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Sčítanie domov, bytov a oby-
vateľov 2021, ako znie oficiál-
ny názov projektu Štatistic-
kého úradu Slovenskej repub-
liky, je rozdelené do dvoch 
fáz:

1. fáza projektu je sčítanie 
domov a bytov,

2. fáza projektu je sčítanie 
obyvateľov.

Prvá fáza projektu prebehla 
v termíne od 1. júna 2020 do 
12. februára 2021. Štatistic-
ký úrad SR projekt sčítanie 
domov a bytov realizoval v 
spolupráci so samosprávami 
miest a obcí. Po prvýkrát v 
histórii sa sčítanie uskutoč-
nilo elektronicky, bez účasti 
verejnosti.

Získané údaje poskytnú je-
dinečné dáta o stave a kvalite 

bývania na Slovensku. V prie-
behu deviatich mesiacov bolo 
vykonané sčítanie domov a 
bytov aj v Seredi. Konečné čís-
lo za mesto je 6 998 sčítaných 
bytových jednotiek.

S údajmi v mestách a ob-
ciach pracovali výlučne za-
školené osoby, ktoré majú 
prístup do systému. Manažé-
rom sčítania domov a bytov v 
Seredi bola vedúca Organizač-
ného oddelenia na MsÚ Silvia 
Adamčíková. Podľa jej slov boli 
údaje, ktoré samospráva mes-
ta zisťovala, nasledovné: for-
ma vlastníctva, zastavaná plo-
cha (pri rodinných domoch), 
podlahová plocha (pri bytoch), 
počet obytných miestností, 
poschodie, typ kúrenia, zdroj 
energie používaný na vykuro-

vanie, či je v bytovej jednotke 
vodovod, splachovacia toale-
ta, kúpeľňa, typ vodovodnej 
prípojky, obdobie výstavby, 
materiál nosnej konštrukcie, 
obdobie poslednej obnovy, či 
bola vykonaná obnova okien, 
obvodového plášťa, strechy, či 
bola realizovaná prístavba či 
nadstavba (pri domoch), typ 
kanalizačnej prípojky, alebo či 
je zavedená plynová prípojka.

Ďalšími poverenými osoba-
mi, ktoré mali prístup do sys-
tému sčítania domov a bytov 
a napĺňali systém údajmi, boli 
pracovníci úradu: Viera Peš-
ková, Martina Klinková a Bc. 
Oto Beno.

„Údaje sme zisťovali pomo-
cou dostupných informácií a 
evidencií na mestskom úrade, 

ale aj v teréne a vonkajšou ob-
hliadkou nehnuteľností. Po-
ďakovanie patrí už spomína-
ným povereným osobám, ale 
aj správcom bytových domov 
na území mesta Sereď, ktorí 
nám vyšli v ústrety a poskyt-
li požadované informácie zo 
svojich evidencií,“ vysvetlila 
Silvia Adamčíková.

Vo februári 2021 prvú fázu 
venovanú bytom a domom 
doplnila druhá fáza, ktorou je 
sčítanie obyvateľov. Samosčí-
tanie elektronickou formou 
potrvá do 31. marca 2021. Kto 
toto samosčítanie z akého-
koľvek dôvodu nie je schopný 
vykonať, môže v termíne od 1. 
apríla 2021 do 31. októbra 2021 
využiť asistenčné sčítanie.

IVETA TÓTHOVÁ

Nebuď otrok drog! Presne tak 
znelo heslo súťaže, do ktorej 
sa zapojili žiaci ZŠ Jana Amo-
sa Komenského. Cieľom sú-
ťaže, ktorú zastrešila Tlačová 
agentúra Slovenskej repub-
liky, bolo podporiť aktivity 
zamerané na predchádzanie 
užívaniu návykových látok, 
informovať o rizikách s tým 
spojených a prispieť k vytvá-
raniu aktívneho protidrogo-
vého postoja.

Zapojené školy mohli vy-
hrať vecné ceny: poukážky na 
nákup elektroniky v hodnote 
500 €, 300 € alebo 200 €. Ví-
ťazné školy zatiaľ nepoznáme. 
Podľa pravidiel súťaže sa vý-
hercami mohli stať iba školy, 
nie konkrétni žiaci. A tak sme 
sa rozhodli, že pôvodnú súťaž 
zatraktívnime pre našich žia-
kov - rozšírili sme možnosť 
zapojenia žiakov do súťaže a 
pripravili sme pre nich výhru.

Naši žiaci sa do súťaže Nebuď 
otrok drog zapojili tak, že:
* sledovali seriál „Opýtaj sa 
hviezdy“, čiže 6 videí (6 rozho-
vorov) so známymi osobnos-
ťami: hokejista Marek Slovák, 

muzikant Ondrej Kandráč, 
speváčka Celeste Buckingham, 
moderátor Viktor Vincze, in-
fluencer Fero Joke, atlét Matej 
Tóth. Všetky videá nájdete aj na 
školskej stránke https://zskom-
sered.edupage.org/a/covi-
d19?eqa=dGV4dD10ZXh0L3Rle-
HQyNyZzdWJwYWdlPTU%3D
* našli odpovede na otázky, kto-
ré sme žiakom zadali ku kaž-
dému videu (spolu 6 otázok, 
na každé video pripadla jedna 
otázka).

Konkrétne otázky:
1. otázka: Prečo nemal Marek 
Slovák nikdy nutkanie siahnuť 
po dopingu a pomôcť si tak k 
lepším športovým výkonom?
2. otázka: Na čom je Ondrej Kan-
dráč závislý v dobrom zmysle 
slova (tzv. pozitívna droga)?
3. otázka: Prečo Celeste Buc-
kingham začala s fajčením ci-
gariet?
4. otázka: Prečo ľudia siaha-
jú po drogách podľa Viktora 
Vinczeho?
5. otázka: Akým spôsobom 
influenceri alebo ľudia, ktorí 
pridávajú videá na sociálne 
siete, môžu bojovať proti dro-

gám podľa Fera Joke?
6. otázka: Idú podľa Mateja 
Tótha cigarety a alkohol do-
kopy so športom?
* vyplnili formulár, v ktorom 
uviedli odpovede na otázky a 
poslali ho.

O tom, že aj prostredníctvom 
dištančného vzdelávania je 
možné dozvedieť sa niečo 
nové, zaujímavé či inšpiratív-
ne (napr. o drogách), sa žiaci 
II. stupňa mohli presvedčiť v 
rámci plnenia vzdelávacích 
štandardov prierezových tém 
Osobnostný a sociálny rozvoj, 
Ochrana života a zdravia či 
predmetov etická a nábožen-
ská výchova. Z pohodlia do-
mova si žiaci pozreli videá, za-
slali formulár s odpoveďami, 
tým sa zapojili do súťaže a zá-
roveň splnili domácu úlohu. 

Prostredníctvom videí sa žia-
ci dozvedeli, napríklad:
- o tom, ako dosiahnuť úspech 
v športe bez siahnutia na 
drogy či iné škodlivé látky (v 
rozhovore s hokejistom Mare-
kom Slovákom),
- bez čoho si nevie predstaviť 

svoj život muzikant Ondrej 
Kandráč a čo znamená pojem 
tzv. pozitívna droga,
- čo o fajčení cigariet prezra-
dila speváčka Celeste Buc-
kingham a čo považuje za 
nebezpečné v súvislosti s uží-
vaním drog,
- aký názor má moderátor 
Viktor Vincze,
- o tom, ako influencer Fero 
Joke prispieva k tomu, aby 
motivoval ľudí k zdravému ži-
votu bez drog,
- čo znamená zdravý životný 
štýl a čo je dôležité v športe 
aj v živote podľa atléta Ma-
tej Tóth – olympijský víťaz v 
chôdzi na 50 km z roku 2016.
Keďže 14 žiakov odpovedalo 
správne na všetky otázky, o 
výhercoch rozhodlo žrebova-
nie. Žrebovali sme v progra-
me RANDOM.ORG. Náhodný 
výber určil nasledujúce po-
radie výhercov: 1. miesto: Va-
nesa Viktória Mátyusová, 2. 
miesto: Petra Štibrányiová, 3. 
miesto: Gejza Vladimír Tulej.
Všetkým žiakom, ktorí sa do 
súťaže zapojili, ďakujeme a 
výhercom blahoželáme!

SILVIA HOJEROVÁ

Je známe konečné číslo sčítaných 
bytových jednotiek v Seredi

Aj dištančné vzdelávanie môže byť zaujímavé

V prvej vlne pandémie ľu-
dia považovali záchranárov 
za hrdinov. Svoju vďačnosť 
im za boj s koronavírusom 
v prvej línii vyjadrovali na-
príklad aj potleskom na bal-
kónoch a v oknách. Prvýkrát 
sa táto iniciatíva konala 20. 
marca 2020 a potlesk bolo 
počuť naprieč celým Sloven-
skom. O týždeň neskôr aj Se-
redčania otvorili okná, vyšli 
na balkóny a veľký potlesk 
venovali tým, ktorí sa o nás v 
tých ťažkých časoch starali.

Prešiel rok a správanie 
niektorých ľudí sa zmenilo. 
Svoje o tom vie aj záchra-
nár Martin Sojka: „Určite 
sa správanie voči nám zme-
nilo, veľa ľudí je nervóz-
nych, vytráca sa pokora a 
my si to všetko odnášame. 
V prvej vlne nám tlieskali a 
teraz nás pomaličky idú biť. 
Máme veľa takýchto skúse-
ností. Neostáva nám nič iné, 
iba sa obrniť trpezlivosťou. 
No na druhej strane je aj 
veľa milých a dobrých ľudí. 
My nepotrebujeme búrlivé 

ovácie, niekedy stačí prí-
jemné slovo alebo úsmev, a 
to je pre nás najväčšia od-
mena.“

Záchranárov o to viac 
pred niekoľkými dňami po-
tešil nápis na chodníku na 
Školskej ulici, kde záchran-
ná zdravotná služba sídli: 
Text znel: „Milí záchranári. 
Šťastnú cestu. Veľa šťastia, 
zdravia a hlavne pokoja a 
Božích milostí. Nech sa Vám 
vo všetkom, čo budete robiť, 
darí. Prajeme Vám ešte pek-
né a požehnané dni.“

Martin Sojka povedal: 
„Je to veľmi milé a potešilo 
nás to. Ako som spomínal, v 
dnešnej dobe sú na nás ľudia 
viac-menej nepríjemní. Tak 
potom je aj takáto maličkosť 
pre nás zadosťučinením.“

Nápis zaujal aj okoloidú-
cich. Tí sa zastavovali a po 
prečítaní textu odchádzali 
s úsmevom na tvári. Autori 
textu možno ani netušia, že 
koľko ľudí potešili iba nie-
koľkými slovami.

IVETA TÓTHOVÁ

Na chodníku nechali 
odkaz pre záchranárov

Mestská polícia v Seredi sídli 
na Jesenského ulici od roku 
2012. Minulý rok v  júni bola 
budova rozšírená o novú 
prístavbu, ktorá je využíva-
ná ako služobná miestnosť 
pre operačného príslušníka. 
V  novembri bol celý objekt 
policajnej stanice zateplený 
a dostal novú fasádu.

V  marci tohto roku mesto 
pristúpilo k  vybudovaniu 
spevnených plôch v  okolí 

budovy.   Realizačná firma 
Lukystav, s.r.o., z Dolnej Stre-
dy práce vykonala v rámci za-
zmluvnených bežných opráv 
miestnych komunikácii na 
rok 2021. Položením zám-
kovej dlažby bola rozšírená 
prístupová cesta a na krátko-
dobé státie môžu parkovacie 
miesta využiť aj občania vy-
bavujúci potrebné náležitos-
ti na polícii.

IVETA TÓTHOVÁ

Nové spevnené 
plochy v okolí budovy 
mestskej polície

Ľudia bez strechy nad hlavou 
mali možnosť poslednýkrát 
využiť služby nocľahárne pre 
bezdomovcov 15. marca 2021. 
Samospráva na túto sezónu 
ukončila jej prevádzku a otvo-
rí ju opäť na jeseň.

Vedúca organizačného od-
delenia na MsÚ Silvia Adam-
číková informovala, že služby 
nocľahárne na Školskej ulici 
využilo počas zimných me-
siacov celkom 8 klientov, 
niektorí boli v nocľahárni iba 
veľmi krátko. Priemerne to 
vychádza na noc traja klienti. 

V čase fungovania zariade-
nia sa nevyskytli závažnejšie 
problémy, ľudia bez prístrešia 
rešpektovali vnútorný poria-
dok nocľahárne.  „Samozrej-
me, našli sa drobné výnimky, 
ale správanie problematic-
kých jednotlivcov, hlavne v 
súvislosti s užívaním alko-
holických nápojov, usmernili 
službukonajúci zamestnanci. 
Užívanie alkoholických ná-
pojov a omamných látok je 
totiž v nocľahárni zakázané.“

V januári mesto zabezpeči-
lo pre prípadných pozitívne 

testovaných bezdomovcov 
mobilný kontajner, ktorý je 
umiestnený v tesnej blíz-
kosti nocľahárne. Využiť ho 
ale nebolo potrebné.  „Bezdo-
movcov, ktorí využívali služ-
by nocľahárne, sme dávali 
pravidelne testovať AG tes-
tami. Ani jeden z nich nemal 
pozitívny výsledok. V tomto 
smere o ostatných bezdo-
movcoch, ktorí nevyužívali 
služby zariadenia, nemáme 
vedomosť,“  povedala Silvia 
Adamčíková.

Túto sezónu bola nocľahá-

reň v prevádzke od 15. decem-
bra. Otvorená bola denne v 
čase od 19. hodiny večer do 7. 
hodiny nasledujúceho rána. 
Ubytovanie je spoplatnené 
sumou 0,80 € za noc, v zmys-
le VZN mesta Sereď č. 1/2009 o 
úhradách za sociálne služby. 
Tento poplatok je platný bez 
zmeny od 11. 3. 2009. Klienti 
majú počas prevádzky v za-
riadení zabezpečené základné 
potraviny, môžu si tu vykonať 
osobnú hygienu či oprať oša-
tenie.

IVETA TÓTHOVÁ

Nocľaháreň pre bezdomovcov 
na túto sezónu ukončila činnosť 

Galantskí kriminalisti po-
mohli žene, ktorá v utorok 
23. februára nečakane spadla 
z bicykla na Námestí repub-
liky v Seredi. Podľa polície 
išlo o npor. Mária a npor. 
Mgr. Jána z kriminálnej po-
lície OKP Galanta, ktorí boli 
v správnom čase, na správ-
nom mieste.

Obaja išli pátrať po ne-
zvestnom Tomášovi. Pri 
prejazde okolo Mestského 
úradu zrazu z auta videli, 

ako žena spadla z ničoho nič 
z bicykla. Na priechode pre 
chodcov sa zviezla k zemi 
a pádom sa zranila. Obaja 
jej ihneď vybehli na pomoc. 
Dezorientovanej pani po-
mohli sa dostať mimo cestu 
do bezpečia, a tam jej privo-
lali na pomoc záchranku. Na 
miesto prišiel aj jeden muž, 
ktorý pomáhal pri pátracej 
akcii a žene poskytol prvot-
né ošetrenie. 

IVETA TÓTHOVÁ

Policajti pomohli 
zranenej žene
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Na ostatnom rokovaní škol-
skej, športovej a bytovej ko-
misie pri MsZ v Seredi sa čle-
novia zaoberali problemati-
kou nájomných a sociálnych 
bytov. Mesto Sereď vlastní 
139 bytov. Ich prenajímanie 
sa riadi VZN mesta Sereď č. 
3/2019 o poskytovaní nájom-
ného bývania v bytoch vo 
vlastníctve mesta Sereď.

Prvú skupinu tvorí 18 by-
tov z pôvodnej bytovej vý-
stavby - 10 mestských bytov, 
ktoré ešte neboli nájomcami 
odkúpené do osobného vlast-
níctva, troch bytov určených 
pre potreby mesta a štyroch 
bytov v správe škôl. Mesto 
Sereď od roku 2018 realizuje 
právne kroky na uvoľnenie 1 
bytu, ktorý je užívaný bývalý-
mi nájomcami bez právneho 
titulu.

Druhou skupinou je 24 
bytov vybudovaných v roku 
2017 z finančných prostried-
kov mesta v nedostavanom 
G pavilóne odborných učební 
školy na Komenského ulici.

Ďalšou skupinou je 87 by-

tov vybudovaných v rokoch 
2003–2014 v piatich bytových 
domoch na uliciach Čepe-
ňská a Dolnomajerská, posta-
vených s podporou Štátneho 
fondu rozvoja bývania. Tieto 
byty sú určené na zabezpe-
čenie sociálneho bývania pre 
občanov mesta Sereď, ktorí 
si nemôžu obstarať bývanie 
vlastným pričinením. Pod-
mienky na prenajatie bytov 
stanovuje vyššie uvedené 
VZN, prípadne aj zákon č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní. Tieto byty sú prideľo-
vané žiadateľom, ktorí sú po 
splnení podmienok zarade-
ní do zoznamu žiadateľov o 
nájomné bývanie na základe 
výsledkov losovania. Mesto 
Sereď pripravuje v tomto 
roku podanie žiadosti o po-
skytnutie finančných pros-
triedkov zo ŠFRB na obnovu 
bytového domu na Čepe-
ňskej ul. – zateplenie strechy 
a obvodového plášťa, výme-
nu okien, spoločných rozvo-
dov plynu, kanalizácie a vody.

V majetku mesta je aj 10 so-
ciálnych bytov na Trnavskej 
ulici. Zámer ich rekonštruk-
cie odporúčali členovia škol-
skej, športovej a bytovej ko-
misie už v roku 2018. V roku 
2019 komisia prijala uznese-
nie, ktorým odporučila pri-
mátorovi mesta neuzatvárať 
nové nájomné zmluvy na 
sociálne byty na Trnavskej 
ceste 866/51 v Seredi z dôvodu 
potreby realizácie komplex-
nej rekonštrukcie oboch bu-
dov. Na 2 byty sú uzatvorené 
zmluvy na dobu neurčitú, 3 
byty sú už prázdne. Platnosť 
nájomných zmlúv na ďalšie 
3 byty uplynula už v roku 
2018 a na zostávajúce 2 byty 
v roku 2020. Od novembra 
2018 mesto Sereď realizuje 
všetky právne kroky na uvoľ-
nenie týchto piatich bytov 
užívaných bez právneho ti-
tulu. Rekonštrukciou plánu-
je mesto zriadiť v časti tohto 
objektu sociálne zariadenie 
na zabezpečenie krízového 
bývania. Byty po rekonštruk-
cii plánuje prideliť žiadate-

ľom zaradeným do zoznamu 
žiadateľov na základe posú-
denia celkovej sociálnej situ-
ácie žiadateľov vrátane osôb 
tvoriacich spoločnú domác-
nosť.

Mestu Sereď bolo v roku 
2020 doručených 42 žiados-
tí o poskytnutie nájomného 
bývania. Do zoznamu žia-
dateľov bolo zaradených 30, 
ktorí splnili podmienky VZN. 
Nové nájomné zmluvy boli s 
vyžrebovanými žiadateľmi 
uzatvorené na 7 bytov uvoľ-
nených v minulom roku. 
Mestu tiež bolo doručených 
11 žiadostí o sociálne byty na 
Trnavskej ceste. Podmien-
ky VZN splnil jeden žiadateľ. 
Tomuto žiadateľovi z dôvodu 
plánovanej rekonštrukcie 
nebolo vyhovené.

Na najbližšie obdobie 
mesto Sereď nemá v strate-
gických dokumentoch stano-
vený zámer výstavby nových 
nájomných bytov a rozširo-
vanie bytového fondu urče-
ného na sociálne bývanie.

SILVIA KOVÁČOVÁ

Rýchlosťou blesku sa medzi 
Seredčanmi začala šíriť hra 
„Veselé kamene“. Ide o aktivi-
tu, ktorá vám spríjemní chví-
le voľna doma aj v prírode. Na 
Slovensku túto hravú aktivi-
tu rozširuje hlavne faceboo-
kový profil Veselé kamene, 
kam sa môže prihlásiť každý, 
kto chce kamene maľovať 
alebo hľadať.

Hre sa po celom svete už 
niekoľko rokov venujú tisícky 
ľudí. Princíp je jednoduchý: 
stačí, ak si nájdete kameň, 
ktorý sa vám zapáči. Očistite 
ho a namaľujte naň ľubovoľ-
ný obrázok či napíšte pozitív-
ny odkaz. Ideálne je napísať 
na kameň aj mesto, kde váš 
výtvor vznikol. Potom kamie-
nok jednoducho položte nie-
kde do trávy, na múrik, lavič-
ku, na ihrisko, k pamätníku 
alebo na schody. Niekto ďalší, 
kto váš kamienok nájde, by ho 
mal odfotografovať, uverejniť 
na facebooku a premiestniť 

ho na iné miesto. A tak sa ka-
mene zo Serede, kľudne môžu 
ocitnúť na druhej strane re-
publiky.

Ideálne farby na maľovanie 
sú akrylové fixky alebo aké-
koľvek akrylové farby či laky 
na nechty. Na fixáciu farieb 
- aby ich poveternostné pod-
mienky príliš rýchlo nezničili 
- je vhodné použiť lak na ka-
meň. A keď už máte kamienok 
hotový, nájdite mu vhodné 
bezpečné miesto tak, aby ni-
koho neohrozoval. Jeho fotku 
zverejnite na stránke Veselé 

kamene a čakajte, kedy koho 
poteší a kam ho prenesie.

Z dôvodu ochrany prírody 
nelepte na kamene žiadne 
ozdoby, samolepky alebo trb-
lietky. Tieto predmety by po-
stupom času opadali a zostali 
v prírode.

Do aktivity sa zapojili už aj 
Seredčania. Vychovávateľky 
zo Školského klubu detí na 
ZŠ J. Fándlyho spolu s deťmi 
s radosťou pomaľovali nie-
koľko kamienkov: „Kamien-
ky už máme aj poroznášané. 
Nájdete ich na Mlynárskej, 

Cukrovarskej, Pažitnej aj Fán-
dlyho ulici, na sídlisku Me-
ander, v okolí cyklotrasy, pri 
ZŠ Komenského, či pri Dome 
kultúry a na ihrisku Žiha-
dielko. Kamienky putovali aj 
na Vinohrady nad Váhom, do 
Váhoviec k cintorínu, kostolu 
a k základnej škole. Zaniesli 
sme ich aj do Dolnej Stredy 
k mŕtvemu ramenu za čis-
tičkou, ku kostolu a do parku. 
Okrem týchto miest sme pár 
kamienkov ukryli aj v okolí 
Kamenáča v Trnave, v Nitre a 
Čermáni.“

Ak vás aktivita zaujala, pri-
pojte sa aj vy a vdýchnite si-
vému, nudnému kameňu ži-
vot. Možno sa naozaj tie naše 
„seredské“ kamienky vyberú 
do sveta a o pár mesiacov sa 
ocitnú na brehu oceána ... Za-
smiali ste sa? Verte, že to nie 
je také nereálne :-)

Foto: Školský klub detí na 
ZŠ J. Fándlyho                    
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Detské ihriská sú priestorom 
pre telesný a duševný rozvoj 
všetkých detí. Mali by byť na-
vrhnuté tak, aby boli vhodné 
pre deti všetkých vekových 
kategórií. No nie každé die-
ťa má to šťastie, že sa narodí 
zdravé. Takéto detičky je však 
veľmi potrebné integrovať do 
spoločnosti rovesníkov. Na-
príklad aj návštevou detských 
ihrísk.

Samospráva mesta sa roz-
hodla vyjsť v ústrety rodičom 
takýchto detičiek a rozšíri 
jedno zo svojich detských ih-
rísk o senzorické hracie prvky. 
Miriam Klottonová z Oddele-
nia životného prostredia na 
MsÚ vysvetlila: „Mesto za-
reagovalo na požiadavku na 

zakúpenie detských prvkov 
vhodných pre „inak obdare-
né deti“. Takýchto detičiek je 
v našom meste viac a aby aj 
oni mohli byť začlenené do 
spoločnosti zdravých detí v 
prostredí, kde sa ich najviac 
stretáva, tak práve verejné 
ihrisko je tým správnym 
miestom. Mesto objednalo zo 
špecializovaného obchodu na 
senzorické prvky - dve špeci-
álne hojdačky, aby aj pre tieto 
detičky bolo hojdanie nie len 
pohodlné, ale najmä vhodné a 
bezpečné.“

Dodávateľom hracích prv-
kov bude firma 3lobit, s.r.o., z 
Bratislavy a pôjde o:

- sieťovú hojdačku, tzv. 
Hniezdo, s mäkkou sieťovou 

základňou a pevným rámom 
obaleným penou. Hojdačka 
umožňuje nielen hojdanie 
dopredu a dozadu, ale aj pohy-
by do strán.

- druhá hojdačka je s bez-
pečnostným postrojom so 
zapínaním na pracku a v se-
dacej časti s klinom pre zvý-
šenie bezpečnosti. Kvalitné 
laná umožnia nastaviť výšku 
i sklon sedadla.

Tieto špeciálne prvky budú 
umiestnené na detskom ih-
risku v Zámockom parku 
na mieste dvoch súčasných 
hojdačiek. Pôvodné hojdačky 
budú premiestnené na iné 
vhodné ihrisko v rámci mesta.

Hovoriť o presných termí-
noch je momentálne predčas-

né. Ako všetko, aj túto oblasť 
ovplyvnila súčasná situácia. 
Deti sa ale už teraz môžu te-
šiť aj na nové detské ihriská 
na dvoch uliciach v meste . „V 
priebehu letných mesiacov 
bude vybudované nové detské 
ihrisko s lezeckými prvkami 
na Cukrovarskej ulici (me-
dzi 2. a 3. vežiakom smerom 
k Bille) a nové detské ihrisko 
na Fándlyho ulici na mieste 
súčasného detského ihriska, 
ktoré už nevyhovuje požia-
davkám a bude odstránené. 
O malé detské prvky bude 
doplnené i detské ihrisko na 
Mlynárskej ulici, vedľa ihris-
ka Horalky,“ doplnila Miriam 
Klottonová.
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Informácia o bytoch vo vlastníctve mesta Sereď

Veselé kamene už aj v Seredi

Detské ihrisko v parku bude rozšírené o senzorické 
hracie prvky. V meste pribudnú aj nové ihriská

V septembri 2020 začala re-
konštrukcia tržnice na Mly-
nárskej ulici v Seredi. Revita-
lizáciou vzniknú v tejto časti 
mesta moderné priestory 
s oddychovou zónou, lavič-
kami, zeleňou a hracími 
prvkami pre deti. Súčasťou 
bude prestrešené trhovisko, 
nová miestna komunikácia 
s parkovacími miestami a 
prístup k wifi.

Revitalizácia je rozde-
lená do niekoľkých etáp. 
Prvú etapu realizuje firma 
Lukystav, s.r.o., z Dolnej 
Stredy, ktorá vykonáva práce 
na nových spevnených plo-
chách a predpríprave na pre-
strešenie predajných stán-
kov. Novú fasádu dostali aj 
verejné toalety. Ako sme vás 
už v minulosti informovali, 
práce skomplikovalo rozmo-
čené podlažie, čo malo za ná-
sledok zmenu postupu stav-
by. Odstránenie závady si 
vyžiadalo nemalé úsilie, no 
dnes je už všetko v poriadku 
a prvá etapa revitalizácie sa 

pomaly blíži do finále. 
Mesto už má podpísanú 

zmluvu s realizátorom prác 
na druhej etape rekonštruk-
cie. Tie vykoná firma INEX–
Hausgarden, spol. s r.o., z 
Močenku. V rámci druhej 
etapy bude vybudované pre-
strešenie trhoviska, osade-
nie prvkov drobnej architek-
túry (lavičky, smetné koše, 
stojany na bicykle), inštalá-
cia detských hracích prvkov 
a vykonanie sadových úprav 
(vysiatie trávnika, výsadba 
stromov, kríkov a trvaliek). 
Po ukončení prvej etapy nič 
nebude brániť začatiu spo-
mínaných prác.

Po celej dĺžke ulice tak 
vznikne verejný priestor 
vhodný pre odpočinok, re-
lax alebo športové aktivity s 
možnosťou využitia lokali-
ty pri Váhu či cyklotrasy na 
hrádzi. Predajná časť zóny 
prinesie zase civilizovaný 
priestor a komfort pre náv-
števníkov aj predávajúcich.

IVETA TÓTHOVÁ

Sú ľudia, ktorým na prírode 
záleží a sú takí, ktorí ju bez 
mihnutia oka znečisťujú. V 
pondelok 22. februára pozor-
ný občan spozoroval v Sere-
di, časť Larzenky, neznáme 
osoby, ako z dodávky bielej 
farby nelegálne vyhadzujú 
stavebný odpad. Na upozor-
nenie časť odpadu naložili 
späť do vozidla a odviezli.

Na druhý deň po nahláse-
ní EČV bol políciou vypátra-
ný držiteľ vozidla a vyzvaný 
na odstránenie zbytku od-
padu. Znečisťovateľovi bola 
na mieste udelená bloková 
pokuta vo výške 30,- €.

Vďaka pozornému obča-
novi, ktorý nezostal ľaho-
stajný, tentoraz odpad ne-
skončil v prírode. Touto ces-
tou žiadame verejnosť, aby 
si v prípade, kedy sa stanú 
svedkami znečisťovania ve-
rejného priestranstva odpa-
dom, zapamätali a zapísali 
štátnu poznávaciu značku, 
typ motorového vozidla a ih-
neď túto skutočnosť nahlá-
sili mestskej polícii na číslo 
159. Len spoločnými silami 
môžeme zabrániť tvorbe 
čiernych skládok a vinníkov 
potrestať.
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Nové prísne nariadenia plat-
né od 3. marca 2021 zasiahlo 
do každej oblasti života. Aj 
Slovenská pošta v súvislos-
ti s nepriaznivým vývojom 
epidemiologickej situácie 
na Slovensku pristúpila k 
skracovaniu otváracích ho-
dín svojich pobočiek v mes-
tách.

 Dočasná úprava na poš-
te v Seredi riešila zmenu v 
pondelok, utorok, štvrtok a 
piatok, kedy bolo otvorené 
do 17.00 h, a počas stredy do 
17.30 h. Počas nasledujúcich 
dvoch víkendov 6.-7. marca a 
13.-14. marca 2021 boli všetky 
pošty zatvorené.

 Všeobecne platilo, že v 
priestoroch pobočiek bol 
počet zákazníkov regulova-
ný tak, že na ploche 15 m2 
alebo 25 m2 mohla byť prí-
tomná len jedna osoba. Záro-
veň museli byť dodržiavané 

dvojmetrové vzájomné od-
stupy, čo platilo aj pre čaka-
júcich pred pobočkou.

Do priestorov pobočky 
mohli vstúpiť iba tí zákaz-
níci, ktorí mali riadne nasa-
denú ochranu tváre. Odpo-
rúčané boli rukavice, vlastné 
pero a pri úhrade platieb 
platba platobnou kartou.

Slovenská pošta zároveň v 
sobotu 6. marca a v sobotu 13. 
marca 2021 jednorazovo po-
zastavila doručovanie tlače 
na celom území Slovenska. 
Doručenie sobotnej tlače 
bolo zabezpečené v ponde-
lok 8. marca, resp. 15. marca 
2021.

Zmiernenie týchto opat-
rení môžeme očakávať iba 
po zlepšení situácie v sledo-
vanom výskyte ochorení na 
Covid-19.
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Práce na rekonštrukcii 
trhoviska pokračujú 

Vyhodil odpad do prírody. 
Následne si ho po sebe 
musel zlikvidovať 

Seredská pošta dočasne 
v zmenenom režime
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Seredské novinky vám priná-
šajú tento podporný rozhovor 
k petícií so súhlasom inicia-
tívy Z čiernej na zelenú.

Ako 18-ročný sa zamestnal 
v jednej z najťažších prevá-
dzok niklovky. Červený prach 
z rudy si nosil domov na ob-
lečení aj v póroch tela. Dnes 
patrí k environmentálnym 
kritikom rozhodnutia o vy-
budovaní niklového závodu v 
Seredi, zároveň však pripúšťa 
vlastný spomienkový opti-
mizmus. Na prácu spomína s 
úsmevom a rád. Po zatvorení 
brán niklovky sa chvíľu ve-
noval predaju ovocia a zele-
niny. Viac ho však očaril svet 
poisťovníctva a finančníctva, 
ktorý ho dnes živí už 20 rokov. 
Podľahol aj mrazivému čaru 
ľadových vôd, stal sa otužil-
com a ako 50-ročný sa druhý-
krát stal otcom. Rodený Šin-
tavčan Miloš Maškovič.

Prečo ste si zvolili prácu v 
niklovke? Neodhovárali vás 
od nej?

Kedysi sa vôbec neriešilo, 
kam pôjde mladý človek pra-
covať. Zmaturoval som v roku 
1986 na chemickej priemys-
lovke v Šali a keďže môj otec 
pracoval v niklovke a vedel, 
že na mlynici majú voľné 
miesta, tak som tam nastú-
pil. Možno ak by otec praco-
val v cukrovare, tak pôjdem 
tam. Nikto ma neodhováral a 
už vôbec nik neuvažoval nad 
zdravotnými či environmen-
tálnymi problémami.

Na akú pozíciu ste 
nastúpili?

Na jednu z najhorších. Za-
radili ma na obsluhu pásov na 
mlynici, kde sa klopila a mlela 
ruda. Bola to ťažšia manuálna 
práca v prašnom prostredí. 
Mali sme oblečené montérky, 
rukavice, ochranné respiráto-
ry a pracovali sme s lopatou. 
Mlynica stojí doteraz. Je to tá 

výšková budova, v ktorej je 
dnes zavesená známa a často 
fotografovaná húpačka. Sú 
v nej mohutné silá, ktoré sú 
dnes atraktívne napríklad na 
netradičné svadobné fotogra-
fie.

Aký mala mlynica vplyv na 
okolie?

Vysušená ruda výrazne 
prášila, a tak sme v hale často 
vetrali. Inak by tam nebolo 
ani vidieť a prach by zastavil 
pásy. Raz, keď sme navážali do 
zásobníkov, fúkal silný vietor. 
Niekto z Dolnej Stredy zavolal 
na dispečing, aby sme zatvo-
rili okná, že strašne prášime. 
Prach sa z mlynice niesol na 
dedinu a špinil všetko, aj čer-
stvo vyvesené prádlo na dvo-
re.

Čo obnášala vaša robota?
Najprv sme rudu vyklopili 

z vagónov. Dopravné pásy ju 
cez hrubú drvičku vyviezli 
na homogenizačnú skládku, 
odtiaľ sa ruda hrnula buldo-
zérom na ďalšie pásy, ktoré 
ju dopravovali do zásobníkov 
na najvyššom poschodí mly-
nice. Následne sa mlela v ob-
rovských guľových mlynoch. 
Dôležité bolo pomlieť rudu na 
čo najjemnejšiu frakciu, aby 
sa nikel ďalším spracovaním 
čo najviac odlúčil.

Pred každým mlynom bola 
pec na sušenie rudy, ktorá 
spálila za hodinu viac plynu 
než rodinný dom za rok. Ďalej 
sa zomletý prach stlačeným 
vzduchom dopravil na re-
dukciu. Redukovaná ruda sa 
potom lúhovala, rafinovala, 
tepelne rozkladala a elektro-
lýzou vznikol výsledný pro-
dukt, nikel. Energeticky to-
tálne náročný proces. Dnes by 
podnik prerobil len na vstup-
ných energiách.

Odkiaľ pochádzala ruda?
Vozila sa z Albánska. Bola 

naložená na loď, potom prav-

depodobne v Dubrovniku pre-
ložená na vlak a cez Maďarsko 
suchou cestou dopravená do 
Serede. Prípadne ju z Albán-
ska viezli loďou okolo celej 
Európy, vyložili v poľskom 
prístave Gdansk a odtiaľ ju 
vlakmi dopravovali do Serede. 
Iná, kvalitnejšia niklová ruda, 
sa zas vozila z Novej Kaledó-
nie, čo dnes až rozum postojí. 
Druhý koniec sveta. Predstav-
te si tú uhlíkovú stopu a ná-
klady na dopravu.

Aký bol rozdiel medzi 
albánskou a kaledónskou 
rudou?

Tá prvá obsahovala len asi 
0,7 percenta niklu, druhá oko-
lo sedem percent. Takže kým 
z tony albánskej rudy sme 
vyťažili asi 6-7 kíl niklu, tak z 
kaledónskej asi desaťkrát toľ-
ko. V podstate z každej tony 
rudy skončila na skládke sko-
ro tona hlušiny. Kaledónsku 
rudu sme zväčša používali na 
konci roka, keď bolo potreb-
né dohnať normy. Z Kuby sa 
zas vozil oxid nikelnatý. To 
bol skoro čistý nikel. Aj ten 
sme využívali, keď bolo treba 
dohnať plán. Podľa mňa bola 
celá logistika aj princíp ab-
solútne neekologický a nee-
konomický. Lenže, vtedy bolo 
všetko dotované štátom.

Aké bolo zhodnotenie 
niklu?

Ten sa zo Slovenska predá-
val v podstate pod výrobnú 
cenu. Až v Čechách ho ako 
čistú surovinu vedeli zhod-
notiť tým, že z neho vytvorili 
výrobok. Následne ho predali 
za desaťnásobok. Avšak všet-
ky ekologické záťaže a špina 
ostali na Slovensku.

Líšil sa robotník niklovky 
od iného robotníka?

My sme boli kompletne za-
špinení od prachu na červeno. 
Keď som prišiel už očistený z 

práce a pred domom som zi-
šiel z bicykla, tak po mne na 
chodníku ostávala červená 
stopa. Tu býva „niklovák“, 
pokojne nás podľa červeného 
fľaku mohli identifikovať.

Čo zamestnanci hovorili na 
rastúcu haldu?

Haldu sme vôbec neriešili. 
Lúženec sa vylieval v tekutej 
podobe do jamy, z ktorej po-
stupne rástol kopec. Voda sa 
vsiakla do pôdy, lúženec pre-
schol a ostal v tuhej podobe 
tak, ako ho poznáme dnes. Za-
ujímavý bol príhovor riaditeľa 
NHS z roku 1985, kedy spomí-
nal, že „sa musíme popasovať 
s otázkou, čo s lúžencom“. Od 
začiatku sa predsa vedelo, že 
z každej tony dovezenej rudy 
ostane takmer tona odpadu.

Reagoval podnik na 
zdravotné riziká svojich 
zamestnancov?

V osemdesiatych rokoch 
znížili počet hodín v práci za-
vedením 5-zmennej prevádz-
ky. Najprv bola 4-zmenná. Po-
stupne zaviedli zákaz fajčenia 
na pracovisku a začali vyplá-
cať takzvané „karcinogénne“ 
príplatky. Nevedeli sme, čo to 
presne znamená, tešili sme 
sa z peňazí navyše. Hovorili 
sme tomu všelijako, aj „kal-
cinogénne“, od slova kalcium 
(vápnik). Ak by nám povedali, 
že je to rakovinový príplatok, 
tak by sme ho s takou rados-
ťou neprijali.

Okrem toho sme občas do-
stali nejaké peniaze navyše za 
zvlášť špinavé práce. Taktiež 
sme mali príplatok za prácu 
v prašnom prostredí, jednu 
korunu na hodinu navyše. 
Neskôr zaviedli aj rizikové 
kategórie. Väčšina pracovísk 
v niklovke bolo v tej najťažšej. 
To znamenalo vyššie dôchod-
ky, ale zároveň to bol signál, 
že niečo asi nie je v poriad-
ku. Nejaké dopady na zdravie 

zamestnancov museli byť 
zistené, ale oficiálne sme nič 
nevedeli.

Využívali ste nejaké 
ďalšie benefity, ktoré 
zamestnávateľ poskytoval?

V prvom rade, zarobili sme 
viac než napríklad v cukro-
vare, pečivárňach alebo v 
kávovinách. Chodil som na 
ozdravné pobyty do Trenčian-
skych Teplíc a z detstva si 
spomínam, ako sme s otcom 
chodili na rekreácie. Veľmi 
často a rád som navštevoval 
aj závodnú saunu. V našom 
zdravotnom stredisku bola 
nielen sauna s ochladzujú-
cim bazénom, ale aj možnosť 
využiť rôzne relaxačné pro-
cedúry. Zvykol som tam zájsť 
po rannej zmene. Zaujímavé 
bolo, že po osprchovaní a vy-
saunovaní bola plachta po 
mne sfarbená dočervena. Z 
pórov tela sa mi dostával čer-
vený prach.

Trpeli ste nejakým 
ochorením, ktoré vám 
spôsobila niklovka?

Mával som jedine alergic-
kú nádchu. Ťažko povedať, či 
ju spôsobila niklovka. Vtedy 
malo túto alergiu veľa ľudí. 
Kvôli ťažkým stavom alergie 
som chodil do Bratislavy na 
vyšetrenia a vždy som tam 
stretol nejakého známeho z 
okolia Serede.

Zabezpečila vám niklovka 
bývanie?

Ja som nastúpil v generácii, 
keď sa k niklováckym bytom 
nedostal každý. V rokoch môj-
ho pôsobenia bytová politika 
nefungovala tak ideálne ako 
zo začiatku.

 
S odstupom času, robili by 
ste tú prácu dnes, alebo 
by ste radšej zvolili iné 
povolanie?

Dnes ma už ovládol spo-
mienkový optimizmus. V zása-
de, moja práca bola nevšedná. 
Postupom času som prešiel 
všetkými pozíciami a skončil 
som ako majster. Neľutujem 
ten čas v niklovke.

Vaša dcéra dnes študuje 
environmentálnu 
kriminalistiku. Hodnotíte 
spolu vplyv NHS na krajinu?

Často si spolu polemizuje-
me. S optimizmom sme sledo-
vali, ako sa halda zalesňuje, ale 
prednedávnom ju opäť sčasti 
odkryli. Neférové jednanie 
majiteľa.

Vybudovať takúto fabriku 
v centre Európy nebolo dobré 
riešenie. Centru obilnice ná-
roda viac svedčí potravinársky 
priemysel a nie ťažký rudný. Aj 
keď zvýšili zamestnanosť, vy-
budovali sídlisko a kompletnú 
infraštruktúru. Patrilo to k po-
litickým rozhodnutiam danej 
doby. ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Polícia v súvislosti s využi-
tím asistenčného sčítania 
obyvateľstva:

1. upozorňuje seniorov, 
aby boli obozretní voči ne-
známym osobám, ktoré by 
ich mohli telefonicky alebo 
osobne kontaktovať a ponú-
kať pomoc pri elektronickom 
sčítaní alebo asistenčnom 
sčítaní,

2. odporúča seniorom:
- aby v prípade, že potre-

bujú pomoc pri elektronic-
kom sčítaní, žiadali o pomoc 
iba svojich príbuzných, príp. 
známych, teda osoby, ktoré 
poznajú a ktorým dôverujú,

- aby v žiadnom prípade 
nevpúšťali cudzie osoby do 
svojich príbytkov, tiež osoby, 
ktoré nepoznajú, príp. osoby, 

ktoré ich navštívili a sami 
(bez ich kontaktovania) im 
ponúkajú pomoc pri sčítaní,

3. vyzýva seniorov, ak sa 
nemôžu alebo nevedia sčítať 
sami alebo s pomocou svo-
jich blízkych, aby sa pri asis-
tenčnom sčítaní:

- osobne dostavili na zria-
dené kontaktné miesta obce/
mesta, kde ich sčíta stacio-

nárny asistent, alebo
- telefonicky kontaktova-

li obec alebo call centrum a 
požiadali o pomoc pri sčíta-
ní, kde ich mobilný asistent 
sčíta priamo v bydlisku (mo-
bilných asistentov sčítania 
ustanovuje obec/mesto a 
budú sa povinne preukazo-
vať preukazom). Pri tomto 
sčítaní je žiadúce, aby si do-

hodli presný čas príchodu, 
meno a priezvisko mobilné-
ho asistenta, aby zabránili 
podvodníkom kontaktovanie 
ich osoby napr. pod legendou 
mobilného asistenta, resp. 
inej pomoci pri sčítaní s cie-
ľom podvodne vylákať od 
nich peniaze, prípadne zne-
užiť ich doklady totožnosti,

- aby boli zvlášť opatrní 

na podvodníkov, ktorí by sa 
mohli vydávať za mobilných 
asistentov a predstierať tak 
pomoc obce/mesta pri asis-
tenčnom sčítaní,

4. žiada seniorov, aby v 
prípadoch, kedy vznikne po-
dozrenie z podvodného ko-
nania neznámymi osobami, 
kontaktovali políciu na čísle 
158. POLICAJNÝ ZBOR SR

V Seredi boli rozvinuté hlav-
ne remeslá a obchod s dre-
vom a obilím, ale veľká časť 
obyvateľstva aj v okolitých 
dedinách sa zaoberala hlav-
ne obrábaním pôdy a cho-
vom dobytka. V 19. storočí to 
boli maloroľníci, želiari, sed-
liaci aj statkári, ktorí pesto-
vali obilniny a plodiny aj pre 
svoju potrebu, ale hlavne na 

trhový predaj. V seredskom 
katastri boli aj rozsiahle lúky 
a pasienky, kde sa pásol ho-
vädzí dobytok, ale aj ošípané 
a hydina. V archívnych pra-
meňoch z roku 1861 (Štátny 
archív v Trnave, pracovisko 
Archív v Šali) v zápisnici o 
voľbe richtára Jána Toma-
scheka sa richtár a členovia 
obecného zastupiteľstva za-

oberajú rozdelením práce a 
funkcií. Okrem finančného 
zabezpečenia riešia aj spory 
na obecných pozemkoch. Za-
oberajú sa kontrolou predaja 
pšenice na trhu a vymeria-
vajú a kontrolujú poplatky 
v čase pastvovej sezóny na 
obecných pastvinách. Pastvi-
ny smerom k Váhu využívali 
i mlynári z lodných mlynov, 

ktorí za to platili poplatky do 
pokladnice obce.

Atmosféru seredského 
nábrežia s pastiermi dobytka 
a hydiny dokumentuje aj fo-
tografia maľovaného obrazu 
rakúskeho maliara Eugena 
Jettela, ktorý sa zdržiaval v 
Seredi v roku 1872. Obraz o 
rozmeroch 63,5 x 127 cm pre-
dávala aukčná rakúska spo-

ločnosť Kinsky Kunst Auk-
tionen GmbH Wien, ktorú 
mestské múzeum písomne 
požiadalo o poskytnutie foto-
grafie obrázku v lepšom roz-
líšení pre múzejnú činnosť 
a výstavné účely. Rakúsky 
maliar Eugen Jettel na obra-
ze namaľoval časť pobrežia 
Váhu s lávkami a mostíkmi 
smerujúcich k lodným mly-

nom s pastiermi a pasúcou sa 
hydinou a dobytkom. Malia-
rov pohľad zachytil voľne pa-
súce sa kravy, prasatá, kozy, 
husi, niektoré i ležiace na 
svahu pri vode, kde sa zvie-
ratá napájali. Mestské mú-
zeum hľadá a zbiera aj rôzne 
fotografie pobrežia Váhu pri 
Seredi. 

MÁRIA DIKOVÁ

Miloš Maškovič: Rudu do Serede vozili z Novej Kaledónie, 
Albánska aj Kuby. Predstavte si tú uhlíkovú stopu! 

Upozornenie polície – asistenčné sčítanie obyvateľov

Poľnohospodárstvo v seredskom regióne v 19. storočí

Tento rozhovor vznikol ako podporný článok k iniciatíve  
Z čiernej na zelenú.

Podporte urýchlené riešenie haldy lúženca a podpíšte pe-
tíciu.

Environmentálne záťaže pri Niklovej hute v Seredi trápia 
obyvateľov mesta aj okolitých obcí už takmer tri desaťročia. 
Hoci existujú štúdie o znečistení regiónu aj o chronických 
ochoreniach obyvateľov vplyvom úniku znečistenia, jedi-
ným výsledkom sú do dnešného dňa iba štúdie a prísľuby 
na riešenie. Aktivisti sa preto rozhodli zmeniť zaprášený re-
gión na zelenší kus zeme. Vyhlásili petíciu Z čiernej na zele-
nú. Elektronicky ju môžete podpísať a viac informácií o nej 
nájdete na www.zciernejnazelenu.sk
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Ing. Ondrej Kurbel
1. interpelácia: Sporná otázka zá-
niku mandátu poslanca

1a) Chcem poprosiť o informá-
ciu, aké konkrétne kroky, spolu 
s dátumami kedy boli učinené, 
podniklo Mesto Sereď na zabez-
pečenie dostatočného preukáza-
nia, že bola naplnená skutková 
podstata nevyhnutná na zánik 
mandátu poslanca Michala Ha-
nusa, podľa § 25 ods. 2 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zbierky, teda 
Zákona o obecnom zriadení. Po-
prosím všetky kroky Mesta, až 
do dnešného dňa, ktoré vyvinulo 
k tomu, aby jednoznačne preu-
kázalo, že takýto stav vyplývajú-
ci zo zákona (ex-lege), nastal.

Ako prvé vám preposielam 
úvody zo 7 zápisníc mestského 
zastupiteľstva, kde je vidno, 
že p. poslanec sa ospravedlnil 
z rokovania týchto 7 
zastupiteľstiev:

 
Zápisnica zo zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi dňa 12. 3. 2020
Bod č. 1 - Otvorenie a 
schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Seredi otvoril 
a viedol Ing. Martin Tomčányi, 
primátor mesta Sereď. Na za-
sadnutí MsZ dňa 13. 2. 2020 sa 
zúčastnilo 15 poslancov, ospra-
vedlnení boli JUDr. Michal Irsák, 
p. Irsák a PhDr. Michal Hanus. 
Neospravedlnený bol Mgr. Kar-
mažín.
Zápisnica z rokovania 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi, konaného dňa 28. 4. 
2020
Bod č. 1 - Otvorenie a 
schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Seredi otvoril 
a viedol Ing. Martin Tomčányi, 
primátor mesta Sereď. Na za-
sadnutí MsZ dňa 28. 4. 2020 sa 
zúčastnilo 17 poslancov, ospra-
vedlnení boli JUDr. Michal Irsák, 
PhDr. Michal Hanus.
Zápisnica z rokovania 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi, konaného dňa 25. 6. 
2020
Bod č. 1 - Otvorenie a 
schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Seredi otvoril 
a viedol Ing. Martin Tomčányi, 
primátor Na zasadnutí MsZ dňa 
25. 6. 2020 sa zúčastnilo 16 po-
slancov, ospravedlnení boli PhDr. 
Michal Hanus, Bc. Anton Dúbra-
vec, MUDr. Miroslav Bucha.
Zápisnica z rokovania 
Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, konaného dňa 17. 9. 
2020
Bod č. 1 - Otvorenie a 
schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a 
viedol primátor mesta Ing. Mar-
tin Tomčányi. Na zasadnutí MsZ 
dňa 17. 9. 2020 sa zúčastnilo18 po-
slancov, ospravedlnený bol PhDr. 
Michal Hanus.
Zápisnica z rokovania  
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi, konaného dňa 21. 10. 
2020
Bod č. 1 - Otvorenie a 
schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Seredi otvoril 
a viedol primátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi. Na zasadnutí 
MsZ dňa 21.10. 2020 sa zúčastni-
lo 16 poslancov, ospravedlnení 

boli  PhDr. Michal Hanus, JUDr. 
Michal  Irsák, MUDr. Miroslav 
Bucha.

Zápisnica z Mestského zastu-
piteľstva v Seredi, konaného dňa 
12. 11. 2020
Bod č. 1 - Otvorenie a 
schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Seredi otvoril 
a viedol primátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi. Na zasadnutí 
MsZ dňa 12.11. 2020 sa zúčastnilo 
16 poslancov, ospravedlnení boli 
PhDr. Michal Hanus, MUDr. Mi-
roslav Bucha, Ing. arch. Róbert 
Kráľ.
Zápisnica z Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, 
konaného dňa 10. 12. 2020
Bod č. 1 - Otvorenie a 
schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Seredi otvoril 
a viedol primátor mesta, Ing. 
Martin Tomčányi. Na zasadnutí 
MsZ dňa 10. 12. 2020 sa zúčastnilo 
16 poslancov, ospravedlnení boli 
PhDr. Michal Hanus, MUDr. Mi-
roslav Bucha, Mgr. Marcel Krá-
lovič.
A potom nasledovali 
dolu spomenutú kroky s 
dátumami:
2. 2. 2021: zaslanie podkladov 
na odborné právne stanovisko 
od advokáta JUDr. Jozef 
Sotolář, PhD. (ďalej len 
advokát) s textom:

Poslanec MsZ p. Hanus Mi-
chal, PhDr. (ďalej len poslanec), 
sa poslednýkrát zúčastnil ro-
kovania MsZ dňa 13. 2. 2020. Zá-
pisnica z uvedeného MsZ ako aj 
iných nasledujúcich MsZ sú tu: 
https://www.sered.sk/s284_za-
stupitelstva. Z každého nasledu-
júceho MsZ sa poslanec ospra-
vedlnil – prikladáme v prílohe 
niektoré jeho ospravedlnenia v 
„pdf formáte“.

Ďalší deň riadneho rokovania 
MsZ v Seredi je teraz 18. 2. 2021 – 
čo je viac ako rok od jeho posled-
nej účasti na MsZ. Naša otázka je 
jednoduchá: Stratí poslanec svoj 
mandát 14. 2. 2021, resp. nemala 
na to vplyv pandémia a všetky 
tieto mimoriadne stavy v súvis-
losti s Covid-19? Mimo iného: so-
bášil počas roka 2020 – vykonal 
30 sobášov, resp. sa zúčastnil na 
komisiách zriadených MsZ či na 
kontrolách poslaneckého zboru. 
Ale na zastupiteľstvách nebol.

15. 2. 2021: som postupoval 
presne podľa inštrukcií advokáta 
v jeho právnom stanovisku – tak 
ako má postupovať mesto Sered 
– resp. aj postupovalo mesto Me-
dzev:

· Zákonné podmienky a preu-
kazovanie

· Zákonné povinnosti mesta 
ohľadom postupov v tejto veci

· právne problémy a význam-
né okolnosti

· Možnosti mesta ohľadom 
ďalšieho postupu orgánov mesta

Oznámil som p. Hanusovi 
stratu jeho poslaneckého man-
dátu – čo poslanec Hanus akcep-
toval pri prebratí oznámenia.

2b) Zároveň sa chcem spý-
tať, z akého dôvodu pristúpilo 
Mesto Sereď k objednaniu práv-
nych služieb k tejto veci, práve 
od advokáta doc. JUDr. Jozefa 
Sotolářa, PhD. a prečo nevyužilo 
bezplatnú možnosť obrátiť sa so 
žiadosťou o stanovisko na rele-
vantné správne úrady ako napr. 
Ministerstvo vnútra, prípadne 
ZMOS (Tak ako v podobnom prí-
pade postupovalo napr. Mesto 

Púchov). 
Pýtam sa, prečo si Mesto ob-

jednalo právne služby za penia-
ze od advokátskej kancelárie z 
Košíc, pričom mu muselo byť 
zrejmé, aký bude výsledok tejto 
právnej analýzy. 

Táto istá advokátska kancelá-
ria totiž spracovávala obdobnú 
právnu analýzu pre Mesto Me-
dzev minulý rok. Táto právna 
analýza je zverejnená na webo-
vej stránke Mesta Medzev a je 
verejne prístupná. Čiže Mesto 
Sereď ako objednávateľ práv-
nych služieb mohlo dopredu 
vedieť, aký bude záver stanovis-
ka tejto advokátskej kancelá-
rie. Preto ma naozaj zaujíma, či 
Mesto využilo aj nejaké iné mož-
nosti, ako využil kolega poslanec 
Michal Hanus, ktorý odpovede 
od relevantných orgánov získal 
bezplatne.

Vybrali sme advokáta, ktorý 
takto urobil právnu analýzu, ako 
aj presný postup pre mesto Me-
dzev. Analýza pre mesto Medzev 
je síce zverejnená na ich mest-
skej stránke – ale je v nej aj na-
písané, že nie je možné ju využiť 
v iných prípadoch ako pre mesto 
Medzev. Okrem toho my sme sa 
pýtali, či na uvedené skutočnos-
ti zániku mandátu poslanca ne-
mala vplyv aj mimoriadna situá-
cia v súvislosti s Covidom, ako je 
to napríklad pri voľbe hlavného 
kontrolóra obce, kde neprebieha 
zatiaľ NOVÁ voľba – hoci jej skon-
čí už onedlho volebné obdobie.

Zároveň sme si vedomí, že v 
prípade súdneho sporu – nás 
advokát bude zastupovať aj na 
súde. A to by nás v tomto prípade 
nezastupovalo ani ministerstvo 
vnútra a ani ZMOS. Ak by sme 
postupovali podľa vami spome-
nutého stanoviska, na súd by nás 
mohol dať pre zmenu náhradník 
za poslanca Hanusa – JUDr. Tóth, 
ktorý nastúpenie na uvoľnené 
miesto poslanca akceptoval.

2. interpelácia: Riešenie 
dopravnej situácie na ulici 
Fraňa Kráľa

Občan Jakub Chorvát dlhodo-
bo vedie komunikáciu s Mestom 
Sereď (prvý mail adresovaný pri-
mátorovi a viceprimátorovi bol 
odoslaný už v septembri 2019) a 
Okresným dopravným inšpekto-
rátom Galanta (ODI GA).

Pán Chorvát sa dožaduje rie-
šenia problematickej dopravnej 
situácie na ulici Fraňa Kráľa v 
meste Sereď. 

Na základe kompletnej ma-
ilovej komunikácie, ktorú mi 
pán Chorvát preposlal, je zrej-
mé, že sa domnieva, že buďto 
prišlo pri riešení tejto otázky ku 
komunikačnému problému me-
dzi Mestom Sereď a dopravným 
inšpektorátom, alebo odpove-
de mesta na jeho otázky nie sú 
pravdivé. ODI GA totiž navrhuje 
také riešenia, pri ktorých Mesto 
Sereď tvrdí, že ich ODI GA ne-
schválilo.
Konkrétne otázky, ktoré 
formuloval pán Chorvát, 
znejú: 
2a) Ako vie mesto 
transparentne dokladovať 
komunikáciu s dopravným 
inšpektorátom v danej 
problematike?

Na základe žiadosti občana 
zabezpečilo mesto Sereď posú-
denie dopravno-bezpečnostnej 
situácie projektantom dopravy, 
ktorý zároveň spracoval projekt 
dopravného značenia. Projekt 

bol dňa 13. 3. 2020 zaslaný na 
odsúhlasenie na Okresný do-
pravný inšpektorát v Galante 
(ďalej len „ODI“). Dňa 25. 3. 2020 
bolo na MsÚ Sereď doručené ne-
súhlasné stanovisko k návrhu 
projektanta. O danej skutočnosti 
bol vyrozumený p. Chorvát. Dňa 
30. 12. 2020 bolo na MsÚ Sereď zo 
strany ODI doručený návrh do-
pravného značenia na ul. F.Kráľa. 
K uvedenému návrhu bude pra-
covné stretnutie za účasti ODI 
a zástupcov mesta Sereď. Z uve-
deného stretnutia bude určený 
ďalší postup k predmetnej veci.
2b) Nakoľko mi bolo 
odpovedané, že práce na 
vozovke na ulici Fraňa Kráľa 
budú zaradené do rozpočtu 
mesta - rád by som sa 
informoval, či sa tak stalo, 
respektíve, kedy sa tak stane.

Práce na rekonštrukcii miest-
nej komunikácie F. Kráľa - Krás-
na sú zaradené v zozname in-
vestícií na nasledovné roky. Re-
alizácia a disponibilné finančné 
prostriedky podliehajú schvále-
niu zastupiteľstva MsÚ Sereď.

2c) Ako plánuje mesto vyho-
vieť návrhu Dopravného inšpek-
torátu Galanta, ktorý daný orgán 
podľa slov riaditeľa pána Bicsana 
spracoval dňa 30. 12. 2020, ako 
píše v svojej správe - keďže je veľ-
mi podobný tomu, ktorý mesto 
navrhovalo smerom na inšpek-
torát (ak to mesto môže potvrdiť 
a doloží dokumentáciu).
Odpoveď je uvedená v bode 2a)
3. interpelácia: Obstarávanie 
dopravného značenia Mesto 
Sereď (podnet od občana)

Akým spôsobom prebieha ob-
starávanie dopravného značenia 
v meste Sereď? Týka sa to vodo-
rovného, aj zvislého dopravného 
značenia. 

Mesto Sereď postupuje v 
zmysle § 117 „zákazka s nízkou 
hodnotou“ v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obsta-
rávaní v znení neskorších pred-
pisov.

 
3a) Koľkokrát a v akých 
hodnotách si objednávalo 
Mesto Sereď takéto služby (aj 
úpravy dopravného značenia) 
za posledné dva roky.

Mesto Sereď realizuje v súla-
de so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov súťaž ve-
rejného obstarávania na zvislé 
a vodorovné dopravné značenie 
na 1 kalendárny rok.

 V roku 2019 realizácia zvislé-
ho dopravného značenia bola vo 
výške 17 965,2 € s DPH.

V roku 2019 realizácia vodo-
rovného dopravného značenia 
bola vo výške 17 995,2 € s DPH.

V roku 2020 realizácia zvislé-
ho dopravného značenia bola vo 
výške 17 671,33 € s DPH.

V roku 2020 realizácia vodo-
rovného dopravného značenia 
bola vo výške 17 861,17 € s DPH.

V roku 2021 je plánovaná rea-
lizácia zvislého dopravného zna-
čenia vo výške 15 999,48 € s DPH.

V roku 2021 je plánovaná rea-
lizácia vodorovného dopravného 
značenia vo výške 15 985,20 € s 
DPH.

 3b) Akým spôsobom prebeh-
lo v daných prípadoch obsta-
rávanie, respektíve z koľkých 
ponúk si Mesto Sereď vyberalo 
dodávateľov.

Mesto Sereď postupuje v 
zmysle § 117 „zákazka s nízkou 
hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obsta-
rávaní v znení neskorších pred-
pisov.

V zmysle výzvy na predklada-
nie cenových ponúk na zákazku 
z názvom zvislé dopravné znače-
nie boli na mesto Sereď doruče-
né 3 cenové ponuky v roku 2019, 
2020 a 2021.

V zmysle výzvy na predklada-
nie cenových ponúk na zákazku 
z názvom vodorovné dopravné 
značenie boli na mesto Sereď do-
ručené 3 cenové ponuky v roku 
2019, 2020 a 2021.

Pavol Kurbel
1. Vážený pán primátor, bol si 
ku dnešnému dňu zaočkovaný 
vakcínou proti Covid-19?

Nie, nebol som.

2. Prečo pani Adamčíková 
a na základe čoho, akého 
pokynu alebo rozhodnutia 
(koho) odmietla a nedovolila 
sa podpísať na prezenčnú 
listinu dnešného rokovania 
poslancovi pánovi Hanusovi?

Mandát poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Seredi PhDr. Mi-
chala Hanusa zanikol v súlade 
s § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že sa jeden rok nezú-
častnil na zasadnutiach mest-
ského zastupiteľstva. Bol som 
povinný postupovať v súlade s § 
192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. 
o podmienkach výkonu voleb-
ného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a preto som 
dňa 15. 2. 2021 podpísal a dal zve-
rejniť na úradnú tabuľu „Ozná-
menie o nastúpení náhradníka 
na zaniknutý mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Se-
redi“. Náhradník JUDr. PhDr. Ma-
rek Tóth sa vyjadril, že sa ujme 
výkonu poslaneckého mandátu. 
V prezenčnej listine na rokovaní 
MsZ 18. 2. 2021 bolo uvedené jeho 
meno. Nebolo možné, aby sa do 
tejto prezenčnej listiny podpísal 
pán Hanus, nakoľko jeho man-
dát zanikol a nebol uvedený v zo-
zname poslancov na prezenčnej 
listine z rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Seredi.

JUDr. Michal Irsák
Adresát: Primátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi
Predmet interpelácie: Zánik 
mandátu poslanca MsZ v 
Seredi PhDr. Michala Hanusa

1. Z akého dôvodu ste ako or-
gán verejnej moci vychádzal 
len z jedného stanoviska, a to z 
odborného právneho stanovis-
ka Advokátskej kancelárie Doc. 
JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. (vami 
objednaného a Mestom Sereď 
zaplateného), stanoviska verejne 
nepublikovaného a v tejto veci 
ojedinelého. Pričom iné právne 
výklady k tejto otázke sú v roz-
pore s týmto jeho stanoviskom.

Advokát Doc. JUDr. Jozef So-
tolář sa dlhodobo venuje ob-
lasti samosprávy. Podľa jeho 
stanoviska postupovalo mesto 
Medzev a aj to celé dotiahlo do 
konca – teda úspešne uzavrelo. 
Vychádzal som z právneho sta-
noviska, ktoré bolo vypracované 
na konkrétnu situáciu týkajúcu 
sa Mestského zastupiteľstva v 
Seredi. Nie všeobecných práv-
nych stanovísk, ktoré sú publi-
kované.

2. Prečo, ako bývalo v rámci 
výkonu samosprávy v Meste 
Sereď obvyklé pri iných práv-

nych otázkach, ste o stanovisko 
v tejto veci nepožiadal aj Legis-
latívno-právnu komisiu MsZ v 
Seredi. Prečo ste sa ďalej napr. 
nepožiadal o stanovisko odbor-
ného experta pre oblasť legis-
latívy Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS), ktorý by vám 
bezplatne a v skorom čase odpo-
vedal. Prečo napr. ste nepožiadal 
o stanovisko aj Ministerstvo 
vnútra SR, sekciu verejnej sprá-
vy, ktoré by vám tiež odpovedalo 
a zaslalo svoj právny názor na 
túto otázku. Prečo Mesto Sereď 
ďalej nevyužilo aj možnosť, kto-
rú bežne využíva, a to možnosť 
obrátiť sa na poradenský portál 
pre samosprávy, portál „iSamo-
správa“. Tento poradenský por-
tál by vám obratom zaslal sta-
novisko aj s právnym názorom, 
ako v tejto veci postupovať.

Dôvody som uviedol už vo 
vyššie uvedených odpovediach. 
Uvítam, ak sa napríklad na Le-
gislatívno-právnej komisii k 
tomu vrátime – aj za účasti p. 
advokáta.

3. Z akého dôvodu ste ako pri-
mátor mesta, ako orgán verej-
nej moci nepostupoval vo veci 
podľa základnej zásady výkladu 
práva a nepoužil ústavnú zása-
du, podľa ktorej ak sú pochyb-
nosti o práve, tak sa má právo 
vykladať v prospech toho, koho 
sa pochybnosti týkajú. Napr. 
v trestnom práve ide o zásadu 
„in dubio pro reo“, teda v po-
chybnosti rozhodni v prospech 
žalovaného. V civilnom práve je 
to v prospech toho, koho sa to 
týka. Táto zásada pre orgán ve-
rejnej moci, resp. povinnosť ju 
uplatňovať je napr. konštatova-
ná v Náleze ústavného súdu SR 
č. II. US 148/2006, kde sa uvádza 
„všetky orgány verejnej moci sú 
povinné v pochybnostiach vy-
kladať právne normy v prospech 
realizácie ústavou  garantova-
ných základných práv a slobôd“. 
Toto výkladové pravidlo je kon-
štatované aj v iných nálezoch 
ústavného súdu.

Ako orgán verejnej moci som 
postupoval podľa zákona a na 
základe faktov. Faktom je, že M. 
Hanus sa rok, 365 dní, nezúčast-
ňoval na rokovaniach mestské-
ho zastupiteľstva a neplnil si 
základnú povinnosť poslanca: 
zúčastňovať sa zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva, hlasovať a 
tým sa podieľať na rozhodovaní 
o chode nášho mesta a zastu-
povať práva a záujmy občanov. 
Iným aktivitám sa nevyhýbal 
(zasadnutia komisií, sobáše, uví-
tanie do života a pod.). Ako prí-
klad uvediem september 2020, 
kde v sobotu 5. 9. 2020, v piatok 
11. 9. 2020, v sobotu 12. 9. 2020, v 
pondelok 14. 9. 2020 a v sobotu 
26. 9. 2020 vykonával funkciu 
sobášiaceho poslanca, ale na ro-
kovaní MsZ vo štvrtok 17. 9. 2020 
sa nezúčastnil. Svoje práva má aj 
náhradník, v tomto prípade M. 
Tóth. Má právo ujať sa mandátu 
namiesto poslanca, ktorý sa celý 
rok, 365 dní, nezúčastňoval na 
rokovaniach mestského zastu-
piteľstva a prejavil záujem svo-
jou aktívnou účasťou prispievať 
k správnemu rozhodovaniu. Od-
volávate sa na ústavou garanto-
vané základné práva a slobody. 
Práva koho máte na mysli? Pána 
Tótha či pána Hanusa? Alebo 
práva občanov mesta Sereď, kto-
rých mal pán bývalý poslanec 
zastupovať na zastupiteľstvách?

 MARTIN TOMČÁNYI

Odpovede primátora mesta na interpelácie poslancov z MsZ 18. 2. 2021
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Ľudia na Slovensku sa už nie-
koľko týždňov musia pravidel-
ne podrobovať testovaniu an-
tigénovými testami. U väčšiny 
obyvateľov je testovanie prijí-
mané s veľkou nevôľou a mno-
hí v ňom nevidia zmysel. Či už 
s testovaním niekto súhlasí 
alebo nie, isté je, že ľudia potre-
bujú do práce certifikát o nega-
tívnom výsledku testu na ocho-
renie Covid nie starším ako 
sedem dní. A samozrejme je tu 
druhá skupina ľudí, ktorá prišla 
do kontaktu s nakazeným, ale-
bo má určité príznaky ochore-
nia a potrebuje sa presvedčiť o 
negativite alebo pozitivite.

Krízový štáb mesta Sereď 
testovanie perfektne riadi a za-
bezpečuje z úzadia, členovia od-
berných tímov sú zase s vami v 
priamom kontakte. Skrývajú 
sa za rúškami, sú trpezliví a aj 
keď to nevidíte, často sa na vás 
usmievajú.

Kým ľudia vďaka objednáv-
kovému systému strávia na 
testovacom mieste iba niekoľ-
ko minút, odberné tímy vyko-
návali 20.marca testovanie celý 
deň už deviatu sobotu za sebou. 
Oslovili sme zdravotníkov aj 
dobrovoľníkov z odberných tí-
mov zriadených mestom, aby 
nám porozprávali, prečo sa na 
túto činnosť prihlásili, aký je 
ich pracovný deň, čo všetko 
zažili, ale aj to, či by sa na túto 
prácu podujali opäť. Odpovedali 
nám Stanka, Michaela, Veroni-
ka, Monika, Kristína a Peter.

Na začiatku to bola 
výzva mesta Sereď, ktoré 
prosilo ľudí prihlásiť sa do 
odberných tímov a pomôcť 
pri testovaní občanov. Čo 
vás viedlo k tomu, že ste sa 
prihlásili?

Stanka: Tak prvýkrát to bolo 
viac menej zo zvedavosti. Ale 
teraz sa už aj teším na ľudí z 
tímov, s ktorými sa stretávame. 
Už je to taká moja sobotná ru-
tina. Aj keď všetci by sme boli 
radšej, keby to bolo za iných 
okolnosti ako pri testovaní.

Michaela: Mňa k prihláseniu 
určite neviedli financie, ako si o 
niektorých z nás ľudia myslia. 
V začiatkoch som bola ochotná 
ísť dokonca testovať zdarma, 
keďže som ako SZČO nevedela, 
či budem mať nárok na odme-
nu. Jednoducho som si poveda-
la, že idem do toho, lebo chcem 
pomôcť. Aj za cenu rizika.

Veronika: Ja som rada vždy 
pri niečom, čo sa deje, som akč-
ný človek a rada pomáham tam, 
kde to má zmysel. Situácia je 
zlá a ak svojou malou pomocou 
niekoho ochránim pred náka-
zou, tak naša práca stojí zato.

Monika: Pracujem mimo 
SR a z dôvodu Covid-19 som 
nemohla nastúpiť do zamest-
nania a počas tohto domáceho 
obdobia som sa dozvedela o 
možnostiach prihlásiť sa ako 
dobrovoľník. Neváhala som ani 
minútu. Chcela som podať po-
mocnú ruku a absolútne neľu-
tujem moje rozhodnutie.

Kristína: Neprihlasovala 
som sa tentokrát ja sama, oslo-
vili ma z mestského úradu, že 
ma mali v evidencii ako zdra-
votníka, či by som mohla prísť 
vypomôcť na testovanie. No a 
nebolo nad čím váhať. Som le-
kárka a je to moja povinnosť.

Pracujete v testovacom tíme, 
denne prichádzate do styku so 
stovkami ľudí. Nikdy dopredu 
neviete, kto bude mať pozitívny 
výsledok. Nebojíte sa nákazy?

Peter: Samozrejme, každý má 
strach. Prichádzame do kontak-
tu so stovkami ľudí každú sobo-
tu. Okrem toho máme svoje za-
mestnanie, chodíme do obcho-
du a to sú ďalší ľudia, s ktorými 
sa stretávame. Žiaľ, neexistuje 
stopercentná ochrana a je nao-
zaj iba náhoda, či sa nakazíme 
alebo nie.

Michaela: Síce sme dostatoč-
ne chránení, no obavy máme. 
Strach je prirodzený, lebo hoci 
dezinfikujeme priestory, stoly, 
stoličky, seba, máme rúška, ob-
leky, vždy je tu riziko. Či na od-
bernom mieste alebo inde.

Veronika: Myslím, že je to aj 
o imunite človeka. Jedna je tá 
prirodzená a druhú si buduje-
me sami. Nehovorím, že teraz 
nás zachránia vitamíny, ale 
my napríklad doma dbáme na 
zvýšený prísun ovocia a zeleni-
ny. To je to najmenej, čo môže-
me robiť. Na odbernom mieste 
sme síce dostatočne chránení, 
ale zoberte si, že aj lekári majú 
ochranné obleky či respirátory, 
aj tak sa niektorí nakazia.

Monika: Súhlasím s mojimi 
kolegami, určite sa nedá pove-
dať, že nemám obavu. Mám reš-
pekt pred týmto ochorením, ale 
verím, že sa dostatočne chrá-
nime, aby sme neohrozili seba 
ako i rodinných príslušníkov.

Čo hovorili vaši rodinní prí-
slušníci, keď sa dozvedeli, že 
ste sa prihlásili do odberných 
tímov?

Veronika: Manžel najprv 
na mňa pozrel, že prečo a načo 
(smiech) . On totiž musí byť 
doma s dvoma malými deťmi, 
kým som ja na odbernom mies-
te. Ale kto ma pozná, vie, že čo 
si zaumienim, to aj dosiahnem. 

Stanka: Dcéra s priateľom sú 
s tým v pohode, ale stále mám 
obavy hlavne kvôli mojim ro-
dičom. Takže sa navštevujeme 

veľmi málo, čo mi je najviac 
ľúto. No kvôli ochrane to musí-
me vydržať.

Peter: My sme s manželkou 
išli do toho spolu, takže si na-
vzájom nemôžeme nič vyčí-
tať (opäť smiech). Moji rodičia 
majú strach, to je normálne, 
ale vedia, že sme zodpovední 
a chránime sa. Ono nakaziť sa 
môžete hocikde.

Monika: Mamina ma straš-
ne odhovárala, ale ja keď sa pre 
niečo rozhodnem, nič a nikto 
mi v tom nezabráni.

Členovia odberných tímov, 
policajti a v podstate všetci, čo 
pri skríningu pomáhajú, majú 
vykonané testy ešte pred sa-
motným sobotňajším testova-
ním. O tomto úkone málokto 
vie. Pre informáciu uvádzame, 
že mesto testuje aj opatrova-
teľky, úradníkov, údržbu mesta, 
zamestnancov Našej domovej 
správy a Správy majetku mes-
ta, zberného dvora, nocľahárne, 
domu kultúry, aj zamestnancov 
zo služieb cintorína.

Peter: Áno, to je pravda. Ale 
ešte deň-dva predtým všetkých 
členov odberných tímov telefo-
nicky obvolajú a zadelia na jed-
notlivé odberné miesta. Vopred 
sme otestovaní, aby sme boli 
v stopercentnom zdravotnom 
stave.

Michaela: Na mestskom úra-
de si vždy povieme pripomien-
ky, napríklad čo na odbernom 
mieste chýba, alebo či niečo 
nepotrebujeme. Vždy je nám 
maximálne vyhovené.

Veronika: V piatky ideme 
vždy s malou dušičkou na tes-
ty. Človek nikdy nevie, či nie je 
pozitívny aj napriek tomu, že 
nemá žiadne príznaky. Keď vyj-
dú testy negatívne, tak sa nám 
uľaví. Koniec koncov, to pozná 
každý človek. A vďaka tým piat-
kom som spoznala už dokonca 
mnoho zamestnancov úradu 
(smiech). Inokedy by sa mi to 
asi nestalo.

Koľko ľudí za jeden deň 
otestujete?

Michaela: V úvodnom kole 
minulý rok sme nevedeli, koľko 

ľudí stihneme. Vtedy ešte nebol 
objednávkový systém, v sobotu 
sa tvorili dlhé rady, ale v ne-
deľu už bolo podstatne menej 
ľudí. Už tam sme zistili, že sa 
dá za sobotu otestovať aj okolo 
600 ľudí na jednom odbernom 
mieste.

Monika: Na začiatku nik-
to nevedel presne, ako všetko 
bude prebiehať a koľko ľudí za 
zúčastní testovania. Na moje 
prekvapenie sa ľudia testujú v 
priemere 500-600 na jednom 
odbernom mieste.

Ako sa tvária ľudia, keď im 
vyjde pozitívny výsledok 
testu?

Kristína: Vyrovnane, bez 
emócií. Dokonca aj pozitívni 
berú výsledok s pokorou. Väč-
šina z nich v podstate ten vý-
sledok aj očakáva, nakoľko boli 
buď s niekým pozitívnym v 
jednej domácnosti, alebo mali 
príznaky respiračnej infekcie a 
boli si vedomí, že to môže byť aj 
covid.

Veronika: Samozrejme, že 
pozitívny výsledok nie je nič 
príjemné. Obavy má asi každý, 
najmä ak vidíte počet denných 
úmrtí. Ale ja osobne som už pri 
posledných kolách nevidela 
žiadny plač alebo stres.

Peter: Zo začiatku veru boli 
aj slzy v očiach. Dnes je už Covid 
súčasť života a tak to musíme 
brať. Skôr by som rozdelil ľudí, 
čo chodia na testovanie na dve 
skupiny: 90% nevie, aký bude 
mať výsledok, ale 10% s pozi-
tívnym výsledkom počíta, lebo 
vedia, že s nakazeným prišli do 
kontaktu.

Monika: Tak boli to aj slzy, 
plač, stres, zdesenie, prekvape-
nie... Ale časom je to už lepšie, 
nakoľko mnoho ľudí už toto 
ochorenie prekonalo.

Stanka: Ja som odovzdáva-
la tuto zlú správu len raz, aj to 
mi skoro vynadali. Ale sú ľudia, 
čo sú s tým v pohode, zmierení, 
alebo to aj očakávali. Na druhej 
strane sú ľudia, čo tomu neve-
ria, lebo sa necítia zle.

Stretli ste sa s niekým alebo 

niečím, čo vás prekvapilo?
Michaela: Mňa prekvapil je-

den človek, ktorý si pýtal čistý 
certifikát. Je to nezodpovedné, 
ak si niekto myslí, že mu dovo-
líme sfalšovať výsledky. Okrem 
toho sú certifikáty zrátané a 
musia sedieť s počtom otesto-
vaných ľudí. Na podvod by sa 
veľmi rýchlo prišlo.

Monika: Ako už bolo spome-
nuté, vždy sa niekto alebo niečo 
nájde, kto prekvapí pozitívne či 
negatívne. Ja si vážim ľudí, ktorí 
sa snažia pochopiť túto situáciu 
a i keď ten úsmev spod rúška 
nevidím, usmejú sa na nás a do-
konca i pridajú vtip.

Veronika: Mňa prekvapuje, 
že v úvodnom kole boli ľudia sú-
držnejší, milší, pomáhali si, dá-
vali napríklad prednosť senio-
rom. Teraz sme všetci akýsi mr-
zutí a vytráca sa ľudskosť. Stáva 
sa, že ľudia frflú aj na nás, ale my 
sme si testovanie nevymysleli. 
Sme tu preto, aby človek dostal 
certifikát, ktorý potrebuje.

Stanka:  Neprekvapilo ma 
nič. Bola som pripravená na 
všetko. Skôr ma vždy poteší, keď 
sú ľudia milí a zaželajú nám 
pekný deň. A som smutná, keď 
sú ľudia nepríjemní. My za tes-
tovanie naozaj nemôžeme. Ale 
to už k tomu asi patrí.

Kristína: Prekvapila ma ta 
organizovanosť, bolo to fakt na 
úrovni, pekne zorganizované. 
Nikde sa nečakalo, každý mal 
svoju zadelenú úlohu, všetko šlo 
veľmi hladko. Ľudia boli trpezli-
ví, pri našom odbernom mieste 
nikto nebol agresívny. Milo ma 
prekvapilo, aký súcit mali niek-
torí so mnou, keď som vytierala 
vonku pri -6 stupňoch.

 Priblížte nám, ako vyzerá 
jedna testovacia sobota.

Na odbernom mieste sa spo-
ločne všetci stretávame zvyčaj-
ne 45 minút pred otvorením, 
to znamená o 6.45 h. Nasleduje 
príprava miestnosti, umiest-
nenie kontajnerov, dezinfek-
cie a iných vecí potrebných na 
plynulý priebeh testovania. 
Väčšinou je na jednom mieste 
každý týždeň ten istý tím a už 
presne vieme, kto má čo ro-
biť. Sme proste zohraní. Každé 
odberné miesto má svoje špe-
cifiká, a tak sme si nastavili aj 
vlastné postupy, ako testovať 
čo najefektívnejšie. Od 7.30 h 
začína testovanie. Keď testova-
nie trvalo do 20.00 h, mali sme 
dve prestávky, v súčasnosti keď 
sa odbery robia do 17.00 h, je 
naplánovaná len jedna obed-
ňajšia prestávka. No ani tá nie 
je určená iba na jedenie. Všetci 
si musia aj oddýchnuť, vyzliecť 
si overal, ktorý je nepriedušný a 
prevetrať sa. Ochranný odev sa 

po každom vyzlečení vyhadzuje 
a oblieka nový. Aj preto chodí-
me na toaletu iba ráno, na obed 
a potom až večer. Po obedňajšej 
prestávke opäť všetko dezinfi-
kujeme, doplníme pomôcky a 
pokračujeme ďalej až do večera.

Ak by ste si mali vybrať 
znovu, išli by ste do 
odberných tímov?

Peter: Určite áno. Je to skú-
senosť, sme súčasťou niečoho 
výnimočného. Rešpektujem, že 
sa ľuďom nechce chodiť na tes-
tovanie, že majú toho plné zuby. 
Ale, žiaľ, pravidlá sú tak nasta-
vené a my ich len dodržiavame. 
Ide o veľké riziko, ktoré podstu-
pujeme, no ak eliminujeme po-
zitívnych a tí nebudú ďalej šíriť 
nákazu, možno to má zmysel.

Michaela: Jednoznačne by 
som do toho išla znovu. Stretla 
som veľa skvelých ľudí, nadvia-
zali sme priateľstvá. Keď sa nad 
tým v konečnom dôsledku za-
myslím, všetci sme na „jednej 
lodi“. My za rúškami a overal-
mi, aj tí ľudia pred nami. Každý 
máme strach o seba aj o svojich 
blízkych. Každý pozitívny člo-
vek je potencionálny prenášač 
nákazy. Ak ich odhalíme, zníži-
me možnosť nakazenia naprí-
klad aj našich rodičov.

Veronika: Jasne, žeby som 
išla znovu. Preto som v odber-
nom tíme, aby som vyšla ľuďom 
v ústrety pri zistení negativity 
a získania certifikátu. Neza-
mýšľam sa nad tým, či testova-
nie má zmysel alebo nie. Jedno-
ducho som tam a pomáham. A 
všetci sme skvelá partia, čo je 
veľké plus.

Monika: Ja za seba určite 
áno. Spoznala som úžasných 
ľudí, s ktorými som i teraz v 
kontakte. Stretla som sa i so 
zamestnancami mesta, ktorí 
vynakladajú neskutočne veľa 
úsilia zabezpečiť všetko tak, 
aby testovanie prebehlo v úpl-
nom poriadku. V prípade po-
treby nám doručia všetko, čo 
potrebujeme, za čo im chcem 
poďakovať.

Stanka: Samozrejme, bez vá-
hania. Ale ako všetci dúfam, že 
to raz skončí a budeme sa môcť 
normálne stretávať bez rúšok, 
nebáť sa podať si ruku a objať sa 
s kamarátmi a rodinou, tak ako 
to bolo predtým.

Posledná odpoveď je perfekt-
nou bodkou na záver. Veď žela-
ním aj nás všetkých je, aby bol 
náš život taký, aký sme ho po-
znali predtým.

Všetkým osloveným ďaku-
jem za rozhovor, za priblíženie 
ich práce aj pocitov. Ste skvelí a 
patrí vám veľká VĎAKA!

IVETA TÓTHOVÁ

Strach máme, no robíme to pre ľudí, prezradili 
v rozhovore ľudia z odberných tímov

Aktivita s názvom „Veselé ka-
mene“ baví malých aj veľkých. 
Cieľom hry je ľubovoľne nama-
ľovať určitý kameň, napísať na 
neho mesto alebo PSČ, potom 
ho odfotiť a uverejniť na face-
booku v danej skupine. No a 
napokon niekde v meste alebo 
v parku kamienok položiť. Kto 

kameň nájde, opäť by ho mal 
odfotiť, uverejniť na facebooku 
a premiestniť inde.

V prvom článku o kameňoch 
bol moja posledná veta: „Mož-
no sa naozaj tie naše „sered-
ské“ kamienky vyberú do sveta 
a o pár mesiacov sa ocitnú na 
brehu oceána...“

A stalo sa ...dokonca to netr-
valo mesiace, ale iba tri dni!

Tatiana zo Serede sa ako 
„kreatívna duša“ tiež zapojila 
do aktivity „Veselé kamene“. 
Ako pravá rockerka aj kame-
ne namaľovala tematicky. Keď 
mala svoje výtvory hotové, dala 
susedovi, aby ich po meste po-

rozkladal. O osude svojich ka-
meňov sa viac nestarala.

O tri dni, navštívila na face-
booku danú skupinu a v množ-
stve príspevkov zbadala, že je-
den z jej kameňov sa ocitol na 
brehu mora v Chorvátsku!

„Musel prejsť viacerými ru-
kami už tu v Seredi, vôbec tých 

ľudí nepoznám. Ja ani neviem, 
kam ho ten môj sused vlastne 
pôvodne schoval. Mne sa to 
roznášať ani hľadať nechce, len 
to maľovanie je pre mňa relax. 
Keď som na facebooku ten svoj 
kameň zbadala položený na 
palme v Chorvátsku, neverila 
som vlastným očiam. Preces-

toval stovky kilometrov a fakt 
behom troch dní sa ocitol pri 
mori. Okamžite som si spome-
nula na váš článok a napísala 
som vám moju skúsenosť s 
touto hrou. Verím, že čitateľov 
tieto pozitívne riadky potešia 
a budú inšpiráciou,“ povedala 
Tatiana.  IVETA TÓTHOVÁ

Veselý kameň zo Serede sa behom troch dní ocitol na brehu mora v Chorvátsku
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O pár dní sa občania mesta 
dočkajú ďalších hnedých 
nádob na zber kuchynských 
bioodpadov. Seredčania sa 
zhostili novej úlohy odo-
vzdávať kuchynské zbytky 
ekologickým spôsobom nad-
mieru dobre, zároveň však 
mestský úrad upozorňuje na 
krádeže hnedých nádob.

Ukradnuté už boli dve 
hnedé zberné nádoby. Jedna 
na Legionárskej ulici, druhá 
na Garbiarskej. Ak uvidíte, že 
niekto berie celú hnedú ná-
dobu z kontajnerového sto-
jiska, volajte mestskú políciu 

na číslo 159.
Občania tiež svojvoľne pre-

miestňujú hnedé nádoby do 
iných kontajnerových stojísk. 
Stalo sa to napríklad na Cuk-
rovarskej ulici.

Oddelenie životného pro-
stredia mesta preto žiada, 
aby boli obyvatelia trpezliví 
a nádoby nepremiestňovali. 
Zberovej spoločnosti tak to-
tiž vzniká pri zvoze problém 
a musí ich hľadať. Nádoby sa 
budú dopĺňať postupne do 
všetkých lokalít mesta.

Momentálne sú k dispozícií 
nasledovné zberné miesta:

Nám. Slobody 28/3 (stojisko 
číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), 
Garbiarska 51/57 (č. 9), Novo-
mestská 43 (č. 10), Mlynárska 
38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 
(č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 
24), Fándlyho 745 (č. 26), Fán-
dlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 
755/23 (č. 31), D.Štúra 761 (č. 
34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štú-
ra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 
758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 
47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legi-
onárska 2998 (č. 57), Jesenské-
ho 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), Hornomajerská 3046/12 
(č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), 
Spádová 1144 (č. 86), Kukučí-
nová (č. 91), Kukučínová (č. 
93).

V prípade, ak je vo vašom 
stojisku nádoba plná, infor-
mujte mestský úrad mailom 
na zuzana.vohlarikova@se-
red.sk alebo lucia.opatova@
sered.sk. Podnety adresované 
priamo na mestský úrad po-
môžu rýchlejšie identifikovať 
a vyriešiť problémy. 

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Mesiac od naštartovania zbe-
ru odpadov rastlinného aj ži-
vočíšneho pôvodu sa v Seredi 
prvýkrát rozširuje počet zber-
ných miest. Z pôvodných 28 
na 41.

Seredčania sa slušne chopili 
možnosti odovzdávať biood-
pady z kuchyne. V niektorých 
stojiskách začal dokonca vzni-
kať problém s rýchlym napĺ-
ňaním hnedých nádob. So spo-
ločnosťou Fidelity Trade, s.r.o., 
ktorá zber a zhodnotenie od-
padov pre Sereď zabezpečuje, 
sa mesto dohodlo na umiest-
není ďalších 13 kusov hnedých 
nádob v rámci sídlisk.

Ide o adresy: 
Garbiarska 51/52 (stojisko č. 
8), Novomestská 34/21 (č. 11), 
Novomestská 44/46 (č. 13), Mly-
nárska 37 (č. 17), Vinárska 130 

(č. 20), Fándlyho 746/10 (č. 27), 
Cukrovarská 754/22 (č. 39), D. 
Štúra 1009 (č. 50), Legionárska 
1124 (č. 56), Jesenského 1111/45 
(č. 64), A. Hlinku 1146 (č. 83), 
Spádová 1146 (č.87), Kukučíno-
vá 4852 (č. 96).

Prvé zberné miesta boli vy-
tvorené vo februári:

Nám. Slobody 28/3 (stojisko 
číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), 
Garbiarska 51/57 (č. 9), Novo-
mestská 43 (č. 10), Mlynárska 
38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 
22), Cukrovarská 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), Horno-
majerská 3046/12 (č. 76), Čepe-
ňská 1211/15 (č. 80), Spádová 
1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), 
Kukučínová (č. 93).

Postupne ich bude ešte viac
Oddelenie životného pros-
tredia mesta prosí občanov o 
trpezlivosť, keďže zberné ná-
doby sa budú umiestňovať v 
meste postupne. Zároveň je 
dôležité, aby občania svojvoľ-
ne nepremiestňovali hnedé 
nádoby do iných stojísk, na-
koľko tým vznikajú problémy 
zvozovej spoločnosti.

Problémy hláste priamo 
úradu
Zberový deň je štvrtok. Ak 

vznikajú v niektorých stojis-
kách problémy s preplnenými 
hnedými nádobami, informuj-
te, prosíme, o tom mestský 
úrad mailom na zuzana.vohla-
rikova@sered.sk alebo lucia.
opatova@sered.sk. Zasielaním 
podnetov priamo na mestský 
úrad pomôžete urýchliť iden-
tifikovanie a riešenie problé-
mov.

Vo februári zmizli dve zber-
né nádoby, čím vznikli problé-
my obyvateľom Garbiarskej aj 
Legionárskej ulice a mestu sa 
navýšili výdavky. Prosíme ob-
čanov, aby kontaktovali mest-
skú políciu na číslo 159, ak uvi-
dia nakladať hnedú nádobu na 
iné auto, než má zazmluvnená 
spoločnosť (Fidelity Trade vy-
konáva zvoz žltou dodávkou 
alebo bielou s nápisom spoloč-
nosti). ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Zámerom projektu občianske-
ho združenia VODNÝ HRAD 
je zachovať históriu predkov 
pre budúce generácie a vybu-
dovať pri Váhu v centre mesta 
Sereď informačné tabule s ob-
razovou dokumentáciou o lod-
ných mlynoch plávajúcich na 
Váhu. Tieto v minulosti tvorili 
nezameniteľný kolorit obcí v 
našom regióne. Projekt náuč-
ného chodníka nadväzuje na 
projekt seredských skautov, 
ktorí chcú vyčistiť a oživiť za-
nedbané a zarastené nábrežie 
Váhu, a tak vytvoriť priestor 
pre oddych v prírode.

Pri tvorbe textu tabúľ čer-
páme poznatky z odbornej li-
teratúry a archívnych prame-
ňov. Použiť chceme aj zdroje 
získané od širšej verejnosti. 
Naším cieľom je získať obra-
zovú dokumentáciu a foto-
grafie z rodinných albumov 
alebo informácie z obecných 
kroník. Vychádzať chceme 
aj zo spomienok seniorov. 
Z významných seredských 
mlynárskych rodín sa v ar-
chívnych dokumentoch spo-
mínajú rodiny Dúbravovcov, 
Kovaričovcov, Navrátilovcov, 
Hanzlíkovcov, Šimkovičovcov 

Kalinayovcov, Remenárovcov 
a ďalšie.  

Týmto vás prosíme, ak sa vo 
vašich rodinných albumoch 
nachádzajú fotografie so zábe-
rom na lodné mlyny na Váhu, 
alebo nám viete poskytnúť do-
kumenty s nimi spojené, pro-
síme kontaktujte nás telefo-
nicky, listom, emailom alebo 
prostredníctvom Mestského 
múzea v Seredi. Zapožičané fo-
tografie a dokumenty vám po 
naskenovaní v múzeu budú 
vrátené.

Projekt náučného chodníka 
bude realizovaný s podporou 

Trnavského samosprávneho 
kraja po úspešnom občian-
skom hlasovaní.

Kontaktné údaje:
Občianske združenie Vodný 
Hrad v Seredi, Ul. M. R. 
Štefánika 8, 926 01 Sereď
E-mail: vodny.hrad.sk@
gmail.com
FB: Občianske združenie 
Vodný Hrad
Mestské múzeum v Seredi, 
Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 
Sereď
telefón: 0950 894 373.

OZ VODNÝ HRAD

Oddelenie životného prostre-
dia mesta má záujem o eko-
logickejší prístup k zeleným 
odpadom, ktoré vznikajú v 
záhradách Seredčanov. Vyme-
nili by ste hnedú nádobu na 
zelený bioodpad za kompos-
tér do vašej záhrady?

„Chceme poznať záujem 
obyvateľov rodinných domov 
o možnosť vymeniť súčasnú 
hnedú nádobu za kompostér 
do záhrady. Kompostér zakú-
pime, no zároveň im vezme-
me hnedú nádobu na zelený 
bioodpad,“ vysvetlila vedúca 
oddelenie ŽP mesta Sereď, 

Zuzana Vohláriková a dodala, 
že o tomto zámere najprv po-
trebujú občanov informovať, 
zistiť ich názor a predbež-
ný počet adries, ktoré by sa 
chceli zapojiť. „Systém zberu 
čiernych vriec a konárov od 
rodinných domov sa meniť 
nebude,“ zároveň uistila oby-
vateľov rodinných domov 
Vohláriková.

Momentálne sa o odvoz ze-
leného odpadu zo záhrad ro-
dinných domov stará mesto. 
Stačí, ak ho obyvatelia rodin-
ných domov vyseparujú do 
hnedých nádob a vyložia pred 

dom. Pozor, netreba si ich mý-
liť s hnedými nádobami pri 
činžiakoch! Tie sú označené 
žltým plagátom na vrchu a sú 
určené na zber kuchynských 
zbytkov rastlinného a živočíš-
neho pôvodu.

Najekologickejším spôso-
bom, ako sa zbavovať vlast-
ných zelených odpadov zo 
záhrady, je však ich spraco-
vanie na vlastnom pozemku. 
To znamená, zhromažďovať 
ich vo vlastnej záhrade, kde 
sa vplyvom času a užitočného 
hmyzu premenia na humus. 
Ten je ďalej využiteľný ako 

hnojivo pri pestovaní ďalšej 
úrody. V skratke, to, čo vaša 
záhrada vyprodukovala, jej aj 
vrátite. Uzatvorí sa tým kolo-
beh živín a vy nemusíte naku-
povať umelé hnojivá a výživy 
k ďalšiemu pestovaniu, ale-
bo aspoň v podstatne nižšej 
miere. Zároveň treba dodať, že 
veľká časť Seredčanov kom-
postuje svoj zelený odpad už 
dlhodobo.

Záujem o výmenu hnedej 
nádoby za kompostér adresuj-
te na kompostujem@sered.
sk, doplňte aj svoju adresu.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Miznú nám hnedé nádoby na kuchynský odpad. 
Seredčania zároveň separujú nad očakávania dobre

Mesto rozširuje zber kuchynských odpadov o 13 nových lokalít

Pomôžte nájsť fotografie k projektu Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história

Vymeníte hnedú nádobu na zelený odpad 
za kompostér? Úrad zisťuje záujem

Mesto Sereď, rovnako ako 
všetky obce a mestá, má po-
vinnosť zabezpečiť na svo-
jom území odchyt túlavých 
zvierat a ich umiestnenie do 
karanténnej stanice alebo 
útulku pre zvieratá prostred-
níctvom osoby schválenej na 
odchyt túlavých zvierat. Ta-
kisto je povinné prevziať tú-
lavé zviera nájdené na území 
obce od nálezcu a umiestniť 
ho v karanténnej stanici ale-
bo útulku pre zvieratá.

Z tohto dôvodu má mesto 
Sereď od júla 2020 uzatvore-
nú zmluvu o odchyte túla-
vých zvierat s bezpečnost-
nou službou Defense Pro, 
s.r.o. Otázky na to, ako vyzerá 
táto spolupráca v praxi, nám 
zodpovedal manažér spoloč-
nosti, Ing. Jaroslav Vavro.

Čo robiť, keď v Seredi 
uvidím voľne sa 
pohybujúceho psa?

Máte tri možnosti. Túto 
udalosť nahlási buď na mest-
ský úrad, na mestskú políciu 
alebo priamo na telefón-
ne číslo našej spoločnosti. 
Na odchyt psíka vyrážame 
vždy až na pokyn MsP. Príde-
me na miesto, zviera odchy-
tíme a prevezieme ho do na-
šich kotercov vo Veľkom Bie-
li. Po odchyte skontrolujeme 
psíka čítačkou čipov a zistí-
me, či je zviera začipované 
alebo nie. Pokiaľ psíček čip 
má, kontaktujeme priamo 
jeho majiteľa, ktorého oboz-
námime s tým, že psík sa 
voľne pohyboval po meste a 
dohodneme si jeho odovzda-
nie majiteľovi. Najčastejšou 
otázkou zo strany majiteľov 
býva „čo si máme vziať, koľ-
ko za psíka platíme?“ Na pre-
vzatie psíka potrebujete iba 
doklad o vlastníctve psíka a 
vlastný občiansky preukaz, 
pri prevzatí nám neplatíte 
nič. 

Ak pes začipovaný nie je, 
neznamená to, že majite-
ľa nemá. V takomto prípa-
de psíka inzerujeme a jeho 
majiteľa dohľadávame všet-
kými dostupnými cestami 
v spolupráci s mestskou po-
líciou a mestským úradom. 
Ak sa majiteľa psíka nepo-
darí nájsť, prevážame ho do 
OZ Slobody zvierat, kde sú 
následne vykonané všetky 
povinné veterinárne úkony a 
po dobe karantény je zvierat-
ko dané na adopciu novému 
majiteľovi.

Aké odchytové pomôcky 
pri vašej práci používate?

Na odchyt psíkov máme 
pracovný postup schválený 
ŠVPS. Väčšina psíkov si nevy-
žaduje použitie odchytových 
pomôcok, stačí nám milý 
prístup a nejaký ten paml-
sok. Odchytovú tyč a podbe-
rák so sieťou, ktoré sú schvá-
lenými pomôckami, použí-
vame iba vo výnimočných 
prípadoch. K našej základnej 
výbave patria rukavice proti 
škrabancom a jedna pevná 
rukavica, ktorá je odolná voči 
hryznutiu. Plynovú pištoľ na 
použitie uspávacích šípok 
používať nesmieme, s tou 
môže disponovať výhradne 
veterinár. Odchytený psík je 
následne uviazaný na vôdz-
ku, umiestnený do vhodnej 
prepravky a vozidlom schvá-
leným na odchyt psov ho 
prevážame do odchytových 
kotercov, kde prebehne kon-
trola čítačkou čipov.

Ako vám pomáha pri vašej 
práci povinnosť čipovať 
psy?

Zabezpečiť čipovanie psí-
ka je zákonná povinnosť 
každého jeho majiteľa. Ten 
je podľa § 19 odseku 9 zá-
kona č. 39/2007 Z. z. o ve-
terinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov 
povinný zabezpečiť trvalé 
označenie psíka čipom.

V praxi slúži čipovanie psa 
na jednoduchú identifikáciu 
zvieraťa a preukázanie ma-
jiteľa v prípade straty a čo je 
dôležité, obsahuje kontaktné 
údaje na majiteľa.

Splnením tejto povinnosti 
dokážete spoľahlivo zabez-
pečiť, že psík sa k vám domov 
dostane ešte v ten deň, ako sa 
nám ho podarí odchytiť a ne-
bude jedným z nešťastníkov, 
ktorí čakajú na svojho maji-
teľa dni, týždne, alebo v nie-
ktorých prípadoch mesiace.

Koľko psíkov ste odchytili 
v Seredi za minulý rok?

Za rok 2020 sme mali v 
meste Sereď celkom 6 od-
chytov, z toho iba 4 psíci boli 
odovzdaní Slobode zvierat. 
Ani jeden psík nebol uspaný, 
ani jeden psík nebol zranený.

Karanténna a odchytová 
stanica  
Defense Pro, s.r.o.
e-mail: odchytpso@
defensepro.sk 
mobil: 0915 729 969, 0948 
684 548 
web: www.defensepro.sk
Prevzaté z DEFENSE PRO, 
s.r.o.

Profesionálne odchyty psov
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Vedenie regionálnej televízia 
KREA rozhodlo o ukončení 
spravodajstva zo Serede. Dôvo-
dom je nízky príspevok mesta 
na relácie o našom meste, kto-
rých bolo v priemere 130 roč-
ne. Príspevok mesta bol 4 000 
€. Za jednu reláciu teda mesto 
zaplatilo 30,77 €. Za hotovou 
reláciou je potrebné vidieť prá-
cu kameramana, redaktora, 
nákladov na pohonné hmoty, 
amortizáciu vozidla, príslušnú 
časť režijných nákladov štú-
dia, spracovanie materiálu v 
strižni, doplnenie informácie 
komentárom a spracovaním 
materiálu tak, aby mohol byť 
odvysielaný. Osobne som v 
ostatných rokoch navrhoval 
zvýšenie príspevku mesta Se-
reď aspoň na 5 000 € za rok. 
Dôvodov bolo niekoľko, pre-

tože spravodajstvo RTV KREA 
považujem:

1) za vyvážené a objektívne,
2) nevyrábané ako bulvárne 

senzácie, 
3) ľahko kedykoľvek dostup-

né každému vlastníkovi inter-
netu,

4) a pútavejšie ako spravo-
dajstvo tlačené, v ktorom nie 
je možné reprodukovať obra-
zový záznam a priamu reč res-
pondenta pred kamerou. 

Každý samosprávny subjekt 
by mal mať záujem na tom, 
aby boli obyvatelia o činnos-
ti nimi volených zástupcov 
informovaní médiom najsle-
dovanejším, ktorým televízia 
bezo sporu je. Aj keď iba regi-
onálna. Najmä v dnešnej dobe 
svojvôle internetových médií, 
ktoré sa priam predbiehajú v 

podávaní bulvárnych a jed-
nostranných informácií. 

V partnerskom meste Tiš-
nov s 8,5-tis. obyvateľmi to 
pochopili a majú vlastnú tele-
víziu.

My sme chceli v minulosti 
ušetriť 1 000 €, a aktuálne sme 
v rozpočte ušetrili aj tých 4 000 
€, za ktoré nám RTV KREA od-
mieta spracovávať informácie 
o Seredi. Nie som presvedčený, 
že sme ušetrili na správnom 
mieste. Tvrdenie, že vysielanie 
RTV KREA nik nesleduje, nie 
je pravdivé, lebo ten, kto o in-
formácie záujem má, si ich aj 
nájde.

Nulová reakcia na list RTV 
KREA, ktorý poslanci pred ro-
kovaním 18. 2. 2021 dostali, mi 
pripomenulo dobu, kedy pred 
rokmi ukázali zástupcovia 

spoločnosti MORES poslan-
com možnosť sledovania ve-
rejného priestranstva kame-
rami. Prezentáciou to vtedy 
začalo a aj skončilo. Zaobsta-
ranie kamerového systému a 
možnosť kontroly verejného 
priestoru kamerami poslanci 
odmietli. Dnes máme v mes-
te viac ako 70 kamier a podľa 
správy o činnosti mestskej po-
lície bolo v roku 2020 vlastnou 
činnosťou a kamerovým sys-
témom zdokumentovaných 
celkom 613 (30%) priestupkov.

Prijatie myšlienky, že lo-
kálne televízne spravodajstvo 
je progresívna forma šírenia 
informácií, potrebuje iba čas. 
A na postoch volených zástup-
cov viac takých, ktorí dokážu 
uvažovať niekoľko krokov do-
predu.       ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Na základe platného núdzové-
ho stavu a aktuálnej epidemio-
logickej situácie na území Slo-
venskej republiky bude polícia 
od 3. marca 2021 vykonávať 
prísnejšie kontroly zamerané 
na odhaľovanie nedodržiava-
nia nariadení. Azda najviac v 
tejto súvislosti zarezonovala 
u verejnosti informácia, že do 
ulíc bude nasadená aj armáda.

Je tomu skutočne tak. Na 
hliadkovanie boli nasadení 
aj profesionálni vojaci. Vyko-
návajú tzv. asistenčné úlohy 
policajnému zboru, o ktoré ofi-
ciálne požiadalo ministerstvo 
vnútra. „Takáto medzirezortná 
spolupráca funguje na základe 
uznesenia vlády už od začiatku 
vypuknutia pandémie. Rezort 

obrany je ale vždy a okamžite 
pripravený vyhovieť požiadav-
kám na zabezpečenie takejto 
pomoci,“ povedala Martina 
Kovaľ Kakaščíková, hovorky-
ňa MO SR. Veliteľ Ženijného 
práporu v Seredi plk. Ing. Jozef 
Kasl nám pre Seredské novinky 
poskytol informácie, koľko pro-
fesionálnych vojakov zo Serede 
je denne nasadených na plne-
nie úloh v boji s pandémiou. 

Na základe požiadavky jed-
notlivých okresných a obvod-
ných oddelení Policajného 
zboru bolo do okresu Galanta 
pridelených na pomoc 6 se-
redských vojakov, do okresu 
Skalica 10, do okresu Senica 4 
a do okresu Trnava 14 vojakov 
zo Serede. Policajný zbor zadelí 

vojakov podľa potreby do miest 
a obcí vo svojej pôsobnosti, kde 
budú poskytovať súčinnosť pri 
kontrole dodržiavania nariade-
ní vlády.

Ozbrojené sily SR plnia však 
aj iné asistenčné úlohy podľa 
požiadaviek policajného zboru, 
samospráv či zdravotníckych 
zariadení v zmysle uznesenia 
vlády. Profesionálni vojaci Že-
nijného práporu Sereď pôsobia 
v súčasnosti napríklad v pozícii 
sanitárov. Štyria vojaci v ne-
mocnici v Bratislave a dvaja v 
Ružomberku.

Ďalej seredskí vojaci posky-
tujú pomoc s administratívou 
a reguláciou vstupu pacientov 
v nemocniciach. V rámci testo-
vania zase pomáhajú v MOM a 

RÚVZ. V Galante denne pôsobia 
na týchto pozíciách desiati pro-
fesionálni vojaci a v Dunajskej 
Strede šiesti. Zároveň sa desiati 
vojaci striedajú pri koordinácii 
testovania na odbernom mies-
te na Kasárenskej ulici v Seredi. 

Na asistenčné úlohy v pro-
spech Policajného zboru SR na 
hraničnom prechode Kittsee je 
nasadených 12 vojakov zo Sere-
de a taký istý počet je nasade-
ných na hraničnom prechode 
Berg.

Prípadná ďalšia asistencia 
Policajnému zboru SR bude rie-
šená na základe požiadaviek, 
ktoré budú konsolidované na 
úrovni krízového centra MV 
SR.

IVETA TÓTHOVÁ

KREA s výrobou a vysielaním spravodajstva o Seredi skončila

Ženisti zo Serede pomáhajú v boji s pandémiou

Po 70 rokoch sa uskutočnil rozhovor dvoch seredských 
rodákov vzdialených od seba tisícky kilometrov

V areáli štadióna v Seredi 
pribudne stromová alej ve-
novaná pamiatke zosnulého 
poslanca Milana Bucha. Stro-
my budú navždy pripomínať 
skvelého človeka a výborného 
kamaráta, ktorý miloval prí-
rodu a vždy bol nápomocný 
pri zveľaďovaní zelene v mes-
te.

S pôvodnou myšlienkou 
vysadiť p. Milanovi Buchovi 
vlastný strom prišiel Peter 
Sabo, člen Komisie pre rozvoj 
mesta a životného prostre-
dia. Podľa poslanca Dušana 
Irsáka nápad ihneď všet-
kých zaujal a z plánované-
ho jedného stromu sa počet 
rozrástol až na 36 kusov.

Stromy vysadia členovia 

ORF Cosmos, medzi ktorých 
p. Milan Buch dlhé roky pat-
ril. Jeho odchod všetkých 
hlboko zasiahol, preto si 
alejou stromov chcú členo-
via uctiť jeho pamiatku. Ako 
vysvetlil poslanec Anton 
Dúbravec: „Počet 36 je sym-
bolické číslo, pretože toľko 
členov má ORF Cosmos a 
každý člen vysadí za nášho 
zosnulého priateľa jeden 
strom.“

S výsadbou sa začne po 
ukončení rekonštrukcie 
štadióna. Krásna myšlienka 
ale už teraz mnohých chyti-
la za srdce. Veď ako sa hovorí: 
„Sú priateľstvá, ktoré pretrva-
jú naveky...“

  IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 11. 3. 1941 sa v Seredi na-
rodil bábkoherec, dramaturg, 
dramatik a prekladateľ Jozef 
Mokoš. Hoci celý život prežil 
mimo nášho mesta, Sereď na 
svojho rodáka nezabúda.

Jozef Mokoš v roku 1962 
absolvoval bábkoherectvo na 
Divadelnej akadémii múzic-
kých umení v Prahe. Do roku 
1969 pracoval ako bábkohe-
rec, neskôr v rokoch 1969 až 
1981 pôsobil ako dramaturg 
a v rokoch 1973 až 1981 aj ako 
umelecký šéf Štátneho báb-
kového divadla v Bratislave 
a Žiline. Neskôr pôsobil ako 

umelecký šéf Štátneho bábko-
vého divadla v Bratislave a aj 
ako docent na Bábkohereckej 
fakulte VŠMU v Bratislave.

Významne sa prejavil v 
tvorbe pre deti a mládež. Au-
tor bábkových hier, adaptácií 
a prekladov pre súbory, v kto-
rých pôsobil, ako i mnohých 
zhudobnených textov s jasne 
formulovaným morálnym 
akcentom. Medzi jeho die-
la patrí napríklad Praskanie 
krvi, Jesenné litánie, Hry ako 
hry, Zahrajte sa s nami alebo 
Vkladná knižka rozprávok a 
básní. IVETA TÓTHOVÁ

Teen Challenge Slovakia 
n.o. je súčasťou celosvetovej 
organizácie, ktorá pôsobí v 
124 krajinách sveta. V Seredi 
na Vážskej ulici sa nachádza 
resocializačné stredisko pre 
mužov nad 18 rokov, ktorí 
majú problém so závislosťou 
na alkohole, drogách a pato-
logickom hráčstve. Zverenci 
sa v zariadení pripravujú na 
integráciu do každodenného 
života v spoločnosti, podne-
cujú sa na usporiadanie si 
rodinných vzťahov a posky-
tuje sa im pomoc pri hľadaní 
zamestnania a ubytovania.

Klienti resocializačného 
strediska Teen Challenge 
participujú na živote mesta 
Sereď formou pravidelných 
čistiacich a upratovacích 
služieb v lokalite Námes-
tia slobody, cyklotrasy, det-
ských ihrísk či pri likvidácii 
čiernych skládok. Okrem 
toho klienti vykonávajú prá-
ce aj na základe požiadaviek 
radnice s cieľom vyčistiť a 
skrášliť mesto. Služby mestu 
poskytujú za určitú odplatu 
už niekoľko rokov. Vo febru-
ári bola so zariadením Teen 
Challenge podpísaná zmlu-
va na ďalšiu spoluprácu.

Terapeut Emil Rešetár po-

vedal: „Kapacita zariadenia 
je 15 klientov, no počet sa 
mení. Momentálne je u nás 
ubytovaných 11 ľudí. Každý 
z nich je zadelený na inú 
činnosť, či už priamo v za-
riadení alebo mimo. Čistiace 
práce v meste naši zverenci 
vykonávajú naozaj ochotne, 
je to pre nich určitý druh te-
rapie aj psychohygieny.“

Práce sú vykonávané na 
základe zmluvy v presne 
stanovených intervaloch. 
Napríklad dvakrát týždenne 
majú klienti v náplni čiste-
nie cyklotrasy, a to zberom 
nečistôt, zametaním ka-
mienkov, čistením lavičiek 
a oddychových plôch pri 
lavičkách či vysypávaním 
smetných nádob. Trikrát 
týždenne klienti čistia Ná-
mestie slobody a ihrisko Ži-
hadielko. Prvý a tretí týždeň 
v mesiaci zas prehrabávajú 
a preosievajú pieskoviská, 
čistia dopadové plochy na 
detských ihriskách, či trhajú 
burinu.

Ďalšie činnosti klienti vy-
konávajú v priestoroch stre-
diska. Či už v záhrade, ku-
chyni, alebo sú to práce na 
údržbe a chode zariadenia.

IVETA TÓTHOVÁ

Na pamiatku svojho priateľa 
a kolegu vysadia stromovú alej

Rodák zo Serede 
oslávil 80 rokov 

Pre klientov Teen Challenge 
je práca terapiou

Poslanci MsZ v Seredi  Mária 
Fačkovcová, Ondrej Kurbel a 
Dušan Irsák ako aj viceprimá-
tor Ľubomír Veselický a ve-
dúca oddelenia životného 
prostredia  Zuzana Vohlári-
ková  vykonali  v  pondelok 
1. marca 2021 kontrolu sta-
vu odpadov, skladovaných 
pri   Bioplynovej stanici 
v  lokalite Malý Háj. Ako 

ukazujú fotografie, z  odpa-
du viditeľne ubudlo.   Baly 
tetrapakových obalov ča-
kajú na spustenie linky, 
ktorá  z  nich bude vyrábať 
izolačné dosky pre staveb-
ný priemysel. Linku v  čase 
návštevy poslancov  práve 
programovali   prizvaní od-
borníci.

IVETA TÓTHOVÁ

Čitatelia Seredských novi-
niek si v minulom čísle mali 
možnosť prečítať článok o 
rodákovi zo Serede - Bertovi 
Klugovi, ktorý oslávil svoje 
99 narodeniny.  Jeho životný 
príbeh z obdobia druhej sve-
tovej vojny mnohých zaujal.

Riaditeľ múzea holokaus-
tu Martin Korčok fotografiu 
Berta Kluga zdieľal na svo-
jom profile na facebooku. A 
keďže sociálne siete spájajú 
ľudí po celom svete, z Izra-

ela sa mu ozval Eilam Rin-
gwald. Jeho starý otec Ri-
chard Ringwald (nar. 1930) 
na fotografii  spoznal svojho 
predvojnového suseda Berta 
Kluga. Obaja pochádzajú zo 
Serede, prežili druhú sve-
tovú vojnu i koncentračný 
tábor. 

Ich cesty sa potom rozišli, 
Bert sa vysťahoval do Austrá-
lie a Richard do Izraela. Po 70 
rokoch sa tak uskutočnil spo-
ločný telefonát dvoch sered-

ských rodákov vzdialených 
od seba tisícky kilometrov. 

Určite si mali čo povedať...
IVETA TÓTHOVÁ

Odpad z areálu 
Malý Háj ubúda
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Rád by som dal na pravú mieru 
všetky otázniky, ktoré vyvolal 
„ospravedlňujúci” článok bý-
valého poslanca Michala Ha-
nusa (Článok tu: https://cutt.
ly/IljhX70).

Občania sú z konania Mi-
chala Hanusa veľmi zmätení, 
pretože v rámci jedného týžd-
ňa vydal niekoľko protichod-
ných vyhlasení, ktoré súviseli 
s jeho zaniknutým mandá-
tom. Najskôr toto oznámenie 
akceptoval, dokonca si zavolal 
aj so svojím nástupcom a pý-
tal sa ho na názor - JUDr. Tóth 
povedal, že nastúpi. Následne 
o 2 dni p. Hanus nesúhlasil, 
potom naznačil, že nech roz-
hodne súd a nakoniec sa všet-
kým ospravedlnil a vymazal 
si aj svoj komunikačný profil 
poslanca na sociálnej sieti Fa-
cebook.

1. AKO TO SKUTOČNE BOLO? 
HANUS AVIZOVAL VZDAŤ SA 
UŽ 5 MESIACOV DOZADU

15. februára 2021 som mal 
osobné stretnutie s Michalom 
Hanusom, na ktorom som ho 
informoval o tom, že o svoj 
mandát podľa platných záko-
nov prichádza, pretože 365 dní 
sa mestských zastupiteľstiev 
nezúčastnil. Opierame sa o 
právne stanovisko renomo-
vanej právnickej kancelárie 
JUDr. Sotolářa, právneho ex-
perta na samosprávu, ktorý 
presne takýto prípad riešil v 
roku 2020 a ktorý nás bude v 
prípade sporu aj zastupovať.

Považujem za principiálne a 
morálne, že ak volený poslanec 
celý rok nechodí do práce, sám 
v rámci vlastnej sebareflexie 
vyhodnotí, že je štandardné a 
slušné prenechať svoj post ná-
hradníkovi, ktorý môže svoju 
poslaneckú prácu vykonávať. 
O to viac, keď ďalším náhrad-
níkom je právnik, ktorý by v 
prípade neriešenia tejto situá-
cie mohol danú vec napadnúť 
na súde.

Michal Hanus mi pri osob-
nom rozhovore 15. februára 
oznámil, že už má aj tak všet-
kého dosť. Povedal mi doslov-
ne, že ľutuje, že vôbec kandido-
val a že mu to nič dobré nepri-
nieslo. Okrem toho mi povedal, 
citujem: ,,Neuveríš, ale na 
mestskom zastupiteľstve vo 
štvrtok (18. februára 2021) som 
sa chcel mandátu sám vzdať”. 
V duchu som si vtedy len pove-
dal, že s podobnými spôsobmi 
a výhovorkami už mám svoje 
skúsenosti. Videl som na ňom, 
ako mu odľahlo a mal som do-
jem, že je rád a veci sa preňho 
týmto vyriešili. Zámer opustiť 
poslanecké lavice totiž Michal 
Hanus avizoval ešte minulý 
rok v októbri 2020, keď vo svo-
jom príspevku na Facebooku 
napísal, citujem: ,,Ak by mi 
však môj zdravotný stav nedo-
volil plniť si aj v nasledujúcom 
roku funkciu poslanca, som 
pripravený tejto sa vzdať.”

2. ZDRAVOTNÝ STAV SME 
ABSOLÚTNE REŠPEKTOVALI 
CELÝ ROK

Všetci sme v minulom roku 
s pokorou rešpektovali, že 
Michal Hanus má zdravotné 
komplikácie a je dlhodobo vy-
písaný na PN. Choroba si ne-
vyberá, priali sme mu skoré 
uzdravenie. No zároveň sme 
nerozumeli, ako je možné, že 
sa zúčastňoval niektorých vy-
braných mestských aktivít, 
ako sú sobáše a rokovania ko-
misií, ktoré sú finančne ohod-
notené.

Aktívne sme to neriešili, 
pretože verte, na meste máme 
dôležitejšiu agendu ako absen-
cie Michala Hanusa na zastu-
piteľstvách. Avšak od verejné-
ho októbrového vyjadrenia z 
roku 2020 a možného prene-
chania mandátu náhradníko-
vi prešlo ďalších cca 5 mesia-
cov a Michal Hanus sa ďalej 
nezúčastnil ani jedného roko-
vania Mestského zastupiteľ-

stva v Seredi. Okrem toho nás 
aj občania začali upozorňovať 
na to, ako je možné, že si pán 
Hanus neplní svoje povinnosti 
poslanca a nechodí na zastupi-
teľstvá.

3. DOSŤ BOLO 
VYPLAKÁVANIA, PÁN 
HANUS

Bolo mojou povinnosťou 
riešiť túto situáciu, ale nechcel 
som rozhodnúť od stola. Preto 
sme si dali vypracovať právny 
posudok, aby sme to mali ofici-
álne. Pán Hanus však aj tak do-
teraz verejne deklaruje, že ide 
o môj názor. Nie je to pravda. 
Ja nie som právnik a pokojne 
nás môže za to dať na súd. Môj 
názor je, že ak niekto 365 dní v 
roku nepríde do svojej práce a 
zároveň si doslova vyberá „če-
rešničky” napriek svojej PN, 
tak niečo nie je v poriadku. 
Dosť bolo vyplakávania, že ste 
boli na PN. Počúvali sme to po-
čas celého roka.

Viete, koľko percent dosta-
ne z platu počas PN normálny 
človek? (cca 50-60 %?). Vy máte 
istotu 100 %. Počas celej PN do-
stávate nemocenskú vo výške 
plného platu. Skutoční policaj-
ti a vojaci si tento benefit bez-
pochyby zaslúžia. Ale som pre-
svedčený, že vy nie. Pretože sa 
ako vojak, ako policajt a hlavne 
ako chlap nesprávate.

Poviem to takto a na rovinu 
- za 11 rokov som ani raz nevy-
meškal zastupiteľstvo. Ak by 
som nebol prítomný, či už ako 
poslanec alebo primátor, na 
toľkých zastupiteľstvách ako 
vy - zachovám sa férovo a dáv-
no odídem z vlastnej iniciatívy. 
Nepamätám si v Seredi obdob-
ný prípad poslanca, ktorý sa 
nezúčastnil zastupiteľstva 
celý rok a napriek tomu by sa 
držal zubami-nechtami svojho 
mandátu.

4. CTÍM SI RODINU - 
VYZÝVAM VŠETKÝCH, ABY 

NECHALI RODINU MICHALA 
HANUSA NA POKOJI

Ak niekto v súčasnej situácii 
tvrdí, že celé odvolanie Hanusa 
je pomsta zo strany primátora, 
tak sa hlboko mýli. Ak niekto 
naznačuje, že som spoluzodpo-
vedný za to, že anonymní dis-
kutéri riešia Michala Hanusa 
a jeho rodinu, tak nielenže sa 
absolútne mýli, ale zároveň si 
koleduje, že na takéto vyjadre-
nia podám trestné oznámenie 
a v tomto budem nekompro-
misný.

Pán Hanus si mal predovšet-
kým uvedomiť, do akej miery 
je vhodné popisovať svoj zdra-
votný stav, kde tieto informá-
cie publikuje a čo to môže spô-
sobiť. Fakt, že zdravotný stav 
Michala Hanusa sa momentál-
ne prepiera na verejnosti - za 
to si môže predovšetkým sám.

Je mi ľúto, ak kvôli nedbalé-
mu konaniu Michala Hanusa 
a rôznym anonymným disku-
térom trpí aj jeho rodina. Je to 
za hranou. Sám dobre viem, že 
vždy si to najviac odskáču ro-
dinní príslušníci - trpia man-
želky, matky, otcovia, starí ro-
dičia aj deti. Rodinu si ctím a je 
to pre mňa najvyššia hodnota. 
Je choré, ak je rodina zatiah-
nutá do akéhokoľvek politic-
kého boja bezškrupolóznymi 
lúzrami, ktorí sa skrývajú za 
rúškom anonymity.

Takéto praktiky na plnej 
čiare odmietam a verte mi, že 
veľmi dobre viem, o čom hovo-
rím - môj syn na to doplatil pár 
rokov dozadu, keď ho naver-
bovaní grázli kvôli politike na 
výstrahu dobili deň pred štát-
nicami. Oznamujem to dnes 
po rokoch, prvýkrát verejne a 
vôbec nevyplakávam. To, na 
čo sa Michal Hanus sťažuje, je 
len odvar z toho, čo už desiatky 
rokov zažívajú ľudia v samo-
správe. Starostovia, primátori, 
prednostovia, zamestnanci a 
ich rodiny…

5. ČO VEREJNOSŤ DOTERAZ 
NEVEDELA? ŽIADAM 
OSPRAVEDLNENIE ZA 
NEUVERITEĽNE PODLÚ LOŽ

Posledné, čo sa mi momen-
tálne chce, je zaoberať sa vý-
padmi Michala Hanusa. Kvôli 
pandemickej situácii praktic-
ky nemajú niektorí ľudia na 
úrade voľné víkendy už niekoľ-
ko týždňov po sebe. Ale to, čo 
predviedol za posledný týždeň 
Michal Hanus, žiaľ, nemôžem 
nechať tak.

Verejnosť mnohé veci ne-
vie, ale Michal Hanus zbrojil 
nekalými praktikami proti ve-
deniu mesta celý čas, aj počas 
minulého roka, keď sa počas 
PN nemohol zastaviť ani raz 
na zastupiteľstve. Dávam mu 
šancu na férové, osobné a gen-
tlemanské uzavretie celej tejto 
zbytočnej záležitosti.

Ak sa chce Michal Hanus ve-
deniu mesta a kolegom ospra-
vedlniť zo srdca a úprimne, tak 
ho vyzývam urobiť to ešte raz a 
poriadne:

1. Verejne aj osobne sa mi 
ospravedlňte za to, že ste sa 
spolupodieľali na listoch ad-
resovaných na Ministerstvo 
vnútra a niektorým poslan-
com MsZ v Seredi - za ABSO-
LÚTNU LOŽ A DO NEBA VO-
LAJÚCE KLAMSTVO, že som sa 
vám a vašej rodine vyhrážal a 
vraj ste kvôli mojej osobe zača-
li mať obrovský strach o svoje 
deti a manželku. Každý súdny 
človek, ktorý má pozná - či už 
ma nemá v láske, alebo mi fan-
dí, veľmi, ale veľmi dobre vie, 
že TOTO BY SOM SI V ŽIVOTE 
NIKDY NEDOVOLIL - je mi to 
cudzie a za absolútnou čiarou. 
Nie sú to praktiky slušných 
ľudí.

O tejto záležitosti píšem 
prvýkrát verejne, pretože sa 
ma osobne veľmi dotýka. Mi-
chal Hanus mi na osobnom 
stretnutí 15. februára k tomu 
celému povedal, že išlo o omyl 
a že to celé zle vyhodnotil v 

návale emócií. Zachovajte si 
aspoň v tomto tvár a charakter. 
Veľmi dobre viete, že som sa 
vám nikdy nevyhrážal.

2. Verejne aj osobne sa ospra-
vedlňte prednostovi MsÚ Se-
reď a všetkým zamestnancom, 
ktorí tvoria náš tím, za to, že 
ste minulý rok z kúpeľov počas 
svojej PN napísali na služob-
ný mail. Časť z mailu citujem: 
…“ČO TU PÍŠETE, SÚ OBYČAJ-
NÉ SRAČKY. AK BY STE NETU-
NELOVALI MESTO” atď. (Toto 
písal p. Hanus počas pandémie 
na jar, keď všetci pomáhali, 
strihali, šili a roznášali rúška 
a každý dobrý človek priložil 
ruku k dielu).

3. Ospravedlňte sa verejne aj 
osobne policajtovi z prezídia, 
na ktorého bolo tiež neprávom 
naložené. Nikdy som kvôli vám 
na prezídiu za ním, ani za ni-
kým iným nebol. Vy dobre vie-
te, o koho ide.

4. Aspoň z elementárnej 
slušnosti sa poďakujte všet-
kým policajtom, ktorí mali tú 
,,česť a museli s vami praco-
vať“, a ktorí, žiaľ, častokrát ro-
bili nadprácu aj za vás - či už 
keď ste riešili nezmyselné listy 
a schizofrenické „žabomyšie” 
vojny, alebo ste boli dlhodobo 
PN.

Za veci, ktoré Michal Hanus 
urobil pre dobro občanov v 
Seredi, mu ďakujem. Málo ich 
nebolo, veľa tiež nie. A ešte raz 
a na záver to najdôležitejšie - 
napriek tomu, že s Michalom 
Hanusom v mnohých veciach 
nesúhlasím, mám veľké vý-
hrady voči jeho spôsobom prá-
ce, úprimne mu prajem, aby 
sa jeho zdravotný stav už iba 
zlepšoval, pretože nič nie je 
dôležitejšie ako zdravie a ro-
dina.

V tomto mu skutočne držím 
palce a prajem veľa síl. Toto 
som mu povedal aj 15. 2. na 
našom poslednom osobnom 
stretnutí.

MARTIN TOMČÁNYI

Mesto postupne realizuje 
svoje naplánované investič-
né činnosti. Vedúci oddelenia 
rozvoja mesta Marián Šišo 
oboznámil Seredské novinky 
o aktuálnych prácach.

Na Mlynárskej ulici mo-
mentálne spevňujú plochy 
novej tržnice a osádzať sa 
budú obrubníky, budovu 
škôlky na Podzámskej pri-

pravujú na kompletnú re-
konštrukciu elektrických 
rozvodov a na Podzámskej 
ulici spracovávajú podklady 
na pripravovanú prekládku 
vzdušného elektrického ve-
denia. Na Bratislavskej ulici 
nedávno odstraňovali poru-
chu na prečerpávačke a pri 
Sokolovni chcú začať s bu-
dovaním parkoviska hneď, 

ako im to aktuálna pande-
mická situácia dovolí. Záro-
veň mesto plánuje realizovať 
bežné opravy miestnych ko-
munikácií, o ktorých sa do-
zviete priebežne.

Najvýraznejšou zmenou 
momentálne prechádza bu-
dova „B“ materskej školy 
na ulici D. Štúra. „Aktuálne 
vykonávame rekonštrukciu 

jedného učebného pavilónu 
a hospodárskeho pavilónu. 
Súčasne pristavujeme nový 
pavilón o výmere takmer 
200 metrov štvorcových. Za-
zmluvnená firma už vybudo-
vala základovú dosku nového 
pavilónu, na ktorej rastú ob-
vodové steny,“ objasnil Mari-
án Šišo.

Kapacity tejto materskej 

školy sa tak zvýšia o 44 detí a 
celková kapacita materských 
škôl zriadených mestom Se-
reď sa zvýši zo 462 na 506.

„Po dokončení stavebných 
prác príde na rad aj úprava 
areálu materskej školy a na-
kúpenie nových nábytkov a 
zariadenia školskej jedálne. 
Predbežný termín ukončenia 
prác je august 2021,“ uviedla 

Silvia Kováčová, vedúca od-
delenia školstva, rodiny, kul-
túry a športu mesta Sereď.

Projekt rozšírenia MŠ D. 
Štúra je z veľkej časti hra-
dený zo grantov Európskej 
únie (328-tisíc eur) a spolufi-
nancovanie zo strany mesta 
je predbežne odhadnuté na 
17-tisíc eur.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Meštiansky dom na Námestí 
slobody č. 22 (na Rynku) v Sere-
di patrí medzi najstaršie domy, 
ktoré sa v meste zachovali. 
Dom je ako národná kultúrna 
pamiatka v Seredi zapísaný v 
Ústrednom zozname pamiat-
kového fondu SR. Tento radový 
polyfunkčný dom je známy Se-
redčanom aj ako tzv. Ružičkov 
dom. Poznajú ho veľmi dobre 
nielen obyvatelia mesta, ale 
i hostia, ktorí ho navštívia. V 
budove je dnes prevádzkovaná 

známa kaviareň Retro Cafe.  Bu-
dova má svoju bohatú históriu 
a bola postavená ako súkromný 
meštiansky dom. V minulosti 
sa tam nachádzala lekáreň K 
vykupiteľovi (U Salvátora). Naj-
starší obyvatelia si lekáreň pa-
mätajú ako Manheimovu, podľa 
mena majiteľa Jána Manheima, 
ktorý ju vlastnil do roku 1941, 
kedy mu bola odňatá konce-
sia. Lekáreň získal PhMr. Matej 
Ballegh. Neskôr bola známa ako 
Stará lekáreň, ktorú v roku 1961 

presťahovali na Spádovú ulicu.
Do zbierky Mestského múzea 

v Seredi sme v roku 2020 získali 
predmety, ktoré pochádzajú zo 
spomínanej lekárne. Sú to re-
cepty z rokov 1935–1936, obálka 
s viacjazyčným názvom i obráz-
kom Starej lekárne u Salvatora a 
farmaceutické sklenené fľaštič-
ky lekárnika Ph.Mr. Jána Man-
heima. Lekárske recepty pre 
Štefana Bieliga od praktickej 
lekárky MUDr. Kláry Fleischero-
vej a pre pani Bilikovú od zub-

ného lekára MUDr. Bartolomeja 
Wilda boli vypísané na rovnakú 
adresu obidvoch pacientov - 
Šintavské Vinohrady (dnes Vi-
nohrady nad Váhom). 

V minulosti lekárnici sklado-
vali výťažky liečivých rastlín, 
oleje, tinktúry a masti v kera-
mických, sklenených, ale i dre-
vených a cínových nádobách.

Predmety darovala múzeu 
Anna Koštrnová z Vinohradov 
nad Váhom. MÁRIA DIKOVÁ, 

Mestské múzeum

PRIMÁTOR REAGUJE na ,,ospravedlnenie”.
Ako to bolo celé s Michalom Hanusom?

Najvýraznejšou rekonštrukciou je prístavba MŠ D. Štúra 

Exponáty z Manheimovej lekárne v Seredi 
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Ďalšia zmena na poste trénera 
ŠKF Sereď. Hráčov povedie Gergely Geri

Deviataci online v Múzeu holokaustu

V decembri minulého roka 
prebehla médiami správa, že 
novým hlavným trénerom a 
športovým riaditeľom ŠKF Se-
reď sa stal František Šturma, 
ktorý vo funkcii k vystriedal 
Petra Léranta. František Štur-
ma sa ale na poste trénera 
dlho neohrial. Od februára si 
z rodinných a zdravotných 
dôvodov čerpal dovolenku. 
Novým dočasným kormidel-
níkom sa stal Ján Blaháč. Po 
niekoľkých týždňoch ale opäť 
nastala zmena.

Futbalistov ŠKF Sereď pove-
die nový tréner Gergely Geri, 
ktorý podpísal kontrakt do 
konca sezóny s možnosťou 
predĺženia spolupráce. Počas 
svojej trénerskej dráhy pôso-
bil v Podbrezovej, dvakrát v 
Nitre a tiež v najvyššej ma-
ďarskej súťaži.

„Na základe neuspokoji-
vých výsledkov a predve-
denej hry sme boli nútení 
pristúpiť k tejto zmene. Klub 
mal na začiatku tohto ka-
lendárneho roka iné vízie. 

Túto zmenu považujeme za 
dôležitý impulz pre hráčsku 
kabínu, ale aj celý klub,“ po-
vedal na margo trénerskej 
zmeny generálny manažér 
klubu Marián Černý pre klu-
bový web a zároveň dodal: 
„Pán Šturma je aktuálne 
stále zdravotne indispono-
vaný, v klube nateraz nebude 
pokračovať, jeho budúcnosť 
však zostáva naďalej otvore-
ná.“

Trénerský štáb bude pra-
covať v zložení: Gergely Geri 
(hlavný tréner), Jozef Bre-
zovský (asistent trénera), 
Michal Kukučka (kondičný 
tréner) a Roland Praj (tréner 
brankárov).

Fortunaliga ďalej uvádza, 
že Gergely Geri ako hráč pô-
sobil v Rimavskej Sobote, Mi-
chalovciach, Humennom, v 
maďarskej Nyíregyháze. Pro-
fesionálnu kariéru ukončil 

vo veku 36 rokov a dal sa na 
trénerskú dráhu. V najvyššej 
slovenskej súťaži pôsobil ako 
hlavný tréner v Podbrezovej 
v roku 2018 a potom aj dva-
krát v Nitre. Najprv krátko, 
keď v piatich stretnutiach 
zaskakoval za odvolané-
ho trénera Mariána Süttöa. 
Druhýkrát viedol Nitru od 
začiatku tohto ročníka do 
konca novembra 2020, keď 
na vlastnú žiadosť ukončil 
svoje pôsobenie.

Po odchode z lavičky FC 
Nitra zamieril do najvyššej 
maďarskej súťaže. Na spolu-
práci sa dohodol s klubom 
Diósgyör VTK, v ktorom na-
hradil na poste trénera Ta-
mása Feczkóa. Na svojej po-
zícii však zotrval len mesiac. 
Začiatkom tohto roka na-
stala zmena v majiteľských 
štruktúrach DVTK Diósgyör, 
táto zmena priniesla aj jeho 
koniec na lavičke maďarské-
ho tímu.

(zdroj: skficlinicsered)
iVeTA TÓTHoVÁ

Pandémia nás donútila pre-
niesť vzdelávanie zo školy do 
online priestoru. Po takmer 
roku tejto formy vzdelávania 
už vieme, že to nie je ten naj-
výhodnejší spôsob, núti nás 
to však hľadať nové spôsoby, 
ako online vzdelávanie urobiť 
atraktívnejším a zaujímavej-
ším.

Aj múzeá a iné vzdelávacie 
inštitúcie sa prispôsobili tej-
to situácii. Jedným z nich je i 
Múzeum holokaustu v Seredi. 
Svoje prednášky preniesli z 
autentických priestorov mú-
zea, bývalého pracovného a 
koncentračného tábora pre Ži-
dov v Seredi, do online priesto-
ru. Šikovní lektori neváhali, 
reálne návštevy v múzeu pre-
niesli do online podoby, oživili 
ich filmami, kvízmi a urobili z 
nich interaktívne vzdelávanie 
pre žiakov hlavne vyšších roč-
níkov základných škôl a stred-
ných škôl.

Naši deviataci absolvovali v 

rámci predmetov dejepis a ob-
čianska náuka dva programy, 
ktoré múzeum ponúka: Nafta-
liho príbeh a Ženy z transpor-
tov. V príbehu Naftaliho Fürsta 
sa žiaci dozvedeli o životných 
útrapách preživšieho holo-
kaust Jurka Fürsta, ktorý im 
priniesol spomienky na život v 
tábore v Seredi i v iných tábo-
roch. Jeho príbeh, ako jeden z 
mála, skončil šťastne. Po vojne 
sa stretol so svojimi rodičmi 
i bratom. V príbehoch dvoch 
žien z transportov sa žiaci pro-
stredníctvom osobných výpo-
vedí Evy a Heleny dozvedeli 
nielen o osudoch ľudí v kon-
centračných táboroch, ale aj o 
následkoch, ktoré tieto udalos-
ti v dušiach a mysliach preživ-
ších zanechali. Odkaz Helenky 
Weinwurmovej ostane v spo-
mienkach našich žiakov veľmi 
dlho. Dúfajme, že natrvalo.

Žiaci mali okrem toho mož-
nosť virtuálne absolvovať i 
časť prehliadky múzea. Po 

vzdelávacej časti nasledovala 
interaktívna časť prednášky, v 
ktorej naši deviataci zistili, akí 
pozorní boli počas prednášky 
a v kvíze si mohli overiť hĺbku 
svojich poznatkov i šírku svo-
jej pozornosti. 

Ďakujeme Múzeu holokaus-

tu v Seredi za pútavé pred-
nášky, rodičovskému zdru-
ženiu AMOSKO za podporu. 
Veríme, že to nie je posledná 
pútavá aktivita, ktorú touto 
formou vzájomne pripravíme 
pre našich žiakov.

dAriA BrAUnoVÁ

Situácia spôsobená pandémiou 
koronavírusu ovplyvnila tento 
rok okrem iného aj fungovanie 
autoškôl. Počas lockdownu, tak 
ako iné odvetvia infraštruk-
túry aj samotní inštruktori 
prežívajú ťažké chvíle. Aktu-
álne môžu teoretické znalosti 
uchádzači o vodičské oprávne-
nie nadobúdať len dištančnou 
formou, praktický výcvik je 
zakázaný. Rozhodol o tom Úrad 
verejného zdravotníctva SR 
prostredníctvom vyhlášky.

Peter Urbánek je jeden z ma-
jiteľov autoškoly v Seredi. Jeho 
firma má v meste už vybudo-
vané svoje meno. Známa je 
nielen vďaka vozovému parku, 
ale aj ponukou služieb na pro-
fesionálnej úrovni. Autoškola 

nikdy nemala núdzu o uchá-
dzačov o vodičské oprávnenie. 
Zaujímalo nás preto, ako z po-
hľadu inštruktora prežil uply-
nulé mesiace: “Tak ako väčšina 
podnikov aj autoškoly museli v 
prvej vlne covidu zavrieť svoje 
prevádzky, čiže sa nevykonáva-
la teoretická ani praktická časť 
výcviku. V máji po uvoľnení 
opatrení sme mohli vykoná-
vať teoretickú časť výcviku s 
obmedzeniami, t.j. 1 osoba na 
2 m2, neskôr 6 osôb v učebni. 
Na praktických jazdách sme 
mali obmedzenia: 15-minúto-
vá prestávka medzi jazdami na 
dezinfikovanie vozidla a jeho 
vetranie, žiaci aj inštruktori 
museli používať ochranné po-
môcky, ako sú rúška, rukavice a 

každé auto muselo mať zabez-
pečenú dezinfekciu na ruky.“

Od 19. decembra 2020 je tiež 
pozastavený aj výkon záve-
rečných skúšok z odbornej 
spôsobilosti na vedenie moto-
rového vozidla. Peter Urbánek 
vysvetľuje: „Momentálne nám 
od decembra lockdown nedo-
voľuje vykonávať praktický 
výcvik, iba teoretický, ktorý sa 
uskutočňuje, ako ste spomína-
li, formou online výučby. Tým, 
že nie je možné vykonávať 
praktický výcvik, nie je mo-
mentálne možné ho ani riadne 
ukončiť. Žiakom a inštrukto-
rom neostáva nič iné, iba čakať 
na uvoľnenie opatrení. Nie je 
to ľahké obdobie ani pre jednu 
stranu. Poznám mnoho ľudí, 

ktorí potrebujú dorobiť vodič-
ské preukazy napríklad kvôli 
tomu, že potrebujú cestovať 
do práce, k lekárovi. Mnoho 
inštruktorov ostalo doma bez 
práce a štát nedáva dostatočné 
kompenzácie, aby mohli splá-
cať rôzne prenájmy, hypotéky, 
poistky, atď. Čo sa týka skúšok, 
tie má na starosti policajné 
prezídium. Oni rozhodujú o 
tom kedy, ako a za akých pod-
mienok je možné skúšky vyko-
návať.“

Autoškoly aj napriek obme-
dzeniam otvárajú nové kur-
zy, aby umožnili uchádzačom 
osvojiť si zatiaľ aspoň teoretic-
kú časť. Tá praktická na nich 
bude musieť počkať.

iVeTA TÓTHoVÁ

Ako lockdown ovplyvňuje autoškoly

Cena Dominika Tatarku je 
výročná literárna cena ude-
ľovaná za dielo, ktoré vyšlo 
v predchádzajúcom roku. 
Ocenenie každoročne ude-
ľuje Konzervatívny inštitút 
Milana Rastislava Štefánika 
v spolupráci s porotou Ceny 
Dominika Tatarku a Nadáciou 
Milana Šimečku „za výni-
močné literárne dielo, ktoré 
napĺňa humanistické tradície 
slovenskej kultúry a v tomto 
zmysle nadväzuje na duchov-
ný odkaz Dominika Tatarku“.

Cieľom literárnej súťaže je 
motivovať deti, mládež a do-
spelých vo vzťahu k literatú-
re, umožniť verejnú prezen-
táciu a tvorivú konfrontáciu 
ich tvorby.

Vyhlasovateľom je Základ-
ná škola Dominika Tatarku, 
Plevník-Drienové, Obec Plev-
ník-Drienové.

Spoluusporiadateľmi sú: 
Považské osvetové stredisko 
v Považskej Bystrici, MO Ma-
tice slovenskej v Považskej 
Bystrici, MO Matice sloven-
skej v Plevníku-Drienovom, 
Považská knižnica v Považ-
skej Bystrici.

Účastníci a podmienky 
súťaže:
- súťaže sa môžu zúčastniť 
autori od 13 rokov veku, ktorí 
doposiaľ knižne nepubliko-
vali
- súťaží sa v dvoch kategóri-
ách:
I. kategória: žiaci 7.–9. 
ročníka základných škôl, 
3.–5. ročníka osemročných 
gymnázií
próza (žáner nerozhoduje) 
alebo poézia
rozsah: max. 2 strany formá-
tu A4
téma: voľná.
II. kategória študenti 

stredných škôl, 6.–8. 
ročníka osemročných 
gymnázií a dospelí občania
próza (novela, poviedka, fej-
tón) alebo poézia
rozsah: max. 4 strany formá-
tu A4
téma: voľná.

Všetky súťažné práce, kto-
ré boli vyhlasovateľovi doru-
čené v minulom roku, budú 
zaradené do XVIII. ročníka 
súťaže.
Súťažné práce označené 
menom, adresou, vekom, 
školou zasielajte v 
elektronickej forme 
na e-mail: zsplevnik@
centrum.sk najneskôr do 
23. apríla 2021.

Hodnotenie:
Súťažné autorské práce bude 
hodnotiť odborná porota, me-
novaná riaditeľkou základ-
nej školy. Odborná porota, po 
uzávierke súťaže vyhodnotí 
autorské práce a rozhodne o 
umiestnení najlepších súťaž-
ných prác na 1., 2., a 3. mieste 
v oboch kategóriách. Vyhlaso-
vatelia súťaže udelia ocene-
ným účastníkom súťaže dip-
lomy, knihy a finančné ceny v 
I. kategórii 10 €, 20 €, 30 €, v II. 
kategórii 20 €, 30 €, 40 €.

Výsledky súťaže
Všetci prihlásení účastníci 
dostanú pozvánku na sláv-
nostné vyhodnotenie súťaže, 
ktoré sa uskutoční dňa 21. 
mája 2021 v Plevníku-Drieno-
vom. Pokiaľ to epidemiologic-
ká situácia neumožní, vyhod-
notenie súťaže sa uskutoční 
online, prostredníctvom apli-
kácie ZOOM. O všetkých prí-
padných zmenách budú pri-
hlásených účastníkov organi-
zátori priebežne informovať.
 rUŽenA ŠiPkoVÁ

Literárna súťaž 
mladých autorov 
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Klienti DD a DSS v Seredi 
majú za sebou náročné obdo-
bie. Kým minulý rok to vyze-
ralo, že pandémia toto zaria-
denie obíde bez vážnejších 
následkov, neskôr tu korona 
udrela plnou silou. To sa od-
zrkadlilo v počte nakazených 
klientov aj zamestnancov.

„Už vianočné sviatky boli v 
zariadení smutné. Mali sme 
mnoho nakazených klientov 
aj pracovníčok, a tak museli 
byť všetci izolovaní na izbách 
bez možnosti spoločnej veče-
re, modlitby či posedenia pri 
stromčeku. Ja osobne som s 
vedúcou sociálneho oddele-
nia Hermínou Motyčákovou 
v ochranných odevoch roz-
dala darčeky našim zveren-
com na izbách. Plakali oni a 
plakali sme aj my,“ opisuje 
najhoršie chvíle v zariadení 
riaditeľka Milada Floriánová. 

Priestory domova boli roz-
delené na zelenú a červenú 
zónu. Dezinfekcia, ochranné 
odevy či meranie teploty sa 

stali súčasťou bežného živo-
ta. Návštevy boli a aj sú stále 
prísne zakázané. „Ale viete, 
sú prípady, keď vidím, že star-
ký alebo starká sú v zlom psy-
chickom stave, kedy už ani 
denné telefonáty s príbuzný-
mi nepomáhajú. Vtedy povo-
lím, aby rodinní príslušníci 
prišli do vestibulu a so star-
kými sa videli aspoň cez skle-
nené dvere. Verte, srdce nám 
ide odtrhnúť, keď vidíme plač 
na oboch stranách,“ pokra-
čuje riaditeľka a dodáva, že 
výnimku robí aj v prípade, 
keď je klient v terminálnom 
štádiu. Vtedy pustí príbuz-
ných rozlúčiť sa so svojim 
rodinným príslušníkom. V 
ochranných odevoch s respi-
rátormi a štítmi im doprajú 
posledné dotyky a posledný 
pohľad...

Celkom bolo zo 115 klientov 
do dnešného dňa 84 pozitív-
nych na ochorenie Covid-19 a 
zo 64 zamestnancov bolo po-
zitívnych 48. Na počudovanie 

práve klienti mali miernejší 
priebeh ako pracovníci zaria-
denia. Riaditeľka si to vysvet-
ľuje aj tým, že klienti užívajú 
pravidelne vyššie dávky vita-
mínov D, Zn, C, a Mg. Denne 
dostávajú množstvo ovocia a 
pitný režim majú doplnený 
bylinkovými čajmi niekoľko-
krát denne. 

Aj napriek veľkému počtu 
pozitívnych zamestnancov 
musel domov fungovať na 
sto percent: nielen kuchyňa, 
práčovňa, upratovanie, ale 
najmä starostlivosť o klien-
tov. Mnohých je treba kŕmiť, 
prebaľovať, robiť im dennú 
hygienu, alebo s nimi cvi-
čiť. Pracovníčky zaskakovali 
jedna za druhú, ťahali denné 
aj nočné zmeny, trpeli nedo-
statkom spánku a fyzickú 
únavu striedala psychická. 
Dnes už vedia, že sa ako ko-
lektív vedia spojiť a ťahať za 
jeden povraz. Práve ľudia z 
takýchto odvetví vedia naj-
lepšie povedať, že zdravie je 

to najdôležitejšie v živote.
Trnavský samosprávny 

kraj poskytoval a stále po-
skytuje zariadeniu všetky 
potrebné ochranné a dezin-
fekčné prostriedky. Pomoc 
vo veľkom prišla napríklad 
aj zo spoločnosti Amazon a v 
neposlednom rade sa vo všet-
kom mohli klienti aj zamest-
nanci spoľahnúť na Mesto 
Sereď. Primátor Tomčányi sa 
o situáciu v zariadení pravi-
delne informoval a bol kedy-
koľvek k dispozícii pomôcť.

Klienti DD a DSS v Seredi 
prežili a ešte stále prežívajú 
náročné obdobie.

Dňa 22. 2. bolo prvou vakcí-
nou Pfizer zaočkovaných 26 
klientov. Ostatní boli buď po 
prekonaní ochorenia Covid, 
alebo mali obavy z kompli-
kácií, a tak s vakcináciou ča-
kali. „Všetkým sme trpezlivo 
vysvetlili systém očkovania, 
možné následky a komuni-
kovali sme aj s rodinnými 
príslušníkmi. Nič nebolo na-

silu, všetko sme konali na 
báze dobrovoľnosti,“ vysvet-
ľuje riaditeľka. Nikto z vakcí-
ny nemal žiadne následky či 
komplikácie. Preto aj tí, ktorí 
boli proti očkovaniu, si to na-
pokon rozmysleli.

Ďalší vakcinačný deň bude 
v zariadení 22. 3. Celkom bude 
potom už zaočkovaných 82 
klientov. Čo sa týka zamest-
nancov, tak 32 je už zaočkova-
ných oboma dávkami.

Momentálne v zariadení 
nie je nikto pozitívny. Doke-
dy tento stav vydrží, nikto 
nevie. Všetci sú stále ostraži-
tí. V okolitých domovoch sa 
objavujú prípady, že sa klien-
ti nakazili po druhýkrát. Aj 
preto tu naďalej dodržiavajú 
prísne opatrenia. Testovanie 
v zariadení prebieha raz týž-
denne u zamestnancov a raz 
za dva týždne u klientov.

„Zatiaľ máme všetci ne-
gatívne výsledky a veľmi si 
želáme tento stav udržať. 
Pokiaľ to situácia dovolí, radi 

by sme umožnili aj návštevy. 
Samozrejme za určitých pod-
mienok. Touto cestou vyjad-
rujem obdiv našim klientom 
za ich trpezlivosť, disciplino-
vanosť, odhodlanie a vieru, 
ktorá nám všetkým pomáha 
to celé zvládnuť. Veľké ďaku-
jem patrí aj našim zamest-
nancom, ktorí dokázali, že sú 
ľudia na pravom mieste. Pre-
žili sme a ešte stále prežíva-
me veľmi náročné obdobie,“ 
končí rozhovor riaditeľka 
Floriánová.

Všetci dúfajú, že sa čím 
skôr budú môcť vrátiť do nor-
málneho režimu. V zariadení 
už teraz plánujú rôzne novin-
ky, čo sa týka výstavby či kul-
túrnych podujatí. Domov dô-
chodcov nadväzuje po novom 
aj cezhraničnú spoluprácu 
s ďalšími DSS-kami. Keďže 
sme aj my boli pravidelnými 
návštevníkmi zariadenia, už 
teraz sa tešíme na spoločné 
stretnutie.

IVETA TÓTHOVÁ

Klienti DD a DSS v Seredi prežili 
a ešte stále prežívajú náročné obdobie 

Najväčší internetový pre-
dajca na svete, spoločnosť 
Amazon, ponúka obchod-
níkom možnosť predaja 
prostredníctvom stránky 
Amazon.de aj na Slovensku. 
Malým a stredným pod-
nikateľom (MSP) ponúka 
okrem rôznych marketingo-
vých nástrojov aj program 
Fulfilled by Amazon (FBA), 
v rámci ktorého im posky-
tuje úplný logistický servis. 
Domáca značka Relleciga je 
len jednou z mnohých, kto-
rej produkty sa vďaka tejto 
spolupráci dostali nielen za 
hranice Slovenska, ale do-
slova do celého sveta.

Amazon ponúka podni-
kateľom možnosť odpove-
dať svojim zákazníkom na 
dopyt a zároveň poskytuje 
príležitosť osloviť nových 
zákazníkov online, a to aj 
mimo vlastného regiónu. 
Obzvlášť v čase pandémie, 
keď ľuďom v nakupovaní v 
kamenných obchodoch brá-
nia plošné opatrenia alebo 
strach o vlastné zdravie, tak 
umožňuje zákazníkom po-
hodlne a bezpečne nakupo-
vať obľúbené produkty aj od 
slovenských firiem z pohod-
lia vlastných domovov. Všet-
ko, čo musia predajcovia 
urobiť, je doručiť produkty 
do logistického centra Ama-
zonu a tam sa už postarajú o 
zvyšok – uskladnenie, doru-
čenie aj zákaznícky servis.

Práve tento krok sa roz-
hodla podniknúť v roku 2014 
na Slovensku pôsobiaca spo-
ločnosť RELLECIGA. A aj vďa-
ka podpore Amazonu nosia 
spokojné zákazníčky plavky 

značky Relleciga na celom 
svete. K predaju cez Amazon 
priviedli konateľa spoloč-
nosti Mariána Gletta samot-
ní manažéri najväčšieho 
svetového internetového 
predajcu. Ešte v tom istom 
roku spustila spoločnosť 
cez Amazon predaj v USA 
a už o pár mesiacov sa zú-
častnila akcie ,,Prime Day“, 
celosvetovej marketingovej 
akcie, v rámci ktorej ponúka 
Amazon zákazníkom rôz-
ne zľavy. V ten deň predala 
spoločnosť Relleciga len v 
USA 2 700 kusov plaviek, a to 
v priebehu neuveriteľných 
štyroch hodín. V roku 2015 si 
spoločnosť založila predajný 
účet v Nemecku a následne 
vo všetkých ďalších kraji-
nách, v ktorých má Amazon 
svoju platformu elektronic-
kého obchodu.

„Program Fulfilled by 
Amazon je najlepší spôsob, 
ako zabezpečiť, aby sa vaše 
produkty dostali pred oči 
najkúpyschopnejším zá-
kazníkom sveta a aby sa o 
logistiku postaral najväčší 
profesionál, aký na svete 
existuje,“ vyjadril sa Mari-
án Glett, riaditeľ spoločnosti 
Relleciga pre Európu. ,,Pre-
dajca má teda voľné ruky a 
môže sa starať hlavne o to, 
aby jeho produkty boli naj-
lepšie, najkvalitnejšie a ce-
novo najvýhodnejšie.“

Okrem FBA ponúka Ama-
zon aj marketingové služby 
pomáhajúce zviditeľňova-
niu produktov - reklamné 
kampane, tzv. ,,Lightning 
Deals“ a ,,Prime Day“ akcie. 
Amazon disponuje tímom 

reklamných poradcov, ktorí 
pomáhajú nastaviť kampa-
ne a následne ich optimali-
zovať na čo najvyšší výkon.

,,Spolupráca s Amazonom 
nie je nikdy jednotvárna. 
Amazon sa, ako najväčšia 
predajná platforma na sve-
te, neustále prispôsobuje 
potrebám zákazníka a ak-
tívne informuje a nabáda 
predajcov, aby svoje pre-
dajné techniky adaptovali 
aktuálnemu vývoju trhu,“ 
vraví Marián Glett. ,,Okam-

žite sme pochopili najväčšie 
výhody predaja cez Amazon 
a aj vďaka individuálnemu 
prístupu a priateľským kon-
taktom na jeho manažérov 
sa nám každoročne darí 
zvyšovať predaje našich 
produktov.“

,,Sme veľmi hrdí, že mô-
žeme aj takýmto spôsobom 
podporiť slovenských pod-
nikateľov, obzvlášť v tomto 
náročnom čase,“ komentuje 
Miroslava Jozová, PR mana-
žérka spoločnosti Amazon. 

,,Či už niekto s predajom 
produktov na Slovensku len 
začína, alebo pôsobí na trhu 
už dlhšie, Amazon dokáže 
zvýšiť ich predaj a ponúknuť 
ich na niekoľkých trhoch po 
celom svete súčasne.“

Od predaja cez Amazon 
vás delia len dva jednodu-
ché kroky – stačí, aby ste si 
založili účet predajcu, vy-
tvorili zoznam produktov 
a môžete začať generovať 
tržby.

Ďalšie výhody predaja cez 
Amazon:

Iba s jedným účtom mô-
žete osloviť zákazníkov z ce-
lej Európy na piatich trhoch 
EÚ (Amazon.co.uk, Amazon.
fr, Amazon.de, Amazon.it 
a Amazon.es) a spravovať 
všetky svoje zoznamy pro-
duktov a inventár v Európe.

S viac ako 30 produktový-
mi kategóriami môžete pre-
dávať cez Amazon v Európe 
širokú škálu produktov. Na-
vyše môžete vylepšiť svoju 
stratégiu predaja s našim 
kalendárom nákupných 
špičiek v EÚ.

Ak predávate tovar v kto-
rejkoľvek krajine EÚ, je 
pravdepodobné, že sa od vás 
bude vyžadovať registrácia 
pre daň z pridanej hodnoty 
(DPH). Naši poskytovatelia 
riešení vám môžu pomôcť 
urobiť registráciu pre DPH 
jednoduchou a nekompliko-
vanou. Spoločnosť Amazon 
prijíma platby v mnohých 
menách a za zjednoduše-
nie spracovania vám platí v 
miestnej mene.

Viac informácií o mož-
nosti predaja cez Amazon 

nájdete na amazon-news.
sk/Predavaj-na-amazon.

O spoločnosti Amazon:
• Amazon je lídrom v ob-

lasti technológií a inovácií. 
Prevádzkuje najväčšiu e-
-commerce platformu, kto-
rá umožňuje podnikateľom 
predávať svoj tovar do celé-
ho sveta.

• Činnosť Amazonu stojí 
na štyroch základných pilie-
roch: orientuje sa na zákaz-
níkov, nie na konkurenciu, 
investuje do rozvoja techno-
logických inovácií, plánuje 
v dlhodobom horizonte a 
zameriava sa na funkčnú a 
prevádzkovú dokonalosť.

• Medzi globálne využíva-
né produkty a služby sa radí 
Amazon Prime, Amazon 
Music, Fulfillment by Ama-
zon, AWS, čítačky Kindle, 
telefón a tablety Fire, Fire TV 
alebo Amazon Echo. Ama-
zon je tiež priekopníkom 
recenzií od zákazníkov, per-
sonalizovaných odporúčaní 
a funkcie 1-Click shopping.

• Projektom Kindlotéka 
podporuje Amazon záujem 
o čítanie kníh naprieč gene-
ráciami. Tlačené knihy ako 
aj elektronické čítačky Kin-
dle umiestňuje do škôl, det-
ských domovov i verejných 
knižníc.

• Spoločnosť Amazon za-
mestnáva na Slovensku viac 
ako 3 000 zamestnancov na 
plný úväzok.

Novinky zo sveta Amazo-
nu nájdete na sociálnych 
sieťach Twitter, Instagram a 
na press portáli spoločnosti.

KLAUDIA MAZSAROVA, 
Junior PR consultant Amazon

Svetové pláže krášlia plavky zo Slovenska



Vlasy znoVa rastú
Odkaz pre Zlatka z Myjavy, Katarínu z Martina a Petra z Trnavy, 
ktorých trápi ubúdanie vlasov, nám poslal Stano z Bratislavy.
Pána Stana otravovalo rýchle 
ubúdanie vlasov s vytváraním 
nepríjemných kútov na čele až 
do chvíle, než sa stretol so špe-
ciálnymi prípravkami SALON 
TEXTURES - terapeutický 
šampón za 23 € a kondicionér 
16 €, podotýka, že je dôležité 
používať súčasne! Prípravky 
užíva dva mesiace a nemôže si 
ich vynachváliť, pretože u neho 
vraj došlo k rekonvalescencii 

vlasových váčkov, k obnoveniu 
ich životnej funkcie a k nové-
mu rastu vlasov tam, kde sa už 
zmieril s plešinou. Poslal nám 
i adresu kde je možné účinné 
výrobky objednať i na dobierku.
Je to:
        KVATROFIN s. r. o., 
        ul. Lichardova 10, 
        909 01 Skalica, 
        034/664 74 35, 
        www.vlasovakura.sk

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

HYDINÁRSKA FARMA
TOPOĽNICATOPOĽNICA

(pri Galante)

Rozvoz zabezpečíme

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

Ponúka na predaj:
Kuričky Nosivé rôznej farby 8-20 týždňové 
Brojlerové Kačice 1-14 dňové 
Mulard Kačice  1-14 dňové 
Mulard Káčere 1-14 dňové 
Húsatá Landeské 1-14 dňové 
Morky biele BIG-6 6 týždňové 

Predaj rastovej a znáškovej 
kŕmnej zmesi

Všetko
pre Vašu 
záhradu

Všetko
pre Vašu 
záhradu

 

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

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

Náplň práce:
- Preprava tovaru v rámci SR/CZ/HU/AT podľa pokynov disponenta
Požadujeme:
- Skúsenosti s prepravou v EU
- Karta vodiča podmienkou
- Doklad o psychickej a zdravotnej spôsobilosti 
- Vodičský preukaz C+ E
- Fyzická zdatnosť, samostatnosť
- Zručnosť, precíznosť, presnosť
Ponúkame:
- Motivačné finančné ohodnotenie /od 1000 do 1500 eur /
- Výkonnostný a dochádzkový bonus
Miesto výkonu práce:
SR/CZ/HU/AT, stanovisko kamiónu Galanta

Náplň práce:
- Naskladnenie a vyskladnenie tovaru
- Ukladanie a organizácia materiálu v rámci skladu
- Pravidelné inventúry, kontrola funkčnosti VZV
Požadujeme:
- Fyzická zdatnosť 
- Ochota pracovať na 2 prípadne 3 zmeny
- Oprávenie a prax na VZV 
- Čistý register trestov – podmienka
Ponúkame:
- Motivačné finančné ohodnotenie / od 750 do 850 eur /
- Výkonnostný a dochádzkový bonus
Miesto výkonu práce:
Gáň, Galanta

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:
SCM LOGISTICS, s.r.o.
Tel.č.: +421 910 940 950
E-mail: cv@scmlogis.com

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:
SCM LOGISTICS, s.r.o.
Tel.č.: +421 910 940 950
E-mail: cv@scmlogis.com

Manipulačný pracovník - skladníkVodič kamiónu

KUPUJETE? PREDÁVATE?
31  schránkových 

novín

OSLOVTE CELÉ SLOVENSKO RÝCHLO – JEDNODUCHO – NA PÁR KLIKOV!

viac ako

domácností

1 milión

výpočet
ceny priamo
na stránke

platba kartou
alebo cez
internetbanking

KLIKNI A ZADAJ SVOJ INZERÁT NA

www.riadkoveinzeraty.skwww.www.

23  regionálnych
týždenníkov
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