topoľového dreva. 
Ľudské postavy dosahujú výš-
ku 150-180 cm.

Betlehem je predovšetkým 
symbolickým pripomenutím 
narodenia Ježiša Krista a je 
už tradičnou súčasťou našej 

kultúry. Je nositeľom silného 
príbehu spojeného s dejinami 
ľudského rodu. Pohľad na bet-
lehem prináša ľuďom pokoj a 
pokoru.

Pavol Zelman sa narodil 26. 
septembra 1969 v Seredi. Ume-
lecké skúsenosti získaval od 
akademického sochára Tibora 
Bártfaya. Maliarstvo študoval 
na Akadémii výtvarných ume-
ní v Prahe. Pôsobil v Bratisla-
ve, Trnave, neskôr v Nemecku, 
Francúzsku a posledných päť 
rokov v Holandsku, odkiaľ 
sa vrátil na Slovensko. Jeho 
tvorba je zastúpená v USA, Ne-
mecku, Holandsku, Anglicku a 
Japonsku. Pavol Zelman v sú-
časnosti žije a tvorí v Lučenci.

    IVETA TÓTHOVÁ

Drevený betlehem dotváral 
predvianočnú atmosféru v meste

Už sa vám stalo, že ste si mohli 
zacvičiť s majsterkou Európy 
v skoku do diaľky? Nie? Našim 
žiakom áno. Dňa 18. 11. 2020 
si na školskom dvore zacviči-
li s Evou „Čenou“ Murkovou, 
majsterkou Európy v skoku 
do diaľky. Spolu natočili zo-

pár cvičení a ukázali žiakom, 
ktorí sú doma na dištančnom 
vzdelávaní, že aj počas tohto 
obdobia sa dá hýbať a dokonca 
je to nutné. Po hodinách strá-
vených pred obrazovkou je dô-
ležité nájsť spôsob, ako zo seba 
dostať energiu, i ako sa ener-

giou nabiť. Zároveň majú mož-
nosť zistiť, aký je pohyb krásny 
a zábavný.

Veľké poďakovanie patrí čle-
nom Slovenskej asociácie špor-
tu na školách a CVČ Junior Ban-
ská Bystrica, pretože práve oni 
v duchu hesla „STOP sedeniu, 
ideme sa HÝBAŤ a poďme spolu 
cvičiť ONLINE!“ prišli s touto 
aktivitou a prinášajú šport nie-

len na školy, ale hlavne domov. 
Ich príspevky môžete nájsť na 
youtube kanále Sport Academy 
Online SAŠŠ (https://www.you-
tube.com/channel/UC22hXTrz-
cavoK6SAj53zuoA/featured) a 
na Facebooku Slovenska Aso-
ciacia Sportu Na Skolach.

h t t p s : / / y o u t u . b e / q E -
bu5mx4XAk

TOMÁŠ KOPÚN

Cvičíme s majstrami 
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Decembrového rokovania 
Mestského zastupiteľstva 
sa zúčastnilo 16 poslancov, 
ospravedlnení boli PhDr. Mi-
chal Hanus, MUDr. Miroslav 
Bucha a Mgr. Marcel Královič. 
Na návrh poslanca Ing. arch. 
Kráľa bol z rokovania stiahnu-
tý bol č. 15 – Žiadosť o súhlas 
k obstaraniu urbanistickej 
štúdie, resp. žiadosť o zmenu 
Územného plánu mesta Sereď 
(lokalita OV-10). 
Na decembrovom rokovaní 
poslanci rozhodli a schválili:

- Správu hlavnej kontrolór-
ky o kontrole plnenia uznese-
ní. Hlavná kontrolórka Mgr. 
Horváthová informovala po-
slancov o splnení uznesenia 
č. 249/2020 – nájomná zmluva 
na nájom pozemku na Jasnej 
ul. bola podpísaná; a o splne-
ní uznesenia č. 250/2020 – do-
datok k nájomnej zmluve o 
zníženie výmery prenajatého 
pozemku bol podpísaný. K 
splneniu uznesení prišlo po 
odoslaní materiálov poslan-
com. Ostatné uznesenia sú v 
plnení.

- Správu z vykonanej kon-
troly dodržiavania zákonnosti 
pri čerpaní finančných pro-
striedkov vynaložených na 
záchranné práce počas vyhlá-
senia mimoriadnej situácie 
Covid-19. Mesto vynaložilo 
finančné prostriedky vo výške 
38 506 €, zo štátu boli refun-
dované finančné prostriedky 
vo výške 32 863 €. Na riešenie 
mimoriadnej situácie prispe-
la finančnými prostriedkami 
aj spoločnosť Amazon. 

- Správu o výsledku kontro-
ly plnenia prijatých opatrení 
na odstránenie nedostatkov 
a ich príčin zistených pri vy-
konaných kontrolách v roku 
2019 a 2020. Hlavná kontro-

lórka Mgr. Horváthová kon-
štatovala, že neprišlo k splne-
niu prijatých opatrení, ktoré 
vyplynuli z kontroly odme-
ňovania zástupcu primátora 
mesta. Opakovane odporúčala 
zabezpečiť splnenie prijatých 
opatrení na odstránenie ne-
dostatkov.

- Plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na I. pol-
rok 2021. V pláne sú okrem 
pravidelných kontrol aj te-
matické kontroly: kontrola 
zákonnosti pri nakladaní s 
verejnými finančnými pros-
triedkami z rozpočtu mesta, 
kontrola poskytovaných do-
tácií a príspevkov z rozpočtu 
mesta, kontrola nakladania 
s finančnými prostriedka-
mi poskytnutými obchodnej 
spoločnosti Správa majetku 
mesta, s.r.o., a kontrola dodr-
žiavania VZN č. 8/2019 o pre-
vádzkovom poriadku pohre-
bísk mesta.

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projek-
tov. Projektový manažér Ing. 
Bíro informoval o aktuálnych 
zmenách v projektoch: V pro-
jekte zníženia energetickej 
náročnosti a rekonštrukcia 
MsÚ bola realizovaná posled-
ná platba. Začalo sa s realizá-
ciou stavebných prác v pro-
jekte dostavby MŠ D. Štúra. V 
projekte regenerácie vnútrob-
loku D. Štúra prebieha verejné 
obstarávanie na dodávateľa. 
Uskutočnilo sa prvé stretnu-
tie komisie, na ktorom boli 
prerokované otázky vizualizá-
cie a stvárnenia repliky sochy 
legionára.

- VZN mesta Sereď č. 12/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 1/2015 o financovaní zák-
ladnej umeleckej školy, ma-
terských škôl a školských za-

riadení v meste Sereď. Schvá-
lením VZN sa upravila výška 
finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na žiaka, 
ktorá predstavuje sumu fi-
nančných prostriedkov pri-
delených školám a školským 
zariadeniam zapracovaných 
v V., VI. a VII. zmene rozpočtu 
mesta.

- VZN mesta Sereď č. 13/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 7/2019 o určení výšky prí-
spevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Sereď. 
Prijatím nariadenia prišlo k 
zjednoteniu poplatkov za die-
ťa v materskej škole bez ohľa-
du na jeho vek, miesto trvalé-
ho pobytu či počas prázdnin. 
Poslanci schválili jednotnú 
sadzbu 20 € mesačne, ďalej 
zníženie poplatkov za režijné 
náklady v školských jedál-
ňach a neplatenie poplatkov 
v školských kluboch pre deti, 
ktoré školský klub navštevujú 
iba v ranných hodinách pred 
začiatkom vyučovania.

- VZN mesta Sereď č. 14/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 9/2018 o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. Pri-
jatím nariadenia sa od 1. 1. 
2021 zvýšil poplatok na sumu 
29,64 €/osoba a rok. Občania 
v hmotnej núdzi majú popla-
tok vo výške 9 €/osoba/rok. 
Pre občanov nad 62 rokov a 
držiteľov preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím zostáva výška 
poplatku na sume 24 €/osoba/
rok. Dôvodom na zvýšenie po-
platku je nárast nákladov na 
odpadové hospodárstvo.

- 7. zmenu rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2020. Bolo potreb-

né aktualizovať príjmy a vý-
davky škôl a školských zaria-
dení v súvislosti s poskytnu-
tím transferu na vzdelávanie, 
zahrnúť do rozpočtu Domu 
kultúry výdavky na Betlehem 
a výdavky na modernizáciu 
internetového vybavenia ZUŠ. 
Mimoriadne prostriedky boli 
poskytnuté na odmeny za-
mestnancov škôl v súvislosti s 
Covid-19. Z MŠ SR bola poskyt-
nutá dotácie na vybavenie 
školských jedální. Všetky tieto 
zmeny bolo potrebné zahrnúť 
do jednotlivých programov v 
rozpočte mesta Sereď.

- Viacročný vyrovnaný 
rozpočet mesta Sereď na 
roky 2021–2023, ktorý počíta 
s príjmami a výdavkami v 
roku 2021 vo výške 15 695 022 
€, poslanci schválili jedno-
hlasne. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič uviedol, že rozpočet 
bol pripravovaný tak ako po 
minulé roky podľa poslednej 
dostupnej prognózy podie-
lových daní. Zabezpečené sú 
všetky kultúrno-spoločenské, 
ako aj športové akcie mes-
ta – okrem mestského plesu. 
Mesto Sereď v roku 2021 počí-
ta s investičnými akciami: do-
končenie oddychovej zóny na 
Mlynárskej ul. – kryté trhovis-
ko, parkoviská pri Sokolovni a 
pri železničnej stanici s kry-
tými stanovišťami na bicykle, 
spoluúčasť mesta na projekte 
kaštieľa, výstavba futbalové-
ho štadiónu, projekčná prí-
prava na cyklotrasu od mosta 
k mostu, rozšírenie MŠ na ul. 
D. Štúra o 2 triedy, vybavenie 
pre odborné učebne na ZŠ J. 
A. Komenského, rekonštruk-
cia vnútrobloku na ul. D. Štú-
ra. Rozpočet mesta počíta aj 
s novými investíciami: nové 
kamery, nový SW a HW pre 

kybernetickú bezpečnosť, re-
konštrukcia sociálnych bytov 
na Trnavskej ul., rekonštruk-
cia pamätníka II. svetovej 
vojny, replika pamätníka le-
gionára, opravy chodníkov, 
dokončenie verejného osvet-
lenia v Hornom Čepeni a vý-
davky v školách a školských 
zariadeniach mesta, vrátane 
rekonštrukcie atletickej drá-
hy na ZŠ Fándlyho.

- Rozpočet mestom založe-
ných organizácií na rok 2021: 
Správy majetku mesta Sereď, 
s.r.o., Mestského bytového 
podniku Sereď, s.r.o. a Našej 
domovej správy, s.r.o.

- Harmonogram zasadnu-
tí Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, ktoré sa v roku 2021 
budú konať 18. 2., 22. 4., 24. 6., 
16. 9., 4. 11. a 9. 12.

- Pravidlá poskytovania jed-
norazových sociálnych dávok. 
Vedúca organizačného odde-
lenia PhDr. Adamčíková in-
formovala, že zmeny sa týkajú 
jednoznačného definovania 
obyvateľov mesta Sereď, ktorí 
majú výlučné právo na posky-
tovanie jednorazových sociál-
nych dávok z rozpočtu mesta. 
Dokument tiež jednoznačne 
definuje výdavky žiadateľa o 
jednorazovú dávku v hmot-
nej núdzi. Zmena sa týka aj 
žiadateľa o jednorazovú so-
ciálnu výpomoc, ktorý má 
výdavky na pohreb blízkeho 
rodinného príslušníka. Jeho 
príjem nesmie prekročiť hra-
nicu 1,65-násobku životného 
minima.

- Zámer nájmu pozemku na 
Dolnočepeňskej ul. o výmere 
cca 12 m2 poslanci na návrh 
Ing. arch. Kráľa odložili na ďal-
šie rokovanie zastupiteľstva z 
dôvodu potreby dopracovania 
materiálu a zistenia inžinier-

skych sietí pod pozemkom.
- Nájom pozemku vo výme-

re 15 m2 na Školskej ul. z dô-
vodu, že je na pozemku zria-
dené prestrešené parkovacie 
miesto pre vozidlo ambulant-
nej záchrannej služby spoloč-
nosti LSE - Life Star Emergen-
cy, s.r.o., so sídlom v Limba-
chu za cenu 10 €/m2/rok.

- Nájom pozemku vo vý-
mere 6 313 m2 v k.ú. Stred-
ný Čepeň z dôvodu, že ide o 
pozemok nachádzajúci sa v 
objekte vo vlastníctve spoloč-
nosti STRABAG Pozemné a 
inžinierske staviteľstvo, s.r.o., 
so sídlom v Bratislave za cenu 
1 €/m2/rok, s podmienkou 
uhradenia odplaty za užíva-
nie pozemku bez právneho 
titulu. Nájom pozemku bol 
schválený na dobu určitú od 1. 
1. 2021 do 31. 12. 2023.

- Prevod pozemku vo výme-
re 90 m2 na rohu ulíc 8. mája 
a Podzámskej z dôvodu, že ide 
o pozemok, ktorý dlhodobo 
tvorí súčasť záhrady pri ro-
dinnom dome vo vlastníctve 
žiadateľky M. Vaculovej za 
cenu 28 €/m2.

- Prebytočnosť majetku 
mesta – 2 mobilných basket-
balových košov v celkovej 
hodnote 13 500 € a ich zapo-
žičanie Obchodnej akadémii v 
Seredi na dobu od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2023 bezodplatne.

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.

 SILVIA ADAMČÍKOVÁ

Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2020

Spoločnosť Amazon počas 
predvianočného obdobia po-
máhala hneď niekoľkokrát. 
Okrem charitatívnej zbierky, 
ktorej výťažok putoval ľu-
ďom bez domova a deťom do 
Detského domova v Seredi, 
sa spoločnosť rozhodla šíriť 
radosť ešte raz a obdarovala 
občianske združenie Červený 
nos Clowndoctors peňažným 
darom v hodnote 5 000,- € a 
Kindle tabletmi. Vďaka darom 
od Amazonu môže OZ Červe-

ný nos v mesiaci december 
uskutočniť až 32 návštev 
malých pacientov v Bratisla-
ve, Banskej Bystrici, Žiline aj 
Košiciach a umožniť online 
stretnutia aj so seniormi. Ďal-
ší peňažný dar, opäť vo výške 
5 000,- €, venovala aj Organi-
zácii muskulárnych dystrofi-
kov. Finančný dar poslúži na 
úhradu záverečných nákla-
dov súvisiacich s rekonštruk-
ciou priestorov, v ktorých 
bude organizácia od januára 

2021 poskytovať svoje služby.
Amazon ďalej daroval 260 

vianočných balíčkov pre 
všetkých klientov Domova 
dôchodcov a Domova sociál-
nych služieb pre dospelých 
v Seredi, ktoré pozostávali z 
ponožiek, šálu a hrnčeka. Zá-
roveň boli seniori obdarova-
ní aj nitrilovými rukavicami 
a vianočnými pozdravmi od 
detí z detského domova v Se-
redi a od deti zamestnancov 
logistického centra Amazo-

nu. Podobnými balíkmi bolo 
obdarené aj Zariadenie pre 
seniorov v Trnave.

„Sme veľmi radi, že napriek 
súčasnej náročnej situácii 
vieme naďalej pomáhať a 
prinášať radosť tým, ktorí to 
najviac potrebujú. Vianoce sú 
o spolupatričnosti a naša ra-
dosť je o to väčšia, keď sa o ňu 
môžeme deliť,“ hovorí Radek 
Stegbauer, generálny mana-
žér Amazon pre Slovensko.

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď upozorňuje 
právnické osoby a fyzické 
osoby oprávnené na pod-
nikanie, ktoré prevádzkujú 
malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia na území mesta Se-
reď, aby najneskôr    

  do 15. februára 2021 ozná-
mili na MsÚ v Seredi, odde-
lení životného prostredia, 
údaje potrebné pre výpočet 
poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia na rok 2021 podľa 
skutočnosti roku 2020.

 Splnenie tejto oznamo-
vacej povinnosti vyplýva zo 
zákona č. 401/1998 Z. z. o po-
platkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v platnom znení a 
Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Sereď č. 4/2017 
o poplatkoch za znečisťova-
nie ovzdušia malými zdroj-
mi znečisťovania ovzdušia 
na území mesta Sereď. Táto 
povinnosť sa netýka rodin-
ných domov.

Oznámenie podávajú 
právnické osoby a fyzic-
ké osoby oprávnené na 
podnikanie za každý malý 
zdroj znečisťovania ovzdu-
šia osobitne. Za malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia sa v 
podmienkach mesta Sereď 

považujú prevádzky s kotol-
ňami na pevné, kvapalné a 
plynné palivo so súhrnným 
tepelným príkonom do 0,3 
MW (300 kW) a ostatné tech-
nologické celky nepatriace 
do kategórie veľkých a stred-
ných zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, ako sú skládky pa-
lív, surovín, produktov, od-
padov, zariadenia a činnosti 
znečisťujúce ovzdušie, ak 
nie sú súčasťou veľkého ale-
bo stredného zdroja znečis-
ťovania ovzdušia. 

Nesplnenie tejto oznamo-
vacej povinnosti podlieha 
podľa § 8 zákona č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečis-
ťovanie ovzdušia v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, 
pokute do výšky 663,87 €.

 Tlačivo „Oznámenie úda-
jov potrebných pre určenie 
výšky poplatku za znečis-
ťovanie ovzdušia“ je možné 
vyzdvihnúť si na oddelení 
životného prostredia MsÚ 
v Seredi alebo v elektronic-
kej podobe na internetovej 
stránke mesta www.sered.
sk v sekcii „Tlačivá, žiadosti“.

ODDELENIE
 ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA

Ďalšia pomoc od Amazonu, aby boli aj 
nezvyčajné Vianoce tradične krásne

Výzva pre prevádzkovateľov 
malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia

V novembri sa uskutočnila 
medzinárodná internetová sú-
ťaž Intersteno 2020 – ZAV – 100. 
V online režime súťažilo viac 
ako tisíc súťažiacich z 31 kra-
jín sveta. Okrem Slovenska to 
bolo Česko, Maďarsko, Poľsko, 
Rumunsko, Chorvátsko, Ta-
liansko, Belgicko, Luxembur-
sko či Turecko. Súťaž prebehla 
v štyroch kategóriách: deti do 
12 rokov, žiaci od 12 do 16 ro-
kov, juniori od 17 do 20 rokov 

a seniori nad 20 rokov. O čo v 
súťaži ide? Napísať na počítači 
všetkými desiatimi v danom 
časovom úseku 25 minúto-
vých opisov pri penalizácii 100 
trestných bodov za chybu.

Svoje zručnosti si s medzi-
národnými súpermi zmeralo 
aj 43 študentov z Obchodnej 
akadémie zo Serede, a to v 
dvoch kategóriách s nasledov-
nými výsledkami:

V kategórii žiaci bolo naj-

úspešnejších prvých päť 
účastníčok: Viktória Lovászo-
vá II. A (uznaný výkon 291,9 
čistých úderov na minútu), 
Viktória Dančová II. A (268,4), 
Lucia Luptáková II. B (246,6), 
Barbora Lörincová II. B (238,7) 
a Tamara Pavelková II. B 
(231,8).

V kategórii juniori bolo 
najúspešnejších prvých päť 
účastníkov: Filip Prešnajder 
III. B (uznaný výkon 361,9 čis-

tých úderov na minútu), Kris-
tián Regen III. B (339,4), Adela 
Krajčovičová III. A (335,0), Má-
ria Bernadett Lanczová IV. B 
(313,6), Andrea Kollerová IV. A 
(310,2).

V celkovom poradí sa Viktó-
ria Lovászová umiestnila na 
83. mieste vo svojej kategórii 
žiakov a Filip Prešnajder obsa-
dil 88. miesto vo svojej kategó-
rii juniorov.

IVETA TÓTHOVÁ

Študenti Obchodnej akadémie 
na medzinárodnej súťaži Intersteno
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Architektonické články, 
ktoré boli voľne ulože-
né na nádvorí kaštieľa zo 
strany vstupu do bastiónu, 
sú dielom umelecko-re-
meselného kamenárstva. 
Presnosťou rozmerov, do-
držiavaním rovín a uhlov, 
ich možno zaradiť medzi 
profesionálne výrobky ka-
menárskej dielne. Materiál, 
z ktorého sú vysekané, je 
kvalitný pre použitie v ex-
teriéri, takisto aj v interiéri. 
Mohutnosť článkov však 
napovedá o ich použití ako 
konštrukčných alebo nos-
ných prvkov architektúry. 
Čo však nie je možné určiť, 
je ich presné použitie v ob-
jekte kaštieľa.

V článkoch sú zachované 
rôzne kotviace otvory, ktoré 
slúžili na kotvenie samot-
ných článkov alebo iných 
prvkov k článkom, pomo-
cou ukotvenia olovom. Olo-
vo bolo po roztavení vlia-
te do vopred vysekaného 
otvoru, kde bol prvok, naj-
častejšie kovový tŕň, ukot-
vený. Týmto spôsobom boli 
architektonické spoje kot-
vené pomocou kovových 
úponkov od staroveku do 
začiatku 20. storočia.

Na jednom z článkov sú, 
na bokoch, dodnes čitateľné 
kamenárske značky, rímska 
číslica III a IIII, ktoré nie-
len majstrovi kamenárovi, 
ale aj pomocníkom, ktorí 
s kvádrom manipulovali, 
napovedali svoje presné 
umiestnenie a natočenie v 
rámci pôvodného použitia 
v konštrukcii. Dva archi-
tektonické prvky, ktoré boli 
voľne uložené opodiaľ od 
vstupu do kaštieľa, pred-
stavujú architektonický 

článok so zdobiacimi ge-
ometrickými prvkami. 
Viacnásobná odstupňova-
ná pravouhlá a konvexno-
-konkávna profilácia zdobí 
oba články z troch strán. 
Výtvarno-estetické prvky 
zdobenia odpovedajú slo-
hovo poslednej koncepčnej 
stavebnej úprave kaštieľa - 
klasicizmu. Materiál je rov-
nako kvalitný ako v prípade 
rozmerných kvádrov, avšak 
vyťažených v inom kame-
ňolome. Použité boli, dá sa s 
istotou povedať, v exteriéri, 
o čom napovedá degradácia 
kamenárskych detailov.

Prvky pravdepodobne 
ukončovali, tvorili hlavicu, 
nosné stĺpy nedochova-
nej brány vstupu do areálu 
parku (záhrady) zo strany 
dnešného Námestia Slobo-
dy, alebo brány zo zadnej 
strany parku od Váhu. Na 
týchto hlaviciach trónili 
vrcholné zdobiace prvky - 
vázy, sochy, erby a pod Do-
kladom a hlavným pred-
pokladom, že tieto hlavice 
pochádzajú z nedochovanej 
brány, je skutočnosť, že jed-
na brána, aj keď v nevhodne 
pozmenenej podobe, exis-
tuje dodnes a jej piliere zdo-
bia obdobné hlavice.

Hlavice sú v súčasnosti, 
po odbornom konzervova-
ní, uložené v interiéri kaze-
matu, tak aby bolo možné 
prezentovať ich pohľadové 
a hodnotné strany širokej 
verejnosti. V prípade re-
konštrukcie vstupnej brány 
môžu slúžiť ako vzory pre 
novodobé plastické rekon-
štrukcie a pomôcky pri ur-
čovaní kompozičných vzťa-
hov a rozmerov brány.

 MARTIN ŠMIGROVSKÝ

Architektonické 
články v parku

Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Seredi na svojom 
zasadnutí dňa 10. decembra 
schválili rozpočet mesta na 
rok 2021.

Rozpočet považuje každá 
samospráva za najdôležitejší 
dokument. Podľa zákona musí 
byť vždy vyrovnaný. Príprava 
rozpočtu je zložitý proces a 
zostaviť ho vedia iba skutoč-
ní odborníci. Na jeho príprave 
sa v Seredi už niekoľko rokov 
podieľa prednosta Tibor Kraj-
čovič spolu s kompetentnými 
zamestnancami úradu. Pri-
jatiu rozpočtu predchádzali 
3 pracovné stretnutia s po-
slancami, ako aj predbežné 
informovanie o príprave roz-
počtu na predošlých zastu-
piteľstvách. Po spracovaní je 
rozpočet mesta 15 dní pred 
zastupiteľstvom vyvesený na 
úradnej tabuli a webstrán-
ke mesta. Zároveň sa k nemu 
vyjadrujú aj príslušné komi-
sie pri MsZ. Až po týchto po-
vinných krokoch je rozpočet 
mesta predložený na schvá-
lenie zastupiteľstvu. Rozpo-
čet mesta Sereď na rok 2021 je 
vyše 15 a pol milióna eur.

Kultúra a šport
Aj napriek tomu, že je situácia 
z dôvodu koronavírusu neistá, 
do rozpočtu na rok 2021 boli 
okrem plesu, zahrnuté všetky 
kultúrne, športové či hudob-
né podujatia, ktoré plánuje 
mesto v roku 2021 usporiadať, 
resp. sa na ich spolupodieľať. 

Čo mesto čaká 
v nasledujúcich mesiacoch
Prednosta Tibor Krajčovič po-
vedal pre Seredské novinky 

bližšie informácie napríklad 
aj k investičným akciám: „V 
prvom rade budeme pokračo-
vať v rozbehnutých či naplá-
novaných akciách z roku 2020 
a to: oddychová zóna s krytým 
trhoviskom na Mlynárskej 
ulici (190 000 €), nové parko-
vacie plochy pri Sokolovni a 
pri železničnej stanici – obe 
so zastrešením pre bicykle (do 
200 000 €), projektová doku-
mentácia na cyklotrasu medzi 
dvoma mostami (30 000 €), 
rozšírenie MŠ D. Štúra o 2 trie-
dy (345 000 € a už sa pracuje), 
zriadenie a vybavenie pre od-
borné učebne na ZŠ Komen-
ského (65 000 €), revitalizácia 
vnútrobloku na ul. D. Štúra 
(252 000 €), spoluúčasť na 
projektoch ohľadom kaštieľa 
vo výške 180 000 €. Najväčšiu 
sumu zhltne rekonštrukcia 
futbalového štadióna, kde už 
začali búracie práce (z mesta 
cca 700 000 € a vonkajšie zdro-
je zatiaľ 2 000 000 €).“

Čo sa týka nových akcií, z 
nich by 20 000 € malo mesto 
investovať na nové bezpeč-
nostné kamery, 30 000 € na 
SW kybernetickú bezpečnosť, 
rekonštrukciou by mali prejsť 
aj sociálne byty na Trnav-
skej ulici v hodnote cca 25 
000 €. Ďalej na rekonštruk-
ciu pamätníka venovaného 
obetiam II sv. vojny je naplá-
novaná suma cca 42 000 € so 
spoluúčasťou mesta 26 000 €. 
Replika sochy legionára vyjde 
mesto 78 000 €, výmena LE-
Diek vo verejnom osvetlení v 
Hornom Čepeni bude stáť 9 
800 €.

Až 400 000 € je naplánova-
ných na rekonštrukciu chod-

níkov v meste, 25 000 € bude 
vynaložených na rekonštruk-
ciu elektrických rozvodov na 
MŠ Podzámska. Notebookmi 
a interaktívnymi tabuľami 
by mala byť vybavená ZUŠ za 
5 000 €, novej atletickej drá-
hy by sa mohla dočkať aj ZŠ 
J. Fándlyho za cca 120 000 €, 
no a napríklad na maľovanie 
budovy A na ZŠ Komenského 
by malo ísť 30 000 €. Zároveň 
deti na ZŠ Komenského sa 
môžu tešiť aj na úpravy areá-
lu a detských ihrísk v hodnote 
30 000 €.

Čiastka 59 000 € by mala 
byť investovaná do MŠ D. 
Štúra. Z nich mesto vymaľuje 
priestory škôlky, zakúpi nové 
posteľné prádlo, profi kosač-
ku, škrabku do kuchyne a 
mnoho drobného materiálu.

Veľkou rekonštrukciou 
prejde aj detské ihrisko na 
Fándlyho a doplnia sa prvky 
na Cukrovarskej ulici.

Okrem toho bude samo-
správa mesta sledovať nové 
výzvy pre roky 2021–2027. Má 
záujem najmä o:

- projekty v oblasti cyk-
lotrás

- zníženia emisií (rozvody 
teplovodov, čerpadlá)

- rekonštrukcie vodovodov 
a kanalizácií

- rekonštrukcie kaštieľa.
Všetky investičné akcie 

budú zrealizované bez úveru, 
na niektoré budú poskytnuté 
nenávratné dotácie.

Do rozpočtu patria 
aj výdavky zabezpečujúce 
chod mesta
Prednosta Krajčovič ďalej 
hovorí: „Rozpočet mesta nie 

sú len investičné akcie. Je to 
mnoho bežných výdavkov pre 
zabezpečenie chodu mesta a 
ním zriadených či založených 
organizácií. V poslednom ob-
dobí je to najmä o odpadoch, 
kde prebehlo niekoľko noviel 
zákonov. Najväčšie staros-
ti nám robí BRO, separácia a 
percento triedenia a teraz k 
tomu pribudne aj kuchynský 
odpad.

Zároveň rozpočet rieši aj 
opravy a rekonštrukcie – ko-
munikácií, budov, zimnú a 
letnú údržbu, bezpečnosť v 
meste a teda mestskú polí-
ciu, denné centrum seniorov 
a ich činnosť. V neposlednom 
rade sú to dotácie. Ako jedno z 
mála miest Sereď navýšila do-
tácie na rok 2021 pre šport o 30 
000 €. Samozrejme, to nie sú 
len dotácie na šport, mládež, 
kultúru a pre sociálne orga-
nizácie. Je to aj príspevok pre 
seniorov na stravu, príspevok 
pri narodení dieťaťa, opatro-
vateľky a mnoho iných.“

Na rokovaní zastupiteľstva 
poslanec Pavol Kurbel pred 
poslaneckým zborom ocenil 
prácu prednostu Krajčoviča a 
zamestnancov úradu a pove-
dal, že je rozpočet konzerva-
tívny, čo znamená, že nenafu-
kujeme príjmy, ani nepodhod-
nocujeme výdavky. Poslanec 
Michal Irsák takisto ohod-
notil vypracovanie rozpočtu 
ako vysoko kvalitnú prácu. 
Primátor Martin Tomčányi na 
rokovaní verejne poďakoval T. 
Krajčovičovi a zamestnancom 
úradu za vypracovaný rozpo-
čet a poslancom za jeho jed-
nomyseľné schválenie.

     IVETA TÓTHOVÁ

Poslanci schválili rozpočet na rok 2021. 
Čo čaká mesto v nasledujúcich mesiacoch?

Obchodná akadémia Sereď 
poskytuje odbornú prípravu 
žiakov - ako budúcich pracov-
níkov na pozíciách stredného 
manažmentu, ktorí sú schop-
ní vykonávať obchodno-pod-
nikateľské funkcie v oblasti 
obchodu, služieb, cestovného 
ruchu a verejnej správy. Ško-
la zabezpečuje ekonomické 
vzdelávanie už 46 rokov. Vo 
výchovno-vzdelávacom pro-
cese využívame moderné 
metódy vyučovania - tvorivé 
zážitkové učenie „Škola hrou“, 
odborné exkurzie, prednášky, 
workshopy, on-line výučbo-
vé programy na predmety 
bankovníctvo, manažment, 
cvičná firma, aplikovaná eko-
nómia, finančná gramotnosť, 
daňová sústava. Osobitnú 
pozornosť venujeme výučbe 
predmetu účtovníctvo, kde 
žiaci pracujú na účtovníc-
kych programoch z praxe 
- programy firmy KROS, úč-
tovnícky program verejnej 
správy IBEU, portály Daňové 
centrum, Mzdové centrum, 
portál Finančnej správy a iné. 

Teoretické vedomosti a prak-
tické zručnosti nadobudnuté 
v škole si žiaci overujú a zdo-
konaľujú počas dvojtýždňo-
vej odbornej praxe u zamest-
návateľov v 3. a 4. ročníku 
štúdia.

Od školského roka 
2020/2021 sa škola zapojila do 
systému duálneho vzdeláva-
nia (SDV).

Obchodná akadémia v Se-
redi je jednou z 31 SOŠ v pô-
sobnosti TTSK, ktorá je zapo-
jená do SDV.

Škola má podpísané du-
álne zmluvy s 15 zamestná-
vateľmi. Účtovnícke firmy: 
E-consulting Slovakia, s.r.o, 
Bratislava, Kolos Trnava, s r. 
o., Michal Urban – CG Cen-
trum, Trnava.

S firmou Crossroads Slova-
kia, s.r.o., Galanta – zaoberá 
sa prácou s mládežou - orga-
nizuje športové podujatia a 
rôzne športové aktivity, vy-
pracováva projekty na uvede-
né aktivity.

Spolupracujeme aj s verej-
nou správou. V rámci duálne-

ho vzdelávania v tejto oblasti 
sú našimi partnermi: Mest-
ský úrad Sereď, Obecný úrad 
Dolná Streda, Obecný úrad 
Váhovce, Obecný úrad Gáň, 
Obecný úrad Pata, Obecný 
úrad Vinohrady nad Váhom, 
Obecný úrad Šalgočka, Obec-
ný úrad Šúrovce, Obecný úrad 
Zemianske Sady. Spolupracu-
jeme aj v oblasti cestovného 
ruchu – partner Hotel Tevel 
Sládkovičovo.

V tomto školskom roku 
sa do SDV zapojilo 14 žiakov 
prvého ročníka.

Škola pri realizácii duálne-
ho vzdelávania úzko spolu-
pracuje s Republikovou úniou 
zamestnávateľov, ktorá vyso-
ko pozitívne hodnotí prácu a 
výsledky školy. Kladné ohla-
sy na SDV majú aj žiaci a za-
mestnávatelia zapojení v SDV. 
Dôkazom tohto tvrdenia je aj 
to, že žiaci a rodičia prejavili 
už v prvom roku vysoký záu-
jem o zapojenie sa do SDV.

Čo je prínosom pre žiaka:
* Príprava na povolanie v 

reálnych podmienkach u za-

mestnávateľa.
* Nadobudnutie pracov-

ných návykov a osvojenie si 
firemnej kultúry.

* Finančné a sociálne be-
nefity (župné štipendium – v 
1. ročníku štúdia 50 € mesač-
ne, duálna BUS karta – po-
čas všetkých štyroch rokov 
štúdia bezplatná prímestská 
preprava žiakov autobusmi 
v rámci TTSK, podnikové šti-
pendium + platená produk-
tívna práca, strava).

* Vyššia konkurenčná vý-
hoda pre uplatnenie sa na 
trhu práce.

Veríme, že sa nám aj v bu-
dúcom školskom roku podarí 
naďalej rozvíjať takúto formu 
spolupráce so zamestnáva-
teľmi a umožníme tak našim 
žiakom vzdelávať sa v SDV. Iba 
tak budeme vedieť dosiahnuť 
náš cieľ, ktorým je: „Úspešný 
absolvent, ktorý nájde široké 
uplatnenie na trhu práce a 
spokojný zamestnávateľ, kto-
rý nájde kvalitného odborne 
pripraveného absolventa.“ 

MARIANA KAMENSKÁ

Na Obchodnej akadémii v Seredi už 
aj duálne „Študuj – praxuj – zarábaj“

Už roky sa traduje, že v de-
cembri navštevuje   Mikuláš, 
anjeli a čerti seredské školy, 
aby rozdali deťom radosť a 
dobrú náladu. Inak tomu ne-
bolo ani tento rok. Mikuláš 
sa so svojou družinou osobne 
stretol so všetkými žiakmi 
prvého stupňa zo  Základnej 
školy J. Fándlyho, J. A. Ko-
menského, ale aj Špeciálnej 
základnej školy.  Poslušné 
deti boli obdarené sladkos-

ťami, tie menej poslušné do-
stali aj pokarhanie. Mikuláš 
nezabudol ani na žiakov z 
druhého stupňa, ktoré majú 
dištančnú formu vzdeláva-
nia. Žiakom sa prihovoril a 
pozdravil ich prostredníc-
tvom pripojenia na online 
hodine. Všetci sa milej náv-
števe potešili a  Mikuláša 
vyprevádzali s prísľubom, že 
budú poslúchať a usilovne sa 
učiť.          IVETA TÓTHOVÁ

Základné školy v Seredi 
navštívil Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi
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Rok 2020 na celom svete 
ovplyvnil koronavírus. Počas 
prvých mesiacov roka sme 
ani netušili, čo nás na jeho 
konci čaká. Pripravili sme 
si pre vás rekapituláciu naj-
dôležitejších udalostí, ktoré 
ovplyvnili život Seredčanov v 
meste.

V januári a februári sa 
život v Seredi uberal ako po 
minulé roky. Konali sa všet-
ky naplánované spoločenské 
podujatia ako Candrbál, plesy, 
bowlingový turnaj seniorov či 
pochovávanie basy. Pripravo-
vali sme sa na parlamentné 
voľby, na cintoríne sme si uc-
tili pamiatku obetí leteckého 
nešťastia v Hejciach a pripo-
menuli sme si Medzinárod-
ný deň pamiatky obetí holo-
kaustu. Polícia riešila výbuch 
auta na Cukrovarskej ulici či 
podozrivý prášok v jednej zo 
seredských firiem. Rieka Váh 
mala už tradične, ako to v 
týchto mesiacoch býva, zvý-
šenú hladinu a gymnázium 
navštívila štátna tajomníč-
ka ministerstva školstva. 
Rozkveťáci si zorganizovali 
lyžiarsky výcvik a s ťažkou 
technikou dobrovoľníci hľa-
dali Legionára. Seredské no-
vinky uverejnili správu, že 
hodový jarmok bude tento rok 
na novom mieste a s atraktív-
nym programom. Tejto sprá-
ve sa všetci potešili a nikoho 
ani vo sne nenapadlo, že sa 
jarmok o niekoľko mesiacov 
nebude môcť uskutočniť. V 
tom čase už prichádzali na 
Slovensko správy o šíriacom 
sa koronavíruse po okolitých 
štátoch. Ešte nikto nepred-
pokladal, že sa dostane aj k 
nám. Mesto v spolupráci s 
organizáciami preto naďalej 
pripravovali všetky akcie, kto-
ré sa pravidelne u nás konajú: 
oslavy 1. mája, Sereďmaratón 
či škôlkársku olympiádu. Na 
Slovensku sa koncom februá-
ra konali parlamentné voľby.

V marci k nám zavítali her-

ci s komédiou Milenec, senio-
ri odohrali turnaj v šípkach a 
v kine bol premietaný film Se-
reď a Seredčania vo filmovom 
archíve. Noviny už zaplavova-
li články o koronavíruse, no v 
kútiku duše sme stále dúfali, 
že k nám do mesta táto cho-
roba nedorazí. Piateho marca 
sme ešte v Seredi stihli osláviť 
MDŽ, no už o pár dní začína 
zasadať aj v našom meste krí-
zový štáb a prijímajú sa prvé 
preventívne opatrenia. Zatvá-
ra sa kino, denné centrum pre 
seniorov a odkladajú sa všet-
ky podujatia. O niekoľko dní 
vláda zatvorila školy. Rúška a 
dezinfekcia sa stali súčasťou 
nášho života. Bol vyhlásený 
núdzový stav, detské ihriská 
a športoviská ostali uzavreté, 
no a seniorom bolo odporúča-
né nevychádzať von, ak to nie 
je nevyhnutné. V obchodoch 
boli zavedené vyhradené ho-
diny pre ľudí nad 65 rokov. 
Niektoré prevádzky museli 
byť z dôvodu nariadenia vlády 
zatvorené.

Zákerný koronavírus však 
na druhej strane ukázal dob-
rosrdečnosť ľudí. Nedostatok 
rúšok donútili mnohých ušiť 
ich vlastnoručne. Následne 
sa s nimi ľudia obdarovávali. 
Mesto distribuovalo záujem-
com dokonca látky na ich ši-
tie. Seredi pomáhali firmy aj 
jednotlivci. Každý senior si od 
mesta našiel rúško v poštovej 
schránke.

Napriek pandémii sa ži-
vot nezastavil. Mesto naďalej 
pokračovalo v rekonštrukcii 
chodníkov a ciest. V tomto 
čase bola opravená Vážska uli-
ca, chodník na Legionárskej 
ulici či v zámockom parku.

V marci sa sto rokov dožil 
aj najstarší občan Serede p. 
Búzik, ktorý, žiaľ, o niekoľko 
mesiacov nato zomrel. Virtu-
álne sme si pripomenuli Deň 
učiteľov a tlieskali na balkó-
ne zdravotníkom v prvej lí-
nii. Koncom marca sa prísne 

opatrenia pomaly začali uvoľ-
ňovať.

Apríl bol mesiacom, kedy 
sme všetci čakali, čo bude ďa-
lej. Blížila sa Veľká noc a vláda 
opäť pritvrdila. Počas sviatkov 
bol zákaz vychádzania. Veriaci 
napríklad nemohli ani do kos-
tola. Mesto ale nezaháľalo a 
zrekonštruovalo Kuzmányho 
ulicu, v zámockom parku bola 
dokončená II. etapa rekon-
štrukcie verejného osvetlenia 
a v Čepeni bolo dobrovoľníkmi 
vysadených 40 stromov. Zača-
la prvá kosba verejnej zelene, 
prebehla deratizácia mesta a 
pred MsÚ bol nainštalovaný 
rúškomat. Na ceste do kem-
pingu boli vymenené stožiare 
vysokého napätia a rekon-
štrukciou prešiel aj verejný 
priestor pred poliklinikou. Zá-
pis prvákov sa konal online. V 
tomto mesiaci sa vyhliadková 
lavička stala terčom nedoko-
nanej krádeže. Koncom apríla 
sa opäť postupne v 4 fázach 
začali uvoľňovať opatrenia. 
Napriek tomu boli ústne ma-
turity zrušené.

V máji sme si pripomenu-
li ukončenie II. sv. vojny, k 
stromom v meste boli nain-
štalované zavlažovacie vaky, 
tržnica bola znovu otvorená 
a Bratislavská ulica dosta-
la nové osvetlenie. V Seredi 
padal saharský piesok, bola 
opravená socha sv. Vendelí-
na na Čepeňskej ulici a bolo 
dokončené odizolovanie sta-
vebného úradu. Tatra banka v 
našom meste zrušila pobočku 
a námestie ozdobili kvetinové 
pyramídy.

Prvého júna vláda povoli-
la otvoriť školy. Všetci sme si 
vydýchli a verili, že je korona 
porazená. Tí najmenší oslávi-
li s maskotmi Deň detí a zo 
zberného dvora odviezlo sta-
vebný odpad 77 nákladných 
áut. Minister Naď navští-
vil kasárne, v okolí kaštieľa 
brigádovali dobrovoľníci, v 
amfiteátri pribudli nové to-

alety, rekonštrukciou prešiel 
chodník na Hviezdoslavovej 
a Obežnej ulici. Potešili sa aj 
milovníci filmov, veď kino 
opäť premietalo. Bola do-
končená prístavba Mestskej 
polície. Ministerka kultúry 
navštívila Sereď, v Rozkvete 
sa konal stolnotenisový tur-
naj, polícia riešila dopravné 
nehody aj protidrogové ra-
zie. Horkýže slíže odohrali v 
amfiteátri koncert a aktivisti 
spustili petíciu ohľadom lu-
ženca. Minister pôdohospo-
dárstva navštívil cukrovar a 
predseda TTSK zas obchodnú 
akadémiu.

V júli si minister Budaj pre-
zrel v našom meste skládku 
lúženca, konal sa už tradič-
ný Avatar fest, bola osadená 
nabíjačka na elektromobi-
ly a v múzeu bol výtvarný 
workshop. Námestie po roku 
opäť privítalo účastníkov 
basketbalového turnaja Se-
reď cup. Na Vinárskej ulici 
bola osadená monitorovacia 
stanica čistoty ovzdušia a se-
niori súťažili v petangovom 
turnaji. Loď Eleanor začala s 
výletnými plavbami.

Počas prázdninových me-
siacov sa konali podujatia 
ako napríklad pivná špacírka, 
výstava v múzeu holokaustu, 
koncert Mira Jaroša, putovná 
výstava na námestí či pre-
hliadka ťahačov. Do farského 
úradu nastúpil nový dekan, 
bol vynovený chodník na 
Šulekovskej ulici a pribudlo 
LED osvetlenie na priechode 
pre chodcov na Cukrovarskej 
ulici. Konal sa Pietny akt kla-
denia vencov pri príležitosti 
76. výročia SNP aj slávnostné 
odhalenie pamätníka veno-
vaného ženistom za účasti 
ministra Naďa. V Čepeni sa v 
auguste konala už tradičná 
súťaž vo varení gulášu, Ama-
zon spustil autokino a v kem-
pingu sa konal prvý ročník 
OHY festu.

Školský rok síce začal riad-

ne v septembri, no žiaci sa 
učili iba niekoľko týždňov. 
Bola ukončená II. etapa re-
konštrukcie budovy MO SZZP 
a do Serede zavítalo Spie-
vankovo. V múzeu sa konala 
výstava významného sklára 
Drahomíra Prihela a premiér 
Matovič navštívil Sereď. Si-
tuácia s koronou sa pomaly 
začína zhoršovať, no ešte ORF 
Cosmos stihol oslávil 40. výro-
čie a cyklisti sa mohli zastaviť 
na Raňajkách pre cyklistov. 
Začala rekonštrukcia trhovis-
ka. Vláda opäť sprísnila opat-
renia proti šíreniu pandémie.

V októbri pandémia začala 
naberať na sile a o niekoľko 
týždňov udrela druhá vlna. Na 
námestí bola osadená nová 
knižná búdka, vynovené boli 
priestory špeciálnej ZŠ a sta-
rá tržnica bola premiestnená 
do priestoru vedľa zámocké-
ho parku. Malou rekonštruk-
ciou prešla nocľaháreň pre 
bezdomovcov, v Čepeni bolo 
otvorené súkromné zariade-
nie pre seniorov a fotograf 
Stanislav Klačanský získal za 
svoje fotky ocenenie. V meste 
vyčíňal medúzový sprejer, v 
koryte Váhu bola opäť zvýše-
ná hladina, prebehla jesenná 
deratizácia a ZUŠ sa tešila z 
nových krojov a hudobných 
nástrojov. Mesto Sereď získa-
lo ocenenie za ekologický čin 
roka, TTSK zrekonštruoval vo-
zovku na Trnavskej ulici a v 
Hornom Čepeni začala rekon-
štrukcia futbalového ihriska. 
Na prelome októbra a no-
vembra Sereď bez problémov 
zvládla celoplošné testovanie.

V novembri sme si bez 
návštevy cintorína pripome-
nuli dušičky, hotel Hutník a 
budova mestskej polície do-
stali novú fasádu, vynovený 
bol chodník na Spádovej uli-
ci, zvony na kostole zvonili 
na pamiatku vojnových ve-
teránov. Profesorovi Pavlovi 
Mešťanovi poslanci schválili 
čestné občianstvo mesta. Od-

súhlasili aj vyššie dane za par-
kovacie miesta či poplatky za 
smeti. Na niektorých uliciach 
pribudli kontajnery na elek-
troodpad. Pani Alžbeta Vargo-
vá bola ocenená cenou Pamä-
ti národa. V meste pribudlo 
nové workoutové ihrisko a 
prebehla ďalšia protidrogová 
akcia. Rybári zarybnili rybní-
ky, bol postavený prechodový 
prístrešok na ZŠ Komenského 
a seredské projekty získali fi-
nančnú podporu z Trnavské-
ho kraja.

December bol naozaj 
zvláštny. Bublinkový. Korona 
naplno prejavila silu. Aj na-
priek celoplošnému testova-
niu stúpa počet nakazených 
aj úmrtí. Vláda začala uvažo-
vať o vianočnom lockdowne. 
Začiatkom decembra boli do-
končené klampiarske práce na 
kaštieli a zakonzervované his-
torické kamene v parku. Mesto 
osadilo vianočné stromčeky aj 
betlehem na námestí. Mikuláš 
napriek pandémii navštívil po-
slušné deti a doniesol aj novú 
techniku seredským ženistom. 
V meste boli vysadené ďalšie 
stromy a Seredčania darovali 
viac ako 700 krabíc naplnených 
láskou. Otvorená bola nocľahá-
reň pre bezdomovcov a rybári 
spustili vianočný predaj rýb. 
Obávaný lockdown bol predsa 
len spustený. Zákaz vychádza-
nia aj návštevy rodín sa stali 
realitou. Vianoce sme strávili 
v „bubline“. Na Slovensku sa 
začalo s očkovaním proti ocho-
reniu Covid. Pred koncom roka 
sme aj v Seredi pocítili zemet-
rasenie. Mesto zrušilo novoroč-
ný ohňostroj.

Korona naďalej úraduje a 
denné prírastky mŕtvych aj 
nakazených pribúdajú. Obavy 
majú dnes aj tí, ktorí pandé-
mii neverili. Čo nám prinesie 
ďalší rok, dnes nevieme. Ale 
spoločným prianím je, aby 
sme ho prežili hlavne v zdra-
ví. PF 2021!

     IVETA TÓTHOVÁ

Prehľad najdôležitejších udalostí v Seredi počas roku 2020

Tak ako každý rok, aj v roku 
2020 sa odštartovalo nie-
koľko kôl Bratislavského 
župného pohára a aj naši 
cyklisti si prišli zmerať sily 
so svojimi súpermi. Okrem 
troch kôl na horských bicyk-
loch sa odpretekalo aj jedno 
kolo pre ,,cestárov”, ktoré 
malo najvyššie bodovanie. 
Na štart sa postavili štyria 

cyklisti Cyklistického klubu 
AB Sereď v rôznych kategó-
riách. Štartovali Marián Filo, 
Daniel Bajaník, Milan Su-
choň a Andrea Filová. Práve 
posledná z menovaných si 
svojím výkonom na časovke 
do vrchu zaistila aj víťazstvo 
v celkovom poradí Župného 
pohára v kategórii junioriek.

MARIÁN FILO

Svätojurský blesk

S koronavírusom už takmer 
rok bojuje celý svet. Premiér 
Igor Matovič a pandemická 
komisia okrem testovania an-
tigénovými testami pristúpili 
na Slovensku aj k čiastočnému 
lockdownu. To sa niektorým 
obyvateľom nepáči a patrične 
to dávajú najavo. No čo zname-
ná úplné vypnutie krajiny, si 
mnohí ani nevedia predstaviť.

Futbalista Miloš Lačný, 
útočník ŠKF Sereď, strávil nie-
koľko mesiacov v Juhoafrickej 
republike v Durbane, kde hrá-
val za miestny FC AmaZulu. 
JAR ale zaviedla v marci jeden 
z najprísnejších lockdownov 
na svete. A tak Miloš Lačný na 
vlastnej koži zažil tvrdé opat-
renia v tejto krajine: „Bolo to 
náročnejšie ako vo väčšine 
európskych krajín. Slováci na-
ozaj nevedia, čo je lockdown, 
lebo ho jednoducho mali na-
ozaj v najmiernejšej forme. 
Vonku nebolo ani nohy, vládol 
zákaz vychádzania. Chodiť 
sme nemohli naozaj nikam, 

boli sme zatvorení v bytoch. 
Po jedlo sme si nemohli ísť 
ani do reštaurácií. Museli sme 
si variť, prípadne vám ho oni 
doniesli domov. Zakázané boli 
prechádzky v parkoch, ale aj 
predaj rôznych produktov 
ako alkohol či tabak. Väčšina 
obchodov bola zavretá až na 
jednu sieť potravín a menšie 
obchodíky. Bary, diskotéky… 
jednoducho, nič nefungovalo. 

Všetci sme len čakali, čo povie 
prezident Cyril Ramaphosa, 
ktorý stále odkladal rozhod-
nutia. Nikdy nedodržal termín 
ohlásenia dôležitých informá-
cií týkajúcich sa boja s pan-
démiou. To je celkovo typické 
pre Afričanov. Na všetko majú 
čas.“

Určite mnohých Slovákov 
prekvapí, že v Afrike platil do-
konca zákaz kúpania v mori: 
„Máte pravdu. Rovno pod 
apartmánom som mal výhľad 
na more. Hoci bolo leto a za 
bežných okolností sa to tam 
hemží ľuďmi, nebolo vidieť 
vonku ani nohu. Bol úplný zá-
kaz kúpania aj prechádzok po 
pláži. Všade vládlo ticho. Opat-
renia sa uvoľňovali postupne. 
Najskôr sa človek mohol ísť 
prejsť k oceánu, neskôr mo-
hol vojsť do vody, ktorú musel 
mať ale maximálne po kole-
ná. Potom povolili našťastie 
aj kúpanie.“ Našinec si nevie 
ani predstaviť, aké to je vyjsť 
z domu iba za účelom nákupu 

potravín. Miloš je ale futbalista 
a tento šport je hlavne o behu: 
„Domáce cvičenie ma už pre-
stalo baviť, a tak som si išiel za-
behať do jedného vzdialeného 
parku. Všetky boli pozatvárané 
a ohradené páskami. Tento bol 
ale otvorený a poriadne ďaleko 
od ľudí. Nikto tam nebol. Začal 
som behať a prišli za mnou 
policajti. Pokutu som síce ne-
dostal, ale zobrali ma do auta 
a vyložili doma. Zdôraznili mi, 
že nemôžem behať vonku ani 
ďaleko od civilizácie.”

Kontakt s rodinou udržia-
val Miloš pomocou sociálnych 
sietí. Toto náročné obdobie má 
nateraz za sebou. V septembri v 
africkom klube skončil a doho-
dol na zmluve do konca jesen-
nej časti so svojím bývalým 
klubom zo Serede. V tejto chví-
li je predčasné hovoriť o tom, či 
sa na africký kontinent vráti. 
No krajinu si obľúbil a rád by si 
opäť obliekol dres niektorého z 
tamojších klubov.

IVETA TÓTHOVÁ

Futbalista zo Serede prežil 
úplný lockdown v Afrike
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Od nového roka porastú po-
platky za odvoz, likvidáciu 
a uloženie našich odpadov. 
Okrem lepšieho triedenia do 
modrých, žltých, zelených a 
čiernych smetných nádob si 
musíme osvojiť aj funkciu 
nových nádob na sídliskách, 
ktoré budú určené na zber ku-
chynských odpadov. 

Osem centov denne 
za smeti 
Doteraz platil každý obyvateľ 
mesta za likvidáciu svojich 
smetí sedem centov na deň. 
Mestskí poslanci na svojom 
decembrovom zasadnutí 
rozhodli, že odteraz to bude 
osem centov. Sereď vychádza 
pritom z reálnych nákladov 
na odvoz, likvidáciu a ulože-
nie odpadov, ktoré sa vždy vy-
počítajú spätne. „Aj keď majú 

obyvatelia možnosť triediť 
papier, plast, sklo do osobit-
ných nádob, bežne sa nám 
v Seredi stáva, že v modrom 
kontajneri sú okrem papie-
ra vyhodené detské plienky, 
plasty, alebo rovno nádoba s 
farbou, ktorá znehodnotila 
celý obsah zberového vozidla. 
Následne nám spoločnosť, 
ktorá triedený zber zabezpe-
čuje, preradila celkové vyzbe-
rané množstvo znehodno-
tených plastov do kategórie 
zmesový komunálny odpad. 
Takto sa podiel separovaných 
zložiek zmenšuje, tým sa 
znižuje miera vytriedenia a 
zvyšujú sa náklady na odpa-
dy,“ vysvetlila mechanizmus 
Zuzana Vohláriková, vedúca 
oddelenia životného prostre-
dia. Spomenula tiež betónový 
stĺpik z viniča v bioodpade od 

rodinných domov, staré ná-
bytky a elektroodpady vylo-
žené pri kontajneroch činžia-
kov. „Náklady na dočistenie 
separátov a odvozy od kon-
tajnerov sa započítavajú do 
miestneho poplatku,“ dodala 
Vohláriková. Miestny popla-
tok sa tak reálne môže zvyšo-
vať opäť, ak to bude potrebné.

Aké budú nové poplatky?
Rozrátaním výsledných ná-
kladov na aktuálny počet 
obyvateľov mesta sa poplatok 
za komunálne odpady na rok 
2021 upravuje z pôvodných 
27,07 eur na 29,64 eur na oso-
bu a rok.

Mesto tiež zvyšuje popla-
tok pre osoby v hmotnej nú-
dzi z pôvodných 5,41 eur na 9 
eur na osobu a rok. Výška po-
platku pre ľudí nad 62 rokov 

a držiteľov preukazu ZŤP zo-
stáva 24 eur na osobu a rok.

Rozpočet mesta Sereď na 
rok 2021 sa týmto krokom 
navýši o 36-tisíc eur.

Namiesto kompostérov
nové nádoby na bioodpad
Mnohí Seredčania túžia po 
možnosti kompostovať v 
podmienkach svojho síd-
liska. Túto potrebu z veľkej 
časti uspokojí novinka, kto-
rou je zber kuchynského od-
padu. Prvé nádoby na tento 
druh odpadov ste si od au-
gusta mohli všimnúť pri nie-
ktorých činžiakoch na Kuku-
čínovej ulici. Nové nádoby na 
tento druh odpadu musia v 
najbližších mesiacoch dopl-
niť aj na každé ďalšie kontaj-
nerové stojisko nielen v Se-
redi, ale vo všetkých sloven-

ských obciach. Rozhodlo o 
tom Ministerstvo životného 
prostredia SR. Týmto krokov 
uvádza do praxe rozhodnu-
tie Európskej komisie, ktorá 
smeruje členské štáty k eko-
logizácii. Vytvára tlak, aby sa 
odpady stali luxusom, ktorý 
si nebudeme môcť dovoliť.

„S týmto súvisiace navý-
šenie nákladov nás počká 
nasledujúci rok, keďže ná-
klady sa budú prepočítavať 
spätne,“ upozornila Zuzana 
Vohláriková. Pripravme sa 
teda na ďalšie navyšovanie 
miestneho poplatku, ktoré 
čaká celé Slovensko.

Ako platiť menej? 
Treba myslieť v prvom rade 
na to, že najlepší odpad je 
ten, ktorý vôbec nevznikne. 
Takže nekupujme zbytoč-

nosti, trendové a módne vý-
strelky, ktoré nás aj tak o pár 
dní či týždňov omrzia a vy-
hodili by sme ich. Používaj-
me veci opakovane, naprí-
klad nákupné sáčky, tašky, 
fľaše, obaly a iné. Dajme ve-
ciam druhú šancu – opravuj-
me, odovzdajme, darujme, 
požičajme, zdieľajme. Na-
príklad špeciálne vytvorené 
miesto na seredskom zber-
nom dvore na Cukrovarskej 
ulici je určené práve na odo-
vzdanie nepotrebných vecí, 
ktoré si môžete bezplatne 
odniesť, a tým im dať druhú 
šancu na využitie. Ak už od-
pad vznikne, separujme. Čím 
menej vyseparujeme, tým 
vyššie náklady spôsobíme 
mestu, čo sa premietne do 
poplatkov.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Koľko nás stoja smeti a čo môžeme robiť, aby ich bolo menej? 

S mottom „Čítajte. Vzdelávaj-
te sa. Rozvíjajte sa“ Základná 
škola Jana Amosa Komenské-
ho vstúpila a stala sa koordi-
nátorom medzinárodného 
projektu LIRE, ktorý úspešne 
zahájil svoju činnosť v sep-
tembri roku 2020, a to aj vďaka 
finančnej podpore programu 
Erasmus+.

Tento medzinárodný pro-
jekt partnerov zo Slovenska, 
Čiech a Poľska je realizovaný 
na podporu výučby anglické-
ho jazyka na prvom aj dru-
hom stupni základných škôl. 
Vďaka spolupráci s vydavateľ-
stvom RAABE má naša škola 
Jana Amosa Komenského, 
rovnako ako jej partnerské 

základné školy v Čechách a 
Poľsku, už hodný kus práce za 
sebou.

V septembri a začiatkom 
decembra tohto roku sa ko-
nali prvé partnerské stretnu-
tia v online priestore. Za bo-
hatej účasti základných škôl 
v Lodzi, v Tišnove, naklada-
teľstva Raabe, a Univerzít v 
Prešove, Brne a Lodzi sa nám 
podarilo rozdeliť si čiastkové 
úlohy, ktorých súčasťou bolo 
aj uskutočnenie dotazníkov 
na jednotlivých školách. Do 
projektu na našej škole sú 
zapojení učitelia anglického 
jazyka a žiaci z prvého stupňa 
a z druhého stupňa.

Vďaka dotazníkom, kto-

ré žiaci vyplnili, sme sa do-
zvedeli, či a ako na školách 
fungujú školské knižnice, či 
ich deti radi navštevujú, ako 
sa im páči ponuka knižiek 
v školských knižniciach a 
kníhkupectvám, o ich vzťahu 
k čítaniu, a tiež to, ktoré kniž-
ky by si na čítanie vybrali.

Táto časť je už úspešne za 
nami. Teraz nás čaká praktic-
ká časť, a to testovanie vybra-
ných anglických čítaniek.

Neľahkou úlohou boli pove-
rené aj univerzity, ktoré majú 
pripraviť metodický materiál 
k čítankám. Výzvou pre nás 
– učiteľov, ale aj žiakov bude 
naučiť sa s čítankami na ho-
dinách anglického jazyka 

pracovať. Naším cieľom, ako 
aj cieľom celého projektu, je 
zvýšiť motiváciu žiakov k čí-
taniu v angličtine, čo je nie 
vždy jednoduché. Vďaka roz-
širujúcemu čítaniu by sme 
radi zlepšili aj komunikačnú 
úroveň žiakov v anglickom ja-
zyku a tiež ich vzťah k cudzie-
mu jazyku. Čaká nás náročná, 
ale myslím si, že zaujímavá 
práca, ktorá môže priniesť 
„bohatú úrodu“. Držte nám 
palce, nech sú naše výsledky 
a výsledky vašich detí čo naj-
lepšie.

Viac sa o projekte LIRE do-
zviete priamo na jeho stránke 
https://projectlire.com/o-pro-
jekte/. JANA FOGELOVÁ

Už niekoľkokrát sme vás infor-
movali o tom, ako sa seredskí 
rybári starajú o svoje revíry. 
Okrem pravidelných brigád 
zameraných na zber odpad-
kov, orezu nežiadúcich drevín 
sa podieľajú aj na úprave prí-
stupových ciest či lovných po-
sedov v okolí vodných tokov a 
nádrží.

K aktivitám rybárov patrí 
aj zarybňovanie, ktoré sa vyko-
náva  viackrát ročne. Členovia 
rybárskeho zväzu  pri tejto čin-
nosti postupujú opatrne a za-
rybňovanie prispôsobujú pod-
mienkam vo vodnej nádrži. V 
uplynulých týždňoch prebeh-
lo tzv. „jesenné zarybnenie“ na 
vodných tokoch a nádržiach 
patriacich pod správu SRZ MO 
Sereď v Hornom Čepeni, Dol-
nej Strede, Šintave, Pustých 
Sadoch, Bábe, ale aj na Kolene 
či Váhu. Nový domov si v tých-
to vodách našli kapre, pstruhy, 
šťuky a liene. IVETA TÓTHOVÁ

Medzinárodný projekt LIRE (Language 
Interpretation through REading)

Seredskí rybári zarybnili vodné revíry

Osamelo žijúci seniori sú 
často aj vo vlastnej domác-
nosti vystavení nebezpečen-
stvu. Môžu spadnúť, privodiť 
si úraz, alebo sa im výrazne 
zhorší zdravotný stav, pričom 
je nevyhnutné okamžite pri-
volať záchranu. Mnohokrát 
sú nájdení bezmocne ležať na 
zemi neschopní dosiahnuť 
napríklad na telefón.

Domáce tiesňové volanie 
umožní seniorom byť pod 
kontrolou 7 dní v týždni a 24 
hodín denne. Takúto formu 
pomoci od septembra ponúka 
aj trnavská župa. Pre klientov 
je využívanie služby úplne 
bezplatné. Zakúpený hardvér 
je majetkom župy, pričom je 
poskytovaný klientom na zá-
klade zmluvy. Klient si pomoc 
privolá jednoduchým stla-
čením tlačítka na náramku, 
čo ocenia najmä občania s 
obmedzenou pohyblivosťou. 
Okrem SOS gombíka tvorí 
zriadenie základňa umiest-
nená v centrálnej časti bytu 
alebo domu, ktorá obsahuje 
citlivý mikrofón, reproduk-
tor, SIM kartu a externú ba-
tériu pre prípad dočasného 
výpadku dodávok elektric-
kej energie. Župa hradí aj 
náklady spojené s inštalá-
ciou základne v domácnosti 
klienta, ako aj služby non-
-stop dispečingu a nepretr-
žitej možnosti konzultácie s 
lekárom.

Trnavský župan Jozef Vis-
kupič uviedol: „Spustenie 
služby je prínosom pre sa-
motných klientov, ako aj pre 
samosprávy. Kľúčové je, že 
sa aj touto formou snažíme 
odbúrať izoláciu osamelo ži-

júcich, ktorú pandémia ocho-
renia Covid-19 ešte znásobila. 
Vďaka prepojeniu s okolitým 
svetom zvyšujeme ich po-
cit bezpečia a podporujeme 
ich samostatné fungovanie 
v domácom prostredí. Záro-
veň ponúkame riešenie aj 
pre mnohých čakateľov na 
umiestnenie do zariadení so-
ciálnych služieb.“

V priebehu roka 2021 by 
malo službu domáceho ties-
ňového volania využívať už 
viac ako sto klientov. Cieľovou 
skupinou sú osamelí seniori, 
fyzicky zdravotne znevýhod-
není a čakatelia na umiestne-
nie do zariadenia sociálnych 
služieb. Kraj ich identifikuje 
zväčša v spolupráci s obcami 
a mestami na svojom území a 
následne oslovuje s ponukou 
začať využívať službu.

Župa realizuje projekt v 
spolupráci s Asociáciou sa-
maritánov Slovenskej repub-
liky, ktorá službu prevádzku-
je ako registrovaný sociálny 
podnik. Jej generálna sekre-
tárka Renáta Penazzi osvet-
lila, že „klienti aktivujú ties-
ňové volanie stlačením SOS 
gombíka, ktorý je ľahko pre-
nosný a vodotesný. Vyškole-
nému personálu dispečingu 
sa tak dovolajú nepretržito 
v akejkoľvek núdzovej situ-
ácií. Ten vyhodnotí situáciu, 
určí ďalší postup a v prípade 
potreby zabezpečí pomoc, 
prípadne telefonickú kon-
zultáciu s lekárom. Navyše, 
po vzájomnej dohode, môže 
byť klient kontaktovaný aj z 
iniciatívy dispečingu na pra-
videlnej báze.“

IVETA TÓTHOVÁ

Trnavská župa spustila 
bezplatnú službu 
domáceho tiesňového 
volania. Budú ju môcť 
využívať aj Seredčania? 



seredské novinky 11

Novým hlavným trénerom a 
športovým riaditeľom ŠKF Se-
reď sa stal František Šturma. 
Vo svojej funkcii by mal zotr-
vať minimálne do konca jarnej 
časti Fortuna ligy 2020/2021. 
Vo funkcii tak vystriedal Petra 
Léranta, ktorému skončila v 
decembri zmluva a nebola mu 
ďalej predĺžená. Spolu s ním 
opúšťa seredských futbalistov 
aj jeho asistent Igor Obert.

48-ročný František Šturma 
už v minulosti na Slovensku 
pôsobil. Ako uvádza klubový 
web, v sezóne 2010/2011 v MFK 
Zemplín Michalovce zastá-
val pozíciu asistenta trénera 
Vlastimila Petrželu. V júni 2014 
sa do Michaloviec opäť vrátil, 

tentokrát už ako hlavný tré-
ner, v sezóne 2014/2015 dovie-
dol mužstvo Zemplínčanov k 

historickému postupu medzi 
slovenskú futbalovú elitu. Ďal-
šou jeho trénerskou zastávkou 
bol druholigový FK Poprad, s 
ktorým sa v sezóne 2016/2017 
prebojoval až do semifinále 
Slovenského pohára – Slovnaft 
Cupu.

V minulosti pôsobil tiež v 
FK Baník Sokolov, FK Mladá 
Boleslav, FC Slovan Liberec, FK 
Viktoria Žižkov, Arsenal Česká 
Lípa, Bohemians 1905, FC MAS 
Táborsko a 1. SC Znojmo. V ne-
úplnej tabuľke FL patrí Seredi 
priebežne 7. miesto s 19 bodmi. 
ŠKF v utorok 9. februára odohrá 
domácu dohrávku 18. kola s FK 
Pohronie.

„Veľmi sa teším na novú 

výzvu, klub chceme po každej 
stránke viac sprofesionalizo-
vať, nielen po tej športovej. 
Urobíme všetko pre to, aby sme 
boli úspešní a klub posunuli na 
vyššiu úroveň,“ povedal pre 
klubový web rodáka z českého 
Nymburku po príchode do ŠKF 
Sereď.

Realizačný tím bude ďalej 
pracovať v zložení: dvaja asis-
tenti trénera s najvyššou tré-
nerskou licenciou, kondičný 
tréner a tréner brankárov. Na 
tejto pozícii aj naďalej zostá-
va Roland Praj. Ostatné mená 
budú verejnosti známe na za-
čiatku zimnej prípravy, ktorá 
mala štart v utorok 5. januára. 

IVETA TÓTHOVÁ

Niektoré stromy stratili svoju 
vitalitu aj stabilitu a majú to 
zrátané. Iné stromy obohati-
li mestskú zeleň, či nahradili 
vyrúbané stromy po rekon-
štrukciách mestských kotolní 
v roku 2019. Aj investori sadili. 
Nové lipy, duby, jasene, ale aj 
čerešne, hrušky a jablone prá-
ve zapúšťajú korene v našom 
katastri.

Obnovili zeleň pri kaštieli
Na jeseň, kedy je najvhod-
nejšie vegetačné obdobie pre 
sadenie stromov, zrealizova-
lo mesto Sereď výsadbu 23 
kusov vzrastlých listnatých 
stromov vo svojich verejných 
priestranstvách. Ide o lipy 
malolisté, lipy striebristé, 
hraby obyčajné, jasene štíhle, 
čerešne vtáčie, javory mliečne 
a jarabiny vtáčie. Doplnila sa 
nimi mestská zeleň v lokali-
tách ulíc Dionýza Štúra, Spá-
dová, Jesenského, Legionár-
ska a Matičná.

V súlade s odborným projek-
tom Revitalizácia Zámockého 
parku vysadilo mesto ďalších 
17 stromov v okolí kaštieľa: ja-
vor mliečny, pagaštan pleťový, 
hrab obyčajný, buk lesný, jaseň 
štíhly, jaseň úzkolistý a dub 
letný. 

Revanš za vyrúbané 
stromy: náhradná výsadba
Na Cukrovarskej, Mlynárskej 
a Garbiarskej pribudli jaseň 
štíhly, lipa malolistá, jarabina 
vtáčia, javor mliečny a jaseňo-
vec metlinatý. „Táto výsadba 
bola zrealizovaná v súlade s 
právoplatným rozhodnutím 
mesta Sereď, v ktorom bola 
uložená aj povinnosť zapla-
tiť časť spoločenskej hodnoty 
vyrúbaných drevín vo výške 
3500 eur spoločnosti AVA-stav, 
s.r.o., Galanta,“ informovala 
Katarína Navrátilová z odde-
lenia životného prostredia 
v Seredi. Spoločnosť tak zo 
zákona musela zabezpečiť 
výsadbu 25 vzrastlých listna-
tých stromov za tie dreviny, 
ktoré odstránili pri realizácií 
stavby „Rekonštrukcia okru-

hov kotolní K4, K5 a K9 Sereď“. 
Spoločnosť je povinná zabez-
pečiť aj starostlivosť o túto 
výsadbu v období troch rokov 
a v prípade vyhynutia vysa-
denej dreviny zabezpečí aj 
dosadenie rovnakého druhu a 
veľkosti. 

Zámocký park príde o osem 
stromov, sú nebezpečné
Našťastie nejde o známe his-
torické platany, ani orech 
čierny. Dve nebezpečné sofo-
ry museli byť vypílené ešte v 
decembri, päť javorov a jaseň 
vypília začiatkom januára. Ide 
pritom o veľmi dôležitý zásah, 
keďže stromy vykazovali ex-
trémne narušenú statiku a 
boli prevádzkovo nebezpečné. 
Dokazuje to znalecký posu-
dok, ktorý si mesto dalo vy-
pracovať. „Stromy boli napad-
nuté drevokaznými hubami, 
čo je na prvý pohľad viditeľné 
len na niektorých kusoch, av-
šak vo vnútri stromov boli po-
škodené vo veľkom rozsahu. 
Kedykoľvek by mohlo prísť k 
ich zrúteniu,“ vysvetlila Kata-
rína Navrátilová. 

Štyri dni po Vianociach tak 
realizovala spoločnosť Emef 
green, s.r.o., spílenie prvých 
dvoch stromov. „Seredské sofo-
ry už mali svoje odžité a pred-
stavovali nebezpečenstvo pre 
okolie. Boli to statné stromy, 
ich spílenie nám trvalo celý 
deň a druhý deň sme venova-
li dočisteniu okolia výrubu,“ 
objasnil Michal Fülöp, konateľ 

spoločnosti. „Pílime a rúbeme 
hlavne nebezpečné a ťažko 
prístupné stromy, ako boli tie-
to dva. Spolupracujeme naprí-
klad aj s bratislavským Starým 
Mestom, Petržalkou či Poľným 
Kesovom a volajú nás k výru-
bom nebezpečných stromov 
aj do areálov škôl a škôlok,“ 
doplnil. Drevo stromov zo Zá-
mockého parku bolo následne 
odvezené do areálu seredských 
kasární, kde bude využité pre 
potreby mesta.

Výrub zvyšných šiestich 
chorých stromov v parku bude 
mesto Sereď realizovať svojpo-
mocne v prvej polovici januára 
2021. Pôjde o päť javorov a je-
den jaseň.

Odborné ošetrenie 
potrebuje aj populárny 
orech
Aj najznámejší seredský orech 
čierny, asi 300-ročný mohut-
ný strom, bude potrebovať v 
najbližšom období svoj od-
borný zákrok. „Kvôli zaiste-
niu stability koruny stromu 
bude realizovaná primeraná 
obvodová redukcia koruny a 
následne budú inštalované 
bezpečnostné väzby,“ uzavre-
la Katarína Navrátilová. 

Aj investori sadia stromy
V súvislosti s rozšírením lo-
gistického centra Lidl v Sere-
di realizuje spoločnosť v ro-
koch 2020 a 2021 sadovnícke 
úpravy zahŕňajúcu výsadbu 
88 vzrastlých stromov. „Z 

tohto množstva sa presadí 
32 pôvodných, nami vysa-
dených stromov a vysadí sa 
56 nových stromov. Okrem 
listnatých, ihličnatých a stá-
lozelených kríkov väčšieho 
vzrastu vysadíme aj 35 kusov 
kríkov nižšieho vzrastu. Boli 
zvolené druhy typické pre 
toto klimatické pásmo a všet-
ky dreviny sú mrazuvzdor-
né,“ uviedol hovorca Lidlu 
Tomáš Bezák a dodal, že pôjde 
napríklad o javory, čerešne, 
jablone plané, duby, jarabiny, 
lipy a jasene. Súčasťou sa-
dovníckych úprav je aj skal-
ka a oddychová zóna. Skalka 
je projektovaná tak, aby sa v 
nej mohli usadiť zvieratá a 
okolie skalky bude slúžiť ako 
oddychová zóna s lavičkami. 
„Projekt realizujeme v súlade 
s požiadavkami Obvodného 
úradu životného prostredia. 
Starostlivosť o zeleň pre nás 
zabezpečuje odborná firma,“ 
dokončil Bezák. 

Aj sídlisko na Kukučínovej 
dostalo nové stromy a kríky. 
Developer Meander Sereď 
odovzdá mestu zeleň, ktorú 
založil v roku 2020 a o ktorú 
sa bude najprv starať. „Vý-
sadbu stromov a kríkov reali-
zujeme subdodávateľsky. Spo-
ločnosť, ktorá sa stará o naše 
zelené plochy, máme zmluvne 
zabezpečenú na tri roky a po 
tomto období prejde starostli-
vosť na mesto Sereď,“ vysvetlil 
Ivan Zatloukal, konateľ spoloč-
nosti. ZUZANA SLAHUČKOVÁ

František Šturma novým 
trénerom ŠKF Sereď

Nové stromy v meste: výsadba, 
náhradná výsadba aj výruby

Pri príležitosti 95. výročia 
trvania speváckeho zboru 
ZVON v Seredi zorganizovalo 
Mestské múzem v spoluprá-
ci s Domom kultúry výstavu 
pod názvom „Z histórie spe-
vokolu Zvon v Seredi.“

Návštevníkov čakajú foto-
grafie, plagáty, dobová tlač či 
kroniky mapujúce 95-ročnú 
históriu spevokolu. Medzi 
cenné vystavené dokumenty 
z prvých rokov založenia spe-
vokolu patria napr. listiny z 
valného zhromaždenia zboru 
z rokov 1926, 1930, 1931, 1938 
a prihlášky za členov z roku 
1928 s menným zoznamom 
členov (schôdze a kultúrne 
podujatie sa realizovali v hos-
tinci u Alexandra Scherhau-
fera v Seredi), ďalej fotografie 
tabla z roku 1930 a 1948, al-
bumy, vyznamenania a pohá-
re. Múzeum si pripravilo pre 
návštevníkov aj video pre-
zentáciu celej činnosti zboru 
Zvon z rokov 1925–2020.  

Mária Diková, vedúca mú-
zea v Seredi, o histórii spevo-
kolu Zvon hovorí: „Myšlien-
ka založiť spevácky zbor sa 
vynorila v Seredi v roku 1924 
príchodom učiteľa organistu 
Jána Fischera z Terchovej do 
Serede, ktorý vzbudil v Sered-
čanoch nadšenie pre hudbu 
i spev a inicioval založenie 
speváckeho zboru Zvon. Ján 
Fischer sa tak stal zakladate-
ľom a dirigentom mužského 
spevokolu a spolu s ďalšími 
nadšencami kultúrneho živo-
ta v Seredi ho založili v roku 
1925. Prvým predsedom spe-
vokolu bol Viliam Kratochvíľa 
a prvým podpredsedom Fran-
tišek Hojer. Kroniku spevoko-
lu viedol od roku 1932 Imrich 
Dula. Od roku 1932 sa mení 
mužský zbor na miešaný. 
Ján Fischer viedol spevokol 
v rokoch 1925–1941, usilov-
nou prácou priviedol zbor v 
roku 1937 k získaniu 2. mies-
ta na Obvodných závodoch v 
Trnave. Ján Fischer v Seredi 
pôsobil ako učiteľ, viedol aj 
kroniku mesta. V roku 1941 
odišiel do Bratislavy a pôsobil 
ako referent hudobného od-
delenia Ministerstva školstva 
a národnej osvety (1941–1950) 
a profesor hudobnej teórie 
na konzervatóriu v Bratisla-
ve (1950–1960). V tom istom 
roku na miesto organistu v 
zbore nastúpil učiteľ Jozef 
Bittner. V čase jeho pôsobenia 
mu pomáha študent trnav-
ského gymnázia Viliam Kar-
mažin, ktorý po absolvovaní 
dirigentského kurzu v Tren-
čianskych Tepliciach získal 
diplom zbormajstra. Pod jeho 
umeleckým vedením zbor 
získal mnohé úspechy na 
speváckych pretekoch a spe-
váckych súťažiach, ako napr. 
už v roku 1948 prvé miesto v 
Celoslovenských speváckych 

pretekoch v Košiciach a v 
roku 1949 druhé miesto na VI. 
Celoslovenskej súťaži spevác-
kych zborov v Komárne. Od 
roku 1952 začal pôsobiť zbor 
pod názvom Okresný učiteľ-
ský spevokol Zvon, od roku 
1990 ako Mestský spevácky 
zbor Zvon, od roku 2007 ako 
Občianske združenie Spe-
vácky zbor Zvon. Viliam Kar-
mažin Zbor Zvon dirigoval v 
rokoch 1942–2012 a ako jediný 
slovenský dirigent je zapísa-
ný aj v Guinessovej knihe re-
kordov ako najdlhšie slúžiaci 
dirigent 1936–2012. Od roku 
1982 sprevádzala členov zbo-
ru na klavíri a organe Andrea 
Kubovičová (Ruczová). Podpo-
ru mala aj u dirigenta Viliama 
Karmažina. Neskôr už ako 
poslucháčka vysokej školy 
pomáhala s korepetítorskými 
prácami v zbore, začala diri-
govať aj popri dirigentovi Vi-
liamovi Karmažinovi a v roku 
2003 začala dirigovať v Seredi 
chrámový zbor Gaudete. V 
ďalšom období spevácky zbor 
Zvon už sprevádzala na klaví-
ri Mgr. Beáta Tomčányiová.“

Od februára 2013 prevzal 
dirigovanie speváckeho zbo-
ru Zvon doc. PaedDr. Sergej 
Mironov, CSc., ktorý je absol-
ventom Štátneho hudobné-
ho konzervatória v Kaluge v 
Rusku a Hudobnej fakulty v 
Moskve a na Slovensku pôso-
bí od roku 1974 ako dirigent, 
zbormajster a pedagóg hudby. 
V rokoch 1985–1992 dirigoval 
mužský Spevácky zbor Brad-
lan v Trnave. Od roku 1990 
pôsobí na Katedre Hudobnej 
výchovy PdF UK v Bratislave a 
vedie zbory Comenius a Ozve-
na v Bratislave. Zbor Zvon ve-
die aj v súčasnosti.

Medzi najvýznamnejšie 
ocenenia, ktoré získal spevác-
ky zbor Zvon a dirigent Viliam 
Karmažin pri príležitosti 40. 
ročného jubilea trvania, patrí 
vyznamenanie udelené od 
prezidenta Československej 
socialistickej republiky Anto-
nína Novotného „Vyzname-
nanie za vynikajúcu prácu“. 
Zbor okrem Česka a Slovenska 
spieval aj v zahraničí, v Poľ-
sku, Maďarsku, Rumunsku, 
Taliansku a Rakúsku. Člen-
mi spevokolu boli významní 
umelci – spisovateľ Vojtech 
Mihálik a bývalý riaditeľ ope-
ry SND Juraj Hrubant.

Hlavným cieľom výstavy 
je priblížiť bohatú históriu 
spevokolu Zvon z hľadiska 
umeleckého pôsobenia v spo-
ločnosti a vyzdvihnúť jeho 
podiel prínosu do kultúrne-
ho dedičstva mesta, regiónu 
a Slovenska. Výstava s video 
prezentáciou je určená pre 
individuálne návštevy i pre 
malé skupiny 6–10 osôb. Vý-
stava potrvá do 31. 1. 2021.

IVETA TÓTHOVÁ       

Výstava „Z histórie 
spevokolu Zvon v Seredi“
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