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Sčítanie obyvateľov sa na ce-
lom Slovensku uskutoční v 
termíne od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. Posledné 
podobné sčítanie sa konalo v 
roku 2010. Sčítanie bude plne 
elektronické, absolútne bez-
pečné a pohodlné. Bude vám 
k tomu stačiť počítač, mobil 
či tablet. Sčítania sa musí 
zúčastniť každý obyvateľ Slo-
venska, a to aj takí, ktorí majú 
na našom území nie len trva-
lý, ale aj prechodný, alebo tzv. 
tolerovaný pobyt.

Ako prebieha samotné 
sčítanie obyvateľov?
Obyvateľ sa sčíta vyplnením 
elektronického sčítacieho 
dotazníka. Sčítacie formuláre 
a vysvetlivky v jazyku národ-

nostných menšín, angličti-
ne, nemčine a francúzštine 
budú zverejnené od 15. febru-
ára 2021 do 31. marca 2021 na 
webstránke www.scitanie.sk. 
Sú prispôsobené aj pre nevi-
diacich a slabozrakých.

Vzor na vyplnenie formu-
lára nájdete na: https://www.
scitanie.sk/ vzor. Občan sa 
buď sčíta sám (prípadne ho 
sčíta zákonný zástupca), ale-
bo s pomocou blízkej osoby.

Oproti pôvodným infor-
máciám, ktoré prebiehali v 
médiách od začiatku roka, 
nastala ale zmena. Pokiaľ nie-
komu elektronické sčítanie 
nevyhovuje, bude môcť vy-
užiť kontaktné miesto alebo 
mobilného asistenta. Z dôvo-
du epidemiologickej situácie 

sa oproti pôvodnému termí-
nu asistované sčítanie bude 
realizovať v zmenenom ter-
míne a to od 1. apríla 2021 do 
31. októbra 2021. Samosčítanie 
obyvateľov v dobe asistované-
ho sčítania už nebude možné.

Na základe výsledkov sčí-
tania sa budú plánovať ka-
pacity v škôlkach, školách či 
sociálnych a zdravotníckych 
zariadeniach alebo rozvoj do-
pravnej infraštruktúry. „Naši 
obyvatelia majú jedinečnú 
príležitosť ovplyvniť smero-
vanie trnavskej župy. Z ich 
odpovedí na 14 jednoduchých 
otázok sa budú odvíjať naše 
župné, mestské aj obecné roz-
počty. Ide teda o naše cesty, 
školy či zariadenia sociálnej 
a zdravotnej starostlivosti. 

Skrátka o celkový rozvoj re-
giónu. Elektronické sčítanie je 
jednoduché, rýchle a bezpečné. 
Venujme mu, prosím, pozor-
nosť,“ uviedol trnavský župan 
Jozef Viskupič. Apeloval pritom 
na ľudí, aby pomohli sčítať sa aj 
svojim blízkym.

Počas elektronického sa-
mosčítania obyvateľov bude 
k dispozícii Call centrum na 
telefónnom čísle 02/20 92 49 
19. Infolinka bude slúžiť ako 
metodická a informačná pod-
pora obyvateľov. Pre informá-
cie o sčítaní môžu obyvatelia 
používať aj emailovú adresu 
scitanie@statistics.sk, alebo 
kontaktný formulár na stránke 
www.scitanie.sk. Bližšie infor-
mácie dostanete na t. č.  0905 
556 879. IVETA TÓTHOVÁ

Začalo sa SČÍTANIE 
OBYVATEĽOV, nezabudnite 
vyplniť formulár 

Predstavujeme vám novú všeobecnú 
lekárku na poliklinike v Seredi
Od 1. januára 2021 začala 
na poliklinike ordinovať 
nová všeobecná lekárka 
pre dospelých MUDr. Alena 
Beňová. Ordináciu prebrala 
po MUDr. Anne Štepánkovej, 
ktorá od nového roka odišla 
na zaslúžený odpočinok.

MUDr. Beňová je mladá 
sympatická lekárka, ktorá 
má ale za sebou už mnoho-
ročnú prax. Lekársku fakul-
tu ukončila v r. 1998, po škole 
pracovala na Internom od-
delení v Galante. Po získaní 
atestácie z vnútorného le-
kárstva dostala ponuku na 
prácu v rodnom meste na 
ambulancii všeobecného 
lekára. MUDr. Beňová bliž-
šie o svojej lekárskej praxi 
ďalej hovorí: „V tomto ob-
dobí som si doplnila vzde-
lanie o druhú atestáciu zo 
všeobecného lekárstva. Od 
roku 2003 som pracovala v 
Mestskej poliklinike v Se-
redi. V r. 2007 som zmenila 
pôsobisko – pracovala som 
ako všeobecný lekár pre 
profesionálnych vojakov, 
zamestnancov MV SR a ich 
rodinných príslušníkov. Ta-
kže – ak správne rátam, 22 
rokov praxe prerušovanej 2 
krátkymi materskými dovo-
lenkami.”

Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny sa k 1. 1. 
2021 zatiaľ nezmenili, naďalej 
platia ako u jej predchodky-
ne. MUDr. Beňová ale uva-
žuje o istých organizačných 
zmenách: „Naďalej platí, že 

pacient by sa mal na preven-
tívnu prehliadku objednať. V 
predchádzajúcej praxi sa mi 
osvedčil systém, že pacient 
prišiel na vyšetrenie v rámci 
preventívnej prehliadky už s 
výsledkami krvných vyšetre-

ní. Dá sa to zrealizovať aj za 
1 deň, ale pacient musí prísť 
do ambulancie dvakrát. Na 
druhej strane sa pacient do-
zvie svoje aktuálne výsledky 
hneď, vieme ich porovnať s 
výsledkami z predchádzajú-
cej preventívnej prehliadky 
a vyvodiť odporúčania, príp. 
liečbu. Naďalej platí, že pa-
cient s infekčným ochorením 
si termín vyšetrenia dohodne 
telefonicky.”

Kontakt na ambulanciu
Od 1. 1. 2021 ostáva hlavným 
kontaktom tel. č. 0917 236 
210. SMS-kou na toto číslo si 
pacienti môžu požiadať aj o 
zaslanie elektronického re-
ceptu. Pacientov s vysokým 
tlakom prosí pani doktorka 
o premeranie ich krvného 
tlaku a pripojenie hodnoty 
tlaku a pulzu k objednávke. 
Postupne (so zlepšujúcou sa 
epidemiologicku situáciou) si 
bude pacientov s chronickým 
ochorením predvolávať na 
kontrolu, aby sa zoznámila s 
ich zdravotným stavom.

Objednávanie na čas
Všade na Slovensku pacien-
tov trápia dlhé hodiny strá-
vené v čakárňach, či to tak 
bude u novej MUDr. Beňovej, 

vysvetľuje ona sama: „Radi 
by sme objednávali pacien-
tov na konkrétny čas, ale to 
na ambulancii všeobecného 
lekára nie je možné. Ani vy, 
ani ja netušíme, koľkí ľudia 
si ráno vyžiadajú našu po-
moc. Príklad: večer si ľahne-
te v plnom zdraví a ráno sa 
zobudíte s horúčkou alebo 
kožným výsevom. Chcete 
si volať na termín, alebo sa 
chcete nechať vyšetriť hneď? 
Na Slovensku sme naučení, 
že pacient je ošetrený hneď 
v ten deň, keď sa on rozhodol. 
Ja s tým súhlasím, ale chce 
to spoluprácu. Nemôže odísť 
povybavovať si veci a vrátiť 
sa po ordinačných hodinách 
s výhovorkou. Boli by ste pre-
kvapení, koľko dní sa čaká na 
vyšetrenie v zahraničí. V bu-
dúcnosti uvažujem nad mož-
nosťou objednávania sa pred 
či po ordinačných hodinách. 
Pracovne vyťažených ľudí 
táto možnosť pravdepodobne 
zaujme, služba bude spoplat-
nená a viazaná na predchá-
dzajúci telefonický dohovor.”

Zdravotná setra ostáva
V ambulancii naďalej ostáva 
pracovať skúsená zdravotná 
sestra Eva Bomberová. Podľa 
novej pani doktorky aj táto 
sestrička patrí medzi tie, 
ktoré denne 8 hodín „pole-

tujú“ medzi dverami ambu-
lancie, telefónom, meraním 
tlaku, teploty, záznamom 
EKG či vzdelávaním pacien-
ta. Každej zdravotnej sestre 
patrí vždy, ale zvlášť v tomto 
období, obrovská vďaka za 
nekonečnú trpezlivosť, vše-
strannosť a veľké pracovné 
nasadenie.

Záverečné slová
Pacienti zvyknú hovoriť, že 
milý a hlavne ľudský lekár s 
príjemným vystupovaním je 
polovička úspechu v liečeb-
nom procese. Niekedy totiž 
stačí ľudí vypočuť, poradiť 
alebo usmerniť. MUDr. Beňo-
vá tieto vlastnosti má a preto 
veríme, že s ňou budú aj noví 
pacienti spokojní tak, ako tí 
predchádzajúci: „Na záver by 
som rada poprosila pacien-
tov o zhovievavosť. Istý čas 
potrvá, kým ich spoznám a 
zoznámim sa s ich anamné-
zou . V práci pre mňa vždy 
bola dôležitá dôvera medzi 
lekárom a pacientom a indi-
viduálny prístup ku všetkým 
pacientom. Čaká ma však ne-
ľahká úloha – spoznať všet-
kých nových pacientov, ich 
rodiny, ich starosti a dúfam aj 
ich radosti. Verím, že sa svojej 
úlohy zhostím k spokojnosti 
všetkých.“

IVETA TÓTHOVÁ
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V histórii samosprávy by 
sme od účinnosti zákona č. 
369/1990 Z.Z. Slovenskej ná-
rodnej rady o obecnom zria-
dení asi ťažko našli rok, kto-
rý by bol pre riadenie obcí a 
miest SR taký náročný, kom-
plikovaný a zložitý ako prá-
ve uplynulý rok 2020. Štefan 
Škultéty, bývalý primátor 
Trenčianskych Teplíc a pred-
seda správnej rady Inštitút 
Slovensko 21, finančnú situá-
ciu samospráv opísal 25. mar-
ca 2020 v článku Koronavírus 
a rozpočty samospráv – tajfún 
je slabé slovo. 

Napriek negatívnym vply-
vom pandémie na ekonomiku 
štátu sa rozvoj nášho mesta 

nespomalil a aj v tomto roku 
sme zaznamenali prírastok 
hodnoty majetku mesta v 
podobe nových investícií. 
Začali sme komplexnou re-
konštrukciou Vážskej ulice v 
hodnote 75 743,26 € a pokračo-
vali ďalšími. Rekonštrukciou 
hlavného chodníka v parku, 
Kuznámyho ulice, chodníkmi 
na Legionárskej, Hviezdosla-
vovej, Obežnej, Šulekovskej, 
Spádovej a Vojanskej ulici. 
Nové svietidlá verejného 
osvetlenia pribudli na Bra-
tislavskej ulici a v parku pri 
kaštieli. Výraznou zmenou 
prešiel aj priestor pred po-
liklinikou, k budove mestskej 
polície pribudla prístavba 

priestorov pre stálu službu a 
osamostatnená bola týmto aj 
miestnosť s monitormi kame-
rového systému. V amfiteátri 
pribudlo sociálne zariadenia, 
na parkovisku pri bývalom 
Slovane nabíjacia stanica pre 
elektromobily a na Vinárskej 
monitorovacia stanica SHMÚ 
Bratislava na kontrolu kvali-
ty ovzdušia. Pre dosiahnutie 
vyššej bezpečnosti chodcov 
prechádzajúcich cez križovat-
ku Cukrovarskej a Fándlyho 
ulice boli pred priechodmi 
pre chodcov osadené vý-
stražné svetlá upozorňujúce 
prichádzajúcich vodičov na 
priechod. Budovy časti A a B 
základnej školy Jana Amo-

sa Komenského boli spojené 
krytým priechodom. Vozo-
vý park mestskej polície bol 
doplnený nákupom nového 
motorového vozidla zn. Škoda 
Karoq automatic.

Toto je výpočet tých naj-
výraznejších prírastkov v ka-
tegórii nehnuteľností mesta. 
V roku 2020 boli priebežne 
uskutočnené kroky pre prí-
pravu ďalších investícií, ktoré 
budú dokončené v roku 2021. 
Z nich investične najväčšie sú 
oddychová zóna Mlynárska 
ulica, rozšírenie materskej 
školy na ulici Dionýza Štúra 
a vybudovanie parkoviska na 
Kostolnej ulici. 

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

MUDr. Elena Gáletová pôsobí 
v lekárskej praxi už približne 
40 rokov. V začiatkoch sa špe-
cializovala na deti a dorast, 
neskôr sa z nej stala všeobec-
ná lekárka pre dospelých. Prí-
jemným vystupovaním si za 
dlhé desaťročia svojej praxe 
získala mnoho pacientov. Tí 
si ale po novom budú musieť 
zvyknúť na zmenu.

Mnohí pacienti už vedia, že 
MUDr. Gáletová pred časom 
dosiahla dôchodkový vek. No 
keďže svoju prácu celý život 
vykonávala srdcom, na sta-
robný odpočinok sa tak úplne 
nechystá. Aby nestratila kon-
takt s pacientami, vo svojom 
obore ostáva stále činná. Spo-
mínanou zmenou pre pacien-
tov ale bude jej obmedzenie 
ordinačných dní na iba jeden 
deň v týždni, a to každú stre-
du.

Zvyšné štyri dni bude v or-

dinácii poskytovať lekársku 
pomoc MUDr. Iveta Kramáro-
vá. Nová lekárka pôsobila tri 
roky na Rádiologickom odde-
lení v Galante, potom prešla 
na rezidentský program Vše-
obecné lekárstvo, ktorý vyko-
návala vo Fakultnej nemocni-

ci v Nitre.
„Ponuku ordinovať v ambu-

lancii na Dlhej ulici v Seredi 
som prijala s potešením, ale 
aj s rešpektom. Doktorka Gá-
letová je predsa len dlhé de-
saťročia obľúbenou lekárkou 
u pacientov. S niektorými má 

už, dá sa povedať, priateľské 
vzťahy. No všetky moje obavy 
sa po pár dňoch rozplynuli. 
Teší ma, že v ambulancii bu-
dem pracovať s doterajšou 
sestričkou Tatianou Kellero-
vou. Je veľmi šikovná, mno-
ho pacientov pozná osobne, 
takže mi bude doslova pravou 
rukou.“ hovorí MUDr. Kramá-
rová.

Nabehnutý systém ordino-
vania 4+1 deň bude v ambu-
lancii fungovať do konca roka. 
Ak všetko pôjde podľa plánu, 
od 1. 1. 2022 MUDr. Kramáro-
vá preberie ordináciu úplne. 
Už teraz pacienti hovoria, že 
MUDr. Gáletová si svoju ná-
stupkyňu vybrala veľmi dob-
re. Odbornosťou a ľudským 
prístupom bude určite príno-
som pre pacientov v oblasti 
poskytovania zdravotníckych 
služieb v Seredi.

IVETA TÓTHOVÁ

Minister vnútra SR Roman Mi-
kulec ocenil Covid odznakom 
takmer 20 000 bojovníkov v 
prvej línii. Ide najmä o poli-
cajtov, hasičov, dobrovoľných 
hasičov a vojakov. Odznak je 
vyjadrením poďakovania a zá-
roveň spomienky na tieto ne-
ľahké časy.

Ocenenie putovalo aj do Se-
rede. V rámci OO PZ Sereď bolo 
Covid odznakom ocenených 
17 policajtov a 2 príslušníci z 
HaZZ Sereď.

Odznakom bola vyzdvihnutá 
práca a nasadenie každého oce-

neného. Môže ho nosiť na uni-
forme a má pripomínať, čím si 
prešiel, čo všetko zvládol, ale 
zároveň má byť i zdvihnutým 
prstom pre ďalšie generácie.

Keďže opatrenia, bohužiaľ, 
neumožnili zorganizovať 
stretnutia, na ktorých by sa mi-
nister mohol bezpečnostným 
zložkám poďakovať osobne, od-
znak prišiel za každým ocene-
ným na jeho pôsobisko spolu 
s video príhovorom ministra, 
ktorý zaznel pred prebratím 
vyznamenania z rúk nadria-
deného.

Odznak ako poďakovanie 
za vykonanú prácu patrí všet-
kým, ktorí slúžili na hranič-
ných priechodoch, vykonávali 
doprovody a umiestňovanie 
repatriantov do karanténnych 
zariadení, strážili rómske osa-
dy a pošty pri vyplácaní sociál-
nych dávok a taktiež slúžili pri 
domovoch sociálnych služieb. 
Strážcovia zákona dodnes kon-
trolujú dodržiavanie karantén-
nych opatrení. Nevyhnutné 
úlohy plnili aj študenti - ka-
deti, policajti centier podpory 
či z krízového riadenia, ktorí 

zabezpečovali chod karantén-
nych zariadení. Takmer 900 
hasičov odoberalo vzorky v 
prvej línii.

„V čase krízy sa ukáže cha-
rakter človeka. Som rád, že 
môžeme aspoň takto vyjadriť 
vďačnosť tým, ktorí i napriek 
rizikám nasadzovali svoje 
zdravie a obetovali svoj čas, 
ktorí mohli stráviť v kruhu naj-
bližších. Bez ich pomoci by boli 
všetky opatrenia v praxi zby-
točné,“ povedal minister vnút-
ra Roman Mikulec.

  IVETA TÓTHOVÁ

Uskutočnené investície v roku 2020

Doktorka Gáletová obmedzila svoju lekársku 
prax. Ambulanciu prebrala nová lekárka

Covid odznakom bolo ocenených 
17 policajtov a 2 hasiči zo Serede

V meste opäť vyčíňal vandal, 
ktorý sprejovaním poškodil 
cudzí majetok. Mestská po-
lícia z tohto dôvodu vypisuje 
odmenu 150 € za informá-
cie, ktoré prispejú k odhale-
niu osoby, ktorá sprejuje na 
fasády budov slovo SNACK, 
ŠNACK.

Ak disponujete informá-
ciami o dotyčnej osobe, kon-
taktujte Mestskú políciu na 
čísle 159 alebo môžete poslať 
info na facebook MP.

Páchatelia, ktorí poško-
dzujú cudziu vec tým, že 

ju pomaľujú, postriekajú či 
popíšu inou látkou, budú po 
odhalení potrestaní nielen 
peňažným trestom, ale v ur-
čitých prípadoch im môže 
hroziť až odňatie slobody. 
Preto je nepochopiteľné, že 
niektorí jedinci takto risku-
jú. Tu nejde o hrdinstvo ani 
zábavu, ale o vandalizmus. 
Sprejeri nielen poškodzujú 
cudzí majetok, ale svojim 
konaním hyzdia mesto. Pre-
to ak ste svedkom takéhoto 
činu, neváhajte kontaktovať 
políciu. IVETA TÓTHOVÁ

Špecializovaný trestný súd 
v Banskej Bystrici vo štvr-
tok 14. 1. 2021 odsúdil brata 
údajnej hlavy drogového 
podsvetia Ilju Weissa, ktorý 
sa pred senátom priznal k 
biznisu s drogami. Bol jed-
ným zo zadržaných počas 
veľkej protidrogovej akcie s 
názvom Venal.

Súdu v Banskej Bystrici 
sa Ilja Weiss nezúčastnil, 
nakoľko bol pozitívne tes-

tovaný a bol v karanténe. 
Hoci mu pôvodne hrozilo 20 
až 25 rokov, vyviazol s oveľa 
nižším trestnom.  Súd mu 
vymeral 9 rokov za mreža-
mi. Zavážilo to, že sa priznal. 
Podľa prokurátora aktuálne 
vypovedá v prípade prípra-
vy úkladnej vraždy gene-
rálneho prokurátora Maro-
ša Žilinku, kde je v pozícii 
svedka. 

 IVETA TÓTHOVÁ

Odmena za vypátranie 
sprejera, ktorý ničil 
majetok mesta

Prvý rozsudok v kauze 
seredskej drogovej mafie 

Polícia v rámci Slovenska 
zaznamenala ďalšie prípa-
dy podvodov na senioroch. 
Podvodníci využívajú novú 
legendu, v ktorej telefonic-
ky oklamú dôchodcu, že ich 
blízky sa nachádza na tzv. 
Covid oddelení v kritickom 

stave a musia mu ihneď po-
dať liek, ktorý si vyžaduje 
finančnú úhradu vo výške 
napríklad 5000 eur. Úhradu 
následne požadujú obra-
tom zaslať na zadané číslo 
účtu. 

JURAJ ČEMAN

POlÍCIA VArUjE 
SENIOrOV

Samospráva mesta Sereď 
pristúpila v mesiaci január 
k rekonštrukcii verejného 
osvetlenia v Hornom Čepe-
ni. Realizátorom prác bola 
firma Robert Vincze - ROBI 
ELEKTRO z Kráľovej nad 
Váhom. Cena rekonštruk-
cie činila 9 800 eur. Firma 
sa špecializuje v oblasti 
elektrotechniky na opravu, 
údržbu a montáž verejného 
osvetlenia a ozvučenia.

Na 36 kusoch stĺpoch ve-

rejného osvetlenia boli v 
rámci rekonštrukcie vyme-
nené výložníky a redukcie 
k výložníkom, káble k svie-
tidlám, svorky a samotné 
svietidlá za LED osvetlenie. 
Rekonštrukciou samosprá-
va nielen zmodernizova-
la osvetlenie verejného 
priestranstva, ale zvýšila aj 
bezpečnosť a tým pádom aj 
životnú úroveň obyvateľov 
v tejto časti mesta. 

 IVETA TÓTHOVÁ

rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v Hornom Čepeni

K 31. 12. 2020 eviduje Sereď cel-
kom 15 778 obyvateľov. Z toho 
je 7 663 mužov a 8 115 žien. Pre 
porovnanie, ku koncu roka 
2019 bolo v meste celkom 15 
887 obyvateľov. 

V roku 2020 sa dokopy naro-
dilo 150 detí, z toho 68 chlap-

čekov a 82 dievčatiek. Počas 
uplynulého roka umrelo 161 
občanov, a to 92 mužov a 69 
žien.

Najčastejšie dievčenské 
meno počas roka bolo Mia a 
Ema.

Najčastejšie chlapčenské 

meno bolo Lukáš a Jakub.
Podľa administratívneho 

členenia máme na území mes-
ta celkom 95 ulíc. Najviac oby-
vateľov má Cukrovarská ulica, 
a to 1074, najmenej Orechová 
ulica (3 ľudia).

Podľa veku máme v meste v 

rozmedzí od 0-10 rokov (vráta-
ne) 1 625 detí a v rozmedzí 90 
rokov (vrátane) a viac 67 ľudí.

Najstaršia občianka mesta 
je momentálne žena vo veku 
99 rokov a druhá je tiež žena vo 
veku 98 rokov.

IVETA TÓTHOVÁ

Viete koľko rokov má najstarší občan, koľko detí sa v uplynulom 
roku narodilo a ktorá ulica má najviac obyvateľov?
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Výstavba bytového komplexu 
Meander začala v roku 2006. 
Projekt počítal s vybudova-
ním nového sídliska s kvalit-
ným bývaním najmä pre mla-
dé rodiny. Komplex mal po-
zostávať zo šiestich bytových 
domov s parkoviskami, ako aj 
s oddychovou zónou tvorenú 
parkom a detským ihriskom. 
Výstavbu začala spoločnosť 
SLS Sereď, s.r.o., Bratislava, no 
po vybudovaní dvoch byto-
vých domov ostal projekt ne-
dokončený a dlhé obdobie ne-
bolo možné v tejto časti mesta 
doriešiť nepriaznivú situáciu.

Aj napriek tomu, že byto-
vý komplex v roku 2014 stále 
nebol ukončený, mesto v tom 
čase pristúpilo na základe žia-
dosti obyvateľov Kukučínovej 
ulice k rekonštrukcii prístu-

povej cesty, ktorá bola v nevy-
hovujúcom stave.

Práce sa na sídlisku opäť 
rozhýbali v roku 2016, kedy 
spoločnosť Meander Sereď, 
s.r.o., prebrala projekt po pô-
vodnom investorovi s cieľom 
tento komplex dobudovať. Do 

konca roka 2020 sa napokon 
spoločnosti podarilo ďalšie 
bytové domy dostavať. K nim 
pribudli parkoviská a prebehli 
aj sadové úpravy.

Nakoľko tu vzniklo nové 
sídlisko, bolo potrebné z hľa-
diska bezpečnosti a vyťa-

ženosti vybudovať aj novú 
prístupovú komunikáciu s 
výjazdom na hlavnú cestu, t.j. 
Kukučínovu ulicu.

Po rokovaniach mesta so 
zástupcom spoločnosti Me-
ander, s.r.o., I. Zatloukalom 
napokon firma v rámci ukon-
čovacích prác novú prístupo-
vú cestu vybudovala, urobila 
úpravy na križovatke, osadila 
zrkadlo a zvýšila tak komfort 
bývania novým nájomníkom. 
Akonáhle to počasie dovolí, 
dôjde k sadovým úpravám 
a úpravám okolia bytových 
domov. Na úplný záver bude 
uzatvorená cesta pri športovej 
hale, čim budú dva samostat-
né vjazdy do bytového kom-
plexu. Jeden od Billy a druhý 
pôvodný - okolo rodinných 
domov.  IVETA TÓTHOVÁ

Bytový komplex Meander 
už aj s novou prístupovou cestou

Ochorenie Covid-19 sa ne-
vyhýba ani ľuďom bez do-
mova. Je to skupina obyva-
teľov, ktorá nemá kam ísť v 
prípade nariadenia domácej 
karantény. Aby sa nákaza 
nešírila ďalej medzi popu-
láciou, mala by každá samo-
správa upriamiť pozornosť 
na to, ako takéto osoby izo-
lovať.

Mesto Sereď preto v zá-
ujme ochrany verejného 
zdravia zabezpečilo mobil-
ný kontajner, ktorý bude 
slúžiť na karanténne účely 
pre túto skupinu obyva-
teľstva.  Umiestnený je na 
Školskej ulici, vedľa noc-

ľahárne pre bezdomovcov. 
Kontajner je prenajatý za-
tiaľ na štyri mesiace. Ľu-
dia bez domova tu dostanú 
potrebnú starostlivosť, ak 
u nich vznikne podozrenie, 
že majú ochorenie Covid-19, 
boli v kontakte s infikova-
ným človekom, alebo majú 
nariadenú izoláciu. 

 IVETA TÓTHOVÁ

Kontajner na karanténne 
účely pre bezdomovcov 

Mesto, to nie sú len sídliská 
v centre, ale mesto sú aj me-
nej obývané ulice. Medzi také 
v Seredi patrí aj ulica Starý 
most, kde sa nachádza iba 
niekoľko rodinných domov. 
Hoci aj títo obyvatelia majú 
právo na pokojný život, veľmi 
si ho užívať nemohli. Verejné 
osvetlenie, ktoré sa tu na-
chádza, nebolo postačujúce, 
aby osvetlilo tmavé miesta 
okolo brodu. Vo večerných 
hodinách sa v blízkosti do-
mov schádzali rôzne skupi-
ny osôb, ktoré tu robili často 
krik a neporiadok. Ľudia sa 

necítili bezpečne, a to najmä 
v jesennom a zimnom obdo-
bí, keď sa stmieva podstatne 
skôr.

Preto obyvatelia adresova-
li primátorovi prosbu o nain-
štalovanie osvetlenia, ktoré 
by presvetlilo brehy Váhu a 
okolitú zeleň. O niekoľko dní 
bol na ulici nainštalovaný 
halogénový reflektor. Obyva-
telia veria, že to odradí indi-
víduá od rôznych výtržností, 
ktoré tu vykonávali a aj pros-
tredníctvom novín ďakujú za 
rýchle vybavenie ich požia-
davky.    IVETA TÓTHOVÁ

Osvetlenie im prinieslo 
pokojnejší spánok

Všetko okolo nás sa mení a 
zabúdanie na veci minulé je 
prirodzené. Menia sa ľudia, 
prostredie i budovy, v kto-
rých žijeme. Iba dobová fo-
tografia je dokument, ktorý 
nám ukazuje stav spred via-
cerých rokov a pripomína, 
ako ten-ktorý objekt v mi-
nulosti vyzeral.

V dokumentácii mest-
ských budov je snímka sta-
rej mestskej polície. Bola 
na Poštovej ulici. Áno. V ta-
kýchto priestoroch mestskí 
policajti začínali. Na veľmi 
skromné podmienky, v kto-
rých vtedy pracovali, si nie-
ktorí ešte dobre pamätajú. 
Budova v tvare L s garážou 

bola niekoľkokrát stavebne 
upravovaná. No radikálna 
zmena však nastala až v 
roku 2012. Vtedy bola zre-
konštruovaná iná budova 
mesta na Jesenského ulici 
a mestská polícia bola do 
nej presťahovaná. Starú bu-
dovu mesto predalo, nový 
vlastník ju zbúral a dnes na 
jej mieste stojí nový dvoj-
podlažný polyfunkčný ob-
jekt.

Hlavnú myšlienku tohto 
článku doplním o Sokratov 
výrok: „Tajomstvo zmeny 
nespočíva v boji s tým, čo 
bolo, ale v budovaní toho, čo 
bude.“

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Premeny si po čase ani 
neuvedomujeme

Od pondelka 18. januára 2021 
nariadila vláda SR začať na 
území Slovenska povinný ce-
loplošný skríning obyvateľov. 
Od tohto dátumu sa v Seredi 
uskutočnilo päť kôl testova-
nia na ochorenie COVID-19.

Kým pri minuloročnom tes-
tovaní na prelome októbra a 
novembra riadila organizáciu 
celej operácie armáda, tento-
raz bolo všetko na pleciach 
samospráv. Vedenie mesta 
Sereď malo preto neľahkú 
úlohu. Prednosta Mestského 
úradu Tibor Krajčovič so za-
mestnancami (J. Himpán, M. 
Račák, A. Gašparovičová, R. 
Vančo), primátor Martin Tom-
čányi a náčelník MsP Ladislav 
Fabo s príslušníkmi mestskej 
polície pripravili všetko po-
trebné.

Mesto na vlastné náklady 
zabezpečilo tlač certifikátov, 

kompletne vybavilo odberné 
miesta (respirátory, rukavi-
ce, štíty, rúška, dezinfekciu, 
ochranné obleky, lekárnič-
ky, krabicové jemné servítky, 
odpadkové koše, vrecia a ďal-
ší drobný materiál, stravu a 
občerstvenie). Štát dodal Ag 
testy. Prednosta Krajčovič pri 
zostavovaní tímov oslovoval 
ľudí, ktorí už v minulom roku 
pomáhali. Napriek tomu mu-
sel častokrát kombinovať na 
poslednú chvíľu, keď niekto 
vypadol. Všetkých päť kôl tes-
tovania prebehlo v Seredi bez 
problémov. Dlhé čakacie rady 
sa tento rok neopakovali. Ob-
čania s trvalým pobytom v Se-
redi mali možnosť rezervovať 
si na niektoré odberné miesta 
presný termín pomocou on-
line formulára. Celý systém 
objednávania sa mohol usku-
točniť vďaka rezervačnému 

systému Bookio, ktorý samo-
správam poskytlo Združenie 
miest a obcí Slovenska. Pred-
nosta MsÚ Tibor Krajčovič 
spolu s informatikmi upra-
vili tento systém tak, aby čo 
najviac vyhovoval potrebám 
mesta. Systém umožnil roz-
loženie záujemcov o testova-
nie počas testovacích hodín. 
Každý Seredčan si tak mohol 
zarezervovať pre neho vhodné 
testovacie miesto a čas.

Primátor mesta Martin 
Tomčányi priebeh všetkých 
kôl testovania hodnotil takto: 
„Mesto pristúpilo k úlohe tes-
tovať obyvateľov zodpovedne. 
Celú akciu každý týždeň skve-
le pripravil a riadil prednosta 
Tibor Krajčovič. Dovolím si 
povedať, že vďaka jeho prí-
prave a organizácii testovanie 
prebehlo hladko. Ďakujem 
členom, ktorí boli v testova-

cích tímoch, zdravotníkom i 
administrátorom, príslušní-
kom MsP, vojakom, zamest-
nancom MsÚ, kuchárkam, 
všetkým, ktorí akokoľvek 
pomáhali. Samosprávy a oby-
vatelia Slovenska dokázali, že 
aj takúto náročnú akciu sú 
schopní zvládnuť. Sami, sluš-
ne a trpezlivo. Trpezlivosť už 
všetkým dochádza. Namiesto 
testovania počas posledných 
týždňov už mala prebiehať 
celoplošná vakcinácia. Na-
miesto neustálych hádok 
vlády, nezmyselných a nevy-
konateľných nariadení majú 
kompetentní hľadať možnos-
ti, ako zabezpečiť zdravotní-
kom tak potrebné lieky a vak-
cíny v požadovanom množ-
stve. Čo najskôr. Bez kriku, bez 
výhovoriek, bez obviňovania 
a urážok...“

   IVETA TÓTHOVÁ

VÝSlEDOK TESTOVANÍ 
NA COVID V SErEDI 

   Výsledky z piatich kôl testovania v     Seredi   

 

1. kolo 5 947 vykonaných testov 109 pozitívnych 1,83 %

2. kolo 6 520 vykonaných testov 94 pozitívnych 1,44  %

3. kolo 5 058  vykonaných testov 69 pozitívnych 1,36  %

4. kolo 3 125  vykonaných testov 25 pozitívnych 0,80  %

5. kolo 3 152 vykonaných testov 24 pozitívnych 0,76 %
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Bert Klug je najstarší žijúci 
rodák zo Serede, ktorý prežil 
holokaust.

V týchto dňoch sa dožíva 
krásnych 99 rokov.

Narodil sa v roku 1922 v 
miestnej židovskej komunite 
v Seredi. Vychodil základnú 
päťročnú školu. Ako dvanásť-
ročného ho rodičia zapísali 
na Masarykovo gymnázium 
v Bratislave, s dôrazom na 
získanie slovenského vzdela-
nia. V roku 1940, na základe 
slovenskou vládou prijatých 
protižidovských opatrení, 
bolo odobraté Židom právo na 
štúdium na všetkých vzdelá-
vacích inštitúciách od zák-
ladnej školy až po univerzitu.

Počas druhej svetovej voj-
ny bol deportovaný do tábo-
ra Sereď na výkon rôznych 
prác. Tu strávil dva roky. V 
polovici roka 1944 ho spolu s 
ďalšími väzňami dočasne vy-
slali pracovať na starobinci 
v Novom Meste nad Váhom, 
odkiaľ sa mu podarilo ujsť. 
Keď sa dopočul o vypuknutí 
povstania, rozhodol sa zapojiť 

do bojov. Jeho rodičov Oskara, 
Sáru a sestru Lise medzitým 
deportovali zo Slovenska do 
nemeckých koncentračných 
táborov. Konca vojny sa dožila 
len Lise.

Po potlačení povstania žil 
Bert Klug v ilegalite v Brati-
slave. Koncom februára 1945 
ho zatklo gestapo a bol opäť 
deportovaný do tábora v Se-
redi. Pri jednom z ďalších 
vagónových transportov sa 
mu znova podarilo ujsť. Po 
strastiplných udalostiach sa 

v roku 1945 vrátil do oslobo-
denej Serede.

Manželka Berta Kluga Eva, 
rod. Dymová, bola taktiež de-
portovaná do tábora v Seredi. 
Tu sa dvaja mladí ľudia spo-
znali. Hoci sa na čas ich cesty 
rozišli, Eva a Bert sa opäť 
stretli v Seredi po skončení 
vojny. O dva roky sa zosobá-
šili v Bratislave. Berta vzali 
na Lekársku fakultu Univer-
zity Komenského, štúdium 
však dokončil až po emigrá-
cii do Austrálie. Od roku 1955 
vlastnil súkromnú ambu-
lanciu všeobecného lekára. 
Následne pôsobil vo funkcii 
lekár špecialista v psychiat-
rickej liečebni Sundbery. Od 
roku 1966 pracoval na klinike 
Child Guidance v Brisbane. 
Následne si otvoril súkromnú 
psychiatrickú ambulanciu 
pre dospelých. Ako hosťujú-
ci psychiater pôsobil v Royal 
Brisbane Hospital a Repatria-
tion Genesel Hospital.

Dr. Bert Klug získal oce-
nenie „Čestné občianstvo 
mesta Sereď“. Aj vo veku 99 

rokov má veľmi živý záujem 
o dianie na Slovensku a ešte 
viac v Seredi. S veľkou pozor-
nosťou dodnes číta články o 
Slovensku a Seredi obzvlášť. 
V jednom z rozhovorov pove-
dal: „Mám pocit, že som pre-
žil dobrý život, s výnimkou 
obdobia holokaustu a straty 
rodiny. Najmä moje 70-ročné 
manželstvo s Evou, ktorá bola 
úžasnou manželkou, matkou 
a babičkou.“ 

Manželka Eva zomrela 
ako 92-ročná. Všetci synovia 
Sereď navštívili, podobne aj 
väčšia časť vnúčat. Preto je 
pochopiteľné, že celá rodina 
pozná slogan prezentovaný 
Dr. Klugom: Sereď je centrum 
vesmíru.

Bertovi Klugovi k životné-
mu jubileu v mene občanov 
mesta Sereď zablahoželal aj 
primátor Martin Tomčányi 
so slovami: „Dovoľte mi, aby 
som vám k jubileu - krásnych 
99 rokov, poprial všetko naj-
lepšie, veľa šťastia, zdravia a 
pohody v kruhu vašej rodiny.“

IVETA TÓTHOVÁ

Žijeme v dobe, v ktorej čita-
teľ často nedokáže posúdiť 
pravdivosť argumentov, kto-
ré ponúkajú v internetových 
médiách autori diskusných 
príspevkov. A čo je horšie, 
do mediálneho ovzdušia 
púšťajú aj tzv. novinári viac 
zavádzania ako pravdivého 
spravodajstva. Vlastník zná-
meho média SeredOnLine 
Miloš Majko uverejnil 13. 1. 
2021 v diskusii k článku Jána 
Budaja s názvom „Špina bola 
a na mnohých miestach ešte 
stále je hlboko zažratá. Na 
vyčistenie treba veľa viery 
a vytrvalosti, ale pôjde to.“ 
tento diskusný klenot:

Anonym 13. januára 2021, 
10:21 – o kanalizaciu v obci 
musi zabojovat v prvom 
rade SAMOSPRAVA. Nesna-
zte sa obchadzat tych, ktori 

si z vysky zastavanej funk-
cie obchadzanie NEzasluzia. 
Dajte starostom a prima-
torom sancu ukazat, ze su 
dobri, vedia manazovat obec 
a v ramci toho vyriesia aj …. 
– kanalizaciu.

Ten, kto si tieto slová M. 
Majka prečíta, musí nado-
budnúť dojem, že to, či v 
obci alebo meste kanalizácia 
bude alebo nebude, záleží 
na schopnosti starostu ale-
bo primátora. Skutočnosť je 
úplne iná.

Všetky vodárenské spoloč-
nosti na území Slovenskej 
republiky sa zaoberajú dvo-
ma základnými činnosťami. 
Dodávkou pitnej vody do ve-
rejných vodovodov a zberom 
odpadovej vody verejnou ka-
nalizáciou a jej následným 
čistením. Preto sú vlastník-

mi a správcami vodovodnej 
a kanalizačnej siete. Patrí im 
preto aj úloha budovať nové 
siete tam, kde stoja rodinné 
domy, bytové domy alebo 
objekty občianskej vybave-
nosti. Takto bola pred rokom 
2010 vybudovaná v Seredi 
kanalizácia na Trnavskej 
ulici alebo na prelome rokov 
2015-2016 kanalizácia Hor-
ného Čepeňa. Starostovia a 
primátori môžu o vybudo-
vanie kanalizácie príslušnú 
vodárenskú spoločnosť aku-
rát tak požiadať. V nových 
stavebných zónach je budo-
vanie kanalizácie a vodovo-
du vecou developera a obec, 
či mesto a ani vodárenská 
spoločnosť nemajú možnosť 
niečo do toho povedať. Bod-
ku za vecou dáva v tomto prí-
pade kolaudácia a zmluva o 

prevzatí kanalizácie do sprá-
vy oprávneného subjektu.

Ministerstvo životného 
prostredia má na svojej we-
bovej stránke medzi oblas-
ťami svojho pôsobenia uve-
dené tieto dva materiály: 
Plán rozvoja verejných vodo-
vodov pre SR a Plán rozvoja 
verejných kanalizácii pre 
SR. Na túto vec sa tzv. „novi-
nár“ svojho priateľa minis-
tra akosi opýtať zabudol. Tak 
teda ako? Ešte stále si myslí-
te, že o vybudovanie kanali-
zácie musí bojovať v prvom 
rade SAMOSPRÁVA? Alebo 
inak. Ak má o kanalizáciu 
bojovať samospráva, na kie-
ho čerta má Ministerstvo 
životného prostredia Plán 
rozvoja verejných kanalizá-
cií pre SR?

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

- žiadosti týkajúce sa naklada-
nia s majetkom mesta Sereď 
(nájom, kúpa, vecné bremená),
- rybárske lístky,
- povolenia mesta Sereď na am-
bulantný predaj na dočasnom 
trhovom mieste na Parkovej 
ulici v Seredi (pri zámockom 
parku), resp. ambulantný pre-
daj,
- súhlasy a stanoviská mesta 
Sereď k umiestneniu prevádzky 
hazardných hier,
- poskytovanie bezplatnej práv-

nej pomoci mestom Sereď.
 Počas uzatvorenia Mest-

ského úradu v Seredi pracuje 
právny a majetkový referát v 
obmedzenom režime. Agenda 
referátu je vybavovaná výhrad-
ne telefonicky, e-mailom ale-
bo zaslaním do elektronickej 
schránky.

- Poskytovanie bezplatnej 
právnej pomoci a predaj na 
dočasnom trhovom mieste na 
Parkovej ulici v Seredi (pri zá-
mockom parku) sú až do odvo-

lania pozastavené.
- O nových termínoch po-

skytovania právnej pomoci a o 
otvorení dočasného trhového 
miesta na Parkovej ulici v Sere-
di (pri zámockom parku) budú 
občania vopred informovaní.

- Rybárske lístky je možné 
vybaviť v rybárskom dome na 
Čepeňskej ulici v Seredi.

- Súhlasy a stanoviská mesta 
k umiestneniu prevádzky ha-
zardných hier sú vybavované 
na základe žiadostí zaslaním do 

elektronickej schránky mesta.
Zamestnancov právneho a 

majetkového referátu je možné 
kontaktovať telefonicky v úrad-
ných hodinách a e-mailom na 
týchto kontaktoch:

JUDr. Ing. Daniela Vargová, 
vedúca referátu, tel.: 0951 152 
829, e-mail: daniela.vargova@
sered.sk

Darina Nagyová, referentka, 
tel.: 0907 642 167, e-mail: darina.
nagyova@sered.sk

(PMR)

rodák zo Serede Bert Klug 
oslavuje životné jubileum 

Nevedomosť, alebo ako vždy, iba snaha 
spochybňovať starostov a primátorov?

Informácia pre občanov, právnické osoby 
a fyzické osoby k vybavovaniu nasledovnej agendy 
PrÁVNEHO A MAjETKOVÉHO rEFErÁTU MsÚ SErEĎ

Predstavujeme vám nového 
člena pomôckovej družiny 
ZŠ Juraja Fándlyho – robota 
Photona. Photon je unikát-
na školská pomôcka, ktorá 
dokáže učiť deti programo-
vať hravou, interaktívnou 
formou. Do nášho inventáru 
pomôcok pribudlo šesť tých-
to atraktívnych robotov, s 
ktorými sa budú stretávať 
žiaci na hodinách informati-
ky. Jeden by bol málo a šesť je 
ideálny počet na skupinovú 
prácu, na ktorú sa na škole 
zameriavame.

Robot Photon má viacero 
snímačov, s ktorými dokáže 
komunikovať (snímač svet-
la, dotykový snímač, snímač 
vzdialenosti, snímač zvuku, 
snímač kontrastu povrchu). 
Taktiež dokáže komuniko-
vať s inými robotmi, nezá-
visle meniť farbu svojich 
očí a anténok, reaguje na 
hlasité zvuky ako tlieska-
nie, dupanie alebo kričanie, 
rozpoznáva farby povrchu, 
na ktorom sa pohybuje. Ro-
bot sa programuje pomocou 
aplikácie, ktorú si môžete 
nainštalovať do akéhokoľ-
vek smartfónu či tabletu. 
Programovanie je rozdele-
né do troch úrovní a každá 
z nich je prispôsobená veku 
a zručnostiam detí jednotli-
vých stupňov.

Úroveň pre začiatočníkov 
rozvíja motorické zručnos-
ti, priestorové povedomie a 
predstavivosť, učí pochopiť 
logiku udalostí „krok za kro-
kom“, plánovať a predvídať a 
rozvíja zručnosti algoritmic-
kého programovania (opa-
kovateľnosť aktivít). V tejto 
úrovni sa deti zoznamujú 
s robotom a učia sa, ako 
programovať pohyby robota, 
vytvárať zvuky a meniť far-
bu jeho očí a antén. Naučia 
sa tiež pracovať s funkciami 

a to, ako pomocou nich skrá-
tiť program. Okrem toho 
zistia, ako fungujú snímače, 
ktoré umožňujú robotovi in-
teragovať sa s prostredím.

Pokročilejšia úroveň už 
rozvíja analytické schop-
nosti, schopnosť navrho-
vať komplexné sekvencie 
programu a používať sní-
mače, schopnosť včas roz-
poznávať chyby a zručnosti 
potrebné na optimalizáciu 
vytvorených programov.

Ak sa nám podarí dostať 
na najpokročilejšiu úroveň, 
tak naši žiaci dokážu po-
chopiť štruktúru a syntax 
skutočného programovacie-
ho kódu, rozvíjať svoje ana-
lytické zručnosti a v nepo-
slednom rade budú chápať 
zložité algoritmy. Programo-
vacím jazykom je na tejto 
úrovni angličtina, a tak tu 
žiaci využijú i vedomosti z 
tohto, pre programovanie 
dôležitého, predmetu.

Prečo sme sa rozhodli prá-
ve pre nákup tejto pomôc-
ky? Odpoveď je jednoduchá. 
Programátori, vývojári, kó-
deri a ITčkari – to sú profe-
sie, ktoré budú čoraz viac 
vyhľadávané a oceňované a 
už dnes je ich nedostatok. Aj 
preto je potrebné už žiakom 
na základnej škole ukázať, čo 
všetko programovanie doká-
že, a že aj táto profesia môže 
byť kreatívna, zábavná a zá-
roveň užitočná. Už teraz sa 
tešíme na prácu s touto fan-
tastickou pomôckou. O tom, 
ako vyzerá reálna vyučova-
cia hodina s našimi novými 
„miláčikmi“, vás budeme 
priebežne informovať.

Jediným limitom pri práci 
s robotom je predstavivosť a 
dobre vieme, že predstavi-
vosť nemá limity…

ANDREA GALKOVÁ
ZUZANA HANUSOVÁ

Ahoj, moje meno je Photon!    

V poslednom januárovom 
dni tohto roku sa životné-
ho jubilea 80 rokov dožila 
významná osobnosť náš-
ho mesta doc. Ing. Štefan 
Hronský, PhD.

Celý život venoval práci v 
poľnohospodárstve ako tech-
nický a riadiaci pracovník, 
pedagóg v strednom poľno-
hospodárskom školstve a pe-
dagogický a vedecký pracov-
ník na Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzite v Nitre, 
kde bol gestorom vyučova-
nia vinohradníctva a vinár-
stva. Riešil vedecké granty s 
problematikou vplyvu dlho-
dobých klimatických zmien 

na vinič hroznorodý v pod-
mienkach Slovenska a vplyv 
rezíduí na kvalitu hrozna a z 
neho vyrobeného vína. Dlhé 
roky pôsobil ako znalec v 
oblasti poľnohospodárstva 
a záhradníctva. Je autorom 
a spoluautorom stredoškol-
ských a vysokoškolských 
učebných textov, vedeckých 
a odborných publikácií.

Vo volebnom období 1998–
2002 pôsobil v poslaneckom 
zbore Mestského zastupiteľ-
stva v Seredi.

Jubilantovi želáme veľa 
šťastia, zdravia a spokojnosti 
v kruhu svojich najbližších.

MARTIN TOMČÁNYI 

Blahoželanie 
k životnému jubileu 
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Na dvadsať rokov zasvätil svoj 
život Niklovej hute v Seredi. 
Vyškolil sa za prevádzkového 
elektromontéra, bol majstrom 
odborného výcviku v podni-
kovom učilišti, vedúcim elek-
trovysokonapäťovej údržby a 
desať rokov pôsobil vo funkcii 
predsedu odborov. Po ukon-
čení prevádzky Niklovky v 
roku 1991 sa stal riaditeľom 
Domu kultúry Sereď. Dnes, už 
dôchodca, aktívne pôsobí ako 
člen Komisie kultúry a soci-
álnych vecí mesta a najmä, je 
vedúcim Denného centra pre 
seniorov a predseda ZO Jedno-
ty dôchodcov v Seredi.

Pán Jozef Valábek, rodený 
Seredčan, porozprával o živo-
te spojenom s Niklovou hutou 
Sereď.

Ako ovplyvňovala Niklovka 
život obyvateľov mesta 
Sereď?
Veľmi. Mala svoje učilište a 
strednú školu, vybudovala 
jasle, škôlky, vystavala celé 
sídlisko, seredský štadión, kul-
túrny dom, poskytovala svojim 
zamestnancom nadštandard-
né benefity v porovnaní s iný-
mi podnikmi tej doby. 

Nebáli ste sa pracovať v 
NHS?
Všeobecne, každý, kto sa išiel 
zamestnať do Niklovky, vedel, 
že ide do rizikového prostredia. 
To sa netajilo. Preto sme všetci 
povinne raz ročne absolvova-
li takzvané štítkovanie. Bol to 
röntgen pľúc v pojazdnom au-
tobuse. Riziká mnohí zamest-
nanci zároveň veľmi podceňo-
vali. Respirátory boli povinné 
na niektorých prevádzkach 
kvôli splodinám na elektrolý-

ze, prachu alebo občasným vý-
ronom čpavku. Niektorí dob-
rovoľne ignorovali ochranné 
pomôcky, či fajčili na prevádz-
ke. Dnes v podnikoch takého 
fungovanie neexistuje, proste 
by ste dostali výpoveď.

K Niklovke vraj patrilo 
zdravotnícke zariadenie. Ako 
fungovalo?
Áno, vľavo pred vstupom do 
fabriky bolo celé zdravotné 
stredisko, dnes v týchto bu-
dovách sídli súkromná firma. 
Mali sme tu závodného lekára, 
zubára aj zubného technika, 
gynekológiu, biochemické la-
boratóriá, sanitky s nonstop 
zdravotnou službou a každo-
ročne sme tu absolvovali kar-
diovaskulárnu aj onkologickú 
prehliadku.

Mali zamestnanci špeciálny 
ochranný odev?
Obyčajné montérky, prípade 
bezpečnostné kožené zástery, 
okuliare a respirátory v ťažších 
prevádzkach, napríklad v čpav-
kovom hospodárstve. V luhov-
ni sa nosili špeciálne masky.

Bola práca v rizikovom 
prostredí nejako extra 

odmenená?
Benefity boli predovšetkým 
rekreačné. Podnik mal tri re-
kreačné strediská: v Trenčian-
skych Tepliciach, na Duchon-
ke a v Jarabej. V porovnaní s 
inými okolitými podnikmi 
sme mali z tohto hľadiska 
omnoho lepšie podmienky na 
relax mimo mesta a oddych s 
rodinou. Za pár korún sme tiež 
mohli ísť k moru. V ťažších pre-
vádzkach boli ozdravné pobyty 
takmer povinné.

Čo sa vtedy hovorilo, že sa 
urobí s hlušinou? Malo to tu 
ostať navždy?
Halda sa riešila od samotné-
ho vzniku Niklovky. Filozofiou 
štátu bolo, že bude len dočas-
ná, bude postupne spracovaná 
a druhotne využitá. Prebiehal 
aj výskum, ktorý pracoval vy-
slovene na tejto úlohe. Viace-
ro vecí sa podarilo vymyslieť 
a dať dohromady informácie, 
ale bohužiaľ, nič z toho sa ne-
realizovalo. Riešením sa javila 
peletizácia, čo by znamena-
lo dať všetok polymetalický 
prach do pevných peliet, čím 
by bol izolovaný a čakal hotový 
a neškodný na ďalšie využitie. 
Problém bol však, kto a kde to 
ďalej spracuje a štát vtedy do 
tohto spracovania vôbec ne-
investoval. Experimentálne 
sa potom z peliet vyrábal kov, 
lenže mal veľké množstvo ne-
žiadúcich prímesí, takže bol 
nevyužiteľný pre tú dobu.

Dodnes Seredčania 
záhradkárčia na políčkach 
v okolí bývalej Niklovky. 
Ako vnímate podmienky 
takéhoto pestovania 
zeleniny dnes a ako to bolo 
vnímané kedysi?
Neviem posúdiť, do akej mie-
ry boli pravdivé informácie o 
vode, pôde a vzduchu v okolí 
Niklovky, ktoré sme vtedy od 
štátu dostávali. Nikdy nám 
nikto nezakazoval pestovať 
a zberať tu úrodu. Aj riaditeľ 
Niklovky mal rovnakú záhrad-
ku v tejto lokalite a rovnako aj 
on pestoval a spolu s rodinou 
užíval úrodu tak ako my ostat-
ní. Nikto ani nerozmýšľal nad 
tým, že by prostredie mohlo 
byť škodlivé. Úrodu sme mali 
vždy krásnu, nikomu nič nebo-
lo. Avšak toto hodnotím laicky, 
žiaden výskum zameraný vy-
slovene na kvalitu plodín a ich 
vplyv na naše zdravie sa nikdy 
neuskutočnil, respektíve nebol 
verejnosti prezentovaný. Dnes 
sa už záhradkárči evidentne na 
menšej časti pôdy. 

Keď sa povie Niklovka Sereď, 
čo vám ako prvé preletí 
mysľou?
Rodičia mi v detstve hovorili: 
„Drž sa, synak, fabriky, kde je 
veľký komín. Dá ti záruku, že 
tam budeš zamestnaný celý ži-
vot.“ Tak som sa v takej fabrike 
zamestnal. Ale napokon som 

svoju elektrikársku aj majster-
skú robotu robil skutočne rád. 
Rád si spomínam na učňovské 
akadémie, ktoré boli ukážkou 
šikovnosti a zručnosti našich 
žiakov.

Kde sídlila niklovácka 
stredná škola?
Priamo v seredskom kaštieli, 
ktorý nám dnes tak smutne 
chátra. Vchádzalo sa do nej 
naľavo od bastiónu. Podnik 
si tu vychovával vlastných 
elektrikárov, zámočníkov, pre-
vádzkových elektrotechnikov, 
mechanikov meracích prístro-
jov. V areáli huty boli potom 
prevádzkové dielne, kde si učni 
vykonávali prax. Vlastne to 
bolo dnešné duálne vzdeláva-
nie, ktoré bolo realizované na 
vysokej úrovni. Každá fabrika 
investovala do svojich učilíšť 
veľké prostriedky. Fungova-
la tu dokonca aj priemyselná 
škola pre pracujúcich, kde si 
dospelí mohli večerne doro-
biť školu v takých profesiách, 
v akých Niklovka potrebovala 
nových hutníkov.

Pre zamestnancov 
postavili celé sídlisko aj s 
infraštruktúrou. Ako sa tam 
dnes žije?
Myslím, že toto sídlisko na 
Fándlyho ulici je dodnes vy-
hľadávanou lokalitou v rámci 
mesta, má svoje čaro a atmo-
sféru. Aj ja bývam v jednom z 
niklováckych bytov. Neopustil 
som toto sídlisko dodnes, pre-
tože sa nám tu žije kvalitne. Je 
tu veľa zelene, vzduchu, je nám 
tu útulne.

Aké spomienky máte na 
Fándlyho sídlisko?
Mali sme to blízko do práce. 
Podnik sa patrične staral. Čo-
koľvek sa nám pokazilo, stači-
lo zavolať na opravy a údržby 
a poruchu vám prišli odstrá-
niť. Takto vám prišli vymeniť 
prasknutý radiátor, plynový 
sporák či opotrebovanú ku-
chynskú linku takmer za-
darmo. Kedysi tu fungoval aj 
obchod, dnes sú už z neho sú-
kromné byty. Slúžil širokému 
okoliu, v blízkosti vtedy neboli 
žiadne iné obchody. Mali sme 
aj vlastné jasličky a škôlku, 
dnešná Fándlyho škôlka, a keď 
nepostačovali kapacity, Nik-
lovka vybudovala ďalšiu škôl-
ku na Murgašovej ulici. Zaují-
mavosťou boli aj viaceré verej-
ne prístupné studne, z ktorých 
vodu sme mohli čerpať všetci a 
tešili sa z nich najmä deti po-
čas leta. Keby tá Niklova huta, 
ktorá je dnes tak hanená kvôli 
environmentálnym škodám, 
nebola fungovala, dodnes by 
mala Sereď možno osem tisíc 
obyvateľov. Nemala by ani zá-
kladné prvky toho, čo má mať 
mesto. Nehovorím, že nespôso-
bila ujmy na životnom prostre-
dí, to je fakt. 
 ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Čo s haldou? riešením sa 
javila jej peletizácia, spomína 
jozef Valábek z Niklovky

Od pondelka 8. februára sú 
opäť otvorené záhradkár-
ske predajne. Mnohí si iste 
kládli otázku, či práve ten-
to typ obchodu je potreb-
né otvárať medzi prvými. 
Záhradkári ale vedia svo-
je. Február je totiž mesiac, 
kedy sa začína príprava 
na jar. Keď premeškáte to 
správne obdobie, tak sa 
môže stať, že prídete o mož-
nosť vypestovať si vlastnú 
úrodu.

Aj záhradníctva v Seredi 
otvorili svoje predajne. Ľu-
dia v prvý deň nakupovali 
hnojivá, chemikálie, ale 
najmä semená.

Skúsený záhradkár Mi-
chal Kupčík vlastní záhrad-
ku v záhradkárskej osade 
v Čepeni. Počas sezóny tu 
trávi celé dni, v zimných 
mesiacoch si chodí záhrad-
ku skontrolovať minimálne 
dvakrát do týždňa. Práca s 
pôdou a rastlinami ho veľ-
mi baví a odmenou je mu 
vždy bohatá a kvalitná úro-
da. Ako nám povedal, práce 
na záhradke naozaj začí-
najú už vo februári:  „Prvá 

zelenina ako šalát, reďkov-
ka, kaleráb, zeler, rajčina a 
paprika sa môže do mini 
parenísk či vyhrievaných 
skleníkov vysievať už kon-
com februára.

Aj niektoré letničky, s 
ktorými si budeme chcieť 
neskôr skrášliť balkóny či 
terasy, sa predpestovávajú 
už vo februári. V mini pare-
niskách si môžete aj doma 
predpestovať napríklad muš-
káty alebo begónie.

Vo februári môžeme aj hno-
jiť. Za priaznivého počasia za-
pracujeme do pôdy organické, 
vápenaté, fosforečné a dra-
selné hnojivá pre všetky zá-
hradné plodiny. V tomto me-
siaci už pomaly aj striháme, 
prerezávame a omladzujeme 
ovocné stromy. V podstate od 
februára je na záhradke stále 
čo robiť,“ vysvetlil nám prácu 
záhradkára Michal.

V marci začína jar. Dúfaj-
me, že bude teplá a slnečná. 
Prebúdzajúca príroda nám 
možno dodá trošku pozitív-
nej energie, ktorú tak veľmi 
potrebujeme.

                               IVETA TÓTHOVÁ

Seredskí záhradkári 
sa potešili otvoreniu 
záhradkárskych predajní

Už tridsaťšesť rokov pomáha 
Ženijný prápor v Seredi klien-
tom z Domova sociálnych 
služieb pre deti a dospelých v 
Šoporni–Štrkovci. Okrem orga-
nizovania podujatí, ako je na-
príklad Zlatá rybka, podporujú 
domov aj materiálne.

Formou dobrovoľnej zbierky 
klientom prispeli seredskí že-
nisti aj tento rok sumou viac 
ako 680 eurami. Nazbieranú 
sumu prevzala riaditeľka Má-
ria Tóthová a podľa jej slov táto 
finančná pomoc bude určená 
najmä na nákup športových 
potrieb, pomôcok na terapiu a 
skvalitnenie života všetkých 
klientov domova.   Ako voja-
ci hovoria:  „Úprimná radosť 
klientov, vzájomné dlhoročné 

priateľstvá, pomoc a podpora 
napĺňa myšlienku tohto pro-
jektu, ktorou je výchova vojsk o 
hodnotách v ľudskom živote.“

Riaditeľka DSS Mária Tótho-
vá vyjadrila vojakom poďako-
vanie so slovami: „Páni vojaci, 
vaša pomocná ruka, chlapské 
objatie so slzou v oku, kama-
rátstvo a záujem sú pre našich 
chalanov nenahraditeľné. Za 
tie roky sa pri vás, PÁNI VOJA-
CI, naši chalani naučili, že aj 
silní muži plačú, že aj bez veľ-
kých slov sa dá spoľahnúť na 
ČLOVEKA, že nikto nie je cudzí, 
aj keď sa nepoznáme po mene. 
MOJI, NAŠI chlapci vám, VÁŽE-
NÍ PÁNI VOJACI, dôverujú a my 
s nimi. ĎAKUJEME!“

IVETA TÓTHOVÁ

Seredskí ženisti pomohli Domovu 
sociálnych služieb v Štrkovci 
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Februárového rokovania Mest-
ského zastupiteľstva sa zúčast-
nilo 16 poslancov. Štyria poslan-
ci sa ospravedlnili: Mgr. Tomáš 
Karmažín, MUDr. Miroslav 
Bucha a  nový poslanec JUDr. 
PhDr. Marek Tóth. Na rokovanie 
oproti zverejnenej pozvánke 
boli doplnené nasledovné body: 
bod č. 11 – spolufinancovanie 
projektu „Výmena športového 
povrchu vrátane podkladových 
vrstiev na atletickej dráhe ZŠ 
Fándlyho“, bod č. 14: Delegova-
nie zástupcu zriaďovateľa do 
rady školy, bod č. 15: Voľba prí-
sediacich pre Okresný súd Ga-
lanta a  na návrh poslanca Ing. 
arch. Kráľa a bod č. 13D3: Vecné 
bremeno – firma REBOD SK a.s.

Na úvod rokovania zloži-
la sľub nová poslankyňa Mgr. 
Marta Némethová, ktorá na-
stúpila na zaniknutý mandát 
po zosnulom poslancovi Mila-
novi Buchovi. Nový poslanec 
JUDr. PhDr. Marek Tóth, ktorý 
dňa 15.2.2021 prijal uvoľnený 
mandát po poslancovi PhDr. 
Michalovi Hanusovi sľub ne-
skladal, nakoľko sa z rokovania 
zastupiteľstva ospravedlnil. 
Sľub zloží na najbližšom mest-
skom zastupiteľstve, ktorého 
sa zúčastní. PhDr. M. Hanusovi 
zanikol mandát zo zákona z dô-
vodu, že sa počas jedného roka 
nezúčastnil ani raz na zasadnu-
tiach mestského zastupiteľstva.  
Po slávnostnej ceremónii sľubu 
nového poslanca nasledovala 
informatívna správa primátora 
a interpelácie poslancov.

Na februárovom rokovaní po-
slanci rozhodli, schválili alebo 
zobrali na vedomie: 

- Správu hlavnej kontrolórky 
o kontrole plnenia uznesení bez 
pripomienok. 

- Správu z  vykonanej kon-
troly dodržiavania zákonnosti 
pri vybavovaní sťažností a  pe-
tícií fyzických a  právnických 
osôb podaných  na mesto Sereď 
v  roku 2020. Predmetom kon-
troly bolo 11 sťažností a podaní 
označených ako sťažnosť a 2 pe-
tície. Výsledky vykonanej kon-
troly nemajú negatívny dosah 

na verejné finančné prostried-
ky. 

- Správu o výsledku kontroly 
plnenia prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov a  ich 
príčin zistených pri vykona-
ných kontrolách v  roku 2019 
a 2020.  Hlavná kontrolórka Mgr. 
Horváthová konštatovala, že 
neprišlo k  splneniu prijatých 
opatrení, ktoré vyplynuli z kon-
troly odmeňovania zástupcu 
primátora mesta. Opakovane 
odporúčala zabezpečiť splnenie 
prijatých opatrení na odstráne-
nie nedostatkov. 

- Správu o  kontrolnej  čin-
nosti a  o  ostatných činnos-
tiach hlavnej kontrolórky mes-
ta vyplývajúcich zo zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov za 
rok 2020. 

- Informatívnu správu o čin-
nosti Mestskej polície Sereď za 
rok 2020 bez pripomienok.

- VZN mesta Sereď č. 1/2021, 
ktorým sa mení VZN mesta 
Sereď č. 1/2015 o  financova-
ní základnej umeleckej školy, 
materských škôl a  školských 
zariadení zriadených v  meste 
Sereď v  znení neskorších na-
riadení. Predmetom zmeny 
VZN bola zmena výšky finanč-
ných príspevkov na prevádzku 
a  mzdy v  školách a  školských 
zariadeniach na základe aktu-
álnej výšky podielových daní. 
Poslanci schválili aj príspevok 
vo výške 80 € na rok 2021  na 1 
dieťa, žiaka prijatého do centra 
voľného času (CVČ) s  trvalým 
pobytom v meste Sereď od 5 do 
15 rokov, ktoré navštevuje CVČ 
v inom meste, obci a ktoré o to 
požiadajú.

- VZN mesta Sereď č. 2/2021, 
ktorým sa mení a  dopĺňa VZN 
mesta Sereď č. 7/2017 o  nakla-
daní s  komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpad-
mi. Z dôvodu zefektívnenia sys-
tému naskladania s  komunál-
nymi odpadmi bol schválený 
zvoz 110 l vriec na zmesový ko-
munálny odpad pre právnické 
osoby 1x za mesiac, zber skla 
a  jedlých olejov a  tukov od ro-

dinných domov 1x za mesiac 
a zber konárov 1x za 14 dní.

- Zmenu Rokovacieho poriad-
ku MsZ a Rokovacieho poriadku 
komisií pri MsZ, ktorá spočíva-
la najmä v  tom, že stanoviská 
Legislatívno-právnej komisie, 
ktoré sú prijaté 2 dni pred ro-
kovaním MsZ budú zasielané 
poslancom elektronicky najne-
skôr v nasledujúci deň po prijatí 
stanoviska. Na základe prija-
tých procedurálnych návrhov 
Ing. Fačkovcovej nemôže byť 
členom komisií zamestnanec 
mesta a  mestom zriadených 
a založených spoločností a z ro-
kovania komisie sa zabezpečí 
online prenos v  prípade, ak je 
z  rokovania komisie vylúčená 
verejnosť z  dôvodu mimoriad-
nych situácií (zákaz vychádza-
nia, pandémia a pod.)

- Informatívnu správu o  prí-
prave a  realizácii projektov. 
Projektový manažér Ing. Bíro 
informoval o  niektorých reali-
zovaných projektoch: regene-
rácia vnútrobloku na sídlisku 
D. Štúra, rozšírenie MŠ D. Štú-
ra, oddychová zóna Mlynárska 
s trhoviskom a parkovaním, ob-
nova dopravného značenia, vy-
budovanie parkoviska na Vinár-
skej a na Železničnej ul., replika 
sochy legionára pred MsÚ.  Pro-
jekt na podporu opatrovateľskej 
služby po 26 mesiacoch končí vo 
februári 2021 a čakáme na novú 
výzvu. 

- Spolufinancovanie projektu 
„Výmena športového povrchu 
vrátane podkladových vrstiev 
na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho 
v  Seredi“ vo výške 107  937,20 €, 
kde mesto plánuje okrem at-
letickej dráhy vybudovanie aj 
športoviska na skok do výšky, či 
vrh guľou. 

- Dotácie na rok 2021 v zmys-
le VZN č. 30/2016 o poskytovaní 
dotácií z  rozpočtu mesta Sereď 
v  znení neskorších nariade-
ní pre príjemcov dotácií nad 
10 000 € za kalendárny rok:

• OZ Športový klub futbalu 
v oblasti športu 54 599 € a v ob-
lasti mládeže 2 675 €

• Športový klub futbalu Sereď 

a.s. v oblasti športu 45 350 €
• Asociácia športových klu-

bov Sereď v oblasti športu 43 500  
€ a v oblasti mládeže  2 013 €

• Hádzanársky klub Slávia 
Sereď v  oblasti športu 38  350 € 
a v oblasti mládeže 2 763 €

• Športový klub Ice Players 
Sereď v oblasti športu 10 875 €

• Taekwon Do klub ITF Hong 
Ryong Sereď v  oblasti športu 
12 631 €

• Slovenský skauting, 82. zbor 
Polaris Sereď v  oblasti mládeže 
10 962 €.

- Poskytnutie účelovej dotá-
cie spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o. vo výške 487  950 € 
na rekonštrukciu a  prestavbu 
futbalového štadióna v  Seredi. 
Finančné prostriedky budú na 
základe prijatého uznesenia 
presunuté z rozpočtu mesta Se-
reď do rozpočtu SMS s.r.o.

- I. zmenu rozpočtu mesta Se-
reď na rok 2021, predmetom kto-
rej bola najmä úprava finanč-
ných prostriedkov na vzdeláva-
nie na základe prepočtu výšky 
podielových daní, investičné 
akcie v  rozpočte mesta, ktoré 
boli presunuté do rozpočtov 
škôl a výdavky na zber kuchyn-
ského odpadu. 

- Zámer nájmu pozemku na 
Dolnočepeňskej ul.  o výmere 10 
m2  manželom Maronovým.

- Zámer prevodu pozemku na 
ul. M.R.Štefánika vo výmere 260 
m2 a zámer nájmu časti pozem-
ku na Vinárskej ul. vo výmere 
310 m2 spoločnosti Hubert J.E. 
s.r.o. Sereď z  dôvodu rozšírenia 
a  modernizácie výrobných ka-
pacít spoločnosti a  vybudova-
nie parkoviska.  

- Zámer prevodu pozemku 
z  dôvodu usporiadania dlho-
dobého užívania na ul. Tehelná 
vo výmere cca 35 m2 Pavlovi Jo-
bekovi.

- Zámer prevodu pozemku na 
Hornomajerskej ul. vo výmere 
cca 30 m2 M. Viskupovi poslanci 
neschválili.

- Prevod pozemku vo výmere 
223 m2 na ul. Ľ.Podjavorinskej 
z  dôvodu dlhodobého užívania 
ako súčasť rodinného domu žia-

dateľovi E. Stehelovi za cenu 28 
€/m2. 

- Prevod pozemku vo výme-
re 747 m2 na ul. Trnavská cesta 
z  dôvodu dlhodobého užívania 
ako dvor pri rodinnom dome 
žiadateľovi P. Lakatošovi za cenu 
28 €/m2. Na základe procedurál-
neho návrhu Ing. Horvátha sa 
do kúpnej zmluvy zapracuje po-
vinnosť kupujúceho v  prípade 
zamýšľaného následného pre-
daja pozemku, ponúknuť predaj 
pozemku prednostne mestu za 
cenu 28 €/m2, po dobu 10 rokov 
od súčasného prevodu majetku. 

- Zriadenie vecného breme-
na z  dôvodu uloženia inžinier-
skych sietí na pozemkoch mes-
ta na Cukrovarskej ul. žiadateľo-
vi B. Bokorovi v prospech správ-
cu inžinierskych sietí za cenu 
určenú znaleckým posudkom.

- Zriadenie vecného bre-
mena z dôvodu uloženia inži-
nierskych sietí na pozemkoch 
mesta na Hornomajerskej ul. 
žiadateľovi M. Viskupovi v pro-
spech správcov inžinierskych 
sietí za cenu určenú znaleckým 
posudkom.

- Zriadenie vecného breme-
na z  dôvodu výstavby cestnej 
komunikácie na pozemkoch 
mesta v  priemyselnom parku 
žiadateľovi spoločnosti REBOD 
SK a.s. Nová Dedinka.

- Upustenie od úhrady ná-
jomného vo výške 50 % I. Forro-
vej DREAMBODY počas povin-
ného uzatvorenia prevádzky 
športovej haly „Relax“ z dôvo-
du mimoriadnej situácie spô-
sobenej nákazou COVID-19 od 
15.10.2020 do skončenia tohto 
sťaženého obdobia. 

- Povolenie splátok dlhu  
spoločnosti TEKADEX, s.r.o. 
Chynorany vo výške 36 172,47 €, 
za splnenia týchto podmienok:

- dlžník písomne uzná svoj 
dlh čo do dôvodu a výšky, splá-
canie dlhu bude v  pravidel-
ných mesačných splátkach 
– maximálny počet je 18, začia-
tok splácania dlhu je mesiac 
február 2021, v  prípade nedo-
držania splátkového kalendára 
alebo výšky niektorej splátky 

je splatný celý dlh, poskytnutie 
ručenia dlžníkom. 

- Poslanci schválili dva pro-
cedurálne návrhy, ktoré na-
vrhli komisie – finančná a ma-
jetková a  legislatívno-právna. 
Návrhy predložila  JUDr. Čer-
veňová. Prvý návrh:  do dlhu 
započítať všetky pohľadávky, 
ktoré má mesto ku dňu pod-
pisu  dohody o splátkach  voči 
spoločnosti. Druhý návrh: do-
plniť do dohody o splátkach, že 
zmenka bude avalovaná spo-
ločníkmi, ktorými sú konateľ 
a  spoločnosť BOPAL a ďalšie 
zabezpečenie, a  to vystavenie 
a  predloženie exekučnej zá-
pisnice - súhlas s  vykonateľ-
nosťou podľa § 45 exekučného 
poriadku.

- Informáciu o  súčasnom 
stave na pozemkoch v lokalite 
Malý háj a  požiadali primáto-
ra mesta, aby vyzval nájomcu 
na odvoz plastového odpadu 
do 31.5.2021. Po vydaní povole-
ní k  činnosti je potrebné, aby 
nájomca opätovne požiadal 
o  udelenie súhlasu na usklad-
nenie množstva plastového 
odpadu v  rozsahu dvojtýžden-
nej produkcie.

- Požiadavku prof. JUDr. Du-
láka o  vyjadrenie mesta, že 
nemá výhradu k vzniku vlast-
níckeho práva vydržaním par-
ciel vedených na LV v katastri 
Horný Čepeň v celkovej výme-
re 847 m2 poslanci neschválili. 

- Delegovanie zástupcu zria-
ďovateľa –poslankyňu Mgr. 
Martu Némethovú - do Rady 
školy pri MŠ D. Štúra Sereď.

- Prísediacich pre Okresný 
súd Galanta na obdobie rokov 
2021 – 2025: Mgr. Máriu Ozimy-
ovú a Bc. Petra Saba. 

Podrobnejšie informácie 
o priebehu rokovania, materiály 
na rokovanie, kompletnú infor-
matívnu správu o činnosti úra-
du, ako aj uznesenia a zápisnicu 
z  rokovania, účasť poslancov 
na rokovaní a ich hlasovanie si 
môžete pozrieť na internetovej 
stránke mesta: https://www.se-
red.sk/s284_zastupitelstva 

SILVIA ADAMČÍKOVA

Od februára sa môžete svojich 
bioodpadov z kuchyne zbavovať 
ekologickejšie. V 28 kontajnero-
vých stojiskách na seredských 
sídliskách pribudli za týmto úče-
lom nové hnedé nádoby. Obyva-
telia rodinných domov si na ne 
ešte chvíľu musia počkať.

Zberné nádoby na kuchynské 
odpady musia byť k dispozícií 
občanom nielen v našom mes-
te, ale vo všetkých slovenských 
obciach. Rozhodlo o tom Minis-
terstvo životného prostredia SR. 
Kuchynský bioodpad pritom 
tvorí až 40 percent obsahu ko-
munálneho odpadu, ktorý končí 
na skládkach odpadov a postup-
ne sa z neho uvoľňuje škodlivý 
skleníkový plyn biometán. Vy-
selektovaním bioodpadu z čier-
nych nádob znížime náklady 
na odvoz komunálneho odpadu, 
zvýšime podiel triedeného zbe-
ru a mieru recyklácie.

Dajte si na linku kýblik
Ako doma začať? Na biologické 
odpady z kuchyne si zabezpečte 
obyčajné vedierko, ideálne aj s 
vrchnákom. Nemusíte kupovať 

nové, možno postačí také, ktoré 
už doma dávno máte.

Odkladajte si v priebehu dňa 
všetky ohryzky z jabĺk, šupky 
zemiakov, zbytky ryže z taniera, 
pokazenú polievku, spadnutý 
krajec chleba, škrupiny z vají-
čok, aj kosti z obeda.

Večer sa s nazberanými bio-
odpadmi prejdite k najbližšie-
mu zbernému miestu a vedierko 
jednoducho vysypte. V hnedej 
nádobe nesmú skončiť žiadne 
papierové ani plastové tašky ani 
sklené poháre.

Čo patrí do hnedých nádob?
Tuhé a tekuté zvyšky, omáč-

ky, potraviny po záruke, staré 
zaváraniny, odpad z čistenia po-
travín a pokazené ovocie, zele-
nina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, 
chlieb, pečivo, káva, čaj, kosti. 
Proste všetok odpad z kuchyne 
rastlinného aj živočíšneho pô-
vodu. Patrí sem aj odpad z do-
mácich rastlín, alebo napríklad 
aj chumáče z kefy na vlasy.

Čo do nich nepatrí?
Papier, umelé hmoty, lepenka, 
zelený odpad zo záhrady, trus 

domácich zvierat, obsah vysá-
vača, cigarety. Niektoré odbera-
teľské spoločnosti nespracúva-
jú odpady živočíšneho pôvodu, 
avšak táto spolupracujúca s 
mestom Sereď ich spracovať do-
káže.

Ako udržiavať vedierko čisté?
Ani kompostovateľné, ani žiad-
ne iné sáčiky propagované ako 
ekologické a rozložiteľné, nepat-
ria do hnedých nádob. Pre lepšiu 
hygienu si na spodok vedierka 
môžete vložiť kúsok novinové-
ho papiera, ktorý môžete spolu 
s kuchynským odpadom vysy-
pať priamo do hnedej zbernej 
nádoby. Vedierko si následne 
doma jednoducho opláchnite, 
ideálne horúcou vodou a opäť 
napĺňajte zbytkami z kuchyne. 
Hnedé zberné nádoby udržiava 
v čistom a hygienickom stave 
dodávateľská spoločnosť.

Kde vznikli nové zberné 
miesta?
Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 
4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Gar-
biarska 51/57 (č. 9), Novomestská 

43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), 
Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cuk-
rovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 
745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), 
Fándlyho 755/23 (č. 31), D.Štúra 
761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. 
Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 
758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), 
D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 
2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 
(č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), 
Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), 
Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), 
Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. 
Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornoma-
jerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 
1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 
86), Kukučínová (č. 91), Kukučí-
nová (č. 93).

Ak ste si svoje kontajnerové 
stojisko v zozname nenašli, pou-
žite to najbližšie k vášmu domo-
vu. Nové zberné miesta budú v 
meste pribúdať postupne.

Oddelenie životného prostre-
dia mesta zároveň žiada občanov, 
aby boli trpezliví a nepremiest-
ňovali svojvoľne umiestnené 
nádoby. Zberovej spoločnosti tak 
totiž vzniká pri zvoze problém a 
musí ich hľadať.

Združené zberné miesta pri 
domoch
V priebehu tohto roka pribudnú 
nádoby aj k rodinným domom 
v Seredi. „Rodinné domy vďaka 
vlastným kompostérom a skrmo-
vaním zbytkov úžitkovými zvie-
ratami, produkujú menšie obje-
my kuchynských odpadov. Z toho 
pravdepodobne vyplynú akési 
združené zberné miesta na ná-
doby pre viaceré domy či ulice,“ 
vysvetlila Zuzana Vohláriková, 
vedúca oddelenia životného pro-
stredia v Seredi a upozornila, že 
mestský úrad bude svojich obča-
nov informovať o nových stojis-
kách prostredníctvom online aj 
tlačených Seredských noviniek.

Navyšovanie poplatkov bude 
o rok
So zberom kuchynských odpadov 
a ich ekologickým zhodnoco-
vaním však súvisí aj navýšenie 
nákladov na túto službu. Rýchle 
zavedenie tejto povinnosti samo-
správam zo strany Ministerstva 
životného prostredia SR kritizu-
jú obce, aj Združenie miest a obcí 
Slovenska. ZMOS pritom očakáva 

väčšiu súčinnosť a spoluprácu 
od štátu. „Najväčší problém je, že 
triedenie kuchynského odpadu 
zvýši náklady. Zvýšia sa vstupné 
náklady na nádoby, zber a zvoz 
kuchynského odpadu, taktiež 
si zber vyžaduje náročnú logis-
tiku,“ vysvetlil Michal Kaliňák, 
hovorca ZMOSu. Zvyšovanie 
poplatkov v tejto súvislosti si 
nás počká v januári 2022, keďže 
náklady sa budú prepočítavať 
spätne.

Vymeňte odpady za čerstvé 
potraviny
Najprirodzenejším spôsobom 
zhodnocovania odpadov z ku-
chyne pritom vždy boli, sú a aj 
budú hospodárske zvieratá, uži-
točný hmyz, červy a samozrej-
me kompostoviská v záhradách 
rodinných domov. Ak máte takú 
možnosť, ponúknite svoje pomy-
je a zbytky jedál tam, kde chova-
jú sliepky, prasatá, zajace, či kozy. 
Ako protihodnotu sa tak možno 
dostanete k domácim vajíčkam, 
alebo iným čerstvým potravi-
nám z domácej produkcie.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2021

Živočíšne aj rastlinné zbytky z kuchyne už odovzdáte do hnedých nádob



seredské novinky 7

OCHrANA ŽIVOTNÉHO PrOSTrEDIA - ZÁMErY, PrÍPrAVA, OPATrENIA

Mesto Sereď v decembri pod-
písalo zmluvu s novou spoloč-
nosťou, ktorá sa bude starať o 
uloženie a spracovanie biolo-
gických odpadov mesta. O víťa-
zovi súťaže rozhodla výberová 
komisia.

Nakoľko predchádzajúca 
spoločnosť Tekadex, s.r.o., kto-
rá na prenajatých mestských 
pozemkoch na Malom Háji 
hospodárila s naším bioodpa-
dom, vypovedala v  septembri 
po siedmich rokoch zmluvu 
uzatvorenú pôvodne na 32 ro-
kov, muselo mesto zareagovať 
vyhlásením súťaže na nového 
spracovávateľa týchto odpa-
dov. Zámer aj podmienky tej-
to Obchodnej verejnej súťaže 
schválili mestskí poslanci na 
mimoriadnom zastupiteľ-
stve v októbri minulého roka. 
Predmetom OVS bol nájom 
nehnuteľnosti mesta za úče-
lom dočasného uloženia a 
spracovania biologicky rozlo-
žiteľného odpadu, ktorý vzniká 
napríklad pri kosení verejných 
priestranstiev.

Prvá súťaž bez víťaza
Do súťaže sa prihlásil jediný 
záujemca, spoločnosť Green-
Con Recycling, s.r.o., ktorej ko-
nateľom je podnikateľ Tomáš 
Krošlák. „Aj napriek tomu, že 
spoločnosť splnila všetky pod-
mienky súťaže, sa výberová 
komisia rozhodla ukončiť túto 
OVS bez víťaza. Nemali sme v 
rukách výsledky zo Slovenskej 
inšpekcie životného prostre-
dia, ktorý na našich pozem-
koch vykonala inšpekciu a bez 
nej sme nechceli v tej chvíli 
rozhodnúť. Máme podozrenie, 
že predchádzajúca spoločnosť, 
ktorej konateľom bol taktiež 
pán Krošlák, nedodržiavala 
nájomnú zmluvu. Na mestské 
pozemky niekto navozil tony 
plastov,“ vysvetlil predseda vý-
berovej komisie, ktorá zasadla 
9. novembra, poslanec Dušan 
Irsák.

Kontroly na bioplynovej 
stanici
Kontroly na Malom Háji vy-
konala aj Komisia rozvoja a 
ŽP mesta v súčinnosti mesta 
a ďalších poslancov. Na mieste 
bolo okrem iného skonštatova-
né porušenie legislatívy ohľad-
ne skládkovania odpadov, po-
hyby v množstvách uložených 
plastov aj bioodpadov, dočasná 
nefunkčnosť bioplynovej sta-
nice, neoznámená prístavba 
zverenej budovy a montáž no-
vej linky na spracovanie plas-
tov. Konateľ spoločnosti Green-
Con Recycling, s.r.o., na mieste 
informoval o plánovanej tech-
nológií spracovania plastov 
spolu s bioodpadom, ktorej vý-
sledkom má byť ľahký a odolný 
materiál vo forme dosky, ktorý 
možno využiť napríklad v sta-
vebníctve alebo nábytkárstve.

Druhá súťaž a hľadanie 
možností
Na novembrovom zastupiteľ-
stve sa utvorila nová výberová 

komisia. V novom zložení a s 
novou predsedníčkou. Poslanci 
vtedy odobrili pôvodný zámer 
aj podmienky OVS. Výbero-
vá komisia si dala predbežne 
vypracovať finančnú správu 
ohľadne iných možností spra-
covania BRO, ako alternatívu, 
ak by komisia opäť nerozhodla. 
„Zaujímali nás aj iné možnosti 
zhodnocovania BRO. Boli nám 
predložené také alternatívy, 
ktoré by predstavovali navý-
šenie poplatkov za komunálny 
odpad na jedného obyvateľa 
mesta približne o 2,58 eur,“ 
vysvetlila Mária Fačkovcová, 
ktorá bola predsedníčkou v 
druhom kole OVS. V súvislos-
ti s aktuálnym navyšovaním 
poplatkov by celkové navýše-
nie predstavovalo približne 
asi o päť eur na osobu/rok viac 
oproti minulému roku. Dodala, 
že komisia si uvedomovala aj 
negatívne skúsenosti mesta s 
predchádzajúcim nájomcom 
pozemku, ktorý mal toho is-
tého konateľa ako do OVS pri-
hlásená spoločnosť. „K tomu 
sa pridala aj ním vytvorená 
nelegálna skládka plastového 
odpadu a nesplnené sľuby na 
jej odstránenie, nelegálne bu-
dovanie novej technologickej 
linky,“ vykreslila Mária Fač-
kovcová.

Do druhého kola sa opäť 
prihlásil jediný uchádzač, spo-
ločnosť GreenCon Recycling, 
s.r.o. Komisia hlasovaním zvo-
lila víťaza. „Uchádzač splnil 
všetky podmienky OVS, a tak 
nevznikol dôvod na to, aby bol 
zo súťaže vyradený, alebo aby 
nebol vybraný. Mala som za 
to, že v prípade jeho nevybra-
tia, bez dôkazov o jeho nekalej 
podnikateľskej činnosti, ktorá 
mu bola pripisovaná, by mohol 
podať podnet na súd pre oho-
váranie, poškodzovanie mena 
a v neposlednom rade o nedo-
držanie zákona 513/1991 Zb., § 
281 – Obchodná súťaž. Za vzne-
sené obvinenia bez dôkazov by 
mohol uchádzač označiť súťaž 
aj ako nekalú voči jeho osobe, 
za čo by mohlo požadovať ná-
hradu škody,“ vysvetlila Edita 
Červeňová, mestská poslanky-
ňa, členka výberovej komisie a 
zároveň predsedníčka Legisla-
tívno-právnej komisie pri MZ.

„Podľa platných zákonov SR 
ide o dve rôzne spoločnosti, 
avšak sú riadené tým istým 
konateľom, čo možno v realite 
vyvoláva dojem, že sa jedná o 
tú istú spoločnosť. Každá spo-
ločnosť však nesie zodpoved-
nosť sama za seba, a teda v prí-
pade porušovania zmluvných 
alebo zákonných povinností 
zodpovedá sama za seba,“ do-
plnila vedúca majetkového a 
právneho referátu mesta Da-
niela Vargová.

„Každý člen komisie mal 
možnosť hlasovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedo-
mia. Myslím si, že u každého sa 
zvádzal boj medzi morálnym 
aspektom a finančnou otázkou: 
čo je výhodnejšie a najlacnejšie 
pre mesto. Komisia prihliadala 

na hlavný účel tohto nájmu, a 
to, pre mesto dôležité a finanč-
ne najvýhodnejšie skladovanie 
a zhodnocovanie BRO. Rozhod-
nutie komisie treba akcepto-
vať. Mesto Sereď, pri akomkoľ-
vek porušení nájomnej zmluvy 
s vybratým uchádzačom, bude 
mať vždy možnosť nájomnú 
zmluvu kedykoľvek vypovedať. 
Tu sa už nebude môcť odvolá-
vať na rozhodnutie komisie,“ 
uzavrela Mária Fačkovcová.

Ponuka navyše: 
spracovávanie plastov
Okrem záujmu o spracova-
nie seredského BRO priniesol 
podnikateľ aj jeho nový pod-
nikateľský plán. Pozostával z 
toho, že chce na prenajatých 
mestských pozemkoch v are-
áli bioplynovej stanice na Ma-
lom Háji spracovávať dovezené 
plasty a s prídavkom nášho 
BRO z nich ekologickým spô-
sobom vyrábať nové materiály.

V zápisnici k tejto OVS je 
uvedené: „Na realizáciu pred-
loženého návrhu nad pôvodný 
účel nájmu, ktorý bol určený v 
podmienkach verejnej súťaže 
(dočasné uloženie a spracova-
nie biologicky rozložiteľných 
odpadov v súlade so zákonom 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov), si účastník súťaže 
bude musieť zabezpečiť všetky 
potrebné povolenia, vrátane 
zmien v územnom pláne mes-
ta.“

Skládkovanie plastov a ich 
spracovanie v tejto lokalite nie 
je v súlade s platným ÚP mesta, 
uviedlo svoje stanovisko odde-
lenia územného plánovania a 
stavebného poriadku v Seredi. 
O obstaraniach zmien a dopln-
kov ÚP rozhoduje mestské za-
stupiteľstvo.

Mesto právne vymáha 
nedoplatky Tekadexu
Pohľadávky mesta voči spo-
ločnosti Tekadex, s.r.o., ktoré 
vznikli z dôvodu porušovania 
zmluvných povinností uvede-
ných v nájomnej zmluve plat-
nej do 31. 12. 2020 sú v celkovej 
výške 34 773,27 eur. „Mesto Se-
reď bude postupovať tak ako 
voči iným neplatičom. Mesto 
písomne vyzvalo spoločnosť 
Tekadex, s.r.o., na úhradu po-
hľadávky mesta a keďže ne-
došlo k jej úhrade, mesto v 
najbližšej dobe podá žalobu na 
súd. Existuje aj možnosť, že sa 
mesto so spoločnosťou dohod-
ne na splátkovom kalendári. 
Na základe posledných infor-
mácií od konateľa spoločnosti 
Tekadex, s.r.o., má spoločnosť 
záujem dohodnúť sa mimo-
súdne,“ uzavrela Daniela Var-
gová.

Výsledky šetrenia Sloven-
skej inšpekcie životného pros-
tredia nie sú známe do dnešné-
ho dňa. Mesto Sereď vás bude 
informovať prostredníctvom 
Seredských noviniek o ďalšom 
vývoji tejto situácie.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Téma nelegálnej skládky 
plastov v katastri Serede re-
zonuje už od začiatku roka. 
Otvorený list na urýchle-
né riešenie tejto situácie či 
vypovedanie zmluvy a tiež 
na zabezpečenie protoko-
lu o odovzdaní a prevzatí 
nehnuteľnosti mesta zaslalo 
primátorovi spoločne desať 
poslancov. Primátor Martin 
Tomčányi na list odpovedal 
26. 1. 2021.

Koná inšpekcia
Primátor uviedol stanovisko 
Oľgy Príbelskej z Obvodného 
úradu ŽP v Galante. „Z hľadis-
ka zákona o odpadoch Mesto 
Sereď v predmetnej veci 
nemá kompetencie. Okres-
ný úrad Galanta poskytol v 
predmetnej veci súčinnosť 
Krajskému riaditeľstvu PZ v 
Trnave. Slovenská inšpekcia 
životného prostredia začala 
konanie ako prvá. Ak súčas-
ne začnú konanie dva alebo 
viaceré orgány štátnej správy 
odpadového hospodárstva a 
nedôjde medzi nimi k do-
hode, kto konanie dokončí, 
je na dokončenie konania 
príslušný najbližší spoločný 
orgán štátnej správy odpado-
vého hospodárstva vyššieho 
stupňa. Ak je však jedným 
z týchto orgánov inšpekcia, 
konanie dokončí inšpekcia,“ 
vysvetlila Príbelská a dopl-
nila, že OÚ Galanta vykonal 
obhliadku areálu piateho ok-
tóbra 2020 a poskytoval roz-
hodnutie Slovenskej inšpek-

cií životného prostredia.

Protokol, dlh aj 
nezrovnalosti
Starý nájomník a spracovateľ 
nášho bioodpadu, spoločnosť 
Tekadex, s.r.o., vypovedal mi-
nulý rok nájomnú zmluvu, a 
tak muselo mesto obstarať 
nového nájomníka a záro-
veň spracovateľa bioodpadu. 
Stala sa ním spoločnosť Gre-
enCon Recycling, s.r.o., ktorá 
má rovnakého konateľa ako 
predchádzajúca spoločnosť. 
Medzi nájomníkmi a nájom-
com sa musel podpísať pro-
tokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu nájmu.

Dodatočné protokolárne 
odovzdanie a prevzatie stav-
by sa kvôli karanténe konate-
ľa uskutočnilo až 15. januára, 
avšak GreenCon Recycling, 
s.r.o. vyhlásil, že predmet 
nájmu užíva od prvého janu-
ára tohto roka.

Protokol konštatuje sklád-
ku viacvrstvového plastu, 
ktorú rieši inšpekcia ŽP, aj 
čiernu prístavbu o rozlohe 60 
metrov štvorcových. Ohľad-
ne tej vykonal kontrolu Štát-
ny stavebný dohľad a vyzval 
spoločnosť na predloženie 
dokumentov súvisiacich s le-
galizáciou.

Staronový prenajímateľ 
uviedol, že mal za to, že sú-
hlas mesta so spracovaním 
plastov mal vydaný ešte v 
júli 2020, avšak predstavitelia 
mesta tvrdia, že tento súhlas 
bol vydaný iba na spraco-

vanie zbytkových odpadov, 
ktoré zostávajú zo vstupných 
surovín do bioplynovej stani-
ce (napríklad obaly z ovocia 
a zeleniny, vrecia, nerecyk-
lovateľné krabice a kartóny, 
nedotriedený zelený odpad). 
Tieto nezrovnalosti sa musia 
preveriť a čaká sa aj na vý-
sledky inšpekcie ŽP.

Spoločnosť má aktuálne 
dlžoby voči mestu vo výške 
36.172,47 eur a ich uhradenie 
bude predmetom rokovania 
najbližšieho zastupiteľstva. 
Konateľ spoločnosti Tomáš 
Krošlák však už oznámil, že 
dlh splatiť chce. V súvislosti 
s touto kauzou bol predvola-
ný aj na inšpekciu do Nitry a 
o výsledkoch šetrenia musí 
mesto bezodkladne informo-
vať.

Odpad už nepribudne
Zo stanoviska primátora vy-
plýva, že žiaden ďalší plasto-
vý odpad nepribudne a celú 
skládku GreenCon Recycling 
odstráni maximálne do šty-
roch mesiacov. Akýkoľvek 
ďalší prírastok plastového 
odpadu bude považovaný za 
porušenie nájomnej zmluvy.

„Mestská polícia Sereď 
bude každý týždeň prevero-
vať a fotodokumentovať stav 
skládky plastov,“ informoval 
náčelník mestskej polície Se-
reď Ladislav Fabo. Mesto tiež 
vopred rieši, čo v prípade, ak 
nebude nový nájomca schop-
ný odoberať náš bioodpad.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber biologicky rozložiteľného odpadu 
rastlinného pôvodu sa v roku 2021 začína pondelok 15. marca. 

Zber 120-litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa bude realizovať týž-
denne v súlade s rozvrhom zberu zmesového komunálneho odpadu podľa ulíc každý pondelok 
(1. časť mesta), resp. štvrtok (2. časť mesta). Zber čiernych vriec s biologicky rozložiteľným od-
padom bude prebiehať od 15. marca týždenne každý pondelok. Konáre zviazané vo zväzkoch sa 
začnú od rodinných domov zberať 16. marca s frekvenciou zberu 1x za 14 dní, t.j. každý nepár-
ny týždeň v utorok. Pre viac informácií či prípadné zmeny v kalendári zvozu sledujte webovú 
stránku mesta Sereď – www.sered.sk. ODDELENIE žIVOTNéHO PROSTREDIA MSÚ V SEREDI

Mesto vysúťažilo nového 
spracovateľa bioodpadov

ZBEr BIOlOGICKY rOZlOŽITEĽNÉHO 
ODPADU rASTlINNÉHO PôVODU

Poslanci žiadajú urgentné riešenie 
čiernej skládky. Primátor uviedol 
termín jej odstránenia
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Rekonštrukcia  Vážskej ulice 
v hodnote 75 743,26 €

Rekonštrukcia chodníka na Legionárskej ulici 
v hodnote  8 895,51 €

Na Bratislavskej ulici pribudlo sedem nových stĺpov 
verejného osvetlenia a rozvádzač 

v  celkovej hodnote 8109,20 €

Toalety v amfiteátri    
v hodnote 55 260,07  €

Rekonštrukcia chodníka v mestskom parku 
v hodnote 12 798,21 €

 Jedenásť  lámp  na ihlanových stožiaroch  
 v hodnote  20 374,08 € rozšírilo  osvetlenie v parku 

na chodníku od vrátnice po vchod do amfiteátra

Odizolovanie základov stavebného úradu 
vyžiadalo investíciu 46 198,16 €

Nový povrch chodníka na Obežnej ulici v dĺžke 180 m 
po rozkopávke  pri kladení sieťového kábla

Rekonštrukcia Kuzmányho ulice  
v hodnote  50 977,48 €

Priestor pred poliklinikou bol revitalizovaný 
s nákladmi 19 114,03 € 

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici  
v hodnote 19 940 €

Prístavba k budove mestskej polície
 v hodnote  33 700,60 €
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Nabíjacia stanica pre elektromobily  
v hodnote 8 867, 56 €

Nové značenie cyklotrasy pri zbernom dvore 
v hodnote 785,30 €

Chodník  Spádová ulica –výška spolufinancovania 
mestom Sereď 6 565,93 €

Spoločnosť TELEKOM rekonštruovala chodník 
na Vojanskej ulici po uložení optických káblov

Ďalšie workoutové ihrisko. Projekt financovala 
a ihrisko darovala mestu Sereď firma Rebod.

Rekonštrukcia 500 m chodníka na pravej 
strane Šulekovskej ulice smerom na Šúrovce 
po rozkopávke pri kladení sieťového kábla

Zateplenie budovy a oprava fasády mestskej polície  
v hodnote 10 299,11 €

Krytý priechod medzi blokmi A a B základnej školy J. 
A. Komenského v hodnote 47 047,68 €

K vozidlám mestskej polície pribudlo vozidlo ŠKODA  
KAROQ automatik v hodnote 16 428,00 €

Monitorovacia stanica kvality ovzdušia na Vinárskej 
ulici Náklady na jej osadenie uhradil SHMÚ Bratislava

Svetelná signalizácia na priechode v križovatke ulíc
Cukrovarská a Fándlyho v hodnote  9 996 €

Úprava časti komunikácie na Fándlyho sídlisku 
po rekonštrukcii teplovodov spoločnosťou AVASTAV. 

Náklady mesta predstavovali hodnotu 
použitého asfaltu v čistke   994,50 € 
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OCHrANA ŽIVOTNÉHO PrOSTrEDIA - ZÁMErY, PrÍPrAVA, OPATrENIA

Vážené poslankyne a vážení 
poslanci,
vašu výzvu beriem so všetkou 
vážnosťou aj v tejto mimoriad-
nej situácii, ktorá je na Sloven-
sku.

V súvislosti so vzniknutou 
situáciou na pozemku v loka-
lite „Malý háj” treba spomenúť 
všetky skutočnosti a faktory a 
pozerať na uvedenú problema-
tiku aj s výhľadom do budúc-
nosti a v neposlednom rade aj 
s finančným dopadom na oby-
vateľov mesta v súvislosti so 
zberom a likvidáciou bioodpa-
du. Toto sú fakty a skutočnosti:

1. Od septembra 2020 ohľa-
dom stavu na tomto pozemku 
sa začala kontrola, ktorú vy-
konáva Slovenská inšpekcia 
životného prostredia. Na zákla-
de informácie, poskytnutej ko-
nateľom GreenCon Recycling, 
s.r.o., na osobnom stretnutí 
dňa 25.1.2021, je konateľ pred-
volaný už na konanie - na in-
špektorát, ktoré sa uskutoční 
5.2.2021. Na základe dohody, 
nás bude konateľ bezodkladne 
informovať o záveroch, resp. 
poskytne dokumentáciu z ko-
nania. Následne vás budem 
informovať na februárovom 
rokovaní MsZ.

2. Na základe informácie od 
konateľa a dokladov potreb-
ných k evidencii odpadov sú 
na uvedenom pozemku odpa-
dy, ktoré sú spolu s bioodpa-
dom vstupnou surovinou na 
výrobu tuhého druhotného 
paliva pre spaľovanie v tepel-
ných elektrárňach (vyhláška 
MŽP SR č. 228/2014). V nižšie 
uvedenej tabuľke sú uvedené 
kódy týchto odpadov. Podľa ka-
talógu odpadov (vyhláška MŽP 
SR č. 365/2015) sú tieto odpady 
zaradené v kategórii ostatných 
odpadov, teda nie sú v kategórii 
nebezpečných odpadov.
70213 odpadový plast
160119 plasty
191204 plasty a guma
191204 plasty a guma
191208 textílie

Na základe vyjadrenia ko-
nateľa sú tieto plasty miešané 
s bioodpadom (BRO) v poža-
dovanom pomere a následne 
mleté. Výsledkom tohto proce-
su je nielen likvidácia odpadu, 
ale i jeho zhodnotenie. Aby táto 
zmes bola v požadovanej kvali-
te, je potrebné, aby určitá časť 
plastov bola vysoko horľavá. Tá 
sa dá získať zatiaľ len zo zahra-
ničia. Podľa vyjadrenia konate-
ľa sú momentálne rozbehnuté 
rokovania aj so slovenským 
dodávateľom. Takto zhodnote-
né odpady sa stávajú palivom 
do tepelných elektrární.

3. Dňa 19.1.2021 bolo mestu 
mailom doručené vyjadrenie 
Okresného úradu Galanta, od-
bor starostlivosti o životné 
prostredie, odpadového hos-
podárstva. Ing. Oľga Príbelská, 

hlavný radca, k situácii na 
bioplynovej stanici v lokalite 
„Malý háj” zopakovala nasle-
dovné (povedala to už aj v te-
lefonickom hovore s hlasitým 
odposluchom aj pre p. Vohlári-
kovú, p. Fačkovcovú a Slahuč-
kovú a p. D. Irsáka):

„Z hľadiska odpadového 
hospodárstva, teda zákona 
č. 79 /2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o 
odpadoch), tam v súčasnosti 
prebieha kontrola spoločnos-
ti GreenCon Recycling, s.r.o., 
zo strany Slovenskej inšpek-
cie ZI), stále pracovisko Nitra, 
ktorá začala konanie ako prvá 
podla ustanovenia SS 113 ods. 5 
zákona o odpadoch: Konanie o 
uložení opatrenia na nápravu 
alebo pokuty vykonáva orgán 
štátnej správy odpadového 
hospodárstva, ktorý prvý začal 
konanie. Ak súčasne začnú ko-
nanie dva alebo viaceré orgá-
ny štátnej správy odpadového 
hospodárstva a nedôjde medzi 
nimi k dohode, kto konanie do-
končí, je na dokončenie kona-
nia príslušný najbližší spoloč-
ný orgán štátnej správy odpa-
dového hospodárstva vyššieho 
stupňa; ak je však jedným z 
týchto orgánov inšpekcia, ko-
nanie dokončí inšpekcia; ak 
sú týmito orgánmi jeden alebo 
viac okresných úradov a okres-
ný úrad v sídle kraja, konanie 
dokončí okresný úrad v sídle 
kraja.

Okresný úrad Galanta, od-
bor starostlivosti o ŽIP vyko-
nal obhliadku zariadenia dňa 
05.10.2020 a poskytoval z hľa-
diska odpadov rozhodnutie 
k prevádzke a súčinnosť pre 
SIŽP, SP Nitra. Komunikácia 
prebehla e-mailom na adre-
su: zuzana.miskovicova@sizp.
sk

Z hľadiska zákona o odpa-
doch Mesto Sereď v predmet-
nej veci nemá kompetencie, 
prejednáva z hľadiska OH iba 
priestupky a podáva infor-
mácie o zariadeniach na na-
kladanie s odpadmi na území 
mesta. Tunajší úrad poskytol 
v predmetnej veci aj súčinnosť 
Krajskému riaditeľslvu PZ v Tr-
nave.“

4. V októbri 2020 bol vyko-
naný štátny stavebný dohľad 
a spoločnosť GreenCon Re-
cycling, s.r.o., bola koncom no-
vembra 2020 vyzvaná na pred-
loženie dokumentov a podkla-
dov súvisiacich s dodatočným 
stavebným povolením. Kona-
nie prebieha.

5. Z dôvodu karantény ko-
nateľa Ing. Krošláka až dňa 
15.1.2021 prebehlo protoko-
lárne odovzdanie a prevzatie 
pozemku, ktoré do 31.12.2020 
užívala spoločnosť TEKADEX, 
s.r.o., a od 1.1.2021 užíva nový 

nájomca GreenCon Recycling, 
s.r.o. Protokolárne pôvodný 
nájomca TEKADEX, s.r.o., odo-
vzdal mestu predmet nájmu, 
ktorý ho v ten istý deň odo-
vzdal novému nájomcovi, Gre-
enCon Recycling, s.r.o. Skutko-
vý stav predmetu nájmu, ako aj 
vyjadrenia zástupcov zmluv-
ných strán k vzniknutému 
stavu, je popísaný v Protokole 
o odovzdaní a prevzatí nehnu-
teľnosti, ktorý je prílohou tejto 
odpovede. Na základe skutoč-
ností, uvedených v protokole, 
konateľ spoločnosti GreenCon 
Recycling, s.r.o., podal dňa 
22.1.2021 na mesto svoje žia-
dosti - o dodatočný súhlas so 
stavebnými úpravami, o užíva-
nie pozemku na iný dohodnu-
tý účel, ktoré budú predmetom 
rokovania februárového MsZ.

6. Dňa 20.1.2021 prevzal ko-
nateľ spoločnosti TEKADEX, 
s.r.o., výzvu na úhradu pohľa-
dávky mesta. Na základe tej-
to výzvy doručil konateľ dňa 
22.1.2021 na mesto Žiadosť o 
splátkový kalendár. Jeho žia-
dosť bude bodom februárového 
rokovania MsZ.

7. Ohľadom vami spome-
nutého „navážania plastové-
ho odpadu”. Boli sme sa tam 
pozrieť niekoľkokrát. Zado-
kumentovali sme stav na po-
zemku. A budeme tam chodiť 
častejšie - každý týždeň a do-
kladovať fotografiami, ako to 
v skutočnosti je. Na základe 
skutočností popísaných vo 
vyššie spomenutom Protokole 
o odovzdaní a prevzatí nehnu-
teľnosti sa zástupcovia mesta 
s konateľom dohodli nielen na 
pravidelných kontrolách stavu 
pozemku, ale aj na termíne a 
rozsahu zníženia, resp. odstrá-
nenia plastov z nespevnenej 
plochy. Podľa vyjadrenia kona-
teľa z kontrolného stretnutia 
konaného dňa 25.1.2021, aj za 
prítomnosti poslankýň MsZ 
- JUDr. Červeňovej a PaedDr. 
Kramárovej (pozvaný bol aj 
autor výzvy pre primátora p. 
Ing. Kurbel, ktorý sa osprave-
dlnil), príde takýmto tempom 
v termíne do 3-4 mesiacov k 
odstráneniu plastov z nespev-
nenej plochy. Má v pláne vybu-
dovanie oplotenia, spevnenie 
plochy s cieľom uloženia nevy-
hnutného množstva plastov k 
prevádzke len na tejto ploche.

8. V týždni od 18.1.2021 sme 
zabezpečili výjazd a vstup hlia-
dok MSP do areálu, ktoré kon-
trolujú lokalitu bioplynovej 
stanice. Z výjazdov je robená 
fotodokumentácia s cieľom za-
dokumentovania postupného 
znižovania množstva plastov.

V prípade akýchkoľvek no-
vých významných skutočností 
vás budem informovať.

S pozdravom 
Ing. MARTIN TOMČÁNYI

primátor

Dianie v Malom Háji nie je 
primátorovi ľahostajné 

Ministerstvo životného pro-
stredia v spolupráci so Slo-
venskou agentúrou životné-
ho prostredia a Slovenským 
hydrometeorologickým ústa-
vom spustili novú webovú 
aplikáciu www.dnesdycham.
sk, kde sa dozviete všetky 
podstatné informácie o kva-
lite ovzdušia, ako aj o aktuál-
nom množstve smogu nielen 
v Seredi, ale kdekoľvek na Slo-
vensku.

V našich novinách sme vás 
už informovali, že minulý 
rok bola v Seredi na Vinárskej 
ulici osadená monitorovacia 
stanica na sledovanie kvality 
ovzdušia. Vďaka monitorin-
gu môžete sledovať merané 
hodnoty znečisťujúcich látok 
SO2, CO, NO, benzén, PM10 a 
PM 2,5 v ovzduší. Výsledky 
meraní kvality ovzdušia sú 
aktualizované každú hodinu 
a sú zobrazované na inter-
netovej stránke Slovenské-
ho hydrometeorologického 
ústavu aj na webovej stránke 
mesta.

Nová aplikácia dnesdy-
cham.sk sprístupňuje in-
formácie o aktuálnom stave 
kvality ovzdušia v regiónoch 
prostredníctvom mapy. Dáta 

z národnej monitorovacej sie-
te kvality ovzdušia, ktorú pre-
vádzkuje SHMÚ, sú v aplikácii 
prevádzané do indexu kvality 
ovzdušia. Účelom indexu je 
súhrnne a zrozumiteľne in-
formovať širokú verejnosť o 
stave kvality ovzdušia pros-
tredníctvom farebnej a slov-
nej škály.

Ako povedal generálny ria-
diteľ SHMÚ Martin Benko, vý-
stupy z monitorovacej siete 
sú síce zverejnené na strán-
ke SHMÚ, no keďže sú dáta 
zobrazené v číselnej a tabuľ-
kovej forme, laik im niekedy 
nerozumie. V aplikácii sú dáta 
zobrazené v krajšej forme, ako 
mapovej, tak aj farebnej. Pre-
hľadným informáciám poro-
zumie aj bežný človek.

Webová aplikácia je vý-
stupom projektu Life IP – 
Zlepšenie kvality ovzdušia. 
Prevádzkovatelia aplikácie 
ozrejmili:  „Kvalita ovzdušia 
na Slovensku nie je všade 
rovnaká. Pretavili sme dáta z 
národnej monitorovacej siete, 
ktorú prevádzkuje SHMÚ, do 
indexu kvality ovzdušia, aby 
sme vám sprostredkovali in-
formácie o aktuálnom stave 
kvality ovzdušia na Slovensku 

jednoducho a zrozumiteľne. 
Okrem aktuálneho stavu náj-
dete na stránke aj informácie 
o zdrojoch znečistenia, dopa-
doch znečistenia na zdravie 
ľudí a ekosystémov, podrob-
nejšie informácie o koncen-
tráciách znečisťujúcich látok, 
či realizované a plánované 
opatrenia v záujme zlepšenie 
kvality ovzdušia.“

Mapa obsahuje farebné 
body, ktoré lokalizujú sieť mo-
nitorovacích staníc. Po prvom 
kliku na stanicu v danom 
meste, v našom prípade v SE-
REDI, sa zobrazí emotikon vo 
farbe aktuálnej úrovne kvali-
ty ovzdušia. Po ďalšom kliku 
priamo už na políčko s emoti-
konom sa užívateľ dostane na 
podstránku konkrétnej zóny 
alebo aglomerácie.

Minister životného pros-
tredia Ján Budaj dodáva: „We-
bová stránka dnesdycham.sk 
sama o sebe nezastaví znečis-
tenie, ktoré plynie do ovzdu-
šia. Som však presvedčený, že 
iba informovaní ľudia budú 
podporovať také politiky, kto-
ré nám prinesú dobrú správu, 
ktorou je dýchať čistý vzdu-
ch.“

 IVETA TÓTHOVÁ

V januári sa mesto Sereď 
spolu so Základnou školou J. 
Fándlyho zapojili do výzvy 
nadácie Ekopolis. Pod heslom 
Sadíme budúcnosť požiadali 
o finančnú podporu na vý-
sadbu prvého ovocného sadu 
v meste Sereď, avšak projekt 
v súťaži neuspel. Aj napriek 
tomu mesto a škola ovocné 
stromy spoločne vysadia.

V súperení so 165 ďalšími 
projektami sa nepodarilo vy-
bojovať podporu, ale projekt 
sa aj tak zrealizuje. „Keďže 
ohlasy na vznik mestského 
sadu boli zo strany Seredča-
nov veľmi povzbudivé, roz-
hodli sme sa využiť financie z 
oblasti starostlivosti o mest-
skú zeleň práve na výsadbu 
sadu v areáli ZŠ J. Fándlyho,“ 
informoval prednosta mest-
ského úradu Tibor Krajčovič.

Mišpule, moruše, slivky...
Na približne 500 metroch 
štvorcových tak vznikne 
úplne nový ovocný sad s jab-
loňami, hruškami, slivkami, 
mišpulami, morušami či če-
rešňami. „Naša škola sa už 
dlhé roky hrdí titulom Zelená 
škola a tento titul vôbec nie 
je jednoduché získať či ob-
hájiť. Preto sme veľmi vďační 
za pozvanie k spolupráci na 
projekte Zmiešaný ovocný 
sad,“ uviedla riaditeľka ZŠ J. 
Fándlyho Renáta Šidlíková.

Škola chce napĺňať odkaz 
Juraja Fándlyho, ktorý sa ve-

noval aj ovocinárstvu a poľ-
nohospodárskej osvete. „Sna-
žíme sa, aby naši žiaci chápa-
li dôležitosť obrábania pôdy 
a preberali zodpovednosť 
za tvorbu svojho životného 
priestoru. Tešíme sa na ovo-
cie rastúce doslova pred oča-
mi našich detí a že si takto 
ešte viac uvedomia, koľko 
práce, námahy a starostlivos-
ti je za každým kúskom ovo-
cia, ktoré zjedia,“ vykreslila 
Renáta Šidlíková. O ovocný 
sad sa budú starať prioritne 
žiaci základnej školy a v prí-
pade potreby bude mesto ná-
pomocné.

Zachytávanie dažďov
Namiesto do kanalizácie 

bude po novom dažďová 
voda zachytávaná do nádr-
ží. Projekt totiž uvažuje aj so 
zberaním dažďových vôd zo 
strechy priľahlej telocvične 
a jej využívaním na zálievku 
mladých stromov.

Sad pre všetkých
Aj keď sa bude sad nachádzať 
za plotom školy, slúžiť bude 
celej seredskej verejnosti. Po-
čas dňa aj cez víkend bude 
areál prístupný pre všetkých 
a môžete sem prísť načerpať 
dobrej energie.

Sadiť stromy začneme už v 
marci a zabrigádovať si sem 
môžu prísť všetci, ktorým ta-
káto aktivita bude po chuti.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Nová webová aplikácia zobrazuje 
kvalitu ovzdušia v Seredi 

V marci vysadíme prvý mestský ovocný sad
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Nadácia Pontis s nadačným 
fondom Telecom vyhlásili 
výzvu ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia. Cie-
ľom grantového programu je 
sprístupniť žiakom základ-
ných a stredných škôl hra-
vou, zaujímavou a interaktív-
nou formou svet digitálnych 
technológií a programovania 
prostredníctvom micro:bi-
tov. Tie môžu byť využité nie-
len na hodinách informatiky, 
ale aj na všetkých ostatných 
predmetoch, pretože ich po-
užitie je veľmi praktické a 

variabilné.
Na zabezpečenie sád 

micro:bitov a ich doplnkov do 
základných škôl a stredných 
škôl vyčlenil Nadačný fond 
Telekom pri Nadácii Pontis až 
250 000 eur. Minimálna výš-
ka grantu bola učená 500 eur, 
maximálna 1000 eur. Grant je 
možné využiť len na zakúpe-
nie sady micro:bit či doplnkov 
k micro:bit sade, ktoré budú 
slúžiť na vzdelávacie účely. 

Úspešná škola zo Serede
Podľa Mgr. Aleny Forgáčovej 

sa do grantového programu 

sa úspešne zapojila aj Cirkev-
ná základná škola sv. Cyrila a 
Metoda v Seredi. Vďaka pro-
jektu škola získala ďalšie sady 
a úplne nové komponenty v 
hodnote 846 eur, ktoré dovolia 
oveľa viac aktivít v programo-
vaní.

Čo je to micro:bit
Je to mikropočítač menší ako 
mobil. Ide o najjednoduchšie 
programovateľné teliesko na 
trhu a je vhodné aj pre úpl-
ných začiatočníkov. Dajú sa s 
ním vytvárať jednoduché hry, 

merať teplota, ovládať zvuk 
či svetelnosť iných zariade-
ní. V roku 2016 ho vyvinula 
televízia BBC na podporu vý-
učby programovania na ho-
dinách informatiky vo Veľkej 
Británii. Až 90 % žiakov sa po 
projekte vyjadrilo, že naučiť 
sa programovať môže naozaj 
každý. V Dánsku v roku 2018 
získali 65 000 kusov micro:-
bitu takmer všetky školy a v 
krajinách, kde sa projekty rea-
lizovali, žiaci výrazne zlepšili 
svoje digitálne zručnosti.

IVETA TÓTHOVÁ

Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred váš rodinný dom v prvý deň zberu v čase do 6.00 h rannej v súlade s pokynmi:

1. časť mesta: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, 
Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Nezábudková, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky 
breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojan-
ská, Záhradná.
2. časť mesta: ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajer-
ská, Hviezdoslavova, Jarná, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, 
Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rov-
ná, Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
ZBER SA USKUTOČNÍ NA KONKRÉTNEJ ULICI VŽDY IBA JEDENKRÁT! ULICE SA NEBUDÚ PRECHÁDZAŤ OPAKOVANE! ŽIADA-
ME PRETO OBČANOV, ABY DODRŽALI TERMÍNY ZBERU A SVOJ ELEKTROODPAD A OBJEMNÝ ODPAD VYLOŽILI PRED RODINNÉ 
DOMY VŽDY V PRVÝ DEŇ ZBERU DO 6.00 RÁNO!

ODDELENIE žIVOTNéHO PROSTREDIA MSÚ V SEREDI

OZ Tulák pomáha týraným a 
opusteným zvieratám v Sere-
di a širokom okolí už od roku 
2008. Ide najmä o psíkov a ma-
čičky, ktorým okrem odchy-
tu pomáhajú s veterinárnou 
starostlivosťou, dočasným 
umiestnením a samozrejme 
im hľadajú nový domov.

Členovia združenia všetku 
činnosť vykonávajú zadarmo 
a dobrovoľne popri svojich 
zamestnaniach. Sú v poho-
tovosti bez ohľadu na ročné 
obdobie, víkendy či sviatky. 
Kto sleduje ich činnosť, vie, 
že takmer denne sú v teréne. 
Okrem vyššie spomenutých 
činností sa starajú aj o psíkov 
umiestnených v kotercoch, 
ktorých treba denne niekoľ-
kokrát venčiť, kŕmiť a čistiť.
Združenie je odkázané na 
pomoc dobrovoľníkov, ako 
personálne, tak aj finančne. 
Jednou z foriem pomoci je ná-
kup krmiva, hygienického či 
drogistického tovaru cez por-
tál www.preutulky.sk. Jed-
noducho z pohodlia domova 
niekoľkými kliknutiami po-
môžete útulku pomáhať ďalej.
Nedávno bolo OZ Tulák do-
ručené množstvo krmiva a 
hygienických potrieb. Svoju 
vďačnosť vyjadrili nasledov-
ne:

„S obrovskou vďačnosťou a 
pokorou píšeme tieto riadky. 
S vďakou všetkým vám, na-
šim priateľom, kamarátom, 
fanúšikom. Všetkým tým z 
vás, ktorí veria že svoju „robo-
tu“ robíme dobre, správne a 
poctivo. Všetkým vám, ktorí 
veríte, že túto prácu robíme 
nezištne. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nám dôverujú, 
veria v nás a v našu prácu, 
hoci občas sa môže nieko-
mu zdať, že sme nevďační, 
málo robíme alebo nerobí-
me správne. Ale my sme tiež 

iba ľudia, chodíme do práce, 
máme vlastné rodiny aj do-
mácnosti, o ktoré sa musíme 
tiež postarať. Ale to, čo ro-
bíme, robíme v takej miere, 
aby sme to vládali dobre a 
správne robiť, lebo inak to 
stráca zmysel. Vďaka vám 
sa pre naše OZ prostredníc-
tvom www.preutulky.sk po-
darilo vyzbierať nádhernú 
sumu 3 824 €! V tejto ťažkej 
situácii, kde nám prišlo veľ-
mi málo z 2%, je táto suma 
pre nás ako dar z nebies!

Priatelia, neskonale ďaku-

jeme. Ani neviete, čo pre nás 
znamená vaša pomoc. Čo 
pre nás znamenajú priatelia, 
ako ste vy! Pretože: Bez vás 
to nejde. Ďakujeme!“

Nádherné gesto od dobro-
voľníkov na určitý čas po-
môže psíkom a mačičkám, 
aby mali plné brušká a čisto 
okolo seba. No nezabúdajte 
prosím, že vaša pomoc je po-
trebná aj naďalej. Iba vďaka 
dobrým ľuďom môže útulok 
ďalej pomáhať nevinným 
zvieratám.
 IVETA TÓTHOVÁ

Úspešní v projekte ENTEr pre školy 

jArNÝ ZBEr OBjEMNÝCH ODPADOV 2021

Iba vďaka vám môže OZ Tulák pomáhať 
týraným a opusteným zvieratám

Aj napriek tomu, že na Slo-
vensku stále platí zákaz ko-
nania kultúrnych a spolo-
čenských podujatí, mestá a 
obce musia myslieť už teraz 
na niekoľko mesiacov dopre-
du. Ak sa situácia okolo koro-
navírusu výrazne polepší a 
nastane uvoľnenie opatrení, 
mnohí si budú chcieť opäť 
užívať kiná, divadlá aj kon-
certy.

Azda prvým veľkým podu-
jatím v Seredi bude koncert 
skupiny Fragile. Ich vianoč-
ný koncert v našom meste 
prekazila pandémia, a tak je 
druhý pokus konania kon-
certu naplánovaný v Dome 
kultúry na pondelok 17. mája 
2021 o 19.00 h. Cena vstupen-
ky je 15 eur a zakúpiť si ich 
môžete na stránke www.tic-
ketportal.sk.

V máji ožije aj amfiteáter. 
V utorok 25. mája 2021 o 20.30 
h si budete môcť vychutnať 
muzikál Alžbeta Báthory - 
príbeh grófky, ktorá sa stala 
legendou. Ide o originálne a 
jedinečné spojenie legendár-
neho príbehu, sugestívnej 
pôvodnej hudby a tempera-
mentu podmanivého sloven-
ského folklóru so skvelým 
hereckým a hviezdnym ob-
sadením.

Lístky môžete kúpiť v 
predpredaji: február – marec: 
14,90 eur, apríl – máj: 22 eur, 
na mieste: 30 eur na stránke 
www.amfiteater.sered.sk. V 
prípade zrušenia podujatia 

organizátori garantujú vrá-
tenie peňazí za vstupenky.

Pozývame vás aj na kon-
cert rockovej kapely Cree-
dence Clearwater Revived, 
ktorí ešte aj dnes po tridsia-
tich rokoch koncertovania 
dokážu priniesť zvuky a at-
mosféru 70-tych rokov, kedy 
zažívala kapela časy najväč-
šej slávy a na vrchole kariéry 
sa aj v pôvodnej zostave roz-
padla. Fanúšikovia jednej z 
najväčších rockových kapiel 
si museli počkať takmer 
dvadsať rokov na jej znovu-
zrodenie na začiatku 90-tych 
rokov.

Miestom konania bude 
amfiteáter, a to v piatok 25. 
júna 2021 o 21.00 h.

Predpredaj lístkov je v 
cene február–marec: 14,90 
eur, apríl–jún: 16,90 eur, na 
mieste 24 eur na stránke 
www.amfiteater.sered.sk. V 
prípade zrušenia podujatia 
organizátori garantujú vrá-
tenie peňazí za vstupenky.

Príbeh lásky, nenávisti, 
žiarlivosti, stretu dvoch kul-
túr West Side Story ožije na 
mestskom amfiteátri v sobo-
tu 26. júna 2021 o 21.00 h.

Lístky na muzikál budú v 
predpredaji: február – marec: 
14,90 eur, apríl – jún: 22 eur, 
na mieste: 30 eur na stránke 
www.amfiteater.sered.sk. V 
prípade zrušenia podujatia 
organizátori garantujú vrá-
tenie peňazí za vstupenky.

IVETA TÓTHOVÁ

Televízni diváci majú už nie-
koľko týždňov možnosť vi-
dieť na svojich obrazovkách 
spot, ktorý má pripomínať 
základné opatrenia: rúško - 
odstup - ruky.

Cieľom tohto spotu na 
známu pieseň Tri slová v 
podaní Kristin Lash & Ja-
cob Grey od Deža Ursínyho 
a Jána Štrassera je zvýšiť 
disciplínu v dodržiavaní 
opatrení.

Spot režíroval Juraj Janiš 
v produkcii Playground 13 v 
spolupráci s kameramanom 
Martinom Chlpíkom. V spo-
te sa na úvode objavuje aj 
Seredčanka Petra Dubayová, 
ktorú mnohí poznajú ako 
herečku z televíznych obra-
zoviek alebo z dosiek Sloven-
ského národného divadla.

„Kreatíva Mannschaft a 
stratégia Michaely Bene-
digovej prináša pozitívnu 
emóciu spolupatričnosti a 
zodpovednosti, ukazuje em-
patiu k blízkym a zraniteľ-
ným, ale aj k zdravotníkom, 
zároveň posilňuje motiváciu 
dodržiavať protiepidemické 
opatrenia. Spolupatričnosť 
sa prejavila už pri produkcii 
tohto spotu: ďakujeme všet-
kým, ktorí sa bez nároku na 
odmenu, alebo len s mini-

málnym honorárom podie-
ľali na návrhu, produkcii a 
výrobe,“  uviedlo Minister-
stva zdravotníctva SR.

Všetci sa zapojili a spojili 
v úmysle prispieť k tomu, 
aby spomalili šírenie koro-
navírusu na Slovensku. „Ďa-
kujeme nielen za stratégiu, 
produkciu, kameru a réžiu, 
ale aj všetkým hercom a tiež 
tým, ktorí bezplatne poskyt-
li pre nahrávanie svoj osob-
ný či podnikateľský priestor, 
tiež Železničnej spoločnosti 
Slovensko, Železniciam Slo-
venskej republiky a Minis-
terstvu dopravy a výstavby 
SR,“  doplnilo na záver Mi-
nisterstva zdravotníctva SR.
        IVETA TÓTHOVÁ

Sereď plánuje kultúrne 
podujatia. Čakajú nás 
Fragile, Báthory aj 
West Side Story

Seredčanka si zahrala 
v televíznom spote

JARNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2021
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred váš rodinný dom v     prvý deň zberu v čase do 6.00 h rannej   v súlade

s pokynmi:

KOMODITY 1.časť mesta 2.časť mesta

ZBER  ELEKTROODPADU (chladnicčky, praá cčky, TV, drobnéá
spotrébicčé, sviétidlaá  a pod...); zber autobatérií 

1.–2. marca 2021 4.–5. marca 2021

ZBER  OBJEMNÉHO  ODPADU (sédacié  súá pravy,  postélé,
skriné,  stoly,  stolicčky,  kobércé,  sanitaá rna  kéramika,
matracé,  oknaá ,  dvéré,  radiaá tory  a pod...);  nábytok  treba
rozložiť na čo najmenšie časti!!!

PNEUMATIKY, OKNÁ SO SKLOM NIE!      

8.–10. marca 2021 10.–12. marca 2021

1. časť mesta: úl. 8. maá ja, Dlhaá , Hornocčépénskaá , Hrncčiarska, I. Kraskú, Jasnaá , Jélsčovaá , Kúá péľnéá  naám., Kúzmaányho, Ľ. Podjavorinskéj, Lipovaá ,
Lúá cčna, Malaá  úlicčka, Maticčnaá , Múrgasčova, Nézaábúdkovaá , Obézčnaá , Parkovaá , Pivovarskaá , Pod hraádzoú, Podzaámska, Povaá zčsky bréh, Sévérnaá , SNP,
Staryá  most, Strédnocčépénskaá , Svaä toplúkova, SŠ . Moyzésa , SŠ intavskaá  , SŠportovaá , Topoľovaá , Vaá zčska, Vétérnaá , Vojanskaá , Zaáhradnaá .

2.  časť  mesta:  úl.  Bratislavskaá ,  Cúkrovarskaá ,  CŠépénskaá ,  Dolnocčépénskaá ,  Dolnostrédskaá ,  Drúzčstévnaá ,  F.  Kraá ľa,  Faándlyho,  Hornomajérskaá ,
Hviézdoslavova,  Jarnaá ,  Jésénskéáho,  Jilémnickéáho,  Kasaá rénskaá ,  Kostolnaá ,  Kraá sna,  Kraá tka,  Kríázčna,  Kúkúcčíánova,  Létnaá ,  Miérovaá ,  Mlaádézčníácka,
Mlynaá rska, Naám. Slobody, Novaá , Novyá  Majér, Oréchovaá , Pazč itnaá , Pékaá rska, Pioniérska, Poľnaá , Pribinova, Priécčna, Rovnaá , Slaádkovicčova, Slnécčnaá ,
Stromovaá , SŠkolskaá , SŠúlékovskaá , Téhélnaá , Trnavskaá , Vinaá rska, Vonkajsč íá rad, Vysokaá , ZŠ éléznicčnaá .

ZBER  SA  USKUTOČNÍ  NA  KONKRÉTNEJ  ULICI  VŽDY  IBA  JEDENKRÁT!  ULICE  SA  NEBUDÚ  PRECHÁDZAŤ
OPAKOVANE! ŽIADAME PRETO OBČANOV, ABY DODRŽALI TERMÍNY ZBERU A SVOJ ELEKTROODPAD A OBJEMNÝ
ODPAD VYLOŽILI PRED RODINNÉ DOMY VŽDY V PRVÝ DEŇ ZBERU DO 6.00 RÁNO!

Oddélénié zč ivotnéáho prostrédia MsÚÚ  v Sérédi
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Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujem, že dňa 

2.februára 2021
nás vo veku nedožitých 57 rokov opustil

náš poslanec Mestského zastupiteľstva v Seredi
pán milan Buch.
Česť jeho pamiatke.

ing. maRtin tomčányi
primátor mesta

Propagujte sa lokálne na 
lED PANElI na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej firmy, 
alebo akcie ktorú organizujete 
v  meste Sereď a  jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI 
na Cukrovarskej ul. LED panel 
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je vi-
diteľný z  Cukrovarskej ul., na 
ktorej trvale žije 1200 občanov 
mesta a  sú na nej umiestnené 
viaceré obchodné prevádzky 
so stovkami návštevníkov den-

ne. Panel je dobre viditeľný aj 
z hlavnej cesty na Cukrovarskej 
ulici, ktorou vodiči prichádzajú 
na neďalekú križovatku. Spus-
tený je denne od 7:00 do 23:00 
a  je dobre viditeľný aj počas 
dňa.
Ak máte záujem o umiestnenie 
reklamy, kontaktujte: 
Dom kultúry Sereď,  
tel: 0911 424 083, 
riaditeldk@sered.sk.

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, 
   Obchodné centrum NOVA, Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre, 
konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu 
a prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú  a vydavateľskú činnosť.
Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba: +421 907 321 710 
 Nájomné zmluvy: +421 948 767 382, Mail: sms.konatel@gmail.com
web: www.sms.sered.sk

zviditeľnite svoju firmu 
na našej cyklotrase !

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť 
si reklamnú tabuľku svojej spoločnosti

o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 
cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPh. 

info na tel.č.: +421 948 767 382 

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. so sídlom námestie republiky
1176/10 Sereď ponúka v objekte Sokolovne na prenájom

1 miestnosť o rozlohe 22 m2 a 1 miestnosť o rozlohe 17,5 m2 na poschodí.
V kine noVa ponúka na prenájom miestnosť s rozlohou 60 m2.

(Bývalá prevádzka stávkovej kancelárie Fortuna.)
záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0948 767 382 

alebo na stránke sms.konatel@gmail.com

PONUKA MIESTNOSTÍ NA PrENÁjOM
S hlbokým zármutkom oznamujeme, 

že v januári nás vo veku 
56 rokov opustil náš kolega, 

kamarát a spoluhráč v AFK PUMA Sereď
pán Ján maRkoVič.

Česť jeho pamiatke.
PeteR mihalčÍk

v decembri 2020
Mária Pechová (1937), Bernardína Krivosudská (1937),

v januári 2021 
Ladislav Duban (1941), Vlasta Bežuchová (1928), Mária Ča-
plová (1921), Michal Matušica (1939), Jolana Komačková 
(1941), Dobroslava Madarová (1940), Margita Lakatošová 
(1965), Milan Stojka (1957), Mária Kramáriková (1922), Miro-
slav Brešťanský (1946), Mária Štefaňáková (1942), Helena Ši-
mášeková (1934), Vladimír Václavík (1964), Irena Leskovská 
(1933), Mário Kovačic (1979), František Lakatoš (1980), Ján 
Tamaškovič (1940), Hana Bocorová (1942), Agneša Szpevá-
rová (1950), Ján Zungovský (1930), Karol Polhorský (1929), 
Marta Zaťková (1928), Jana Holbíková (1966), Anna Tisoňo-
vá (1930), Helena Pavlovičová (1930), Tatiana Čelková (1956), 
Fridolín Kostka (1939), Ján Markovič (1964), Rudolf Guláš 
(1957), Miloš Vrba (1958), 

vo februári 2021
Pavol Krivošík (1935), Eva Rechtorisová (1941), Mária Péčio-
vá (1935), Jaroslav Lukáč (1953), Milan Buch (1964), Eva Zá-
mečníková (1940), Mária Hermanová (1939), Aloisie Hanu-
liaková (1947), Zuzana Prívozníková (1973), Vladimír Války 
(1938), Anna Kristeková (1940), Helena Súkenníková (1939), 
Jozef Váry (1969), Ladislav Kováč (1941), Zlata Radošovská 
(1964), Peter Ševeček (1948), Ľubomír Michalička (1929), 
Mária Lakatošová (1958), Marta Horváthová (1948), Slávka 
Tothová (1969), Vladimír Války (1969), Terézia Sedláčková 
(1924), Ľuboš Virág (1959). ČESť ICH PAMIATKE!

OPUSTILI NÁS:

Gymnázium Vojtecha Mi-
hálika v Seredi otvára v škol-
skom roku 2021/2022 triedu 
prima v osemročnom štúdiu 
s počtom žiakov 19 a triedu 
1. ročníka v štvorročnom štú-
diu s počtom žiakov 24. Prečo 
prísť k nám?

Naše gymnázium má 
okrem výbornej polohy, his-
torickej budovy, 68-ročnej 
tradície aj modernú tvár. 
Roky skúseností, vzdelávania 
a úspechov nám pomáhajú 
držať krok s dobou, aby sme 
uspokojili potreby aj nároč-
ného študenta. Pripravujeme 
žiakov na úspešné zvládnu-
tie vysokoškolského štúdia u 
nás či v zahraničí. 

Naším špecifikom je za-
vedenie štyroch ucelených 
vzdelávacích programov - 
modulov, ktoré si študenti 
volia po druhom ročníku ale-
bo sexte. Cieľom tohto modu-
lového vyučovania je zvoliť si 
systém štúdia, ktorý by absol-
ventov čo najlepšie pripravil 
na univerzitné štúdium. Po-
núkame moduly – ekonomic-

ký, prírodovedný, technický a 
spoločenskovedný.

Počas celého štvorročné-
ho i osemročného štúdia 
poskytujeme posilnenie vý-
uky dvoch svetových jazy-
kov – angličtiny a nemčiny. 
Oba jazyky si môžu študenti 
prakticky utvrdiť pri výmen-
nom programe s gymnáziom 
v Stuttgarte, pri jazykovo-po-
znávacom pobyte v Anglicku 
a novinkou sú naše projekty 
programu Erazmus + Škol-
ské strategické partnerstvá. 
Realizujeme ich so školami 
v Španielsku, Portugalsku, 
Sicílii, Estónsku a Severnom 
Macedónsku. Komunikač-
ným jazykom pri oboch pro-
jektoch je angličtina a určené 
sú pre všetky vekové skupiny 
našich študentov. Spoločne 
tak spoznáme nové kraji-
ny, kultúry, priateľstvá, ale aj 
zručnosti a motivácie na ďal-
šie štúdium. 

Zapájame sa do mnohých 
súťaží a predmetových olym-
piád, kde naši žiaci vyhrávajú 
krajské, celoštátne i medzi-

národné kolá. Organizujeme 
množstvo exkurzií a predná-
šok podporujúcich globálny 
rozvoj mladého človeka. To, 
že naši študenti chcú na sebe 
pracovať aj po vyučovaní, po-
tvrdzuje záujem o množstvo 
záujmových krúžkov s rozma-
nitým zameraním – žurnalis-
tika, študentská firma, infor-
matika, šport, turistika, jazy-
ky, prírodné vedy a iné. A že 
život na našej škole nie je len 
o učení, dokazuje množstvo 
tradičných akcií, ktoré so štu-
dentmi realizujeme. Spome-
nieme imatrikulácie, stužkové 
slávnosti, týždeň vedy a tech-
niky, lyžovačky, venčekové 
slávnosti, gymnaziálny ples, 
kultúrne programy týkajúce 
sa Vianoc či Veľkej noci a iné. 

Pri spätnom mapovaní 
úspešnosti našich študentov 
v spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych veci a rodiny v Ga-
lante môžeme poznamenať, že 
percento našich nezamestna-
ných absolventov je rok čo rok 
nulové. Za to úspešnosť našich 
maturantov na vysokých ško-

lách (na Slovensku i v zahrani-
čí) dosahuje 100 %.

Pre našich budúcich štu-
dentov primy a 1. ročníka po-
núkame zdarma prípravné 
kurzy na prijímacie pohovory 
z matematiky, slovenského 
jazyka a literatúry. Študenti 
si tu môžu overiť svoje vedo-
mosti, získať nové a prísť na 
prijímačky pripravení a hlav-
ne bez stresu. Nakoľko nám 
súčasná situácia neumožňuje 
uskutočniť kurzy prezenčne, 
prebehnú v online forme. Sta-
čí, ak váš záujem nahlásite na 
nižšie uvedenú adresu a my 
vám pošleme prihlasovacie 
údaje. Kurzy sa uskutočnia 9. 3. 
2021 od 14.00 do 15.45 h. 

Pre lepšiu predstavu, ako 
to v našej škole vyzerá, si ju 
môžete virtuálne prezrieť 
na našej stránke : https://
gymsered.edupage.org/. Ak 
máte ešte otázky, ktoré by ste 
sa nás radi opýtali, pokojne 
nám ich pošlite na adresu: 
gymsered@zupa-tt.sk, a my 
vám radi odpovieme. 

ĽUBICA ŠTEFÁKOVÁ

Otvárame primu a prvý ročník 
Ďalší prípad kamióna, ktorý 
z Rumunska priviezol troch 
ilegálnych migrantov na 
územie Slovenska, zazna-
menala cudzinecká polí-
cia v  areáli skladu v  Seredi 
v  okrese Galanta. Cudzinci 
sa nachádzali v nákladnom 
priestore vozidla imatriku-
lovaného v Českej repub-
like. Informovala o  tom 
polícia na sociálnej sieti: 
„Do nákladného priestoru 
kamióna nastúpili za po-
moci prevádzača v Rumun-
sku. Vodičom kamiónu bol 
štátny príslušník Českej 
republiky, ktorý prevážal 

regálové systémy z Rumun-
ska na Slovensko. Hliadka 
cudzineckej polície Dunaj-
ská Streda po príchode na 
miesto zistila, že ide o dvoch 
dospelých štátnych prísluš-
níkov Pakistanu a dospe-
lého štátneho príslušníka 
Afganistanu. Všetci boli 
žiadateľmi o udelenie azylu 
v Rumunsku. Cudzí štátni 
príslušníci vycestovali z do-
movských krajín, kvôli zlým 
životným podmienkam a 
občianskej vojne.  Všetci cu-
dzinci boli podrobení vyšet-
reniu na Covid-19.“

 IVETA TÓTHOVÁ

Polícia zadržala v Seredi 
troch ilegálnych migrantov
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Vážený pán primátor, vážené 
poslankyne a poslanci MsZ.
Blíži sa rokovanie MsZ v Seredi, 
ktoré sa bude konať vo štvrtok, 
18. februára 2021. Jedným z bo-
dov programu, konkrétne ide o 
bod 13G, je aj „Súhlas s podnika-
teľskou činnosťou - Pozemok v 
lokalite „Malý háj“ – GreenCon 
Recycling, s.r.o.“.

Pozemku v Malom háji sa 
niekoľko poslancov začalo ve-
novať už lete minulého roku. V 
júni v roku 2020 sa konal prvý 
poslanecký prieskum na mest-
skom pozemku v tejto lokalite. 
Poslanci, ktorí sa zúčastňovali 
na prieskumoch, mali za to, že 
sa na ňom nachádza nelegálna 
skládku odpadu, a toto prezen-
tovali aj na zastupiteľstvách v 
roku 2020. Dňa 28.9.2020 legál-
nosť navezeného plastového 
odpadu začala riešiť aj Sloven-
ská inšpekcia životného pros-
tredia (SIŽP).

V materiáloch na rokovanie 
MsZ sa nachádza aj dôvodo-
vá správa, kde je mimo iného 
uvedené aj: „Dňa 15.1.2021, pri 
protokolárnom odovzdaní a 
preberaní pozemkov v lokalite 
„Malý háj“ od predchádzajú-
ceho nájomcu TEKADEX, s.r.o., 
novému nájomcovi GreenCon 
Recycling, s.r.o., sme sa s ná-
jomcom dohodli, že citujeme 
z Protokolu o odovzdaní: „zá-
stupcovia zmluvných strán sa 
dohodli, že počkajú na výsle-
dok štátnej inšpekcie životné-
ho prostredia. Tiež sa dohod-
li na postupnom znižovaní 
množstva plastov, a že aký-
koľvek prírastok plastového 

odpadu do výsledkov štátnej 
inšpekcie nie je možný a bude 
braný ako porušenie nájom-
nej zmluvy. V prvom rade bude 
odstraňovaný už teraz tam 
uskladnený odpad. Toto budú 
obe strany týždenne kontrolo-
vať a dokladovať.“

Na závery kontroly SIŽP sa 
odvolával aj pán primátor v 
odpovedi, ktorú adresoval po-
slancom, ktorí sa podpísali 
pod výzvu na urýchlené rie-
šenie situácie na mestskom 
pozemku v Malom háji. Podľa 
dohody ich staronový nájom-
ca bude bezodkladne infor-
movať o jej záveroch.

Podľa dôvodovej správy je 
teda zrejmé, že dňa 15.1.2021 
sa pri protokolárnom odo-
vzdávaní dohodli, že počkajú 
na výsledok SIŽP.

Keďže termín rokovania za-
stupiteľstva sa blíži, požiadali 
sme začiatkom februára 2021 
mesto Sereď, ako aj konateľa 
spoločnosti o zaslanie výsled-
ku kontroly, aby bolo možné 
sa riadne, pred rokovaním 
a dôležitým rozhodnutím, 
oboznámiť s výsledkami SIŽP. 
Konateľ spoločnosti v zasla-
nom emaile uviedol, že „vý-
sledok (Rozhodnutie) zatiaľ 
nemám, nakoľko sme dnes 
len spísali Zápisnicu z ústne-
ho konania. S niektorými bod-
mi sa nezhodujeme, tak voči 
nim podávame odvolanie. 
Akonáhle budem mať právo-
platné Rozhodnutie, budem 
vás informovať“. Taktiež od-
poveď z mesta bola v podob-
nom duchu: „Na základe vašej 

žiadosti vám oznamujeme, 
že zatiaľ nedisponujeme pro-
tokolom o výsledku konania 
IŽP na pozemku mesta, keďže 
mesto nie je kontrolovaným 
subjektom. Avšak sa jedná o 
pozemok, ktorý mesto pre-
najalo, dohodli sme sa s ná-
jomcom, že ak bude kontrola 
skončená, protokol nám po-
skytne. Následne vás o tejto 
skutočnosti budeme infor-
movať a protokol vám poskyt-
neme“. Z toho dôvodu sme sa 
obrátili na SIŽP so žiadosťou 
o poskytnutie informácií na 
ktorú reagoval generálny ria-
diteľ a zaslal nám požadované 
údaje, medzi nimi aj protokol 
o výsledku kontroly. Dovolí-
me si uviesť najpodstatnejšie 
časti odpovede, ako aj zistenia 
inšpekcie. Vedúcemu kontro-
lovaného subjektu bol Pro-
tokol z kontroly č. 55 zaslaný 
na oboznámenie prostred-
níctvom portálu ÚPVS dňa 
21.12.2020 ako aj e-mailom dňa 
21.12.2020. Protokol bol kontro-
lovaného subjektu úspešne 
doručený dňa 04.01.2021. Podľa 
ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) 
zákona o kontrole bola vedúce-
mu kontrolovaného subjektu 
stanovená lehota na doručenie 
písomného vyjadrenia k vý-
sledkom Protokolu do 5 dní odo 
dňa doručenia tohto Protokolu. 
(teda dňa 15.1.2021 pri proto-
kolárnom odovzdávaní už bol 
výsledok kontroly známy) Na 
základe uvedeného je teda zrej-
mé, že lehota na doručenie pí-
somného vyjadrenia zo strany 
kontrolovaného subjektu uply-

nula dňa 09.01.2020. V stanove-
nej lehote kontrolovaný sub-
jekt nezaslal žiadne vyjadrenie 
ku kontrolným zisteniam. Dňa 
11.01.2021 po stanovenej lehote, 
t.j. po 09.01.2021, kontrolovaný 
subjekt prostredníctvom e-
-mailu zaslal inšpekcii žiadosť 
o predĺženie lehoty na písom-
né vyjadrenie ku kontrolným 
zisteniam. V sprievodnom e-
-maile uviedol, že uvedenú 
žiadosť zároveň zasiela aj poš-
tou. Žiadosť v listinnej podobe, 
ktorú kontrolovaný subjekt 
podľa jeho tvrdenia v e-maile 
zo dňa 10.01.2021 zaslal aj poš-
tou, bola inšpekcii doručená 
prostredníctvom poštovej pre-
pravy dňa 21.01.2021, pričom 
kontrolovaný subjekt žiadosť 
zaslal na poštovú prepravu až 
dňa 19.01.2021, čo je zrejmé z 
poštovej pečiatky uvedenej na 
obálke, v ktorej bola doručená 
predmetná žiadosť. Na základe 
uvedeného spôsobu doručova-
nia predmetnej žiadosti sa in-
špekcia domnieva, že zo strany 
kontrolovaného subjektu išlo o 
zavádzajúce konanie, smerujú-
ce k úmyselnému predlžovaniu 
kontroly. Pre úplnosť inšpekcia 
uvádza, že žiadosti kontrolova-
ného subjektu o predĺženie le-
hoty nevyhovela.

Pri prerokovaní Protokolu 
konaného dňa 05.02.2021 kon-
trolovaný subjekt osobne do-
ručil Vyjadrenie k zisteniam 
uvedeným v Protokole sa in-
špekcia vysporiadala v Zápis-
nici z prerokovania Protokolu 
aj napriek tomu, že podľa usta-
novenia 11 ods. 2 písm. d) záko-

na o kontrole sa neprihliada k 
predloženým vyjadreniam po 
lehote. Všetky námietky kon-
trolovaného subjektu uvede-
ného v predmetnom vyjadrení 
inšpekcia vyhodnotila ako ne-
opodstatnené, teda nevyvrátili 
kontrolou zistené nedostatky 
uvedené v Protokole.

Vykonanou kontrolou bolo 
zistené porušenia zákona! 
Vzhľadom na zistené skutoč-
nosti zakladajúce podozrenie 
zo spáchania trestného činu 
neoprávneného nakladania s 
odpadmi, inšpekcia po ukon-
čení kontroly podala v súlade s 
ustanovením § 112 ods. 2 záko-
na o odpadoch oznámenie na 
príslušné Krajské riaditeľstvá 
Policajného zboru. Zároveň v 
rámci trvania kontroly bolo 
inšpekcii zo strany prizvanej 
osoby poukázané v súvislosti 
s kontrolovaným subjektom, 
resp. s kontrolovanou prevádz-
kou, aj na porušenie hospodár-
skej súťaže, na podvodné kona-
nie a pod. Na základe uvedené-
ho inšpekcia tieto skutočnosti 
postúpila ešte v rámci trvania 
kontroly na preverenie prísluš-
nej Okresnej prokuratúre.

Kontrolovaný subjekt vyko-
nával svoju činnosť v rozpore 
so súhlasom, ktorý mu bol vy-
daný Rozhodnutím OÚ Galan-
ta, nakoľko do kontrolovaného 
zariadenia prevzal v celkovom 
množstve 371,148 t plastové-
ho odpadu, odpadu tvoriaceho 
gumu i textílie. Plastový odpad 
po jeho prijatí umiestnil v are-
áli kontrolovaného zariadenia 
na nespevnenej a dažďom pod-

močenej ploche.
Ako príjemca odpadu sa po-

dieľal na nezákonnej cezhra-
ničnej preprave odpadov. Nebol 
oprávnený v kontrolovanom 
zariadení preberať tieto druhy 
odpadov, a teda ani oprávnený 
uskutočniť ich zhodnotenie. 
Uvedeným konaním sa kon-
trolovaný subjekt podieľal na 
nezákonnej cezhraničnej pre-
prave odpadov, čím porušil zá-
kaz podľa zákona o odpadoch 
v spojitosti s Nariadením Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 
o preprave odpadu v platnom 
znení.

Zo zistení kontrolórov vie-
me, že odpad na náš pozemok 
smeroval z IT, AT a PL v celko-
vom objeme viac ako 370 ton. 
Aj napriek tomu, že závery in-
špekcie boli subjektu známe už 
4.1.2021, bol 14.1.2021 zazname-
naný kamión z PL, ktorý pri-
viezol ďalší odpad.

Závery SIŽP sú teda známe, 
jednoznačné a konečné. Nie je 
už na čo čakať! Majú poslanci 
MsZ ako i vedenie mesta po tak 
závažných zisteniach SIŽP ešte 
nad čím premýšľať?

Je nutné uviesť, že všetky 
informácie uvedené v texte sú 
získané podľa zákona 211/2000 
o slobodnom prístupe k infor-
máciám a boli zaslané generál-
nym inšpektorom SIŽP.

S pozdravom MICHAL HANUS, 
MÁRIA FAČKOVCOVÁ, 

ONDREJ KURBEL, DUŠAN IRSÁK, 
poslanci MsZ v Seredi.

(Pozn. List bol na webovej 
stránke mesta uverejnený 15. 
2. 2021.)

Vojenský špeciál An-24 havaro-
val 19. januára 2006 po náraze 
do kopca Borsó pri maďarskej 
obci Hejce. Na palube lietadla 
bolo 43 ľudí vracajúcich sa z 
mierovej misie KFOR v srbskej 
provincii Kosovo.

Z letiska v Prištine odštarto-
vali 19. januára 2006 o 17.15 h 
dve vojenské lietadlá so sloven-
skými príslušníkmi mierových 
síl. Ich pristátie bolo plánované 
o 19.40 h na letisku v Košiciach. 
Pri približovaní sa na pristátie 
o 19.30 h jedno z lietadiel hava-
rovalo neďaleko maďarsko-slo-
venských hraníc.

Správa o najväčšom letec-

kom nešťastí v dejinách samo-
statnej Slovenskej republiky 
obletela celý svet. Nehodu ne-
prežilo 41 vojakov a jeden civil. 
Medzi obeťami bol aj Seredčan 
plk. Štefan Ivan. Akoby zázra-
kom nehodu prežil iba jeden 
pasažier - Martin Farkaš.

Po nehode bol na Sloven-
sku vyhlásený štátny smútok. 
Rozlúčka s plnými vojenskými 
poctami sa konala za účasti ti-
sícov ľudí v prešovskej mest-
skej hale. Na pohreb obetí ha-
várie pricestoval aj vtedajší ge-
nerálny tajomník NATO, Jaap 
de Hoop Scheffer. V tom čase 
slovenský minister obrany Ju-

raj Liška krátko po poslednej 
rozlúčke s obeťami a osem dní 
po nehode podal demisiu.

Každý rok si v Seredi uctie-
vame obete tejto havárie spo-
mienkovým stretnutím na 
mestskom cintoríne. Zástup-
covia armády, cirkvi a mesta 
spolu s rodinnými príslušník-
mi vzdávajú hold pri hrobe plk. 
Štefana Ivana všetkým, ktorí 
nehodu neprežili. Tragédia na-
vždy zostane čiernym dňom v 
dejinách Ozbrojených síl.

Plukovník Štefan Ivan bol v 
pracovnej oblasti človek, kto-
rý sa venoval príprave vojakov. 
Dlhé roky pôsobil v ženijnom 

útvare v Seredi a kolegovia si 
ho pamätajú ako náročného, 
ale spravodlivého veliteľa, no aj 
ako priateľského kolegu, vždy 
ochotného pomôcť. V roku 1994 
bol vyslaný do misie OSN UN-
PROFOR na území bývalej Ju-
hoslávie, kde pôsobil vo funkcii 
veliteľa ženijnej roty ženijného 
práporu Mierových síl OSN. O 
niekoľko rokov neskôr plnil 
úlohy v zahraničí v mierovej 
misii KFOR Kosovo ako vedúci 
starší dôstojník velenia prápo-
ru. Po návrate vykonával rôzne 
funkcie vo vzťahu k mierovým 
misiám, až nakoniec jeho po-
znatky našli uplatnenie na ge-

nerálnom štábe, kde pracoval 
ako zástupca Centra riadenia 
operácií. S cieľom poradiť a po-
môcť išiel aj na cestu do Koso-
va. Vážil si ľudí a snažil sa, aby 
sa nezabudlo na to, čo urobili. 
Aj preto, ešte ako veliteľ nit-
rianskej základne mierových 
síl, inicioval výstavbu Pamät-
níka slovenským vojakom, 
ktorí zahynuli v zahraničných 
misiách a nevrátili sa domov. 
Keď odhaľoval tento pamätník 
spolu s generálnym vikárom 
podplukovníkom Michalom 
Štangom, nemohol tušiť, že raz 
sa tam ocitnú aj ich mená.

Za svoju prácu a iniciatívu 

získal počas svojho života mno-
hé vyznamenania a medaily. V 
roku 2006 mu bola udelená me-
daila in memoriam za vernosť 
Ozbrojeným silám SR. V roku 
2007 mu mesto Sereď udelilo 
Čestné občianstvo mesta Sereď 
in memoriam. Ďalej mu v roku 
2014 bola udelená pamätná me-
daila TTSK - in memoriam. V 
roku 2016 mu Obecné zastupi-
teľstvo v Tekovských Lužanoch, 
kde prežil svoje detstvo, udelilo 
cenu Čestný občan in memo-
riam a v roku 2018 ho minister 
obrany Peter Gajdoš uviedol do 
siene slávy in memoriam.

  IVETA TÓTHOVÁ

Nemocnica Svet zdravia od 7. 
januára poskytuje zdravotnú 
starostlivosť iba pre Covid 
pacientov. Už niekoľko týž-
dňov poskytujú pomoc cho-
rým nielen lekári a sestry, ale 
aj kňazi. Jedným z nich je aj 
kňaz Róbert Ťapušík, ktorý 
štyri roky pôsobil ako kaplán 
v seredskej farnosti. Dobro-
voľnú činnosť vykonáva ako 
pomocný pracovník v zdra-
votníckom zariadení na ur-
gentnom príjme.

Kňazi v súčasnosti pomá-
hajú v nemocniciach po ce-

lom Slovensku. Chcú podať 
pomocnú ruku lekárom, ses-
trám, ale najmä pacientom, 
a to priamo na Covid odde-
leniach. Ako uviedla Trnav-
ská arcidiecéza, približne 60 
kňazov pôsobí v nemocni-
ciach, napríklad v Košickej 
arcidiecéze, ktorí sa pridali k 
13 stálym nemocničným du-
chovným. V Nitrianskej die-
céze je pre službu chorým na 
Covid teraz určených dohro-
mady 40 kňazov. V Bratislave 
sa k dvadsiatke pravidelných 
nemocničných duchovných 

prihlásili ďalší. Vždy je to so 
súhlasom diecézneho bisku-
pa.

V Trnavskej arcidiecéze 
takáto služba existuje tiež. 
Z iniciatívy trnavského ar-
cibiskupa Jána Oroscha je 
starostlivosť o chorých v jed-
notlivých nemocniciach a 
domovoch sociálnych služieb 
zabezpečovaná 16 kňazmi. 
V nemocnici s poliklinikou 
v Galante vypomáhajú dva-
ja diecézni kňazi, jedným z 
nich je aj spomínaný Róbert 
Ťapušík. 

Prítomnosť duchovných 
oceňujú pacienti aj personál. 
Okrem fyzickej pomoci pria-
mo pri opatere pacientov, na 
požiadanie vykonávajú svä-
tú spoveď alebo pomazanie 
chorých. Dodávajú nádej a 
povzbudenie pacientom le-
žiacich na Covid oddeleniach, 
ktorí doslova bojujú o každý 
nádych. Poskytujú útechu 
pozostalým a niekedy už iba 
svojou prítomnosťou priná-
šajú do hektických dní du-
chovný pokoj. 

  IVETA TÓTHOVÁ

list poslancov primátorovi mesta

Pripomenuli sme si výročie havárie vojenského špeciálu 
An-24. Medzi obeťami bol aj Seredčan plk. Štefan Ivan

Bývalý kaplán seredskej farnosti pomáha v nemocnici s Covid pacientmi 
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Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga lenická - 0905 595 677,

 e-mail: 
olga.lenicka@petitpress.sk

Začiatok kalendárneho roka 
býva časom bilancovania 
roku minulého. Rok 2020 bol 
pre všetkých veľmi náročný, 
no i napriek tomu sme našli 
množstvo pozitívnych vecí, 
ktoré sa nám podarili a radi 
by sme sa o ne s vami podelili.

Začiatkom roka 2020 sme 
realizovali rekonštrukciu od-
dychovej časti zborovne, kto-
rá slúži nielen na oddych za-
mestnancov, ale i na ich pro-
fesijný rozvoj. Svoje stretnu-
tia tu máva novovzniknutý 
„Tím pre rozvoj školy“ a 
veríme, že čoskoro to bude 
i priestor, v ktorom sa budú 
uskutočňovať vzdelávacie ak-
tivity nielen pre našich učite-
ľov, ale aj žiakov. Na triedach 
druhého stupňa boli vyme-
nené dvere, ktoré slúžili už od 
otvorenia školy. Nové dvere 
majú okienko, cez ktoré pre-
niká svetlo na tmavú chodbu 
a návštevy počas dňa otvore-
ných dverí majú tak možnosť 
vidieť našich žiakov pri práci 
bez toho, aby narušili vyučo-
vací proces. Pre našich žiakov 
so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami sme 
vytvorili krásnu multisenzo-
rickú miestnosť. Venujú sa im 
tu naše asistentky, ktorých 
nový kabinet susedí priamo s 

touto miestnosťou. Prostredie 
je nápadité a kreatívne, ale 
zároveň poskytuje priestor na 
oddych a upokojenie mysle. V 
tomto ešte pokojnom obdo-
bí nastali zmeny i v školskej 
kuchyni. Vymenila sa dlažba 
v skladoch potravín, inštalo-
vali sa nové antikorové regály, 
vymenili sa motory na vzdu-
chotechnike, rekonštruovala 
sa strojovňa.

Na jar nás zastihla korona-
kríza. Paralyzovala klasické 
vyučovanie, ale otvorila nám 
dvere do sveta digitalizácie. 
Naši učitelia počas tohto ne-
ľahkého obdobia absolvovali 
množstvo online seminárov, 
školení a vzdelávaní s cieľom 
poskytnúť našim žiakom čo 
najkvalitnejšie dištančné 
vzdelávanie. Nie vždy to bolo 
ľahké, ale spoločnými silami 
sme školský rok dobojovali do 
úspešného konca.

Počas letných prázdnin 
sme sa venovali opäť rekon-
štrukčným prácam. Po prvý-
krát od vzniku školy bola vy-
čistená vzduchotechnika na 
plavárni, vďaka čomu bude 
prúdenie vzduchu oveľa efek-
tívnejšie. Rekonštruovali sa 
triedy. Vymaľovalo sa 7 tried, 
vymenili sa tabule, inštalovali 
nové dataprojektory, opravo-

vali žalúzie, dokúpili koberce, 
nástenky a mnoho iného za-
riadenia. Vytepovali a vydez-
infikovali sa všetky koberce a 
čalúnený nábytok, ktorý si to 
už vyslovene žiadal. Do väčši-
ny kabinetov boli nakúpené 
nové tlačiarne, vďaka čomu 
sa urýchlila príprava vzdelá-
vacích materiálov pre našich 
žiakov. V areáli školy nám vy-
rástla vďaka grantu od Raif-
feisen banky malá bylinková 
záhradka, pribudli nové ovoc-
né stromčeky od pána Bánov-
ského a dokončila sa podlaha 
v altánku. O areál sa nám sta-
rá šikovný pán školník, ktorý 

sa dočkal aj novej kosačky, 
ktorú zakúpil náš zriaďovateľ, 
mesto Sereď.

Začiatok školského roka 
sa niesol najmä v znamení 
športových úspechov našich 
žiakov v atletike. Tieto úspe-
chy sa im podarilo dosiahnuť 
aj napriek tomu, že žiaci ne-
majú vhodné podmienky na 
tréning. Ako soľ nám chýba 
nová atletická dráha, ktorej sa 
snáď čoskoro dočkáme.  Počet 
žiakov na škole nám stúpol 
zo 669 na 692, čím sme sa sta-
li najväčšou školou v okrese, 
a tak sme museli zaobstarať 
i nové šatňové skrinky. Toto 

obdobie začiatku školského 
roka, keď sme sa ešte mohli 
všetci prezenčne učiť, využi-
li naši učitelia na to, aby vy-
skúšali nové metódy a formy 
práce, o ktorých si veľa vecí 
naštudovali počas prvej vlny. 
Hlavným cieľom nového škol-
ského roku 2020/2021 je totiž 
zlepšiť vyučovacie štýly učite-
ľov. Tento cieľ sme si stanovili 
na základe výsledkov dotazní-
kového prieskumu, do ktoré-
ho sa v roku 2020 zapojili uči-
telia, žiaci a rodičia. V našom 
napredovaní nám nesmierne 
pomáha Nadácia Milana Ši-
mečku, s ktorou spolupracu-
jeme už tretí školský rok.

Z finančných prostriedkov 
MŠVVaŠ určených na podporu 
dištančného vzdelávania sme 
nakúpili notebooky, tablety 
a webkamery, vďaka ktorým 
sme mohli na jeseň úspešne 
a plynule prejsť na dištanč-
né vzdelávanie na 2. stupni. 
MŠVVaŠ poskytlo aj finanč-
ný príspevok na dovybavenie 
školskej kuchyne - pribudla 
nám nová veľkokapacitná 
smažiaca panvica.

V závere roka sme zrekon-
štruovali prednáškové sede-
nie v odbornej učebni tech-
niky a novú fazónu dostal i 
vstupný vestibul. Nakúpila sa 

nová počítačová technika do 
všetkých tried na 1. stupni a 
kvalitné dataprojektory. Ško-
la sa zapojila do vzdelávania 
s názvom „Digitálna transfor-
mácia školy“ v rámci národ-
ného projektu IT akadémia. Že 
to s digitalizáciou školy mys-
líme naozaj vážne, dokazuje 
to, že práve v týchto dňoch 
prebieha na škole rozsiahla 
rekonštrukcia wifi siete, ktorá 
bude slúžiť nielen učiteľom, 
ale i žiakom. Medzi nové po-
môcky v našom inventári pri-
budli milučké roboty Photon, 
ktoré zasvätia našich žiakov 
do sveta programovania.

A čo dodať na záver? Všetko 
zlé je na niečo dobré. A aj na-
priek všetkým negatívnym 
udalostiam, ktoré sa vo svete 
dejú, sme našli aspoň štipku 
toho pozitívneho, čo sa poda-
rilo nám. No najpozitívnejšie 
na tom je, že máme žiakov, 
ktorí sa bez problémov do-
kážu adaptovať na nové ne-
ustále meniace sa podmienky 
vyučovania, máme tolerant-
ných rodičov, ktorí nám vy-
chádzajú v ústrety, a pracovi-
tých zamestnancov, na kto-
rých sa môžeme spoľahnúť. A 
za to im všetkým patrí veľké 
ĎAKUJEM.

EVA HANUSOVÁ

Čo je nové na ZŠ juraja Fándlyho?

Bližšie informácie o podmienkach akcie získate na: inzercia@echo.sk

Akcia platí pre VŠETKÝCH KLIENTOV A NOVÉ OBJEDNÁVKY uzavreté do 30.4.2021

Spoločnosť IDC Holding zo 
Serede a Samsung Electro-
nics Slovakia z Galan-
ty spojili sily, aby pomohli 
žiakom zo sociálne zne-
výhodnených rodín kú-
pou počítačových zostáv. 
Z dôvodu nedostatočného 
technického vybavenia 
majú títo študenti sťaže-
né dištančné vzdelávanie, 
preto im trnavská župa 
distribuovala 104 počí-
tačov s príslušenstvom. 
Prebrali ich riaditelia 16 
župných stredných škôl zo 
všetkých siedmich okre-
sov Trnavského kraja.

„Žiaci zo sociálne zne-
výhodnených rodín sú už 
mesiace kvôli nedostatoč-
nému vybaveniu vo veľmi 
ťaživej situácii. Nemôžu 
sa totiž plnohodnotne zú-
častňovať na vyučovaní. 
Sme preto veľmi vďační 
za dar 100 počítačov od ga-
lantskej spoločnosti Sam-
sung Electronics Slovakia 

a  štyroch od spoločnosti 
I.D.C. Holding zo Serede, 
ktoré reagovali na našu 
výzvu ako prvé,“  povedal 
riaditeľ Odboru školstva 
Úradu TTSK Stanislav 
Pravda.

Každá zo 16 škôl dostane 
po tri až 11 počítačov na 
základe ich požiadaviek. 
Všetky zariadenia majú 
operačný systém, zabudo-
vaný SSD disk s kapacitou 
250 GB a kompletné príslu-
šenstvo v podobe monito-
rov, webkamier, klávesníc, 
myší, či reproduktorov. 

„Desiatkam študentov 

zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia pandémia 
ohrozuje perspektívy zara-
denia sa do života. Obráti-
li sme sa preto na firmy z 
kraja, aby nám pomohli so 
zabezpečením technické-
ho vybavenia. Som veľmi 
rád, že prvé počítače sa 
dostanú k študentom, kto-
rí ich najviac potrebujú, 
počas pokračujúceho ob-
dobia online vzdelávania. 
Želal by som si však, aby 
sa mohli do škôl vrátiť čo 
najskôr,“ vyjadril sa župan 
Jozef Viskupič.

IVETA TÓTHOVÁ

Žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín 
už využívajú  nové počítače
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Milý Karol, problém s vypadá-
vaním vlasov môže mať viac 
príčin. V tvojom prípade by 
som v prvej fáze zvolila najjed-
noduchšiu cestu, t.j. vyskúšať 
kozmetický prípravok SALON 
TEXTURES, ktorý je veľmi 
kvalitný a hlavne účinný. Ve-
rím, že ti tiež pomôže. Aj s ná-
vodom sa cena pohybuje okolo 

23 €. V ťažších prípadoch u 
mužov a žien by som odporú-
čala použiť dva prípravky za 
sebou. Uvedený výrobok si mô-
žeš kúpiť či objednať na adrese:

KVATROFIN s. r. o., 
ul. Lichardova 10, 

909 01 Skalica, 
034/664 74 35, 

www.vlasovakura.sk

PORADŇA VLASY
Milá poradňa,
mám 30 rokov a od mojich 25-tich narodenín bojujem  
s nadmerným vypadávaním vlasov. Taktiež sa mi začínajú 
vytvárať na čele kúty. Iste chápeš, že mám obavy, aby som 
za pár rokov nevyzeral ako plešatý inšpektor Kojak.

TP20306341

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

Medzinárodný deň pamiat-
ky obetí holokaustu pripadá 
na 27. januára. V rovnaký deň 
v roku 1945 Červená armáda 
oslobodila koncentračný a 
vyhladzovací tábor Auschwi-
tz-Birkenau. Za päť rokov 
existencie putovali do tohto 
tábora transporty z rôznych 
kútov Európy a väčšina z pri-
chádzajúcich ľudí skončila 
v plynových komorách. Aus-
chwitz-Birkenau sa stal sym-
bolom utrpenia, hrôz a násilia, 
ktoré v ňom bolo za tie roky 
páchané.

Múzeum holokaustu v Se-
redi v spolupráci s Ústredným 
zväzom židovských nábožen-
ských obcí pri pripomienke 
Medzinárodného dňa pamiat-
ky obetí holokaustu predstavi-
lo verejnosti knihu s názvom 
Holokaust na Slovensku – Se-
redské svedectvá. Informova-
la o tom Kristína Svrčková z 
Múzea holokaustu.

Hlavným prínosom publi-
kácie, ktorej autormi sú Mar-
tin Korčok a Matej Beránek, je 
fakt, že poskytne metodický 
materiál pre učiteľov, ktorý 
môžu použiť v praxi. Veríme, 
že náš počin výrazne prispeje 
k povedomiu a vzdelávaniu 
nielen mládeže, ale aj širo-
kej verejnosti o holokauste a 
ľudských právach. Ako v nej 

napísal Martin Korčok: „Spo-
mienky tých, čo prežili holo-
kaust, sú pre nás všetkých dô-
ležitým mementom. Príbehy, 
v ktorých vám prinášame ich 
spovede a osobné svedectvá, 
ľudstvu pripomínajú fakt, že 
poznaním svojej minulosti 
môžeme ovplyvniť budúcnosť. 
Tak, aby ďalšie generácie po-
chopili, že zabudnúť je to naj-
horšie.“

Prvá časť publikácie pojed-

náva o holokauste na území 
Slovenska, prenasledovaní ži-
dov počnúc rokom 1938 až do 
roku 1945. Opisuje diskrimáciu 
židovského obyvateľstva vo 
verejnom živote, spôsob, akým 
prichádzali o ľudské práva 
a do čoho to vyústilo. Druhá 
časť - Seredské svedectvá bola 
pripravená s preživšími. Pri-
bližujú životné príbehy tých, 
ktorí boli spolu s rodinnými 
príslušníkmi väznení priamo 

v pracovnom a koncentrač-
nom tábore v Seredi, v ktorého 
priestoroch v súčasnosti Mú-
zeum holokaustu sídli. Odtiaľ 
boli buď deportovaní, alebo 
sa ukrývali. Korčok doplnil, 
že múzeum venuje špeciál-
nu pozornosť edukácii najmä 
mladej generácie. „Kniha je 
rozšírená o metodický mate-
riál, vzdelávacie listy, ktoré 
pedagógom priamo poskytujú 
podklad na výučbu na hodi-

Múzeum predstavilo knihu Holokaust 
na Slovensku - Seredské svedectvá 

nách. Ak ho budú používať, už 
si nemusia nič vyhľadávať, je 
to presne vyrátané na vyučo-
vaciu hodinu na 45 minút. My 
sme tam zhrnuli všetko, čo je 
dôležité,“ informoval vedúci 
múzea. Korčok tiež vyzdvihol 
skutočnosť, že prvýkrát spolu-
pracovali s expertmi z Izraela, 
s ktorými má nadviazanú spo-
luprácu Ústredný zväz židov-
ských náboženských obcí.

Múzeum holokaustu v Se-
redi si zároveň pripomína päť 
rokov od svojho otvorenia. Pri 
tejto príležitosti sprístupní 

verejnosti na svojej faceboo-
kovej stránke fotografickú 
výstavu Päť rokov Múzea ho-
lokaustu v Seredi, ktorá ma-
puje aktivity inštitúcie od jej 
otvorenia. Súčasťou výstavy je 
uvedenie pamätnej bankovky.

IVETA TÓTHOVÁ

TP213020115

TP213061020

Súkromná stredná odborná 
škola / SSOŠ / DSA v Trnave 
sa už v predstihu začala pri-
pravovať na nové podmien-
ky u zamestnávateľov, ktoré 
súvisia so zavádzaním 
robotizácie, automatizácie 
a digitalizácie do výrobné-
ho procesu v podmienkach 
Priemyslu 4.0. V blízkej bu-
dúcnosti bude treba menej 
operátorov na výrobných 
linkách, ale o to viac bude 
treba zamestnancov, ktorí 
sa budú venovať nastavo-

vaniu liniek, ich programo-
vaniu, príprave výrobkov 
a digitalizácii potrebných 
dát.

Preto sa zriaďovateľ DSA 
rozhodol priamo v areáli 
školy začať ešte v tomto 
roku s výstavbou nového 
technologického centra za 
štyri milióny eur. Bude za-
merané na rozvoj zručností 
pri práci s rôznymi druhmi 
robotov, automatizovanými 
výrobnými linkami a digi-
talizáciu dát vo výrobnom 

procese. Po dokončení 
má byť najmodernejším 
technologickým vzdeláva-
cím centrom v trnavskom 
regióne. Aj zamestnávatelia 
ho budú môcť využívať pre 
tréningy svojich pracovní-
kov. Odborné učebne majú 
byť vybavené najmodernej-
šími zariadeniami, vrátane 
rozličných typov robotov. 
K dispozícii budú aj auto-
matizované výrobné linky 
určené na vzdelávacie účely 
pre žiakov, kde sa naučia 
spoznávať princípy automa-
tizácie vo výrobe, základy 
pneumatiky aj hydrauliky.

Od minulého roku sa 

SSOŠ výrazne zapojila aj do 
systému duálneho vzde-
lávania a to v odboroch 
mechanik strojov a zaria-
dení, mechanik hasičskej 
techniky, stolár, autoop-
ravár a logistika. Takto sa 
dnes pre prax pripravuje už 
niekoľko desiatok žiakov, 
ktorí majú podpísané zmlu-
vy s deviatimi zamestnáva-
teľmi v širšom regióne. Od 
budúceho školského roku 
pribudne aj perspektívny 
študijný odbor mechanik – 
mechatronik. V rámci neho 
sa budú žiaci pripravovať v 
systéme duálneho vzdelá-
vania pre prácu s mechat-
ronickými systémami, CNC 
strojmi, manipulátormi 
a výrobnými linkami. 
Odbor je vhodný aj pre 
všetkých žiakov, ktorí majú 

záujem pokračovať v štú-
diu na rôznych druhoch 
vysokých škôl technického 
zamerania.

Keďže v rámci duálneho 
vzdelávania SSOČ DSA úzko 
spolupracuje s fi rmami v re-
gióne, jej budúci absolventi 
majú ideálne predpoklady 

nájsť si po maturite výhod-
né perspektívne uplatnenie.

Súkromná stredná 
odborná škola / SSOŠ / DSA 
v Trnave je už piaty rok 
súčasťou siete škôl zriaďo-
vanou slovenskou vzdeláva-
cou spoločnosťou Deutsch-
-Slowakische Akademien. 
Ide o najväčšieho súkrom-
ného zriaďovateľa mater-
ských, základných a stred-
ných škôl na Slovensku.

Počas tohto obdobia pre-
šla škola mnohými zmena-
mi. Pribudli nové študijné 
odbory, nový zriaďovateľ 
sa už stihol „podpísať“ aj 
pod jej vzhľad. Postupne 
sa modernizuje strojové 
vybavenie.

TECHNICKÉ VZDELANIE ZAISTÍ BUDÚCNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA
Perspektívny odbor mechanik mechatronik 
spája mechaniku, elektrotechniku 
a programovanie.

V Trnave vyrastie moderné technologické vzdelávacie centrum Štúdium budúcnosti.

Žiaci DSA sa učia programovať roboty.
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Kam so starými pneumatika-
mi? Bezplatne ich odovzdajte 
v servise, v ktorom ste svoje 
auto prezúvali. Nenoste ich 
zbytočne na zberný dvor. Už 
päť rokov totiž funguje nezis-
ková organizácia zodpoved-
nosti výrobcov (OZV) Eltma, 
združujúca najväčších výrob-
cov a dovozcov pneumatík na 
Slovensku. Po pneumatiky 
sami do pneuservisu prídu a 
odvezú ich, čím nielen zjed-
nodušujú život majiteľom 
áut, pneuservisom a predaj-
com, ale tiež chránia príro-
du a umožňujú nepotrebné 
gumy spracovať a recyklovať.

Eltma tiež aktívne podpo-
ruje aj spôsoby, ako pneuma-
tiky spracovať a využívať vo 
forme druhotnej suroviny.

Pneumatika sa v závode ro-
zomelie, vyčlení sa z nej kov a 
textil. Samotná guma sa spra-
cováva pomocou mechanic-
kého rezania, až sa rozomelie 
na granulát. Z neho potom po-
chádza finálny produkt, ktorý 
má mnoho rôznych využití. 
Z granulátu sa vyrábajú na-
príklad gumové koberčeky do 
áut, gumené obrubníky, mo-
zaikové podlahy do interiéru 
či exteriéru, kvetináče, roho-
že. Granulát je využiteľný aj 
ako protišmykové podložky, 
na výrobu odhlučňovacích 
pásov pre vlaky, električky, či 
ako prísadu do takzvaného 
„bezhlukového asfaltu“.

 
Zoznam zberných miest 
v Seredi zazmluvnených 

organizáciu zodpovednosti 
výrobcov ELTMA

 
1. Peter Hrabárik – 
AUTOSERVIS, Bratislavská 
803/11, Sereď
2. Michal Dorocák – MIDO, 
Cukrovarská 3474, Sereď
3. Václav Škoda AUTODUO, 
Dlhá 1995/25, Sereď
4. AUTO MOTO PNEUSERVIS 
– garáž, Pažitná 1018, Sereď
5. Štefan Krivosudský, J. 
Fándlyho 763/7A, Sereď
6. D&D Trade s.r.o., 
Hornočepenska 4610/122A, 
Sereď
7. STAVODOPRAVA s.r.o., 
Hornočepenská 4760/138, 
Sereď
8. Peter Vaško, Šulekovská 
1413/9, Sereď

9. Ing. Vladimír Sedláček – 
STROJSERVIS, Šulekovská 
1460, Sereď
10. Peter Levko, Vonkajší 
rad 798, Sereď
11. Miloš Sabo, Vonkajší rad 
3009, Sereď
12. SAD Sereď, Trnavská 
cesta 6, Sereď

Ak ste svoj servis v zozname 
nenašli, nerobte si z toho ťaž-
kú hlavu. Každý pneuservis je 
povinný od vás staré pneu-
matiky pri prezúvaní bez-
platne odobrať. Pneuservisy 
sú totiž zo zákona zberným 
miestom odpadových pneu-
matík.

zdroj: www.eltma.sk
foto zdroj: www.eltma.sk

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Pri príležitosti piateho výročia 
otvorenia Múzea holokaustu 
v Seredi bola uvedená na trh 
suvenírová bankovka “SEREĎ 
– MÚZEUM HOLOKAUSTU”.

Múzeum holokaustu v Se-
redi je súčasťou SNM - Múzea 
židovskej kultúry. Vzniklo v 
priestoroch bývalého pracov-
ného a koncentračného tábo-
ra v Seredi, ktoré predstavuje 
autentické miesto viažuce sa 
k tragickému obdobiu riešenia 
židovskej otázky na Slovensku 
počas druhej svetovej vojny.

V múzeu sú vystavené do-
bové dokumenty, fotografie a 
predmety súvisiace s prena-
sledovaním Židov na území 
Slovenska. Jedným z vysta-
vených artefaktov je dobytčí 
vagón, v ktorom deportovali 
Židov do koncentračného tá-
bora Auschwitz. Súčasťou je 

aj vzdelávacie stredisko. Mú-
zeum zároveň slúži aj ako pa-
mätník zavraždeným Židom 
zo Slovenska, pričom len tábo-
rom v Seredi ich prešlo približ-
ne 16 000, z ktorých bola väč-
šina zavraždená počas holo-
kaustu. Slávnostné otvorenie 
múzea sa konalo 26. januára 
2016 za účasti vtedajších po-
predných predstaviteľov štátu.

Predajná cena suvenírovej 
bankovky “SEREĎ – MÚZEUM 
HOLOKAUSTU” je 3,50 € za 
kus. Keďže z dôvodu opatrení 
je expozícia múzea momen-
tálne zatvorená, bankovku si 
môžete objednať na dobierku 
v množstve od 5 kusov na ad-
rese: kristina.svrckova@snm.
sk, prípadne priamo prostred-
níctvom facebooku.

Suvenírové bankovky sú 
vyrobené zo 100 % bavlnené-
ho papiera používaného pri 
výrobe skutočných euro ban-
koviek a obsahujú niektoré 
ochranné prvky ako pravé 
euro bankovky. Každá bankov-
ka je zároveň označená rokom 
vydania a každá séria má svoj 
vlastný kód. Každý kus má aj 
iné výrobné číslo, vďaka čomu 
sa stáva unikátom. Tlač je iba 
v limitovanom náklade. Na 
suvenírových bankovkách sú 
vyobrazené motívy význam-
ných kultúrnych pamiatok, 
turistických miest, múzeí, 
známych osobností či podu-
jatí. Príkladom sú bankovky 
venované kráľovi Svätoplu-
kovi, historickej budove SND 
v Bratislave alebo Michalovi 
Bosákovi.

IVETA TÓTHOVÁ

Predvianočné obdobie je 
predurčené na konanie dobra. 
Tento rok sa opäť potvrdilo, že 
v Seredi žije veľa ľudí, ktorí 
dokážu bez váhania toto dob-
ro šíriť ďalej.

Vďaka kampani „Koľko lás-
ky sa zmestí do krabice od 
topánok“ občania mesta spo-
jili sily, aby potešili seniorov 
krabičkou, ktorú naplnili nie-
len drobnosťami, ale najmä 
láskou. 

Cieľom kampane je obda-
rovať na Vianoce seniorov v 
domovoch dôchodcov. V tých-
to zariadeniach žije mnoho 
opustených ľudí, pre ktorých 
je niekedy návšteva blízkych 
skôr raritou. Nehovoriac o 
súčasnej epidemiologickej 
situácii, ktorá ich v dôsledku 

ochrany zdravia izolovala od 
sveta ešte viac. Mnohí z nich 
na Vianoce nečakajú žiadne 
darčeky. A práve preto vznikla 
krabičková výzva.

V závere roku 2020 sa do 
kampane zapojila aj Sereď. 
Začiatkom novembra sa na 
primátora mesta Martina 
Tomčányiho obrátila Zuzana 
Barteková a požiadala ho o 
súčinnosť pri realizácii zbier-
ky. Nápad potešiť na Vianoce 
seniorov balíčkom, ktorý im 
vyčarí úsmev na tvári a za-
hreje ich pri srdci, sa stretol 
na mestskom úrade s veľkým 
nadšením. Po dohode s vedú-
cou organizačného oddelenia 
Silviou Adamčíkovou bolo 
vytvorené odberné miesto na 
pulte prvého kontaktu, kam 

mohli občania balíčky no-
siť. Záujem prispieť do tejto 
zbierky bol obrovský, denne 
nosili občania na úrad desiat-
ky balíčkov. Už nie raz Sered-
čania dokázali, že sa vedia pre 
dobrú vec nadchnúť.

Do zbierky sa zapojilo ve-
denie mesta, zamestnanci 
mestského úradu, zapájali sa 
základné aj materské školy, 
Obchodná akadémia, rôzne 
firmy, inštitúcie aj jednotliv-
ci.

Balíčkov bolo toľko, že po-
tešia nielen klientov domova 
dôchodcov v Seredi, ale aj v 
okolitých obciach či mestách. 
Celkom sa vyzbieralo vyše 
700 krabičiek.

Balíčky určené pre DD a 
DSS v Seredi boli po zozbie-

raní najprv na tri dni ulože-
né v „karanténe“ a následne 
odovzdané priamo do rúk 
riaditeľke Milade Floriáno-
vej, ktorá bola nadšená a 
vyjadrila obrovskú poklonu 
Seredčanom. S vďakou balíč-
ky prevzala a na Štedrý deň 
ich seniorom odovzdala. Aj 
ostatné krabičky si našli svo-
jich majiteľov, či už medzi 
osamelými seniormi, alebo v 
ďalších zariadeniach. A verte, 
že možno práve ten váš malý 
darček venovaný z lásky bol 
pre niekoho jediným darom, 
ktorý tieto Vianoce dostal.

Všetkým, ktorí podporili 
túto úžasnú predvianočnú 
akciu, vyslovujeme veľké ĎA-
KUJEM !
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Zoznam servisov, kde zadarmo 
odovzdáte staré pneumatiky 

Múzeum holokaustu v Seredi 
vydalo suvenírovú bankovku

Seredčania dokázali úžasnú vec. 
Vyzbierali vyše 700 krabičiek lásky

Špeciálna základná škola v 
Seredi nezaháľa ani počas 
„pandemického voľna“. Fir-
ma Lumimi, s.r.o., zo Serede 
vykonala maliarske a natie-
račské práce interiérových 
priestorov v budove na Ko-
menského ulici. Práce od-
súhlasil Okresný úrad v Tr-
nave ako zriaďovateľ školy. 
Riaditeľka školy Jarmila Ži-
lecká vyjadrila radosť z vy-
novených priestorov a verí, 
že tento krok ocenia aj žiaci, 
ktorí sa tak po otvorení škôl 
vrátia do čistých a útulných 
tried.

Príjemne prostredie v 
triedach pozitívne pôsobí 
na rozvoj žiakov a podnecu-
je v nich chuť do učenia. To 
je v prípade žiakov na tejto 
škole veľmi dôležité. Špe-

ciálna základná škola totiž 
poskytuje výchovu a vzde-
lávanie pre žiakov s mentál-
nym postihnutím vo všet-
kých variantoch. Z ôsmich 
tried je päť určených pre 
ľahko mentálne postihnu-
tých žiakov vzdelávaných 
podľa variantu A. Tri triedy 
školy sú určené pre stredne 
a ťažko mentálne, prípadne 
kombinovane postihnu-
tých žiakov vzdelávaných 
podľa variantu B a C, tiež 
pre žiakov s individuálnym 
vzdelávacím programom. 
Žiaci školy majú trvalý po-
byt v Seredi a priľahlom 
okolí. Vzdelanie škola po-
skytuje aj chovancom DeD 
Sereď, klientom DSS Šintava 
a DSS Štrkovec.
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Rovnako dôležitou infor-
máciou pre školy a rodičov, 
ako bolo otvorenie škôl, je 
aj otázka konania jarných 
prázdnin. Kým koncom roka 
ešte nebolo jasné, či by ne-
bolo lepšie jarné prázdniny 
zrušiť, dnes už vieme, že ich 
žiaci a učitelia predsa len ab-
solvujú.

„Plnohodnotné dištančné 
vzdelávanie bolo pre žiakov, 
rodičov a učiteľov nároč-
né, a preto je potrebné dať 
všetkým priestor na oddy-
ch. Preto sa jarné prázdniny 
uskutočnia v riadnych ter-
mínoch,“ ozrejmil minister 
školstva Branislav Gröhling.

Z dôvodu zabránenia zvý-
šeniu mobility sa ich ter-
mín meniť nebude. Jarné 
prázdniny sú rozdelené na 
tri týždne po jednotlivých 
krajoch. Ako prví si ich užijú 
žiaci v Banskobystrickom, 
Žilinskom a Trenčianskom 
kraji, a to v termíne od 15. do 
19. februára 2021. Od 22. do 
26. februára majú napláno-
vané voľno školáci v Košic-
kom a Prešovskom kraji a 

od 1. do 5. marca v Bratislav-
skom, Nitrianskom a Trnav-
skom kraji.

V priebehu týždňového 
voľna by sa v školách mohli 
realizovať dobrovoľné jarné 
školy, počas ktorých by si 
žiaci mohli doplniť vzdela-
nia v predmetoch, v ktorých 
majú nedostatky. Minis-
terstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR vytvára 
túto možnosť pre základné 
a stredné školy s cieľom pri-
spieť k vyrovnaniu rozdie-
lov medzi žiakmi a podpo-
riť učenie sa najmä u tých 
žiakov, ktorí nemali prístup 
k plnohodnotnému diš-
tančnému vzdelávaniu. Je 
na rozhodnutí zriaďovateľa 
a riaditeľa základnej školy 
alebo strednej školy, či jar-
nú školu pre svojich žiakov 
sprístupní. Rovnako je na 
rozhodnutí zákonného zá-
stupcu, či túto možnosť pre 
svoje dieťa využije. Všetko 
je to samozrejme s ohľadom 
na epidemiologickú situá-
ciu v regióne.
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Špeciálna základná škola 
vymaľovala priestory 

je potrebné dať žiakom 
a učiteľom priestor na oddych 


