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Poďakovanie všetkým ľuďom 
pracujúcim na odberných i očkovacích 
miestach na Covid-19

Asistované sčítanie 
prebieha od 3. 5. do 13. 6. 2021
Štatistický úrad SR rozho-
dol, že asistované sčítanie 
obyvateľov prebieha od 3. 5. 
2021 do 13. 6. 2021. Asistované 
sčítanie je určené pre tých, 
ktorí sa nesčítali sami, ani s 
pomocou blízkej osoby. Od 3. 
5. 2021 je na Mestskom úrade 
v Seredi vytvorené kontakt-
né miesto, ktoré je k dispo-
zícii počas úradných hodín. 
Obyvatelia, ktorí sa nesčítali 
sami, majú možnosť prísť 
osobne na kontaktné miesto 
a sčítať sa s pomocou staci-
onárneho asistenta sčítania, 
alebo telefonicky kontak-
tovať PhDr. Silviu Adamčí-
kovú na t.č. 0905 556 879 a 
dohodnúť si návštevu mo-
bilného asistenta sčítania. 
Pri telefonickom nahlasova-
ní požiadavky na mobilné-
ho asistenta je treba uviesť 
meno, priezvisko, adresu a 

telefónne číslo, aby si mohol 
mobilný asistent dohodnúť 
termín a čas návštevy. Mo-
bilný asistent sčíta obyvate-
ľa priamo v jeho domácnosti 
prostredníctvom tabletu. 
Bez telefonického objed-
nania mobilní asistenti 
domácnosti obyvateľov ne-
navštevujú. Upozorňujeme 
preto najmä starších obyva-
teľov, aby do svojich domác-
ností nevpúšťali nikoho, kto 
sa bude vydávať za asistenta 
sčítania a nedohodli si ho 
telefonicky na mestskom 
úrade. Každý mobilný asis-
tent disponuje preukazom 
asistenta a pri návšteve do-
mácnosti sa ním preukáže. 
Asistované sčítanie prebie-
ha za dodržiavania všetkých 
protiepidemiologických 
opatrení. 

SILVIA ADAMČÍKOVÁ 

Som obyvateľkou mestečka 
Sereď a pretože mám 78 ro-
kov, tak som spočiatku bola 
zvedavá, či nemám Covid-19, 
a začala som chodiť na testy. 
Postupne som navštívila bu-
dovu Sokolovne, Domu kultú-
ry, areál mestskej polície, ale 
najčastejšie som bola testova-
ná na Mestskom úrade v Sere-

di. Všade na týchto miestach 
som sa stretla iba s veľmi 
milým prístupom. Pretože 
som už dvakrát preočkovaná 
a už sa s ľuďmi, ktorí testujú 
a očkujú nestretnem, lebo dva 
týždne po druhom preočkova-
ní mám nadobudnutú imuni-
tu. Rada by som sa všetkým 
týmto ľuďom poďakovala spô-

sobom mne vlastným:

„Za všetko ďakujem, 
ľudkovia milí,
nastal čas rozlúčky 
priam v tejto chvíli.
Prajem vám v živote 
šťastia kopu riadnu,
zdravie, lásku, úctu 
a chorobu žiadnu!“

Všetci ste v mojich očiach veľ-
mi ľudskí, láskaví, obetaví a 
odvážni veľkí hrdinovia, kto-
rým patrí veľký potlesk. Pred 
vami všetkými sa s pokorou 
hlboko skláňam a mám vás 
rada.

 S úctou OľgA BerKyOVÁ, 
rod. Hrubá, rodáčka 

zo Serede

Byť učiteľom je krásne, ale aj 
nesmierne zodpovedné po-
volanie. Dobrý pedagóg berie 
svoju prácu ako poslanie, do 
ktorého vkladá aj kus svojho 
srdca. Učiteľ nielen odovzdá-
va vedomosti ďalej, ale má 
vplyv na celkové formovanie 
novej generácie.

Predchádzajúce mesiace 
boli v oblasti školstva veľmi 
náročné. Pedagogickí zamest-
nanci boli nútení zo dňa na 
deň učiť iným systémom, ako 
boli zvyknutí. Začali využívať 
nové technológie, komuniko-
vali so žiakmi i rodičmi novým 
spôsobom a výučba prebiehala 
v online priestore. Nezastupi-
teľné miesto učiteľov v našej 
spoločnosti je každý rok v Se-
redi vyzdvihnuté aj slávnost-
ným oceňovaním najlepších 
pedagogických pracovníkov. 
Výnimočný akt oceňovania sa 

tento rok konal v dňoch 13.-15. 
apríla v obradnej sále Mestské-
ho úradu v Seredi pod záštitou 
školskej, športovej a bytovej 
komisie.

Na základe návrhov, ktoré 
vzišli z jednotlivých škôl, si 
vybraní pedagógovia prevzali 
z rúk primátora mesta Martina 
Tomčányiho, zástupcu primá-
tora Ľubomíra Veselického a 
vedúcej oddelenie školstva, ro-
diny, kultúry a športu Silvie Ko-
váčovej pamätné listy a finanč-
ný dar v hodnote 50 €, ktoré sú 
poďakovaním za ich prácu a 
prínos na poli vzdelávania.

Ocenení pedagógovia boli za-
radení do viacerých kategórií.
V kategórii pedagóg I. stupňa 
základnej školy si ocenenie 
prevzali:
Mgr. Hana Čížová (ZŠ Jana 
Amosa Komenského)
PaedDr. Michaela Ďurišová 

(ZŠ Juraja Fándlyho)
V kategórii pedagóg II. stup-
ňa základnej školy si ocenenie 
prevzali:
Mgr. Eva Válkyová (ZŠ Jana 
Amosa Komenského)
Mgr. Erika Švandová (ZŠ Ju-
raja Fándlyho)
V kategórii pedagóg voľnoča-
sových aktivít si ocenenie pre-
vzali:
Alena Kiradžievová (ZŠ Jana 
Amosa Komenského)
Mgr. Andrea Gombáriková (ZŠ 
Juraja Fándlyho)
Mgr. Miroslav Vaško (Špeciál-
na základná škola)
Mgr. Adrián Lukács (ZUŠ Jána 
Fischera Kvetoňa)
V kategórii mimoriadny prínos 
a celoživotnú angažovanosť si 
ocenenie prevzala:
Mgr. Zuzana Súdinová (ZŠ Jana 
Amosa Komenského)
V kategórii pedagóg, ktorý ma 

najviac inšpiroval k rozvoju si 
ocenenie prevzali:
Mgr. Andrea Boženíková (ZŠ 
Jana Amosa Komenského)
Mgr. Zuzana Gašparíková (ZŠ 
Juraja Fándlyho)
RNDr. Marianna Straková 
(Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka)
V kategórii vedúci pedagogický 
zamestnanec si ocenenie pre-
vzali:
Mgr. Renáta Šidlíková (ZŠ Ju-
raja Fándlyho)
Marián Moskaľ, DiS.art. (ZUŠ 
Jána Fischera Kvetoňa)
V kategórii pedagóg strednej 
školy si ocenenie prevzali:
PaedDr. Karin Macháčová 
(Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka)
Ing. Jana Mlynárová (Obchod-
ná akadémia Sereď)

fOtO: eVA KAVOňOVÁ 
IVetA tÓtHOVÁ

Slávnostné oceňovanie najlepších 
pedagogických zamestnancov
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Primátor mesta zvolal roko-
vanie Mestského zastupi-
teľstva v Seredi na štvrtok 
22. apríla 2021. Rokovania sa 
zúčastnilo 18 poslancov, po-
slanec Ing. Horváth sa ospra-
vedlnil. Na rokovanie (oproti 
zverejnenej pozvánke) boli 
doplnené nasledovné body: 
• bod 22 A: Voľba členov a 
predsedu Komisie na ochra-
nu verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funk-
cionárov, 
• bod 22 B: Voľba členov Ko-
misie pre rozvoj mesta a ži-
votné prostredie
• bod č. 23: Voľba členov Do-
zornej rady SMS, s.r.o.
• na návrh poslanca Ing. arch. 
Kráľa bod č. 16 B: Žiadosť o ob-
staranie zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Se-
reď – žiadosť pána D. Tagaja, 
• na návrh poslanca JUDr. 
Irsáka bod č. 5 C1: Zrušenie 
kontroly dodržiavania VZN 
č. 8/2019 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk mesta 
Sereď z plánu kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky na 
I. polrok 2021,
• na návrh poslanca D. Irsáka 
bod č. 5 C2: Doplniť do plánu 
kontroly hlavnej kontrolórky 
na I. polrok 2021 kontrolu vý-
stavby prestrešenia na ZŠ Ko-
menského, ktoré realizovala 
SMS, s.r.o.

Na aprílovom rokovaní po-
slanci rozhodli, schválili ale-
bo zobrali na vedomie: 

- Informatívnu správu 
primátora mesta o činnosti 
Mestského radu a mesta Se-
reď od ostatného zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi.

- Správu hlavnej kontrolór-
ky o kontrole plnenia uzne-
sení a zrušenie uznesenia č. 
219/2019 a 220/2019 – prevod 
pozemku mesta spoločnosti 
STRABAG Pozemné a inži-
nierske staviteľstvo, s.r.o., z 
dôvodu, že so spoločnosťou 
STRABAG prišlo k podpisu 
nájomnej zmluvy na pred-

metný pozemok a k spätné-
mu 4-ročnému zaplateniu 
nájomného. Uznesenie č. 
126/2019 týkajúce sa kontroly 
odmeňovania zástupcu pri-
mátora mesta bolo splnené, 
nakoľko zástupca primátora 
Bc. Veselický podpísal s pri-
mátorom mesta „Dohodu o 
uznaní dlhu vo výške 6 845,26 
€“, ktoré vrátil na účet mesta. 

- Správu z vykonanej kon-
troly čerpania finančných 
prostriedkov pri poskytovaní 
dotácií a príspevkov z rozpoč-
tu mesta Sereď a vyúčtovania 
dotácií a príspevkov za roky 
2019 a 2020 bez pripomienok. 

- Správu o kontrole zákon-
nosti pri čerpaní kapitálo-
vých finančných prostried-
kov na realizáciu investič-
ných akcií z rozpočtu mesta 
na roky 2019–2020 bez pripo-
mienok. 

- Zrušenie kontroly dodr-
žiavania VZN č. 8/2019 o pre-
vádzkovom poriadku poh-
rebísk mesta Sereď z plánu 
kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2021 
a doplnenie do plánu kon-
trolnej činnosti na I. polrok 
2021 kontrolu výstavby pre-
strešenia medzi 2 budovami 
ZŠ Komenského, ktoré reali-
zovala Správa majetku Sereď, 
s.r.o. 

- VZN mesta Sereď č. 3/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 11/2019 o miestnej 
dani za užívanie verejného 
priestranstva. Predmetom 
zmeny je dočasné zriadenie 
miesta na predaj na Parkovej 
ulici z dôvodu rekonštrukcie 
mestského trhoviska na Mly-
nárskej ul. a zníženie sadzby 
dane za umiestnenie predaj-
ného zariadenia na polovicu 
do konca rok 2021. Ďalšou 
zmenou je oslobodenie od 
platenia miestnej dane za 
užívanie letných terás počas 
roka 2021. 

- VZN mesta Sereď č. 4/2021 
o umiestnení herní a kasín 
na území mesta Sereď. Prija-

tím VZN sa na území mesta 
Sereď zakazuje nové umiest-
nenie herne a kasína vo všet-
kých typoch budov, v ktorých 
to zákon o hazardných hrách 
umožňuje. Toto VZN sa ne-
vzťahuje na prevádzkovate-
ľov herní a kasín, ktorým už 
bola vydaná licencia a budú 
môcť prevádzkovať herne 
a kasína do skončenia plat-
nosti licencie, cca do 2 rokov. 
Mesto príde o príjem z výťaž-
kov z prevádzkovania herní, 
ktoré sa každým rokom zni-
žuje. Nepríde však o príjmy 
od stávkových kancelárií. 

- Správy o hospodárení škôl 
a školských zariadení za rok 
2020 a správu o hospodárení 
Domu kultúry v Seredi za rok 
2020 bez pripomienok.

- Záverečný účet mesta 
Sereď za rok 2020, celoroč-
né hospodárenie mesta Se-
reď bez výhrad, stanovisko 
hlavnej kontrolórky k záve-
rečnému účtu a správu ne-
závislého audítora k účtov-
nej závierke. Hospodárenie 
mesta skončilo s prebytkom 
v čiastke 1 364 819 €. Nevyčer-
pané finančné prostriedky sú 
prevedené do rozpočtu na rok 
2021 a čiastka 967 tis. € tvorí 
rezervný fond. 

- Správy o hospodárení 
spoločností Mestský bytový 
podnik, s.r.o., Sereď, Správa 
majetku Sereď, s.r.o., a Naša 
domová správa, s.r.o., Sereď. 
Výsledkom hospodárenia 
všetkých troch spoločností 
s majetkovou účasťou mesta 
bol v roku 2020 zisk. 

- Uzatvorenie zmlúv s ví-
ťaznými uchádzačmi vo ve-
rejnom obstarávaní:

1. Rekonštrukcie miest-
nych chodníkov formou 
zámkovej dlažby,

2. Rekonštrukcie miest-
nych komunikácií na Parko-
vej a Cukrovarskej ul.,

3. Revitalizácie priestoru 
na Cukrovarskej ul. a na Ul. D. 
Štúra,

4. Zneškodňovanie ko-

munálnych odpadov z mesta 
Sereď skládkovaním v rokoch 
2022–2025,

5. Zníženie energetickej ná-
ročnosti bytového domu na 
Čepeňskej ul. 4305,

6. Poskytovanie služieb vo 
verejnom záujme na území 
mesta Sereď v pravidelnej au-
tobusovej doprave na obdobie 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

- III. zmenu rozpočtu mes-
ta Sereď na rok 2021 v celkovej 
výške 619 580 €. Vo výdav-
kovej časti rozpočtu to boli 
napríklad kapitálové výdav-
ky na parkovisko Vinárska, 
trhovisko, posledná etapa 
rekonštrukcie verejného 
osvetlenia, v zámockom par-
ku, výdavky na nákup nových 
predajných stolov na nové tr-
hovisko či spolufinancovanie 
projektov spojených s rekon-
štrukciou kaštieľa. Do roz-
počtu mesta boli zahrnuté aj 
príjmy a výdavky spojené so 
zabezpečením testovania na 
ochorenie Covid-19. 

- Obstaranie zmien a dopln-
kov Územného plánu mesta 
Sereď na základe žiadosti Ľ. 
Poláka v k.ú. Stredný Čepeň z 
dôvodu plánovanej výstavby 
zariadenia domovej vybave-
nosti k rodinnému domu a 
na základe žiadosti D. Tagaja 
v k.ú. Dolný Čepeň z dôvodu 
plánovanej prestavby objektu 
na Svätoplukovej ulici na níz-
kopodlažný bytový dom. 

- Zadanie urbanistickej štú-
die „Kasárenská ul., Sereď“ 
a jej obstaranie na základe 
žiadosti L. Slíža, na realizáciu 
výstavby nízkopodlažných 
bytových domov.

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projek-
tov, v ktorej projektový ma-
nažér Ing. Bíro informoval o 
aktuálnych výzvach na rie-
šenie zateplenia MŠ D. Štúra, 
zateplenia MŠ Komenského 
B, oddychovej zóny vo vnút-
robloku D. Štúra II a kaštieľa 
v Seredi na základe výzvy Mi-

nisterstva kultúry SR. Poslan-
ci odsúhlasili realizáciu cyk-
lotrasy od železničného mos-
ta po most nad riekou Váh v 3 
etapách tak, ako bol pôvodne 
projekt predložený na mesto 
a na komisiu pre rozvoj mesta 
a životné prostredie. 

- Zámer nájmu majetku v 
k.ú. Sereď – pozemok vo vý-
mere 6 328 m2 spoločnosti 
Agrozel Dolná Streda, s.r.o., 
ktorý bude využívaný na prí-
stup k pozemkom, na ktorých 
spoločnosť pestuje poľnohos-
podárske plodiny.

- Zámer nájmu spevnenej 
plochy v bývalých „Kasár-
ňach Váh“ na 5 rokov autoško-
lám BB a MI-MA na využitie 
priestorov na nácvik prvkov 
predpísaných skúšobným po-
riadkom v autoškolách.

- Prevod pozemku pod mu-
rovanou garážou na Stredno-
čepeňskej ul. vo výmere 6 m2 
za sumu 20 €/m2 Ľ. Vrábelovi.

- Zámer prevodu pozemku 
v k.ú. Horný Čepeň vo výmere 
458 m2 spoločnosti Stavodo-
prava, s.r.o., Sereď, nakoľko 
tvorí bezprostredný prístup 
do areálu spoločnosti. 

- Nájom pozemku na Dol-
nočepeňskej ul. o výmere 10 
m2 manželom Maronovým 
za cenu 1 €/m2/rok.

- Prevod časti pozemku na 
Ul. M.R. Štefánika vo výme-
re 312 m2 za cenu 135 €/m2 a 
nájom časti pozemku na Vi-
nárskej ul. vo výmere 351 m2 
za cenu 10 €/m2/rok spoloč-
nosti Hubert J.E., s.r.o., Sereď 
z dôvodu rozšírenia a moder-
nizácie výrobných kapacít 
spoločnosti a vybudovania 
parkoviska. 

- Nájom pozemku na No-
vomestskej ul., na ktorom sú 
umiestnené stavby vo vlast-
níctve spoločnosti BAU-TRA-
DE SK vo výmere 1 442 m2 za 
cenu 5€/m2/rok.

- Prevod pozemku z dôvo-
du usporiadania dlhodobého 
užívania na Tehelnej ul. vo 
výmere cca 38 m2 P. Jobekovi 

za cenu 28 €/m2.
- Splátkový kalendár kúp-

nej ceny za pozemok na Tr-
navskej ul. vo výške 20 832 € 
v mesačných splátkach mini-
málne 600 € žiadateľovi P. La-
katošovi poslanci neschválili.

- Usporiadanie užívania 
pozemku na rozšírenie po-
chovávacieho poľa vo vý-
mere 1 100 m2 na cintoríne v 
Hornom Čepeni formou od-
kúpenia od spoluvlastníkov 
pozemku s cenou za 20 €/m2. 

- Poverenie poslanca JUDr. 
PhDr. Mareka Tótha výko-
nom funkcie sobášiaceho 
poslanca poslanci zastupiteľ-
stva neschválili.

- Nových členov komisie 
na ochranu verejného záuj-
mu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov: Ing. Má-
riu Fačkovcovú a JUDr. PhDr. 
Mareka Tótha. Za nového 
predsedu komisie bola zvo-
lená PaedDr. Slávka Kramá-
rová, lebo doterajší predseda 
JUDr. Irsák sa vzdal členstva 
aj predsedníctva komisie. 

- Návrh predsedu komisie 
pre rozvoj mesta a životné 
prostredie Ing. arch. Kráľa na 
rozdelenie komisie na 2 sa-
mostatné komisie – komisiu 
pre rozvoj mesta a komisiu 
životného prostredia - po-
slanci neschválili. Odvolali 
členku komisie Ing. Slahuč-
kovú a dohodli sa, že nových 
členov zatiaľ schvaľovať ne-
budú. 

- Doplnenie Dozornej rady 
SMS, s.r.o., Sereď o Ing. Bra-
nislava Karmažína a Adriána 
Ševečka. 

Podrobnejšie informácie 
o priebehu rokovania, mate-
riály na rokovanie, komplet-
nú informatívnu o činnosti 
úradu, ako aj uznesenia a 
zápisnicu z rokovania, účasť 
poslancov na rokovaní a ich 
hlasovanie si môžete pozrieť 
na internetovej stránke mes-
ta: https://www.sered.sk/
s284_zastupitelstva 

SILVIA ADAMČÍKOVÁ

Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva 

Do práce na bicykli: Je čas registrácie
Mesto Sereď sa aj v tomto 
roku zapojilo do projektu Do 
práce na bicykli. Projekt od-
štartoval v roku 2014 a v roku 
2015 sa doňho po prvýkrát za-
pojilo 5 tímov z mesta Sereď, v 
roku 2016 to už bolo 14 tímov 
a každým rokom sa ich počet 
zvyšuje. V minulom roku sme 
mali 20 tímov. 

O čo ide? Cieľom súťaže je 
podporiť rozvoj trvalo udr-
žateľnej mobility v mestách, 
motivovať zamestnávateľov, 
aby vytvárali vo svojich síd-
lach podmienky pre bezpeč-
né uloženie bicykla, priestor 
na prezlečenie vrátane soci-
álneho zariadenia, a tiež aby 
prípadnými bonusmi mo-
tivovali zamestnancov, aby 
namiesto motorového vozidla 
použili na dochádzanie do 
práce bicykel.

Na stránke www.dopra-
cenabicykli.eu sa môžu re-
gistrovať 2-4-členné tímy do 
7. júna 2021. Po registrácii v 

mesiaci jún budú dochádzať 
na bicykli do práce a z práce 
a do registračného systému 
na webovej stránke projektu 
si zaevidujú záznamy, koľko 
kilometrov v daný deň prešli. 
Prihlásiť sa môžu iba tímy, 
ktorých členovia sú zamest-
nancami jednej firmy ale-
bo inštitúcie. Z jednej firmy 
môže pochádzať ľubovoľný 
počet tímov. Vyhodnotené 
budú najlepšie tímy nielen v 
rámci Slovenska, ale hodnote-
né budú aj lokálne výsledky v 
rámci samospráv.

Súťaže sa môžu zúčastniť 
aj tímy študentov z rovnakej 
školy, ktorí sa do súťaže za-
registrujú a tak potvrdia, že 
budú v období od 1. júna do 30. 
júna 2021 dochádzať do ško-
ly na bicykli a budú si o tom 
zapisovať výsledky do regis-
tračného systému na webovej 
stránke www.dopracenabi-
cykli.eu. Títo študenti musia 
v deň začiatku kampane, t.j. 

1. júna 2021, dosiahnuť vek 
minimálne 15 rokov. V prípa-
de, že je vek súťažiaceho nižší 
ako 15 rokov, je povinný jazdiť 
do školy/škôlky v sprievode 
osoby staršej ako 18 rokov.

Mesto Sereď bude oceňovať 
v týchto kategóriach:

1. Súťažiaci budú hodnote-
ní na základe celkového poč-
tu najazdených kilometrov. 
Bude vyhodnotený najlepší 
tím, ktorý najazdil v uvede-
nom termíne najviac kilo-
metrov do práce a z práce, aj 
najlepší jednotlivec, ktorý v 

uvedenom termíne najazdil 
najviac kilometrov do práce 
a z práce.

2. Súťažiaci budú hodno-
tení na základe celkového 
počtu jázd absolvovaných od 
1. júna do 30. júna 2021. Bude 
vyhodnotený najlepší tím, 

ktorý v uvedenom termíne 
najazdil najväčší počet jázd 
do práce a z práce, a najlepší 
jednotlivec, ktorý v uvede-
nom termíne najazdil naj-
väčší počet ciest do práce a z 
práce.

3. Treťou kategóriou bude 
tzv. Bonusová kategória. V 
rámci nej bude vyžrebova-
ný jeden súťažiaci zo všet-
kých tímov, ktoré absolvo-
vali aspoň 2/3 ciest do práce 
a z práce na bicykli v mo-
nitorovanom období, alebo 
najazdil počas súťaže mi-
nimálne 500 km na bicykli. 
Registrácia súťažiacich tímov 
je v termíne do 7. júna 2021 
cez online formulár na www.
dopracenabicykli.eu, kde 
nájdete aj bližšie informácie 
ohľadom pravidiel súťaže.

Tešíme sa, že do podujatia 
sa zapojí čo najviac súťažia-
cich tímov!

ODDeLeNIe ŠKOLStVA, 
rODINy, KULtÚry A ŠPOrtU
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Mesto Sereď koncom marca 
2021 pristúpilo k oprave stre-
chy na Špeciálnej základnej 
škole na Fándlyho ulici. Stre-
cha bola v havarijnom stave, 
a tak bola oprava viac ako 
potrebná. Poškodený strešný 
plášť už nedokázal odolávať 
poveternostným vplyvom a 
brániť prieniku vlhkosti do 
budovy. V dôsledku toho sa 
začali na stenách tried tvo-
riť nielen nevzhľadné mok-
ré škvrny, ale aj nebezpečné 
plesne.

Riaditeľka školy Jarmila 
Žilecká vysvetľuje, že škola 
už takmer 30 rokov sídli vo 
vypožičanej budove od mes-
ta Sereď. Strecha bola od roku 
2004 opravovaná vždy len lo-
kálne na náklady školy: „V 
poslednej dobe začala zate-
kať voda zo strechy naraz na 
viacerých miestach. Po in-
tenzívnych dažďoch ostávali 
fľaky na strope i na stenách. 
A ako ste spomínali, začala 
sa v interiéri tvoriť pleseň. 

Núdzovo sme fľaky strechy 
polepili, aby sa nezničila 
nová maľovka a požiadali 
sme mesto Sereď o riešenie 
problému. Podľa dohody ško-
la zabezpečuje bežnú údržbu, 
servis, opravy, revízie, ale ná-
kladné rekonštrukcie sú v 
kompetencii majiteľa budo-
vy, a to je mesto.“

Realizátorom prác bola fir-
ma Viliam Baloník – PIKVIP 
zo Serede. Práce pozostávali 
v prvom rade vo vyčistení 
odkvapových žľabov, okrajo-
vé plechy boli vymenené za 
nové a izolácia plochej stre-
chy bola opatrená PVC fó-
liou zn. SIKA. Tá má vysokú 
odolnosť aj pevnosť a podľa 
odborníkov by mala vydržať 
aj 50 rokov.

Riaditeľka školy hodnotí 
spoluprácu s mestom na vý-
bornú: „Veľmi pekne ďakuje-
me. Hlavne za deti, ktoré už 
majú zabezpečené optimál-
ne podmienky pre vzdeláva-
nie.“ IVetA tÓtHOVÁ

Priemyselná zóna Sereď–Juh 
je najväčším priemyselným 
parkom na území Sloven-
ska. Strategická poloha sem 
už prilákala mnoho investo-
rov. Nadnárodné spoločnos-
ti ako AMAZON alebo LIDL 
zamestnávajú tisícky ľudí. 
Prácu si tu našlo mnoho Se-
redčanov, ktorí na cestu do 
a zo zamestnania využívajú 
nielen MHD, ale aj osobné 
motorové vozidlá či bicykle. 
Aby bol pre Seredčanov uľah-
čený prístup do priemysel-
ného parku, mesto Sereď v 
spolupráci so spoločnosťou 
Amazon pripravujú spre-

jazdnenie mosta vedúceho 
ponad rýchlostnú komuni-
káciu R1. Most bude určený 
pre jednosmerný prejazd vo-
zidiel do 3,5 tony a obojsmer-
ný pre cyklistov. 

Pracovníci mesta v uply-
nulých dňoch už vyčistili 
krajnice. Nasledovať bude 
oprava zábradlia firmou Zá-
močníctvo Kulich, s.r.o., z 
Dolnej Stredy. Po ďalších ne-
vyhnutných opravách zosta-
ne posledným krokom osa-
denie zvislých dopravných 
značení. Most ponesie názov 
Most Amazon.

 IVetA tÓtHOVÁ

Havarijná oprava 
strechy na Špeciálnej 
základnej škole 

Most ponad 
rýchlostnú 
komunikáciu bude 
sprejazdnený Miestna komunikácia na Pe-

kárskej ulici v Seredi prešla 
obnovou v novembri 2018. V 
tom čase Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., 
vykonala rekonštrukciu ve-
rejnej kanalizácie a vodovo-
du, čo si vyžiadalo rozbitie 
asfaltového povrchu vozovky. 
Nakoľko bola cesta aj tak už 
dlhodobo v zlom stave, ZsVS, 
a.s., sa zaviazala po dohode s 
kompetentnými pracovník-
mi mesta, vykonať spätné 
úpravy povrchu a na vlastné 
náklady celú vozovku na Pe-
kárskej ulici vyasfaltovala. 
Mesto Sereď z vlastných fi-
nančných prostriedkov vy-
budovalo vjazd do mestského 
úradu a osadilo obrubníky. 
Zarovno s vozovkou k rekon-
štrukcii chodníkov v tom čase 
ale nedošlo. Západoslovenská 
distribučná, a.s., totiž dlho-
dobo plánovala na Pekárskej 
ulici pokládku zemného káb-
lového vedenia.

Rozkopávkové práce z dô-

vodu položenia elektrických 
sietí na spomínanej ulici, 
začala Západoslovenská dis-
tribučná, a.s., realizovať v 
pondelok 12 apríla 2021. Počas 
nasledujúcich dní bude na 
ulici obmedzená priechod-
nosť pre chodcov a vozidlá. 
Pri prejazde zvýšte opatrnosť. 
Po ukončení prác investor 
na základe dohody vykoná 
spätnú úpravu chodníkov, na 
ktorej sa bude spolupodieľať 
aj mesto. Chodníky z oboch 
strán dostanú nový povrch zo 
zámkovej dlažby.

Západoslovenská distri-
bučná, a.s., na svojej webovej 
stránke upozorňuje aj na plá-
novanú odstávku elektrickej 
energie na Pekárskej ulici, a 
to dňa 3. mája v čase od 7.30 do 
15.30 h a dňa 6. mája v čase od 
7.30 do 15.30 h.

Mesto Sereď a Západoslo-
venská distribučná, a.s., pro-
sia občanov o strpenie pri zní-
žení komfortu na danej ulici.

IVetA tÓtHOVÁ

Mimoplánovaného rokova-
nia mestského zastupiteľ-
stva sa dňa 8. 4. 2021 zúčast-
nilo 18 poslancov, poslanec 
Ing. Bystrík Horváth sa z ro-
kovania ospravedlnil.

Na úvod rokovania zložil 
sľub poslanec JUDr. PhDr. 
Marek Tóth, ktorý nastúpil 
na zaniknutý mandát po-
slanca PhDr. Michala Ha-
nusa.

Po slávnostnom akte sľu-
bu nového poslanca nasle-
doval hlavný bod programu: 
nadobudnutie nehnuteľné-
ho majetku do majetku mes-
ta a vyčlenenie finančných 
prostriedkov v rozpočte mes-
ta Sereď na kúpu nehnuteľ-
ností.

Mesto Sereď prejavilo zá-
ujem zúčastniť sa na dražbe 
nehnuteľnosti – predajňa, 
súpisné číslo 2916, ktorá stojí 
na parcele č. 387 v katastrál-
nom území Dolný Čepeň. 
Všeobecná hodnota draže-
nej nehnuteľnosti je určená 
znaleckým posudkom, ktorá 
je zároveň najnižším poda-
ním a predstavuje sumu 41 
900 €. Dražba predmetnej 
nehnuteľnosti sa mala ko-
nať dňa 19. 4. 2021. Vzhľadom 
na súčasnú pandemickú 
situáciu bol termín dražby 
zrušený a dražba sa bude 
konať po uvoľnení protipan-
demických opatrení. Aby 
sa mesto mohlo zúčastniť 
na tejto dražbe, bol potreb-

ný predchádzajúci súhlas 
mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili účasť mesta 
ako dražiteľa na uvedenej 
dražbe s cieľom nadobudnu-
tia uvedenej nehnuteľnosti 
do majetku mesta. Za mesto 
sa dražby zúčastní primátor 
mesta Ing. Martin Tomčányi 
a prítomní na dražbe budú 
aj dvaja poslanci mestského 
zastupiteľstva: Dušan Irsák 
a JUDr. PhDr. Marek Tóth.

Poslanci mestského zastu-
piteľstva schválili aj druhú 
zmenu rozpočtu mesta Se-
reď vo výške 200-tisíc € za 
účelom vytvorenia rozpoč-
tových zdrojov na nákup 
nehnuteľného majetku. 

Vytvorené rozpočtové zdro-
je súvisia jednak so schvá-
lenou účasťou mesta na 
dražbe nehnuteľnosti – pre-
dajne v k.ú. Dolný Čepeň, ako 
aj s postupným odkúpením 
pozemkov, ktoré mesto užíva 
na základe nájomnej zmlu-
vy, napr. cintorín v Hornom 
Čepeni.

Podrobnejšie informácie 
o priebehu rokovania, ma-
teriály na rokovanie, ako aj 
uznesenia a zápisnicu z ro-
kovania, účasť poslancov na 
rokovaní a ich hlasovanie si 
môžete pozrieť na interne-
tovej stránke mesta: https://
www.sered.sk/s284_zastupi-
telstva

SILVIA ADAMČÍKOVÁ

Pokládka zemného káblového 
vedenia na Pekárskej ulici

Mimoplánované rokovanie 
mestského zastupiteľstva 

Mestský ovocný sad už máme vysadený
V priebehu marca sa poda-
rilo Základnej škole Juraja 
Fándlyho a Mestu Sereď spo-
ločne vysadiť prvý Mestský 
ovocný sad. V areáli školy 
už korene zapúšťa 25 ovoc-
ných stromov, sad bude ako 
priestor oddychu a inšpirácie 
slúžiť všetkým Seredčanom.

Pôvodne mala samosprá-
va zámer privolať k výsadbe 
stromov dobrovoľníkov z ra-
dov občanov mesta, no proti-
pandemické opatrenie tento 
zámer zhatili. Vysádzali tak 
zamestnanci školy a mest-
ského úradu. Počas dvoch 
brigádnických dní vysadili 
spoločne 8 hrušiek, dve mo-
ruše, štyri čerešne, päť jablo-
ní, tri marhule, jednu mišpu-
ľu, jarabinu a oskorušu.

Zvolené boli tradičné aj 
historické odrody, na aké sa 
možno pamätáte zo záhrad 
starých rodičov. Skladba stro-
mov bola konzultovaná s od-
borníkmi zo známej ovocnej 
škôlky v Moravskom Lies-
kovom. Mladých ovocinárov 
tu spojil záujem o ovocinár-
stvo a prírode blízke hos-
podárenie v krajine. Venujú 
sa dobrovoľníckej činnosti 
v záchrane rozmanitosti 
ovocných odrôd a praktickej 
ochrane krajiny.

Garantom projektu je ZŠ 
Fándlyho, nesúca titul Ze-
lená škola. „Snažíme sa, aby 
naši žiaci chápali dôležitosť 
obrábania pôdy a preberali 
zodpovednosť za tvorbu svoj-
ho životného priestoru. Teší-

me sa na ovocie rastúce do-
slova pred očami našich detí 
a že si takto ešte viac uvedo-
mia, koľko práce, námahy a 
starostlivosti je za každým 
kúskom ovocia, ktoré zjedia,“ 
vykreslila riaditeľka školy, 
Renáta Šidlíková. Žiaci školy 
sa tak naučia starostlivos-
ti o stromy, taktiež neskôr 
budú úrodu zberať, správne 
uskladňovať a spracúvať na-
príklad na džemy a kompóty. 
Časť spracovanej úrody budú 
ďalej predávať a výťažok z 
predaja chcú použiť na chari-
tatívne ciele.

Po uvoľnení pandemic-
kých opatrení bude ovocný 
sad mesta prístupný sered-
skej verejnosti.

 ZUZANA SLAHUČKOVÁ
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Horalky si podmanili maš-
krtné jazýčky ľudí na celom 
svete. Na Slovensku je táto 
arašidová pochúťka zarade-
ná medzi najobľúbenejšie 
a najpredávanejšie oblátky. 
Klasická Horalka sa objavila 
aj na výnimočnej fotografii, 
za ktorou sa pravdepodobne 
skrýva silný príbeh. Obrázok 
sa dostal aj do rúk výrobcovi 
oblátok. Žiaľ, autor ani bližšie 
okolnosti vzniku fotografie 
nie sú známe. Sedita Sereď 
preto prostredníctvom fa-
cebooku spustila pátranie 
a zisťuje o zábere bližšie in-

formácie. Ak poznáte túto 
fotografiu zo sociálnych sie-
tí, cestovateľského blogu či z 
albumu od niekoho známe-
ho, kontaktujte Seditu Sereď 
správou na facebooku alebo 
na čísle 031/788 01 00. Tra-
dičná receptúra na obvodovo 
máčané oblátky s arašidovou 
krémovou náplňou vznikla v 
roku 1956 a svoju nezameni-
teľnú chuť si udržala dodnes. 
Ide o najpredávanejšiu ob-
látku všetkých čias. Ročne 
ich Sedita vyrobí 160 milió-
nov kusov.

IVetA tÓtHOVÁ

Mestská knižnica v Seredi je 
od pondelka 19. 4. 2021 znovu 
otvorená za aktuálnych hy-
gienických opatrení.  Otvá-
racia doba zostáva nezme-
nená, tak ako to bolo pred 
zatvorením.

Pondelok  až piatok od 9. 

h do 12. h a opäť, po dôklad-
nej dezinfekcii priestorov, 
od 13. h do 15. h. V sobotu je 
knižnica zatvorená. Maxi-
málny počet používateľov v 
knižnici nesmie prekročiť 
číslo 6.

 yVetA KAySerOVÁ

Národná kriminálna agentú-
ra opäť zasahovala v Seredi 
a okolí. Po sérii protidrogo-
vých akcií sa tam opäť zame-
rala na drogy. Tentokrát mala 
protidrogová akcia krycí ná-
zov BREH.

Ako Polícia SR   informuje, 
počas akcie  bolo zadržaných 
päť osôb, ktoré už vyšetro-
vateľ národnej kriminálnej 
agentúry obvinil z drogovej 
trestnej činnosti.

Obvinení mali predávať 
drogy prevažne v meste Se-
reď. Polícia vykonala aj pre-
hliadky viacerých priestorov, 
pri ktorých zaistila drogy 
spolu s vecami slúžiacimi na 
ich výrobu. Podľa predbež-

ných zistení ide o metam-
fetamín, ktorý v súčasnosti 
skúmajú experti v policaj-
ných laboratóriách.

Aktuálne stále prebiehajú 
procesné úkony, preto polícia 
viac informácií poskytne ne-
skôr.  IVetA tÓtHOVÁ

Hľadá sa autor alebo 
vlastník výnimočnej 
fotografiie 

Mestská knižnica 
je otvorená  

NAKA rozbila ďalší 
drogový gang v Seredi

V roku 2018 prezentoval Tr-
navský samosprávny kraj 
zámer výstavby cyklotrasy 
medzi Sereďou a Hlohovcom 
(miestnou časťou Šulekovo) 
v dĺžke takmer 15 kilometrov. 
Na výstavbu mali byť použi-
té financie z Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu so spoluúčasťou 
župy vo výške 5 percent z cel-
kových oprávnených výdav-
kov.

Cyklotrasa bude v bu-
dúcnosti súčasťou viac ako 
200-kilometrovej Vážskej 
cyklomagistrály, ktorej trasa 
povedie popri rieke Váh od 
Komárna až po Strečno. Bude 
prechádzať štyrmi krajmi a 
trasa povedie po hrádzi rie-
ky Váh, ktorej správcom je 
Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., Bratislava. Po do-
budovaní niektorých úsekov 
a doznačení bude najdlhšou 
cyklomagistrálou na území 
Slovenska, od sútoku rieky 
Váh s Dunajom až k prameňu 
rieky Čierny Váh.

Riešený úsek začína v ka-
tastri obce Horný Čepeň, kde 
končí doterajšia cyklotrasa 
asfaltovým povrchom a vedie 
po existujúcej trávnato-štrko-
vej hrádzi, ktorá sa nachádza 
na pravom brehu rieky Váh, 

cez katastrálne územie obcí 
Siladice a Šulekovo. Od od-
prezentovania zámeru ubehli 
tri roky, no k realizácii stavby 
stále nedošlo.

Katarína Pavlíčková, pove-
rená riadením Odboru stra-
tégií a projektov Úradu TTSK, 
mi na otázku, v akom stave je 
výstavba cyklotrasy, odpove-
dala nasledovné: „Cyklotrasu 
chceme financovať z eurofon-
dov. Čas prípravy žiadostí o 
nenávratný finančný príspe-
vok sa predĺžil z dôvodu, že 
pôvodné uznesenia zastupi-
teľstva z roku 2018 sme muse-
li zrušiť a projekty prerobiť s 
ohľadom na odporúčania Vý-
zvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný prí-
spevok – budovanie cyklotrás 
s charakterom cestovania za 
prácou s napojením na exis-
tujúcu cyklistickú infraštruk-
túru. V porovnaní s pôvodný-
mi zámermi sme pristúpili k 
formálnej úprave počtu úse-
kov. Nedošlo však k zmene 
celkovej dĺžky, ani trasovania 
cyklotrasy.“

Na rokovaní Zastupiteľstva 
TTSK dňa 9. decembra 2020 
poslanci schválili podanie 
žiadostí o nenávratný finanč-
ný príspevok z eurofondov na 
výstavbu štyroch úsekov Váž-

skej cyklomagistrály, ako aj 
finančnú spoluúčasť v objeme 
5 % z celkových oprávnených 
výdavkov.
1. Piešťany – hranica TTSK/
TSK,
2. Sereď – Šúrovce,
3. Šúrovce – Horné Zelenice,

Milovníkov cyklistiky ur-
čite zaujíma hlavne termín, 
kedy budú môcť bezpečne po 
hrádzi jazdiť na bicykloch. Na 
to si ale cyklisti aj korčuliari 
budú musieť ešte počkať. V 
decembri 2020 predložil TTSK 
dve žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na vybu-
dovanie cyklotrasy a to, ako 
je spomínané vyššie, v úseku 
Piešťany – hranica TTSK/TSK a 
v úseku Sereď – Šúrovce. Prvá 
žiadosť je v štádiu odborného 
hodnotenia po administra-
tívnej kontrole a druhá žia-
dosť je ešte v štádiu adminis-
tratívnej kontroly. Katarína 
Pavlíčková vysvetľuje, že v 
prípade schválenia predmet-
ných žiadostí počíta trnavská 
župa so začiatkom realizácie 
v tomto, respektíve budúcom 
roku. Prvým realizovaným by 
mal byť úsek medzi mostom 
v piešťanskej mestskej časti 
Bodona a hranicou TTSK/TSK. 
„Priebežne napredujeme aj 
s majetkovoprávnym vyspo-

riadaním pozemkov pod cyk-
lomagistrálou. Podpísali sme 
dve zmluvy na ich nájom so 
Slovenským vodohospodár-
skym podnikom, a to za úče-
lom realizácie úsekov Piešťa-
ny – hranica TTSK/TSK a Sereď 
– Šúrovce.“

Tak ako pri iných eurofon-
dových projektoch je spolu-
účasť kraja 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov. Do-
teraz TTSK požiadal o NFP 
na dva úseky. „Prvým plá-
novaným je úsek Piešťany – 
hranica TTSK/TSK, v prípade 
ktorého bola žiadosť podaná 
vo výške 490.094,14 eur a spo-
lufinancovanie predstavuje 
24.500 eur. Druhá podaná žia-
dosť je pre úsek Sereď – Šúrov-
ce vo výške 384.694,68 eur, pri 
ktorej je spolufinancovanie 
kraja vo výške 19.235 eur.

Pripravujeme predloženie 
žiadosti o NFP na úsek Šúrov-
ce – Horné Zelenice v predpo-
kladanej hodnote 1.624.000 
eur, schválená spoluúčasť 
kraja je 81.200 eur, ako aj na 
úsek Horné Zelenice – Hloho-
vec v predpokladanej hodnote 
1.484.000 eur, schválená spo-
luúčasť kraja je 74.200 eur,“ 
doplnila na záver pre Seredské 
novinky Katarína Pavlíčková.

IVetA tÓtHOVÁ

Mestská polícia v Seredi v 
decembri minulého roka za-
čala s realizáciou odťahov 
starých vozidiel z verejných 
priestranstiev. Podľa zákona 
musí majiteľ vozidlo odstrá-
niť a umiestniť na špeciálne 
určené parkovisko, ak toto 
vozidlo poškodzuje alebo 
ohrozuje životné prostredie, 
či narušuje vzhľad obce. Ak 
tak neurobí, môže zakročiť 
správca cesty alebo mesto.

Odťah na území mesta 
Sereď je realizovaný v spolu-
práci s firmou Autovrakovis-
ko, s.r.o., Bernolákovo, ktorá 
spĺňa všetky potrebné legis-
latívne podmienky na odťah, 
uloženie a likvidáciu starých 
vozidiel. Podľa zástupcu ná-
čelníka Petra Sokola sú pred 
samotným odťahom majite-
lia vozidiel dvakrát vyzvaní 
na odstránenie. Ak tak neu-
robia, pristupuje sa k odťahu. 
Tento rok mestská polícia 

pokračuje v odstraňovaní 
vrakov, ktorých majitelia 
nereagovali na výzvy o od-

stránenie. V januári odtiahli 
vozidlo z časti Nový Majer. V 
marci to boli napríklad vo-

zidlá z ulíc Dlhá a Ľ. Podjavo-
rinskej.

IVetA tÓtHOVÁ

Dočkáme sa pokračovania 
cyklotrasy z Horného Čepeňa 
smerom na Šulekovo? 

Mestská polícia pokračuje s odťahom vrakov

Dňa 11. 3. 1941 sa v Seredi narodil 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 Di-
vadelnej akadémii múzických umení v Prahe. Do roku 1969 
pracoval ako bábkoherec, neskôr v rokoch 1969 až 1981 pô-
sobil ako dramaturg a v rokoch 1973 až 1981 aj ako umelecký 
šéf Štátneho bábkového divadla v Bratislave a Žiline. Neskôr 

pôsobil ako umelecký šéf Štátneho bábkového divadla v Bra-
tislave aj ako docent na Bábkohereckej fakulte VŠMU v Bra-
tislave.

Významne sa prejavil v tvorbe pre deti a mládež. Autor 
bábkových hier, adaptácií a prekladov pre súbory, v ktorých 
pôsobil, ako i mnohých zhudobnených textov s jasne formu-
lovaným morálnym akcentom.

Medzi jeho diela patrí napríklad Praskanie krvi, Jesenné 
litánie, Hry ako hry, Zahrajte sa s nami alebo Vkladná knižka 
rozprávok a básní. IVetA tÓtHOVÁ

Rodák zo Serede oslávil 80 rokov 
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V piatok 19. marca prísluš-
níci nitrianskej cudzineckej 
polície v spolupráci s pracov-
níkmi Inšpektorátu práce 
Trnava odhalili výkon nele-
gálnej práce u cudzincov v 
objekte jednej zo spoločností 
v Seredi. Štátni príslušníci 
tretích krajín vykonávali 
svoju pracovnú činnosť v 
rozpore so zákonom, bez prí-
slušných oprávnení a udele-
ných výnimiek.

Ako informovala hovor-
kyňa Prezídia Policajného 
zboru Denisa Bárdyová, na 
policajné oddelenie pred-
viedli s cieľom ďalších úko-
nov 15 cudzincov zo Srbskej 
republiky, z Bosny a Herce-
goviny, Ukrajiny a Čiernej 
Hory. Za výkon nelegálnej 
práce na území SR boli 13 

cudzincom vydané roz-
hodnutia o administratív-
nom vyhostení s uložením 
zákazu vstupu na územie 
Slovenskej republiky a na 
územie všetkých členských 
štátov na dobu jedného 
roka. Zároveň im bola ur-
čená 30-dňová lehota na 
vycestovanie. Ďalším dvom 
cudzincom boli vydané 
rozhodnutia o administra-
tívnom vyhostení bez ulo-
ženia zákazu vstupu a bola 
im určená 30-dňová lehota 
na vycestovanie. „V podob-
ných kontrolách budú poli-
cajti v spolupráci s pracov-
níkmi inšpektorátov práce 
pokračovať aj naďalej,“ po-
vedala Denisa Bárdyová.

(zdroj: Prezídium PZ Sr)
IVetA tÓtHOVÁ

Samospráva mesta Se-
reď aj tento rok pokračuje 
v odstraňovaní výtlkov a 
prasklín na miestnych ko-
munikáciách. Kým opravy 
väčšieho rozsahu vykonáva 
zazmluvnená firma, hava-
rijný stav výtlkov menších 
rozmerov od roku 2018 opra-
vuje mesto vo vlastnej réžii 
a to tzv. studenou asfalto-
vou zmesou. Ide o špeciálne 
navrhnutú zmes určenú na 
trvalú opravu komunikácií 
poškodených vplyvom po-
časia alebo bežného opot-
rebenia. Aplikácia je jedno-
duchá a opravené miesta sú 
okamžite použiteľné.

Zodpovední pracovníci 
z Oddelenia rozvoja mesta 
pri MsÚ v Seredi, vlastným 

monitorovaním stavu vo-
zoviek vytýčili miesta, kde 
sú opravy momentálne naj-
viac potrebné. Pri odstra-
ňovaní havarijného stavu 
ciest sú samozrejme brané 
do úvahy aj individuálne 
požiadavky občanov. Ten-
to rok boli už zrealizované 
opravy výtlkov a prasklín 
na uliciach Komenské-
ho, Svätoplukova, Školská, 
Stromová, D. Štúra, Krásna, 
Vinárska, Hornočepeňská, 
Hviezdoslavova, F. Krá-
la, I. Krasku, Podzámska a 
Vonkajší rad. Práce budú 
pokračovať na uliciach: 
Novomestská, Stromová, 
Spádová, Topoľová a ulice v 
Strednom Čepeni.

IVetA tÓtHOVÁ

Štatistický úrad Slovenskej 
republiky v súlade s projek-
tom Európskej únie realizu-
je v roku 2021 zisťovanie o 
využívaní informačných a 
komunikačných technológií 
v domácnostiach a u jednot-
livcov. Na Slovensku bolo do 
zisťovania vybraných viac 
ako 170 miest a obcí, medzi 
nimi aj SEREĎ. Do projektu 
bolo zaradených 5 060 do-
mácností. Zisťovanie je vy-
konávané v čase od 15. apríla 
do 31. júla 2021, kedy vybrané 
domácnosti v našom meste 
navštívi zamestnanec Štatis-
tického úradu SR poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý 

je povinný preukázať sa v 
domácnostiach osobitným 
poverením.

Cieľom tohto štatistické-
ho zisťovania je zistiť úroveň 
vybavenosti domácností in-
formačnými a komunikač-
nými technológiami a zá-
roveň zistiť úroveň znalostí 
a zručností obyvateľstva a 
schopnosť využitia týchto 
technológií. V tomto obdo-
bí budú všetky informácie a 
názory, ktoré v rámci tohto 
zisťovania domácnosti po-
skytnú, chránené, nezverej-
ňujú sa a slúžia výlučne pre 
potreby štátnej štatistiky.

IVetA tÓtHOVÁ

Policajti odhalili 
nelegálnu prácu

Mesto pokračuje 
v oprave výtlkov 
a prasklín

Štatistici budú aj 
v Seredi zisťovať, ako 
využívame informačné 
a komunikačné 
technológie

Vo štvrtok 25. marca uply-
nulo 79 rokov od prvého 
transportu Židov zo Slo-
venska, ktorým predstavi-
telia vojnového slovenské-
ho štátu spustili masové 
deportácie Židov do kon-
centračných a vyhladzo-
vacích táborov na území 
okupovaného Poľska.
 
Dievčenským transportom z 
Popradu do koncentračného 
tábora Auschwitz sa začala 
prvá vlna deportácií zo Slo-
venska, počas ktorej bolo vy-
pravených 57 transportov a v 
nich 57 752 Židov. Podľa slov 
Martina Korčoka, vedúceho 
Múzea holokaustu v Seredi: 

„Slovenská republika dobro-
voľne prešla k vysídľovaniu 
svojich občanov židovského 
pôvodu a za každého z nich 
zaplatila Tretej ríši poplatok 
500 mariek. Prvú vlnu de-
portácií z roku 1942 prežilo 
len niekoľko sto ľudí. Fy-
zicky a psychicky ich týrali 
takmer tisíc dní, počas kto-
rých mohli byť každú chvíľu 
zavraždení. Inými slovami, 
prežiť znamenalo zázrak.“

Z tisícky žien prvého 
transportu dnes žije jedna 
jediná. Laura Špániková. Na 
utrpenie v koncentračnom 
tábore si spomína takto: 
„Ostrihali nás dohola. Dali 
nám prúžkované šaty a dre-

váky. Tie dreváky veľmi ošú-
chali nohu. Kto nemohol 
mašírovať, toho zastrelili. 
Tak ja som zobrala dreváky 
do ruky, zem bola ešte ľa-
dová a išla som bosá. Každá 
práca bola veľmi namáhavá. 
Dážď na nás padal od rána do 
večera a my sme museli pra-
covať. Človek chcel žiť. Ešte 
stále chcel žiť. Celú moju 
rodinu zobrali. Dozvedela 
som sa, že im vykopali jamu 
a strieľali. Padali do tej jamy. 
Kto bol strelený, mal šťastie, 
kto nebol strelený, padol aj 
tak…“

Obetiam prvého transpor-
tu a všetkým obetiam ho-
lokaustu vzdáme úctu na 

železničnej stanici v Popra-
de spolu s predstaviteľmi 
Prešovského samosprávne-
ho kraja, Ústredného zväzu 
židovských náboženských 
obcí na Slovensku, Veľvy-
slanectva štátu Izrael v Slo-
venskej republike, Mesta 
Poprad a Tatranskej galérie v 
Poprade. Pietna spomienka 
sa uskutočnila pod záštitou 
Milana Majerského, predse-
du Prešovského samospráv-
neho kraja. Z dôvodu pande-
mických opatrení bez účasti 
verejnosti, len za prítomnos-
ti organizátorov pietnej spo-
mienky a zástupcov médií.

MÚZeUM HOLOKAUStU 
V SereDI

Mesto Sereď v roku v roku 2019 
vyhlásilo obchodnú verejnú 
súťaž na nájom kaštieľa, ktorý 
je národnou kultúrnou pamiat-
kou, zapísanou v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu 
SR pod číslom 2257/1.

Návrh na prenájom kaštieľa 
bol v spomínanom roku pred-
kladaný na rokovanie MsZ 
niekoľkokrát, a to 11. 4. 2019 a 
19. 6. 2019. Na uvedených za-
stupiteľstvách bol ale materiál 
stiahnutý z rokovania, pretože 
bol opakovane dopĺňaný na zá-
klade pripomienok poslancov. 
Verejná obchodná súťaž bola 
napokon oficiálne vyhlásená 
26. 9. 2019. Predmetom nájmu 
bol celý kaštieľ alebo nájom iba 
jeho častí, ktoré boli rozdelené 
na tri časti:

časť 1 – severná časť západ-
ného krídla, vrátane zrúteného 
schodiska a celý suterén aj pod 
časťou 2,

časť 2 – južná časť západného 
krídla a zalomená časť južného 
krídla, okrem bastiónu,

časť 3 – rovná časť južného 
krídla.

Mestské zastupiteľstvo zria-
dilo pre výber najvhodnejšieho 
nájomcu komisiu v zložení: Mi-
chal Irsák, Ondrej Kurbel, Edita 
Červeňová, Bystrík Horváth, 
Róbert Kráľ, Pavlína Karmaží-
nová, Slávka Kramárová, Ras-
tislav Petrovič a Branislav Bíro.

Dňa 17. septembra 2020 na 
rokovaní mestského zastupi-
teľstva poslanec Ondrej Kurbel 
ako člen komisie oboznámil 
prítomných poslancov, že boli 
predložené tri ponuky, ktoré 
komisia dôkladne prešetrila 
a vyhodnotila túto súťaž ako 
neúspešnú. Aj napriek tomu, 
že uchádzači predložili všet-
ky požadované materiály, bolo 
zistených veľa technických ne-
dostatkov. Preto tieto ponuky 
neboli akceptované. Na základe 
toho bola vyhlásená nová ob-
chodno-verejná súťaž už s vy-
lepšenými podmienkami.

Zámer a podmienky novej 
OVS schválilo Mestské zastu-

piteľstvo v Seredi Uznesením č. 
194/2020 dňa 17. 9. 2020. O výbere 
najvhodnejšieho návrhu ná-
jomnej zmluvy v obchodnej ve-
rejnej súťaži opäť zriadilo mest-
ské zastupiteľstvo komisiu v 
zložení: Ondrej Kurbel, Bystrík 
Horváth, Edita Červeňová, Ras-
tislav Petrovič, Branislav Bíro, 
Róbert Kráľ a Dušan Irsák.

V druhom kole OVS prišli dve 
ponuky a obe boli od rovnaké-
ho záujemcu, spoločnosť GODY 
Group, s.r.o. Podľa poslanca On-
dreja Kurbela sa jednou ponu-
kou záujemca uchádzal o nájom 
prvej časti kaštieľa a druhou o 
nájom centrálnej časti. Komi-
sia teda v konečnom dôsledku 
nerozhodovala o tom, či je nie-
ktorá z ponúk výhodnejšia, ale 
o tom, či sú navrhnuté investič-
né zámery pre jednotlivé časti 
kaštieľa, spolu s plánovanými 
investíciami do obnovy reálne 
a realizovateľné.

Komisia zriadená mestským 
zastupiteľstvom teda vyhod-
notila predložené ponuky dňa 
28. 10. 2020 a vybrala najvhod-
nejšieho uchádzača. Stala sa 
ním už spomínaná spoločnosť 
GODY Group, s.r.o., so sídlom v 
Seredi. Poslanci boli o tejto sku-
točnosti oboznámení na roko-
vaní MsZ 12. 11. 2020.

Poslanec Ondrej Kurbel k 
OVS povedal: „Rozhodli sme o 
prenájme časti 1, teda sever-
nej časti západného krídla. V 
druhom prípade, pri žiadosti o 
prenájom „časti 2, teda južnej 
časti západného krídla a za-
lomenej časti južného krídla, 
okrem bastiónu“, vzhľadom na 

väčšiu historickú hodnotu za-
chovaných častí hmoty objektu 
a teda aj predpokladanú väčšiu 
náročnosť obnovy a vyššie fi-
nančné nároky na obnovu, ko-
misia vyhodnotila investičný 
zámer žiadateľa ako finančne 
podhodnotený a teda považo-
vala za riziko ako pre mesto, tak 
pre investora ísť do takéhoto 
zmluvného vzťahu.“ 

Na základe rozhodnutia ko-
misie Mesto Sereď zastúpené 
primátorom mesta Martinom 
Tomčányim podpísalo so spo-
ločnosťou GODY Group, s.r.o., 
so sídlom v Seredi, Orechová 
4790/8 nájomnú zmluvu na 
dobu určitú na časť kaštieľa: 
severnú časť západného krídla, 
vrátane zrúteného schodiska a 
celý suterén aj pod časťou 2.

Nový nájomca si za cieľ pro-
jektu vybral zrenovovať a spre-
vádzkovať bývalú vináreň ako 
reštauráciu, priestory na po-
schodí chce využívať ako krát-
kodobé ubytovacie zariadenie, 
časť miestností bude slúžiť na 
školiace a kancelárske účely no 
a zrekonštruované by mali byť 
aj priestory v suteréne. Celkom 
ide o plochu 1 381,7 m2.

Primátor Martin Tomčányi k 
tomu, že sa aspoň časť kaštieľa 
po dlhých desaťročiach možno 
podarí zrekonštruovať, povedal 
nasledovné: „Kaštieľ chátral 
desaťročia, vlastnil ho štát a 
až v r. 2011 mesto vyhralo súd-
ny spor s cirkvou, ktorý si na 
kaštieľ a priľahlý park nároko-
vala. Prioritne sme mali záujem 
o park, a preto sme do sporu išli. 
Dnes máme na cca 1/3 budovy 

nájomníka. Uvidíme, pretože 
rozsah prác a financií, ktoré sú 
potrebné, je obrovský. Toto mal 
urobiť štát pred 30 rokmi.“

Nájom je dojednaný na dobu 
určitú od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2070. 
Podľa časového harmonogra-
mu sú práce firmy GODY Group, 
s.r.o., naplánované nasledovne:

- do 1 roka predložiť projekto-
vú dokumentáciu k stavebné-
mu povoleniu a zároveň začať s 
prípravnými prácami k rekon-
štrukcii

- do 2 rokov po vydaní staveb-
ného povolenia sprevádzkovať 
reštauračnú časť kaštieľa

- do 4 rokov po vydaní staveb-
ného povolenia sprevádzkovať 
priestory na krátkodobé ubyto-
vanie a priestory na kancelár-
ske a školiace účely.

- do 5 rokov po vydaní staveb-
ného povolenia zrekonštruovať 
priestory suterénu.

Spoločnosťou GODY Group, 
s.r.o., bude podľa zmluvy platiť 
výšku nájomného 10,- €/rok v 
období od prevzatia predme-
tu nájmu do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. Po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto kolaudač-
ného rozhodnutia už bude nový 
nájomca platiť 100.- €/rok. Cel-
kové náklady na rekonštrukciu 
spoločnosť vyčíslila na 1 080 
000,- €.

Primátor Martin Tomčányi 
hovorí, že nový nájomca to 
bude mať ťažké: „Zabezpečiť 
dostatok financií, jednania s 
pamiatkarmi, inžinierske sie-
te a vybavovanie povolení, by-
rokracia. Stav kaštieľa máme 
zadokumentovaný. Prešiel 
som ho osobne s odborníkmi 
a čoskoro si Seredčania budú 
môcť pozrieť na stránke mesta 
spracovaný film a fakty o tejto 
budove. Novému nájomcovi sa 
budem snažiť byť nápomoc-
ný v rámci svojich možností a 
kompetencií. Spolu s poslanca-
mi úprimne držíme firme Gody 
Group palce.“

IVetA tÓtHOVÁ

Pietna spomienka na obete 
1. transportu Židov zo Slovenska

Seredský kaštieľ má nového nájomcu. 
Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, 
ubytovacie, kancelárske a školiace účely
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V septembri 2020 začala re-
konštrukcia trhoviska na 
Mlynárskej ulici v Seredi. Po 
celej dĺžke ulice má vzniknúť 
upravený verejný priestor ur-
čený pre návštevníkov a pre-
dávajúcich trhovníkov.

V minulosti predstavoval 
„rinek“ na Mlynárskej ulici 
spoločenskú udalosť, kde sa 
stretávali ľudia nielen z mes-
ta, ale aj z okolitých obcí. Do-
teraz známa podoba trhovis-
ka vznikla začiatkom 70. rokov 
20. storočia.

Prinášame vám fotogra-
fie dokumentujúce stavebný 
ruch na Mlynárskej ulici pred 
vyše 50. rokmi, ktoré zachy-
til niekoľkými zábermi Jozef 
Kubányi a ten nedávny, z pri-
bližne rovnakého miesta ako 
kedysi, Lukáš Klčo.

V roku 1970 si Českosloven-
sko pripomínalo 25. výročie 
oslobodenia Sovietskou armá-
dou. Pri tejto príležitosti sa v 
obciach a mestách konali rôz-
ne akcie. Jedna z nich sa vo-
lala „Etapa 25“. V mestách sa 
zveľaďovali verejné priestran-
stvá a dvojice miest medzi se-
bou súťažili na obrazovkách 
Slovenskej televízie. Sereď 
vtedy súťažila s mestom Pez-
inok. Ako to dopadlo, sa nám 

nepodarilo zistiť. Súťažno-zá-
bavný program sa vysielal zo 
starého „kulturáku“ v Seredi, 
vtedajšieho Závodného klubu 
ROH, priamym prenosom, a 
záznam tohto programu sa v 
televíznom archíve nezacho-
val. To čo po tejto súťaži v Se-
redi zostalo, boli nové komu-
nikácie, zelený pás a trhovis-
ko na spevnenej ploche vyme-
dzenej nízkym zábradlím na 
Mlynárskej ulici. Pri staveb-
ných prácach vtedy pomáhali 
aj príslušníci Československej 
ľudovej armády.

V čase výstavby trhoviska 
(1970), ale aj predtým a krátko 
potom, to na Mlynárskej ulici 
žilo čulým komunitným živo-
tom. Mlynárčania si organizo-
vali rôzne kultúrne, športové 
a spoločenské akcie. Stavanie 
vysokých farebných májov 
na Mlynárskej ulice malo pre 
ľudí väčší význam ako tie, kto-
ré organizovalo mesto. Spo-
mienky nielen o nich publiko-
val na stránkach Seredských 
noviniek Miloš Mičáni.

Dominantou Mlynárskej 
ulice bol veľký poschodový 
Tomašovičov dom, ktorý mal 
na prízemí Potraviny, pred-
tým to bol hostinec Terézie 
Tomašovičovej. Aj tam býva-

lo kedysi rušno. Po zrušení 
hostinca tam istý čas sídlila 
Hudobná škola. Ale mladší 
pamätníci si skôr spomenú 
už len na Potraviny, v ktorých 
predávala Alžbeta Hojerová. 
V rovnakom domoradí, ako 
stál Tomašovičov dom, mali 
poschodové domy postavené 
aj Štefánikovci, Tóthovci a Po-
spíšilovci.

Ťažkú ranu ulici a koniec 
komunitnému životu Mly-
nárčanov priniesla výstavba 
sídliska Sereď – Stred V, kvôli 
ktorému zbúrali jednu stra-
nu Mlynárskej ulice. Názov 
ulice síce zostal, ale jej cha-
rakter takmer zmizol. Zostal 
už len rad rodinných domov 
na okraji veľkého panelového 
sídliska.

Mlynárska ulica vznikla 
pravdepodobne koncom 17. 
storočia ako židovská osada 
s vlastným cintorínom. Ná-
zov Židovská ulica sa uvádza 
na starej katastrálnej mape 
mesta z roku 1893, ktorej kó-
piu si môžete pozrieť v Mest-
skom múzeu v Seredi. Starý 
židovský cintorín sa kedysi 
nachádzal na mieste novej 
časti domu kultúry, kde stál 
predtým Gutmanov majer 
(Štrkovňa) a na parcele rodin-

ného domu Ivana Štefánika. 
Jeho existenciu dokladá aj ná-
hrobný kameň rabína Jozefa z 
roku 1789 v expozícii mestské-
ho múzea. Dnešný názov ulice 
Mlynárska pochádza z toho, 
že na tejto ulici v minulosti 
žili mlynári a ich rodiny, ktorí 
vlastnili vodné – lodné mlyny 
na Váhu. Niektorí potomkovia 
mlynárov tam žijú dodnes.

História tejto časti mesta 
je veľmi bohatá a zaujíma-
vá. Radi by sme o Mlynárskej 
ulici vydali publikáciu. Dúfa-
me, že s obnovou trhoviska a 
zvyšnej komunikácie prídu 
aj nové podnety na rôzne ak-
tivity súčasníkov a mladej 
generácie. Keby dnes nebolo 
Covidu, tak by bolo na Mly-
nárskej ulici možné ochutnať 
rôzne vína v elegantnej vino-
téke VinoDom, alebo si dať po-
hár oroseného piva v hostinci 
Mlynárčan. Chceme veriť, že 
táto časť mesta s obnoveným 
trhoviskom s pravidelnými 
trhmi v sobotu spolu s príro-
dou blízkej rieky Váh znova 
viacej ožije. Aby aj generácie 
po nás mohli spomínať na 
príjemné chvíle prežité v na-
šom meste.

rAStISLAV PetrOVIČ, 
MArtINA HILKOVIČOVÁ

Po polstoročí sa opäť mení podoba 
trhoviska na Mlynárskej ulici 
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Svetový týždeň glaukómu 
tento rok pripadol na 7. až 13. 
marca. Glaukóm, teda zelený 
zákal, je jeden z najzávaž-
nejších problémov očného 
lekárstva. Vo vyspelých kraji-
nách sa radí na druhé miesto 
straty zraku (po vekom pod-
mienenej degenerácii maku-
ly). Mnoho ľudí ani netuší, že 
sa ho toto ochorenie priamo 
dotýka. Zväčša sa na neho 
príde až pri preventívnej pre-
hliadke alebo inom vyšetrení 
u očného lekára. Práve z toho 
dôvodu je cieľom Svetového 
týždňa glaukómu upozorniť 
na toto tiché a nenápadné 
ochorenie.
Pri príležitosti týždňa 
glaukómu sme navštívi-
li očnú ambulanciu MUDr. 
Evy Krajčovej. Privítala nás s 
úsmevom a ako povedala, je 
rada, že sme sa téme rozhodli 
venovať bližšie. Prečo?

Predpokladá sa totiž, že 
vo svete trpí glaukómovým 
ochorením 90,8 milióna ľudí. 
Na glaukóm pripadá 15-20% 
oslepnutí v Európe. Vo svete 
je slepých 45 milióna ľudí pre 
pokročilý glaukóm. Až 80% 
oslepnutí je odvrátiteľných, 
50% postihnutých ľudí v roz-
vinutých krajinách nevie o 
svojom postihnutí.

MUDr. Krajčová nám v 
nasledujúcich riadkoch vy-
svetlila, čo glaukóm je a aké 
druhy poznáme: „Glaukóm je 
chronické, progresívne ocho-
renie, všeobecne spájané so 
zvýšeným očným tlakom 
(norma je do 21 mmHG), pri 
ktorom dochádza k poškode-
niu zrakového nervu, poklesu 
nervových vlákien a charak-
teristickým zmenám v zor-
nom poli.

Je celá rada typov glaukó-
mu, ktoré postihujú aj 
mladšie generácie, preto sa 
toto ochorenie stáva celo-
spoločenským problémom. 
Glaukóm nie je jedno ocho-
renie, ale je to rada rôznych 
stavov, ktoré majú určité 
spoločné znaky, ale tiež radu 
odlišností, ktoré je treba dife-

rencovať aj vzhľadom k lieč-
be.“

Ak si myslíte, že sa toto 
ochorenie nemôže týkať detí, 
tak ste na omyle. Môže sa vy-
skytnúť už v detskom veku, 
ale častejšie sa s glaukómom 
lekári stretávajú v dospelosti. 
To znamená, že sa na pozore 
treba mať celý život.

Glaukóm delíme na: pri-
márny - s úzkym komorovým 
uhlom, primárny - s otvore-
ným komorovým uhlom (ten 
je najčastejší a obojstranný) 
a sekundárny, ktorý súvisí s 
inými očnými ochoreniami, 
napr. po zápaloch, po úrazoch 
, pri cukrovke, nádoroch oka, 
operáciach oka atď.

MUDr Krajčová ďalej vy-
svetľuje, aké sú príznaky 
tohto ochorenia, či môže 
vôbec človek zbadať, že má 
glaukóm. „ Dôležitá je anam-
néza, či podobné ochorenie 
bolo v rodine, nakoľko určité 
typy glaukómu sú aj dedičné. 
No a čo sa týka príznakov, tak 
glaukóm s otvoreným uh-
lom je najčastejším typom - 
zhoršuje sa pomaly, zriedka 
spôsobuje bolesť alebo iné 
príznaky, okrajové videnie 
sa pomaly v priebehu rokov 
zhoršuje, ale táto zmena je 
pozvoľná. Preto je táto forma 
veľmi zákerná, často sa zistí 
náhodne pri očnom vyšetre-
ní, pri predpise okuliarov, ale-
bo príde pacient až v pokroči-
lom štádiu, kedy si už pokles 
videnia uvedomuje. No vtedy 
už býva pokles zraku trvalý.

Naproti tomu je glaukóm 
s uzavretým uhlom menej 
častý, spôsobuje náhly, bo-
lestivý záchvat (červené oko, 
zhoršenie zraku, slzenie, veľ-
mi intenzívna bolesť oka, 
bolesť hlavy, často nevoľnosť, 
pocit na zvracanie, nezried-
ka môže imitovať migrénu, 
náhlu brušnú koliku, dokon-
ca aj mozgovú príhodu. Ak 
pacient nie je liečený včas, 
môže v priebehu 24 hodín 
dôjsť k vážnemu poškodeniu 
oka.“

Mnohí mi určite dajú za 

pravdu, že očné lekárstvo 
patrí medzi tie menej stresu-
júce odvetvia zdravotníctva a 
vo väčšine prípadov ide o bez-
bolestné zákroky. Ako v ordi-
nácii prebieha diagnostika 
glaukómu? Podľa MUDr. Kraj-
čovej je pri každom očnom 
vyšetrení dôležitá anamné-
za - výskyt glaukómu v ro-
dine, nakoľko pri určitých 
formách glaukómu hrá de-
dičnosť veľkú úlohu. Ďalej sú 
dôležité údaje o úrazoch oka, 
ochoreniach - ako cukrov-
ka, ochorenia srdca, vysoký 
či naopak nízky krvný tlak, 
migrény, ochorenia štítnej 
žľazy, psychický stres, fajče-
nie, chladné končatiny, dl-
hodobé užívanie liekov, napr. 
kortikoidov, či je pacient po 
chemoterapii, vysoká krátko-
zrakosť alebo ďalekozrakosť. 
Toto všetko sú rizikové fak-
tory.

„Vyšetrenie zrakovej 

ostrosti, predného segmen-
tu oka na štrbinovej lampe 
a vyšetrenie komorového 
uhla, nám môže odhaliť pa-
tologické zmeny, ktoré sú 
predispozíciou k vzniku 
glaukómu. Jedno z najdôleži-
tejších vyšetrení je meranie 
vnútroočného tlaku, ktoré sa 
stále považuje za najvýznam-
nejší rizikový faktor vzniku 
glaukómu. Preto my u kaž-
dého pacienta nad 30 rokov 
meriame vnútroočný tlak, 
pri suspektnom náleze aj u 
detí. Štandardne vyšetrujeme 
očné pozadie so zameraním 
na hodnotenie zrakového 
nervu, na ktorom bývajú ty-
pické glaukómové zmeny. A 
v neposlednom rade je to vy-
šetrenie periférneho videnia, 
zorného poľa. Pri zelenom 
zákale sa totiž stráca vide-
nie z periférie, bývajú tam 
typické výpady zorného poľa 
a postupne dochádza postih-

nutiu aj centrálneho videnia. 
Medzi doplňujúce vyšetrenia 
patrí napríklad aj vyšetrenie 
farbocitu či citlivosť na kon-
trast. V prípade potreby po-
sielame pacientov na moder-
né zobrazovacie vyšetrenia 
ako OCT/ optická koherentná 
tomografia).“

Pri každom vyslovení ur-
čitej diagnózy dostávajú pa-
cienti strach. V hlavách im 
behajú stovky otázok. Aj pri 
potvrdení a oznámení diag-
nózy glaukóm sa väčšina 
pacientov zľakne. Majú oba-
vy z oslepnutia. Avšak pri 
včasnej diagnostike ochore-
nia sú dnes široké možnosti 
liečby, ktorými sa dá nález 
stabilizovať a nemusí dôjsť k 
zhoršovaniu zrakových funk-
cií. Dôležité je, aby pacient 
ochoreniu porozumel. Musí 
si uvedomiť, že ide chronické 
ochorenie, niekedy je to beh 
na dlhé trate. Pacient musí 

byť ochotný spolupracovať, 
chodiť na pravidelné kon-
troly a vtedy bývajú výsled-
ky dobré. Samozrejme liečba 
býva rôzna.

Pani doktorka nám vysvet-
ľuje, že liečba závisí od typu 
glaukómu - pri glaukóme s 
otvoreným uhlom sa štan-
dardne začína liečba očný-
mi kvapkami, ktoré znižujú 
vnútroočný tlak. Pri tejto 
liečbe je dôležitá pravidel-
nosť v kvapkaní. Na trhu je 
dnes široká škála kvapiek. 
Dôležité je nájsť tie správne, 
eventuálne správnu kombi-
náciu, ktorá dostatočne zni-
žuje tlak a tým nedochádza 
k zhoršovanie zraku. Ale dô-
ležité je, aby aj subjektívne 
vyhovovali pacientovi. Sú 
kvapky, ktoré sa aplikujú len 
jedenkrát denne a veľkým 
prínosom sú kvapky bez kon-
zervačných látok.

Ak liečba kvapkami nepo-
máha, alebo má príliš mnoho 
nežiadúcich účinkov, môže 
byť doplnená laserovou lieč-
bou. V malom počte glaukó-
mov, kedy napriek liečbe 
nedochádza ku kompenzácii 
tlaku a dochádza k zhoršova-
niu zrakových funkcií, je nut-
ná operácia.

Na záver nám MUDr. Kraj-
čová odpovedala na otázku, či 
existuje vôbec prevencia, ako 
tomuto ochoreniu predísť: „ 
Žiadna priama a jednoznač-
ná prevencia glaukómu ne-
existuje, ale pri včasnom 
odhalení ochorenia je liečba 
úspešnejšia a prognóza priaz-
nivejšia. Vyšetrenia na pod-
chytenie glaukómu robíme 
u všetkých pacientov, ktorí 
prídu či na predpis okuliarov, 
alebo ktorí prídu na vyšetre-
nie kvôli cukrovke, vysoké-
mu tlaku, bolestiam hlavy 
, akejkoľvek poruchy zraku 
atď. Strata zraku spôsobená 
glaukómom je nezvratná, ale 
včasná a správna liečba, dob-
rá spolupráca s pacientom, 
môže zabrániť ďalšiemu po-
stupu choroby.“

IVetA tÓtHOVÁ

Počas najbližších dvoch týž-
dňov, od 22. apríla až do 9. 
mája, môžete kedykoľvek 
podporiť seredské Smeťobra-
nie, ktoré sa koná pri príleži-
tosti Dňa Zeme. O  čo sa jed-
ná? Obyčajné zbieranie od-
padkov, ktoré sa povaľujú po 
našich seredských sídliskách 
a špatia aj prírodu. Naplnené 
vrecia odprace radnica.

Smeťobranie odštartujú 
v priemyselnom parku
Veľké upratovanie mesta za-
čnú vo štvrtok 22. apríla za-
mestnanci niektorých firiem 
sídliacich v  seredskom prie-
myselnom parku. Zamerajú 
sa na vytipované okolie prie-

myselného parku a lokality 
pri Váhu. Od tohto dňa až do 
deviateho mája bude mesto 
Sereď operatívne zvážať vy-
zbierané vrecia aj od vás, ob-
čanov a dobrovoľníkov.

kde mám nechať vrecia 
s odpadom?
Zviazané čierne vrecia so 
zmesovým odpadom aj 
transparentné vrecia s  trie-
deným odpadom uložte ku 
ktorémukoľvek kontajnero-
vému stojisku na sídlisku. 
Pošlite nám informáciu, kde 
ste vrecia nechali, svoj kon-
takt a môžete aj svoju sme-
ťozberačskú fotku na  sme-
tobranie@sered.sk. Za dob-

rú prácu pre našu planétu 
Zem dostanete dobrý pocit 
a  k  tomu ekologický darček 
od mesta Sereď.

Vyšší level: smeti môžete 
aj triediť
Prázdne vrecia na odpad si 
môžete vyzdvihnúť na od-
delení životného prostredia 
mestského úradu. K dispo-
zícií budú čierne vrecia na 
zmesový komunálny odpad 
a  tiež transparentné vrecia 
na triedený zber. Ideálne to-
tiž je, ak by vyzbierané čisté 
plastové fľaše, čistý papier, 
alebo čisté sklo mohli byť 
opätovne zrecyklované a ne-
skončili spolu so zmesovým 

odpadom na skládke. Vrecia 
na Smeťobranie si účastníci 
môžu zabezpečiť aj individu-
álne.

My čistíme. kto teda robí 
neporiadok?
Našťastie už mnohí chápu, 
že zohnúť sa po odpadok, 
ktorý bije do očí, je vec slo-
bodnej voľby každého z nás. 
V  uliciach, aj na perifériách 
mesta už bežne stretnete Se-
redčanov s  vrecami: skauti, 
mamičky a  oteckovia, niek-
torí psíčkari, mladí aj starší 
dobrovoľníci, jednotlivci aj 
skupinky. Chodníky mes-
ta, smetné koše a  ich okolie 
denne čistia zamestnanci 

z mesta a mimo obdobia pan-
démie odpratávajú odpadky 
z verejných priestranstiev aj 
aktivační pracovníci z úradu 
práce. Neporiadok však stále 
vzniká. Kto je jeho tvorcom?

Deň Zeme je o nás
Nielen zberom odpadkov sa 
dá osláviť Deň Zeme. Naša 
matka Zem nám poskytuj 
domov, vodu, vzduch, jedlo, 
zeleň, priestor na život a ne-
konečné možnosti na tvo-
renie. Našej planéte preto 
môžeme pomôcť aj tým, že 
si uvedomíme, kde plytváme 
jej zdrojmi. Možno je to jedlo, 
voda, nákupy čohokoľvek. 
Možno mrháme časom, príle-

žitosťami, alebo talentom na 
dobré veci. Začať musí každý 
od seba. V neposlednom rade, 
nešetrime  prajnosťou jeden 
voči druhého, lebo čo praje-
me, to sa nám aj vráti. Všetko 
so všetkým na našej planéte 
Zem súvisí.

Lipa do vašej záhrady
Už teraz môžete premýšľať, či 
by ste chceli posadiť vo svojej 
záhrade v  Seredi novú lip-
ku. Na jeseň totiž poskytne 
mesto záujemcom možnosť 
zadarmo získať jeden mla-
dý strom, bližšie informácie 
prinesú Seredské novinky 
čoskoro.   

   ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu 
sme navštívili ambulanciu MUDr. Evy Krajčovej 

Dvojtýždňové Smeťobranie v Seredi: 
vyčistíme si spolu sídliská aj prírodu
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Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na 
širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme. Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia 
odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížme objemy čiernych 
zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 

Bc. Ľubomír Veselický, posla-
nec MZ v Seredi 
za volebný ob-
vod č. 2: A. Hlin-
ku, Čepeňská, 
Dolnomajerská, 
Hornomajerská, 
Hviezdoslavova, 
Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilem-
nického, Komenského, Krásna, 
Kúpeľné námestie, Legionár-
ska, M.R.Štefánika, Námestie 
republiky, Nová, Orechová, Pe-
kárska, Poštová, Priečna, Rov-
ná, Slnečná, Slnečná II, SNP, 
Spádová, Šulekovská, Vinárska, 
Vysoká, Záhradná, Železničná
 Štvrté volebné obdobie: 2006 
– 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018, 
2018 – súčasnosť
Viceprimátor mesta: 2010 – 
2014, 2014 – 2018, 2018 - súčas-
nosť
Témy: kultúra, rozvoj mesta, 
história.
 
RoZHoVoR
Má podľa vás význam 
separovať odpady? 
Separovať odpady by sme urči-
te mali, lebo separovanie nám 
šetrí náklady na zvoz a ulože-
nie komunálneho odpadu. Prí-
nos separovania je ale média-
mi i oficiálnou propagandou 
cielene nadhodnocovaný a na 
ochrane životného prostre-
dia rozhodujúci podiel nemá. 
Uvediem príklad. Misky na 
prepravu jedál sú z penového 
polystyrénu. Donáška jedál je 
už asi rok veľmi frekventovaná. 
Polystyrénové misky by mali 
končiť ako plast na zbernom 
dvore. Pre znečistenie zostatka-
mi potravín ale nie je recyklo-
vateľný a končí v komunálnom 
odpade. Našťastie nie je biolo-
gicky závadný. Výsledkom jeho 
používania je, že končí v ko-
munálnom odpade. Túto kon-
covku niekto alebo zámerne 
prehliadol, alebo považoval za 
bezvýznamnú. Východiskom 
by bola výroba týchto nádob z 
PLA – polylaktidov alebo škro-
bu – polyhydroxyalkanoátov. 
Preto tvrdím, že rozhodnutia 
vedúce k snahe o zamedzenie 
znečisťovania životného pros-
tredia musia byť prijímané pri 
plánovaní výroby obalov a nie-
len prenášané na konečného 
spotrebiteľa výzvami na sepa-
rovanie. Samostatnou kapito-

lou priameho ohrozenia života 
je zhoršujúci sa stav ovzdušia 
v dôsledku masívneho výrubu 
lesov na celej planéte vrátane 
Slovenska. Výrub dažďových 
pralesov ich plochu 18 750 000 
km2 od roku 1950 zmenšil na 
7 500 000 km. Nie sme výnim-
kou. Všetky naše vlády za os-
tatných 30 rokov umožnili ne-
regulovaný výrub slovenských 
lesov, aký od revolúcie 1989 
nemá obdoby. Stručne poveda-
né. Masívnou výrobou rôzneho 
spotrebného tovaru si na jed-
nej strane život uľahčujeme a 
súčasne aj likvidujeme.

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?

Pri tejto otázke som sa mu-
sel pousmiať. Dávate ich po-
slancom. Nepochybujem o 
pravdivosti ich odpovedí, no 
hlúpy by bol každý, kto by sa 
priznal, že odpad neseparuje. 
Ale aby som odpovedal na vašu 
otázku. Naša domácnosť sa do 
separovania zapája tak ako 
mnohé iné. Priestorové pod-
mienky v rodinných domoch 
separovanie odpadu umožňu-
jú. Zbierame sklo, tetrapaky, 
kelímky, PET fľaše, obaly z čis-
tiacich prostriedkov, destilo-
vanej vody, hliníkové plechov-
ky z nápojov, železný odpad a 
bioodpad zo záhrady. Ak máme 
veľa konárov zo stromov, sta-
ré šatstvo, elektroniku alebo 
polystyrén, odvážame ich na 
zberný dvor.

Finančne vás separovanie 
obmedzuje?

Nie.

obmedzuje vás to iným 
spôsobom?  

Do úvahy by mohol prísť iba 
čas, ktorý je potrebný na ma-
nipuláciu s umiestňovaním 
separovaných odpadov do sa-
mostatných nádob, krabíc ale-
bo vriec.

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké špeciálne 
nádoby na odpady?

Okrem hnedej nádoby na 
odpad zo záhrady a čiernej na 
komunálny odpad špeciálne 
nádoby na odpad v domácnos-
ti nemáme. Separáty vkladáme 
do vriec.

Máte doma možnosť 
kompostovať?

Možnosť máme, ale nekom-
postujeme. Lebo komposto-
vanie nie je iba nahádzanie 
trávy, konárikov, poškodeného 
ovocia, zeleniny alebo iných 
rastlinných časti na hroma-
du a potom tak ako to na kope 
zotlie, či skôr zhnije, zakopeme 
pri rýľovaní do pôdy. Kompost 
vyžaduje pravidelnú kontrolu 
vlhkosti, úpravu burín pred 
vložením do kompostéra (inak 
si ich vysejeme spolu s kom-
postom), kontrolu vyváženosti 
kompostovaného materiálu, 
drvenie hrubších častí ako aj 
pravidelné prekopávanie a pre-
vzdušňovanie. Pripomeniem 
iba niekoľko zásad komposto-
vania, ktoré som našiel na In-
ternete.

Kompostovanie je aeróbny 
proces – za prístupu kyslíka. 
Preto musíme v maximálnej 
miere zabezpečiť dostatočné 
prevzdušnenie kompostované-
ho materiálu. Základným pred-
pokladom pre dobrý rozklad je 
vyvážené miešanie materiálov. 
Do kompostéra by sme ich ne-
mali dávať len tak bezhlavo. 
Každý druh má totiž iné vlast-
nosti. Dôležitý je hlavne pomer 
uhlíka a dusíka (C:N). Platí, že 
dusíkaté materiály (hnoj, trus, 
pokosená tráva, kuchynský 
biologický odpad, pozberové 
zvyšky zo záhrady...), ktoré sú 
väčšinou mäkké, šťavnaté a ze-
lené; musíme zmiešavať s uhlí-
katými (drevná štiepka, piliny, 
hobliny, lístie, slama, papier...), 
ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, 
suché. Ich objemový pomer by 
sa mal čo najviac približovať 
k 1:1. Prekopávkou okrem pre-
vzdušnenia zabezpečíme aj dô-
kladné premiešanie všetkých 
kompostovaných materiálov, 
čím sa zabezpečí rovnomer-
nejší rozklad. Každé prekopa-
nie urýchľuje rozklad. Malo by 
sa prekopávať minimálne 1-2x 
počas doby rozkladu. Ideálne 
je sledovať, čo sa deje v kom-
poste a prekopávať vždy, keď 
začne kompostovaný materiál 
zapáchať, keď po počiatočnom 
vzostupe teplota kompostova-
ného materiálu výrazne kles-
ne (platí to mimo zimného 
obdobia), keď vystúpi teplota 
nad 70 °C (na meranie nám 

stačí teplomer na zaváranie). 
Nesmieme zabudnúť, že do 
uzavretého kompostéra sa bez 
našej pomoci voda nedostane. 
Preto správnu vlhkosť musí-
me kontrolovať a v prípade po-
treby ju doplniť (poliatím ale-
bo vlhkým materiálom) alebo 
znížiť pridaním suchých a sa-
vých materiálov. Na záver iba 
môj názor. Nepredpokladám, 
že takto kompostujú všetci, 
ktorí sa ku kompostovaniu 
prihlásili. Kompost kupujem 
od profesionálnych výrobcov.

Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte?

Neplytváme. Kto vyhadzu-
je jedlo, ten si ho nezaslúži. 
Výnimkou je iba použitý jed-
lý olej, ktorý tiež zbierame a 
odovzdávame. Ak aj náhodou 
kôrka chleba ostane, susedo-
ve sliepky sa jej rovnako ako 
škrupinám od vajec potešia. 
Kto plytvá elektrinou, vodou 
či plynom, ten si to zaplatí. Či 
si ale niekto vôbec uvedomuje, 
že aj zbytočne spotrebovaná 
elektrina, voda alebo plyn zna-
menajú rýchlejšie znehodno-
covanie životného prostredia, 
je už iná vec. Ohňostroje po 
celej planéte sú najlepším prí-
kladom plytvania zdrojmi, ale-
bo natvrdo povedané sprostos-
ti ľudstva, bez ktorého by sme 
sa pokojne obišli. 

kto je ťahúňom „ekológie” 
vo vašej domácnosti?

Jednoznačne manželka.

Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste vo 
všeobecnosti? 

Na likvidáciu odpadov by 
sme sa mali všetci pozerať 
komplexne.

V meste sme pre separova-
nie urobili veľa krokov a prax 
nám priebežne ukazuje, kde 
a čo je ešte potrebné zlepšiť. 
Naše životné prostredie je však 
stále viac a viac trvalo zaťažo-
vané neseparovaným odpa-
dom. V súvislosti s nápadom 
váženia nádob s komunálnym 
odpadom mám tiež dôvod na 
úsmev. Ak niektorý poslanec 
tvrdí, že navrhoval váženie 
komunálneho odpadu, aby ob-
čan platil za každý kilogram 
neseparovaného odpadu, je to 

na prvý pohľad výborná myš-
lienka a zdanlivo jednoduchá 
záležitosť. Prvou podmienkou 
naplnenia tohto zámeru ale je, 
že tieto vozidlá musí mať zbe-
rová spoločnosť. Len samotné 
vážiace zariadenie monto-
vané na zberové vozidlá stojí 
podľa Enviroportálu 20 tis. €. 
V histórii mojej pôsobnosti 
ako poslanca si ale nepamä-
tám, že by niektorý poslanec 
procedurálne navrhol uzatvo-
renie zmluvy iba so zberovou 
spoločnosťou, ktorá takéto vo-
zidlá má. Tu ale nepôjde iba o 
náklady zberovej spoločnosti. 
Na konferencii Odpadové hos-
podárstvo 2020 odznelo toto: 
“Pre starostu je to pekné rieše-
nie. Keď príde niekto a toto mu 
ponúka, vyzerá to naozaj pek-
ne. Dôležité je však povedať aj 
cenu, ktorú zaplatí.” R. Malček 
(majiteľ spoločnosti Redox) 
upozornil, že na zakúpenie vá-
žiacich systémov neexistujú 
žiadne dotačné programy a sa-
mosprávy to musia priamo za-
platiť. (Ide o váhy na zberných 
dvoroch.)

Pripravovaná novela zákona 
o odpadoch zatiaľ predpokladá 
povinnosť váženia zozbierané-
ho odpadu. Citujem z portálu 
www.odpady-portal.sk: Mi-
nisterstvo životného prostre-
dia ako predkladateľ návrhu 
zákona si uvedomuje, že zbero-
vým firmám sa zvýšia náklady 
vyplývajúce z tejto povinnos-
ti. Avšak nevie tieto náklady 
vyčísliť, pretože “nedisponuje 
údajmi o cenách vážiacich 
systémov a nedokáže ani 
kvantifikovať počet dotknu-
tých subjektov”. Tu je potreb-
né dodať, že režijné náklady 
(vstupné investície na montáž 
vážiaceho zariadenia) si zbe-
rová spoločnosť premietne do 
ceny svojich služieb a tú zapla-
tí obec, čiže občan. Hovoríme o 
ceste, na ktorej budeme šetriť, 
nech to stojí, čo to stojí. Ak ale 
po nej nepôjdeme, prídeme 
skôr, či neskôr o kvalitnú vodu 
a vzduch. Máme na výber?

A teraz by som ešte rád po-
čul radu, ako zabezpečiť váže-
nie každej 110 litrovej čiernej 
nádoby pred rodinným do-
mom bez zvýšenia poplatku za 
zber, odvoz a likvidáciu. 

To ešte ale stále nemáme vy-

riešené váženie komunálneho 
odpadu pri bytových domoch. 
Počet obyvateľov v nich býva-
júcich je väčší ako tých, čo bý-
vajú v domoch rodinných. Tam 
ako rozlíšime, ktorá rodina koľ-
ko kilogramov dala do spoloč-
ného kontajnera? A teda otázka 
na záver. Aká by bola efektivita 
váženia komunálneho odpadu 
iba z rodinných domov a jeho 
finančný dopad na náklady 
mesta pri jeho zvoze, likvidá-
cii a uložení? Problémom stále 
je, že do procesu váženia ko-
munálneho odpadu vstupujú 
aj podmienky, ktoré samosprá-
va nemôže ovplyvniť.

Pre ochranu intravilánu i 
okolia mesta má veľký výz-
nam náš zberný dvor. Možnosť 
vyviezť stavebnú suť, nábytok, 
konáre zo stromov, sklo, elek-
troniku. To sú veľmi ústreto-
vé kroky k tomu, aby čierne 
skládky nevznikali. Lenže oni 
vznikajú. Jednu z ciest znižo-
vania tvorby divokých skládok 
vidím v dôslednom a tvrdom 
sankcionovaní tých, ktorí ich 
zakladajú. Výšku pokút určuje 
zákon. Podľa môjho názoru nie 
dosť vysoké, aby hlupákov od 
zakladania čiernych skládok 
odrádzali.

No a na záver paradox. Na 
konci týchto rozhovorov píše-
te: „Najlepším spôsobom, ako 
znižovať objemy odpadov, je 
pritom tvoriť ich čo najmenej. 
Odpad, ktorý nevznikol, je naj-
lepší pre prírodu a najlacnejší 
pre našu peňaženku.“ 

Súhlasím. Pýtam sa ale, ako 
mám odpad netvoriť, keď mlie-
ko môžem kúpiť iba v tetrapa-
kovom balení alebo v plastovej 
fľaške? Je potom cestou mlieko 
nekupovať!

Na margo obalov mlieka. 
Sklo, do ktorého bolo mlieko 
desiatky rokov balené, je pou-
žiteľné aj po rozbití opäť na vý-
robu fľaše. Svoju štruktúru ne-
mení, neznehodnocuje spodné 
vody ani ovzdušie. No dnešní 
výrobcovia mlieka ho ako obal 
nepoužívajú. Preto budem stá-
le tvrdiť, že separovaním odpa-
dov neodstraňujeme príčiny, 
iba následky a výrobou obalov z 
nebezpečných látok si doslova 
vyrábame problémy, a tie rieši-
me prijímaním opatrení, ktoré 
vyvolávajú nové problémy.

Ing. arch. Róbert kráľ, po-
slanec MZ v 
Seredi za vo-
lebný obvod č. 
1: Amazonská, 
Bratislavská, 
Cukrovarská, 
D o l n o s t r e d -
ská, D. Štúra, Fándlyho, Gar-
biarska, Južná, Kasárenská, 
Kostolná, Kukučínova, Letná, 
Malý háj, Mládežnícka, Mly-
nárska, Námestie slobody, 

Niklová, Novomestská, Nový 
majer, Parková, Pažitná, Poľ-
ná, Považský breh, Pribino-
va, Priemyselná, Starý most, 
Šintavská, Školská, Trnavská 
cesta, Vonkajší rad.

 Štvrté volebné obdobie: 
2002 – 2006, 2006 - 2010, 2010 
- 2014, 2018 – súčasnosť

Témy: všeobecný rozvoj 
mesta, životné prostredie, 
architektúra, umenie

 

RoZHoVoR
Má podľa vás význam 
separovať odpady? 

Áno.

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?  

Separujeme poctivo.

Nejako finančne vás 
separovanie obmedzuje? 
obmedzuje vás to iným 
spôsobom?  

Nie. V zásade odmietame 
kupovať balenú vodu a nosí-
me so sebou svoje tašky.

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady?

Áno.

Máte doma možnosť 
kompostovať?

Nie.

Sledujete doma, 
že niečím zbytočne 
plytváte? Chcete to začať 
riešiť?

Moje ženy sa rady oblieka-
jú, takže kupujeme veľa han-
dier. :-)

kto je ťahúňom 
„ekológie“ vo vašej 
domácnosti?

Dcéra a ja.

Čo by ste rád vylepšili?
Vzťah Seredčanov k verej-

nému priestoru: špaky, ho-
vienka po psoch, žuvačky... 
Všetko, čo nenájde smetný 
kôš.

Máte nápad, 
ako vylepšiť 
separovanie 
v meste vo všeobecnosti? 

Výchova občanov. Treba za-
makať už od školy.

Váženie komunálneho odpadu je na prvý pohľad výborná myšlienka 
a zdanlivo jednoduchá záležitosť, hovorí Ľubomír Veselický 

V zásade odmietam kupovať balenú vodu
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Ing. Bystrík Horváth, po-
slanec MZ v 
Seredi za vo-
lebný obvod č. 
1: Amazonská, 
Bratislavská, 
Cukrovarská, 
D o l n o s t r e d -
ská, D. Štúra, Fándlyho, Gar-
biarska, Južná, Kasárenská, 
Kostolná, Kukučínova, Letná, 
Malý háj, Mládežnícka, Mly-
nárska, Námestie slobody, 
Niklová, Novomestská, Nový 
majer, Parková, Pažitná, Poľ-
ná, Považský breh, Pribino-
va, Priemyselná, Starý most, 
Šintavská, Školská, Trnavská 

cesta, Vonkajší rad
Piate volebné obdobie: 2002 – 
2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014, 
2014 – 2018, 2018 – súčasnosť
Témy: ekonomika a financie, 
správa mestského majetku
 
RoZHoVoR
Má podľa vás význam 
separovať odpady? 
Separovanie má istotne veľký 
význam, nielen z ekologické-
ho, ale zároveň aj ekonomic-
kého hľadiska, a to nie iba pre 
mesto Sereď, ale aj pre obča-
nov. Čím bude vyššie percen-
to separovaného odpadu, tým 
bude menší poplatok za ulo-

ženie komunálneho odpadu. 

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?  

Separujeme poctivo spolu 
s manželkou. Niekedy sa do-
konca stáva, že v deň zvozu 
komunálneho odpadu ani 
nemusím vykladať nádobu 
na KO, pretože je prázdna, 
alebo je tam minimum od-
padu.

Nejako finančne vás sepa-
rovanie obmedzuje? Obme-
dzuje vás to iným spôsobom?  

Finančne vôbec, chce to iba 
chvíľu času.

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady?

Nie, na jedno miesto dá-
vame separát, ktorý potom 
rozdeľujeme do vriec podľa 
obsahu.

Máte doma možnosť 
kompostovať? Ak áno, ako 
dlho, prečo to robíte, ako 
využívate kompost?

Keďže bývam na rodinnom 
dome, kompostujem pravi-
delne. Napríklad pokosenú 
trávu nevyhadzujem vôbec, 
niečo dávam k stromčekom, 

niečo do kompostu, niečo 
vyzobú sliepočky. Všetky zo-
statky z kuchyne idú takisto 
sliepkam, ktoré sa za to od-
vďačia žltučkými vajíčkami.

Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? Chcete 
to začať riešiť?

Nie.

kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo vašej domácnosti?

Manželka je hlavná „trie-
dička“, ale separujeme pocti-
vo obaja.

Máte nápad, ako vylepšiť 

separovanie v meste vo 
všeobecnosti?

Istotne najlepšia je uve-
domelosť občanov, ale neraz 
som sa stretol s názorom, že 
načo separovať, nech separu-
jú iní. Ešte veľa rokov potrvá, 
kým sa separovanie dosta-
ne ľuďom do krvi. Teší ma, 
že o separácii sa učia už deti 
na školách. Veľa sa hovorí aj 
tom, že najlepšie by bolo ko-
munálny odpad vážiť, asi je 
to v súčasnosti jediná možná 
cesta. Ale treba si uvedomiť, 
že aj zber „váženého“ ko-
munálneho odpadu cenu za 
zvoz mierne zvýši.

Mgr. Tomáš karmažín, posla-
nec MZ Sereď 
za volený ob-
vod č. 3: 8. mája, 
Dlhá, Dolnoče-
peňská, Druž-
stevná, Hor-
n o č e p e ň s k á , 
Hrnčiarska, Ivana Krasku, 
Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, 
Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. 
Podjavorinskej, Malá ulička, 
Matičná, Mierová, Murgašova, 
Obežná, Pionierska, Pivovar-
ská, Pod hrádzou, Podzámska, 
Severná, Sládkovičova, Stred-
nočepeňská, Stromová, Svä-
toplukova, Športová, Štefana 
Moyzesa, Tehelná, Topoľová, 
Vážska, Veterná, Vojanská

Druhé volebné obdobie: 2014 - 
2018, 2018 - súčasnosť
Témy: školstvo, šport, rozvoj 
mesta, spolupráca s cirkvou 
na zachovaní kultúrneho de-
dičstva 
 
RoZHoVoR
Má podľa vás význam 
separovať odpady? 

Separovať odpad má veľký 
význam, nakoľko predstavuje 
jedno z najväčších nebezpe-
čenstiev pre životné prostre-
die. Zvyšovanie produkcie 
rôznych druhov odpadu, vrá-
tane komunálneho odpadu, 
predstavuje problémy ekolo-
gického, ekonomického i spo-
ločenského charakteru.

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania? 

Naša domácnosť sa zapája 
do separovania odpadu tak, že 
triedime papier, plasty, sklo a 
biologicky rozložiteľný odpad, 
aj použitý kuchynský olej.

Nejako finančne vás 
separovanie obmedzuje? 
obmedzuje vás to iným 
spôsobom?  

Finančne to našu domác-
nosť nezaťažuje, ani nás to ni-
jako neobmedzuje.

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady?

Doma máme nádoby na pa-
pier, plasty, sklo aj na biologic-
ky rozložiteľný odpad.

Máte doma možnosť 
kompostovať? Ak áno, ako 
dlho, prečo to robíte, ako 
využívate kompost?

Keďže bývam v rodinnom 
dome, tak máme možnosť v 
záhrade kompostovať. Kom-
postujeme hlavne pokosenú 
trávu a kompost používame 
ako záhradné hnojivo.

Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? Chcete 
to začať riešiť?

V našej domácnosti sa sna-
žíme neplytvať, aby sme zby-

točne neprodukovali odpad.
kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo vašej domácnosti?

Všetci sa snažíme separo-
vať odpad, aby sme znižovali 
množstvo komunálneho od-
padu. Mám dcérku Nelku a 
spolu s ňou sa zapájame do 
súťaže v škole tak, že zbiera-
me tetrapaky. Zapojili sme 
aj starých rodičov, aj niekto-
rých susedov a spolužiakov, 
nakoľko chce vyhrať tortu 
pre triedu.

Čo by ste rád vylepšili? 
Systém separovania od-

padov v našom meste je 
nastavený správne a odpo-
rúčam ho vylepšiť tak, že v 

meste zavedieme váženie 
komunálneho odpadu.

Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste 
vo všeobecnosti? 
(máme nízky podiel 
vyseparovaných odpadov, 
čo vplýva na výšku 
poplatkov za smeti...)

Myslím si, že ak by sa za-
čal odoberaný komunálny 
odpad vážiť od občanov jed-
notlivo, prispelo by to k zni-
žovaniu komunálneho od-
padu. Občanov mesta by to 
motivovalo odpad separovať, 
a tým by sa zvýšilo percento 
separovaného odpadu.

Ing. Norbert kalinai, posla-
nec MZ v Sere-
di za volebný 
obvod č. 2: A. 
Hlinku, Čepe-
ňská, Dolno-
majerská, Hor-
n o m a j e r s k á , 
Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, 
Jesenského, Jilemnického, Ko-
menského, Krásna, Kúpeľné 

námestie, Legionárska, M.R. 
Štefánika, Námestie republiky, 
Nová, Orechová, Pekárska, Poš-
tová, Priečna, Rovná, Slnečná, 
Slnečná II, SNP, Spádová, Šule-
kovská, Vinárska, Vysoká, Zá-
hradná, Železničná.
Druhé volebné obdobie: 2010 – 
2014, 2018 - súčasnosť
Témy: všeobecne rozvoj mesta, 
šport, kultúra 

 RoZHoVoR
Má podľa vás význam 
separovať odpady? 

Jednoznačne áno.

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?  

Triedime odpad podľa mož-
ností, ktoré nám odvozom 
umožňuje mesto, a teda trúf-
nem si povedať, že dôkladne 

triedime odpad na bio, plasty, 
papier, oleje a „zvyšok”.

Finančne vás separovanie 
obmedzuje?

Absolútne nie.
obmedzuje vás to iným 
spôsobom?  

Nie. S výnimkou počúvania 
frflania mojich detí, že musia 
vyseparovaný odpad presýpať a 

vykladať do troch extra vriec. :-)

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na odpady?

V kuchyni a všetkých spál-
ňach máme koše zvlášť na pa-
pier, plasty a zmiešaný odpad. 
Obsah presýpame v garáži do 
vriec a potom vykladáme na 
odvoz.

Máte doma možnosť 
kompostovať?

Nekompostujem.

Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? 

Nesledujem.
kto je ťahúňom 
„ekológie“ vo vašej 
domácnosti?

Ja.

JUDr. Edita Červeňová, po-
slankyňa MZ 
v Seredi za vo-
lebný obvod č. 
1: Amazonská, 
Bratis lavská, 
Cukrovarská, 
Dolnostredská, 
D. Štúra, Fándlyho, Garbiarska, 
Južná, Kasárenská, Kostolná, 
Kukučínova, Letná, Malý háj, 
Mládežnícka, Mlynárska, Ná-
mestie slobody, Niklová, Novo-
mestská, Nový majer, Parková, 
Pažitná, Poľná, Považský breh, 
Pribinova, Priemyselná, Starý 
most, Šintavská, Školská, Tr-
navská cesta, Vonkajší rad
Prvé volebné obdobie: 2018 – 
súčasnosť
Témy: všeobecný rozvoj mes-

ta, právo a poriadok.
 
RoZHoVoR
Má podľa vás význam 
separovať odpady? 

Áno. Separovať odpady má 
veľký význam. Je to prvý krok 
k čistejšej planéte. Už odma-
lička by sme mali učiť deti se-
parácii doma aj v materských 
školách. Je potrebné v tom 
pokračovať aj na základných 
školách. Je smutné vidieť, ako 
školopovinná mládež zahodí 
odpad hocikde na ulici.

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?

My doma separujeme há-
dam aj celý život. Vyrastala 
som na dome. Na dome to bolo 

samozrejmé.

Finančne vás separovanie 
obmedzuje? obmedzuje vás 
to iným spôsobom?  

Separovanie ani mňa, ani 
členov mojej rodiny nijako ne-
obmedzuje a finančne už vôbec 
nie. Skôr naopak.

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady?

Áno, mám v špajzke nádo-
by na seba uložené, ktoré som 
kúpila na tento účel. Sú ulože-
né na sebe, do výšky. Nezaberú 
veľa miesta a so smeťami cho-
díme von raz za týždeň. Sú na 
plast, papier, sklo, elektroniku - 

baterky, hliník a dokúpila som 
aj na kuchynský odpad, ktorý 
nosíme do hnedých nádob na 
Novomestskej 43.

Máte doma možnosť 
kompostovať?

Bývam v bytovke, takže tu 
nekompostujeme.

Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte? Chcete 
to začať riešiť?

Doma neplytváme. Mala 
som v minulosti pocit, že vy-
hadzujeme zbytočne veľa chle-
bíka, najprv som si myslela, 
že ho kupujem veľa, avšak po-
tom som zistila, že ten chlieb 
je menej kvalitný a za dva dni 
už bol plesnivý. Tak sme ho po 

prinesení z obchodu podelili 
do mrazničky, a takto máme 
doma vždy čerstvý chlebík a 
nemusíme vyhadzovať.

kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo vašej domácnosti?

Zo začiatku ja, avšak teraz je 
to samozrejmé pre všetkých 
členov a už aj v synovej domác-
nosti, ktorý žije v inom meste.

Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste vo 
všeobecnosti? 

Zlepšenie situácie separo-
vania odpadov vidím hlavne 
v tom, aby boli všetky smetné 
nádoby ohradené a uzamyka-
teľné. Na sídliskách, kde kaž-
dý blok má svoje kontajnery, 

by som bola rada, keby tieto 
mali svoj kód a každý obyvateľ 
patriaci k týmto nádobám mal 
svoj kód tiež. Je ťažké sank-
cionovať obyvateľov, ktorým 
hocikto chodí do ich nádob a 
hádže tam odpad. Napríklad 
aj niekto, kto len zaparkuje 
auto z Hlohovca a ide autobu-
som do Bratislavy. Pokiaľ bude 
mať prístup k týmto nádobám 
obmedzený počet obyvateľov, 
myslím tým obyvateľov z by-
toviek, bude dodržaná sepa-
rácia. Keď nebude dodržaná 
separácia, bude ľahké zistiť 
vinníka a podľa toho zvyšovať 
poplatky za smeti týmto oby-
vateľom. Zaručene si na seba 
dajú pozor, aby dodržiavali se-
paráciu.

Čím viac vyseparujeme, tým menej zaplatíme za zmesový odpad

Do zberu tetrapakov sme zapojili rodinu, 
susedov aj spolužiakov, hovorí Tomáš Karmažín

Na separovaní mi vadí jedine frflanie mojich detí, hovorí Norbert Kalinai

Separovanie v meste by sme vylepšili uzamykateľnými stojiskami 
s vlastným kódom, myslí si Edita Červeňová 

 *** Najlepším spôsobom, ako znižovať objemy odpadov, je pritom tvoriť ich, čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku. 
Rozhovory s poslancami pripravila ZUZANA SLAHUČKOVÁ  
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Lenka kováčová pred niekoľ-
kými mesiacmi rozšírila rady 
mestských policajtov v Seredi. 
Táto mladá, sympatická a na 
prvý pohľad útla východniar-
ka dozerá v našom meste na 
poriadok a dodržiavanie záko-
nov. V nasledujúcich riadkoch 
vás presvedčíme, ako veľmi 
dokáže prvý pohľad klamať. 
Lenka totiž vôbec nie je taká 
krehká, ako vyzerá. Venuje sa 
fitnesu a má za sebou mnohé 
úspechy.

Ako dlho sa venujete fitnesu 
a ako ste sa k tomuto športu 
dostali?

Svet fitnesu sa stal mojou 
súčasťou v roku 2015, kedy som 
začala pravidelne navštevovať 
fitnes centrum. Moje začiatky 
vo fitku boli vedené kamará-
tom, ktorý v tom „lietal” už 
dlhšie. Jedného dňa ma oslovil 
tréner, majster a bývalý pre-
zident federácie SZKFB, ktorý 
vychoval 28 majstrov sveta, 
Európy - Klaudia Kinská. Ma-
rieta Žigalová, Silvia Czine, 
Dorota Nagy, Katarína Brinská. 
Zoltan Toth, Jozef Nagy, atď., či 
by som to nechcela skúsiť aj 
na pódiu. Bola to pre mňa česť 
a výzva, ktorá sa neodmieta, aj 
keď som nevedela, čo všetko 
zahŕňa tento šport a hlavne 
príprava.

Venovali ste sa v mladosti aj 
iným športom?

Odmala som športovala, asi 
to mám v génoch, otec v mla-
dosti tiež cvičil a pomenej sa 
venoval kulturistike. Aký otec, 
taká dcéra :-). V mladosti som 
sa venovala pasívne všeličo-
mu, hrala som volejbal i fut-
bal za školu, väčšinu času som 
trávila s chlapcami, takže som 
bola aktívnejšia.

Na súťažiach ste už 
získali rôzne prestížne 
tituly a ocenenia. Mohli 
by ste vymenovať tie 
najprestížnejšie?

Každá súťaž je svojím spôso-
bom prestížna, ja sa pohybu-
jem v amatérskych kruhoch, 
neživím sa tým a nikdy som to 
v pláne nemala. Federácie, kto-
ré som zastupovala a v dnešnej 
dobe zastupujem, sú skôr pre 
tých, ktorí nemajú vysoké am-
bície vo fitnese, nechcú pre-
raziť do sveta, chcú si to buď 
vyskúšať, alebo ich to jedno-
ducho baví.

Za seba môžem povedať, že 
súťaže a ocenenia, ktoré som 
získala, mi pomohli vo sfére 
trénerstva. Štúdium, prax a 
vedomosti som nadobudla 
pomocou najlepších trénerov 
a majstrov sveta, ktoré som 
aplikovala na tréningoch s 
mojimi klientmi, aj toto bolo 
dôvodom, že som do toho šla. 
Či boli najprestížnejšie, ne-
viem, ale pre mňa boli ok-
nom do sveta fitnesu, keď som 
prvýkrát stála na pódiu sama 
za seba, písal sa rok 2016. Boli 

to medzinárodné majstrov-
stvá Slovenska, kedy som 
sa umiestnila vo finále na 5. 
mieste v kategórii bikini a 
sport model.

Aký svoj úspech považujete 
za najvzácnejší či 
najdôležitejší?

Všetky moje úspechy, či je 
to 5. alebo 1. miesto, považu-
jem za dôležité, pretože ma 
motivovali byť lepšou každým 
dňom. No najvzácnejší mo-
ment pre každého športovca 
je, keď sa stane šampiónom, o 
tom niet pochýb. Je to uznanie 
za vašu drinu. Pre mňa to bol 
rok 2017, keď som sa umiestni-
la na 1. mieste na ICN-Road to 
the Natlympia cup v Prievidzi 
v kategórii fitness model. Ten 
pocit vám už nikto nevezme. 
Je to víťazstvo nie len moje, ale 
i tých, ktorí stáli pri mne. Bez 
nich by som to nedokázala, za 
to im patrí veľká vďaka!

opíšte, prosím, našim 
čitateľom, ako vyzerá taká 
príprava na súťaž?

Každá príprava je individu-
álna, obzvlášť u mňa. Nie som 
z tých, ktorí idú cez svoje zdra-
vie, len aby uspeli. Posledné 
dva roky mám prípravu podľa 
seba. To znamená, že nebe-
riem žiadne doplnky, výhrad-
ne mesiac pred súťažou, aj to 
len aminokyseliny a spaľovač 
tuku, samozrejme okrem vi-
tamínov a minerálov, ktoré 
sú dôležité pre telo a imuni-
tu. Je to ťažší proces, ale ako 
som už spomínala, nie je to 
môj živiteľ, je to moje hobby. 
Klasická príprava na súťaž 
zahŕňa v prvom rade pevnú 
vôľu a chtíč. Najdôležitejšia 
časť celej prípravy je strava, čo 
znamená váženie, krabičkova-
nie, odopieranie, stravovanie 
v presný čas a to 5-6x denne. 
Kvalitný tréning tvorí 20 % z 
prípravy. V súťažnej príprave 
trénujem každý deň, z toho je-
den deň mám odpočinok, res-
pektíve kardio. Tri týždne pred 
súťažou dávam dvojfázové tré-
ningy, ráno kardio a poobede 
silový tréning. Druhý týždeň 
pred súťažou je dôležitý, mu-
síte poznať svoje telo, aby ste 
vedeli odhadnúť, čo potrebu-
jete a čo nie. Posledný týždeň 
je náročný, strácate elán, ener-
giu a chtíč. Deň pred súťažou 
vyradíte vodu, máte povolenú 
kávu, aj to iba s mierou. Keď 
sa rozhodnete, že sa vydáte na 
cestu fitnesu, musíte to chcieť 
a byť odhodlaný, inak to nemá 
význam a je to strata času i pe-
ňazí. Očakávaný deň D, je vaša 
odmena za vytrvalosť, pre mňa 
druhé Vianoce, keď si konečne 
môžete dovoliť niečo sladké. 
Moje prebudenie začína s do-
mácim džemom, ryžovými 
chlebíkmi a samozrejme s ex-
tra silnou kávou.

V tomto športe je, ako ste 
spomínali, rozhodujúca aj 

strava. Viete nám priblížiť, 
ako vyzerá jedálniček 
športovca počas obdobia, 
kedy sa pripravuje na súťaž 
a kedy má kľudové obdobie?

Strava tvorí 80% procesu, je 
základným kameňom v kaž-
dom športe. Jedálniček každé-
ho športovca je v podstate rov-
naký a zároveň odlišný. Struč-
ne vám priblížim svoju stravu 
počas prípravy. Základom sú 
bielkoviny, čo tvorí v prvom 
rade mäso (hydina, hovädzie, 
ryby), ďalej sú to vajíčka, občas 
mliečne výrobky (biele jogur-
ty). Zaraďujem do svojej stra-
vy aj konzervy ako tuniak vo 
vlastnej šťave a losos. Moje sa-
charidy tvoria v podstate ryža 
a zemiaky. Sú to polysacharidy 
a cukry ako monosacharidy, 
ktorú tvorí fruktóza (čerstvé 
ovocie ako banány a jablká). 
Tuky, myslím tým zdravé tuky, 
v mojom jedálničku nesmú 
chýbať a nemali by chýbať 
u každého jednotlivca. Moje 
tuky v príprave aj mimo nej 
tvoria hlavne orechy (natural), 
oleje ako olivový, kokosový… V 
neposlednom rade a najdôleži-
tejšie sú vitamíny a minerálne 
látky. Samozrejme potrebný 
je pitný režim a to čistá voda. 
Zelenina, tam hranice nekla-
diem.

Počas prípravy je dôležité, 
aby ste mali po ruke váhu, pre-
tože každú potravinu musíte 
vážiť, okrem zeleniny. Kon-
krétnejšie vám opíšem jeden 
deň mojej stravy v príprave a 
mimo nej.

Strava v príprave, týždeň 
pred súťažou, bez soli:
Raňajky: 50 g ryba (kuracie 

prsia na vode), zelenina 
Desiata: 50 g ryba (kuracie 
prsia na vode), zelenina 
Obed: 50 g ryba (kuracie prsia 
na vode), zelenina + 50 g ryža 
Olovrant: 100 g ryba (kuracie 
prsia na vode), zelenina 
Večera: 50 g ryba (kuracie 
prsia na vode), zelenina
Strava offseason (...niečo z 
mojej stravy):
Raňajky: ovsené vločky, ba-
nán, škorica 
kuracia šunka s vysokým 
podielom mäsa, ryžové chle-
bíky 2 ks (celozrnné pečivo), 
zelenina 
vajíčka 2ks, ryžové chlebíky 2 
ks (celozrnné pečivo), zelenina 
Desiata: ovocie 
Obed: mäso (kuracie, hovä-
dzie, ryby), ryža (zemiaky), 
zelenina 
Olovrant: orechy (natural), 
biely jogurt, horká čokoláda 
(min. 70%) 
Večera: vajíčka 2ks na tvrdo, 
zelenina 
tuniak vo vlastnej šťave, ze-
lenina

Ako som v úvode spomínala, 
ste zamestnaná, takže toho 
voľného času asi nemáte 
veľa. Ako vyzerá váš tréning 
v súčasnosti? koľkokrát do 
týždňa trénujete?

V súčasnosti je to ťažké, 
keďže je situácia, aká je. Sme 
pravidelne v práci, ťaháme 
12-hodinové služby, pracuje-
me na zmeny, ranná a nočná. 
Keď mám voľno, tréning ne-
smie chýbať. Väčšinou cvičím 
skoro ráno, ak sa dá, najlepšie 
doobeda. Sú dni, keď som na-
štartovaná a dávam dvojfázové 
tréningy. Rada chodím behať, 

to je moja záchrana i teraz v 
dobe koronavíru. Ak mi vydá 
pracovná doba, trénujem kaž-
dý deň i ráno po nočnej.

Vy máte kvalifikáciu aj ako 
trénerka a inštruktorka 
nielen fitnesu, ale aj 
kulturistiky, fitboxu či 
aeroboxu. Je záujem o tento 
druh športu?

O trénera fitnesu záujem 
je a stále bude. Nie každý sa 
vie orientovať vo fitku a to 
nehovorím o správnom cvi-
čení. Musím napísať, že nie 
je tréner ako tréner, kvalifi-
kácia a odborný papier ešte 
nič neznamená. Ak nie ste vo 
fachu a nemáte žiadnu prax, 
ani skúsenosti, ako chcete 
trénovať iných ľudí? Dobrá 
rada pre začiatočníkov, zisti-
te si recenzie o vašom budú-
com trénerovi, ak má za se-
bou progresy klientov a sám 
tréner je športovo zdatný, tak 
do toho, za skúšku nič nedáte. 
Áno, som aj inštruktorka fitbo-
xu a aeroboxu. Tieto dve sku-
pinové cvičenia sú si podobné. 
Rozdielom medzi nimi sú to-
temy. Vo fitboxe trénujete na 
totemoch, je to bezkontaktný 
šport, takže je bezpečný a na 
aeroboxe cvičíte s vlastnou vá-
hou, čo je o dosť obtiažnejšie, 
keďže musíte stále udržiavať 
rovnováhu.

Myslím si a z vlastnej skú-
senosti môžem napísať, že zá-
ujem je veľký. Je to skupinové 
cvičenie nielen pre ženy, ale 
aj mužov, deti i športovcov. Je 
to bojový šport spojený s hud-
bou a zábavou. Mnoho ľudí sa 
potrebuje odreagovať, toto je 
ideálne cvičenie na psychiku 
a v jednom precvičíte komplet 
celé telo, takže ho krásne vy-
formujete, o kondícií ani ne-
hovorím.

Rozhovor robíme v období 
lockdownu, ale nedá mi neo-
pýtať sa, venujete sa za nor-
málnych okolností trénerstvu 
aj v súčasnosti? Alebo už ste 
túto činnosť zavesili na kli-
niec?

Ako ste už uviedli na začiat-
ku, pred pár mesiacmi som 
sa presťahovala z východu do 
Serede. Sťahovanie bolo už v 
dobe koronavíru, takže vôbec 
som neuvažovala o trénerstve, 
jednak bolo pre mňa všetko 
nové, nič a nikoho som tu ne-
poznala, takže v súčasnosti sa 
trénerstvu nevenujem.

Či sa v budúcnosti vrátim k 
trénovaniu, ešte sama neviem.

Mať krásne vypracované 
telo je snom mnohých 
mladých ľudí. Čo by ste 
teda poradili tým, ktorí s 
cvičením ešte len začínajú?

Mať sny nestačí, musíte pre 
to aj niečo spraviť. Začiatky sú 
ťažké, to vie každý, no nie kaž-
dý vytrvá. Príde moment, keď 
sa vám bude zdať, že to nejde 
alebo už budete mať dosť, a 
to je tá chvíľa, kedy sa musíte 

rozhodnúť, či to stojí za to a vy-
trvať. Áno, ľahko sa to píše, ale 
víťaz je ten, ktorý sa nevzdáva. 
Moja rada je ísť na to s rozu-
mom, máme len jedno telo a 
jedno zdravie, dajte si poradiť 
profesionálom.

Aký je váš najkrajší zážitok 
zo sveta fitness?

Hmm, najkrajšie zážitky 
pre mňa sú momenty, keď sú 
moji priatelia, rodina, klien-
ti na mňa hrdí, keď ma prídu 
podporiť, aj keď vedia, že tam 
nemusia trčať celý deň, preto-
že je to zdĺhavý proces, ale sú 
tam a fandia mi. Je to obrovská 
podpora pre súťažiaceho, dodá 
vám to energiu a ste odhod-
laný zvíťaziť. Patrí vám veľké 
ĎAKUJEM.

V súčasnosti pracujete 
ako príslušníčka Mestskej 
polície v Seredi. Prečo ste si 
vybrali ako povolanie prácu 
policajtky?

Práca policajta je povolanie, 
kde nemáte každodennú ruti-
nu, ste v pohybe, nesedíte za 
počítačom 8 hodín denne. Nik-
dy neviete, čo vás čaká, musíte 
byť obratný a vynájsť sa v kaž-
dej situácii. Sedavé zamestna-
nie nie je nič pre mňa. Musím 
dodať, že aj uniforma ma pri-
ťahovala. Je to povolanie, ktoré 
vám poskytuje istotu. Doteraz 
som podnikala a podnikám v 
oblasti športu, ale momentál-
na situácia nám podnikateľom 
zamiešala karty, takže som 
vďačná za prácu policajtky a 
navyše mám úžasných nadria-
dených i kolegov. Je to práca, 
ktorá ma baví a ktorú chcem 
vykonávať.

Ako ste spomínali, práca 
policajtky nie je rutina. 
Niektoré situácie sú 
nepredvídateľné. Prekvapilo 
vás niečo?

So všetkým, čo patrí k pra-
covnej náplni, som bola oboz-
námená a dostatočne vycviče-
ná, takže zatiaľ ma nič prekva-
pivé nestretlo.

Museli ste už pri nejakom 
zásahu použiť silu a 
spacifikovať páchateľa?

Som tu krátko a za ten čas 
som nemusela použiť žiad-
nu silu, hmaty, či chvaty a už 
vôbec zbraň. Máte tu v Seredi 
vzorných občanov. :-)

Máte nejaké plány do 
budúcna? Určité ciele, ktoré 
by ste si chceli splniť?

Plány mám určite, hlavne v 
oblasti podnikania. Cieľom v 
pracovnej sfére je byť dobrou 
policajtkou a podávať dobrý 
výkon v službe. V oblasti fitne-
su samozrejme naďalej vyhrá-
vať :)

Lenke ďakujem za rozhovor 
a v mene čitateľov jej prajem 
veľa osobných aj pracovných 
úspechov. 

IVetA tÓtHOVÁ

Príslušníčka Mestskej polície v Seredi v minulosti 
získala prvé miesto ako fitness model
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Neodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je sociálna, kultúrna a športová oblasť. Činnosť jednotlivých organizácií a klubov mesto každoročne podporuje formou dotácie. O finančnú 
hotovosť z rozpočtu mesta sa organizácie a kluby môžu uchádzať na základe výzvy o pridelenie dotácie formou žiadosti.

      IVetA tÓtHOVÁ

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti sociálnej, 

kultúrnej a športovej
Neodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je sociálna, kultúrna a športová oblasť. Činnosť 
jednotlivých organizácií a klubov mesto každoročne podporuje formou dotácie. O finančnú 
hotovosť z rozpočtu mesta sa organizácie a kluby môžu uchádzať na základe výzvy o pridelenie 
dotácie formou žiadosti.
 
V sociálnej oblasti bolo na rok 2021 prerozdelených celkom 30 000,- €

 

 
V kultúrnej oblasti bolo na rok 2021 prerozdelených celkom 15 000,- €

 
 

Na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít na rok 2021 bolo prerozdelených celkom 40
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V kultúrnej oblasti bolo na rok 2021 prerozdelených celkom 15 000,- €
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Na rozvoj telovýchovy a športu bolo prerozdelených celkom 230 000,- €

 

                                                                                                             IVETA TÓTHOVÁ

 

Na rozvoj telovýchovy a športu bolo prerozdelených celkom 230 000,- €

 

                                                                                                             IVETA TÓTHOVÁ

V sociálnej oblasti bolo na rok 2021 prerozdelených celkom 30 000,- €

Na rozvoj telovýchovy a športu bolo prerozdelených celkom 230 000,- €

V kultúrnej oblasti bolo na rok 2021 prerozdelených celkom 15 000,- €

Na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít na rok 2021 
bolo prerozdelených celkom 40 000,- €

V týchto dňoch uzrel svetlo 
sveta nový román spisova-
teľky Ruženy Scherhaufe-
rovej s názvom V to leto som 
tancoval s motýľmi. Autorka 
žije aj tvorí v Seredi a nový 
román je už jej jedenástym 
dielom v poradí. V nasledu-
júcich riadkoch nám spiso-
vateľka porozprávala o tom, 
ako kniha vznikala, ale aj o 
tom, aké to je, keď spisovate-
ľa postretne pri písaní kríza.

Na úvod si prečítajte 
stručný obsah zaujímavého 
románu: Hlavným hrdinom 
je sedemnásťročný gymna-
zista Teo, žijúci len s mat-
kou. Letné prázdniny trávi u 
starých rodičov. Od detstva 
sa cíti osamelý, nevyrovna-
ný, túži po láske a zoznámi 
sa so staršou ženou Ester, 
ktorá má štvorročné dieťa - 
Šarlotku. Teovi nie je Ester 
ľahostajná. Začne ju foto-
grafovať a maľovať. Stretáva 
Tuláka, zvláštneho osamelé-
ho muža, ktorý tiež maľuje 
a Teo sa pevne rozhodne, že 
sa stane maliarom. Na kon-
ci prázdnin sa niečo stane a 
Teo sa vracia do mesta smut-
ný a sklamaný. Odmieta ná-
vrh matky, aby neskôr štu-
doval v zahraničí ekonómiu.

Svoj sen, stať sa maliarom, 
si napokon splní. Spoznáva 
Horalku, ktorá je od neho 
staršia. Uvedomuje si, že v 

partnerkách nehľadá len 
priateľku a milenku, ale aj 
matku. S Horalkou preko-
najú dlhú strastiplnú cestu, 
po rokoch sa zblíži so star-
kým, a konečne nachádza 
korene svojho detstva. Sna-
ží sa pohľadať už dospelú 
dcéru Ester, Šarlotu, aby jej 
pomohol. Je presvedčený, že 
rodina je základom šťastia 
v živote. Romantický prí-
beh V to leto som tancoval s 
motýľmi je predovšetkým o 
hľadaní a nachádzaní zmys-
lu života, lásky v rodine, jej 
podstaty a súdržnosti.

Ruženka, ako dlho ste 
román písali?

Tento román vznikol akosi 
spontánne. Nemala som prí-
pravu, ako to robievam bež-
ne pri písaní. Jednoducho 
som začala ťukať do kláves-
nice, postupne som príbeh 
nabaľovala, objavovala hr-
dinov, v mojich predstavách 
som si ich formovala a dá-
vala im vlastnosti bežných 
ľudí, ktorí žijú okolo nás. 
Príbeh Tea (Teodora), ktorý 
je sondou do života neúpl-
nej rodiny a jeho túžba mať 
oboch rodičov a dostať v det-
stve veľa lásky, som skom-
pletizovala za rok a pol.

kde ste čerpali námet? 
Predsa len, napísať 

jedenásť románov si 
vyžaduje veľkú dávku 
fantázie.

Námety sú nevyčerpateľ-
né. V podstate každý autor, či 
píše presne o určitej udalos-
ti, o ľuďoch, ktorých pozná, 
alebo o citlivých témach, 
rezonujúcich v našej spoloč-
nosti, sa nevedomky dotýka 
svojho života, svojich život-
ných skúseností a toho, čo 
sa odráža v jeho vedomí ako 
citlivé ja. Ak niektorá téma 
autora osloví, vie ju pretaviť 
do písanej podoby.

kniha vychádza v 
nakladateľstve Naše 
vojsko. Prečo práve toto 
nakladateľstvo?

České vydavateľstvá (na-
kladateľstvá) majú veľký 
záujem o slovenské knihy. 
Tvrdia, že slovenské autorky 
píšu lepšie ako české. Okrem 
toho knihy vydané v Čes-
ku majú často krajší dizajn, 
obálku, vydavatelia si dávajú 
viacej záležať na celkovom 
vzhľade knihy. Momentálne 
mi v tomto nakladateľstve 
vychádza druhý román.

knižka má krásne 
ilustrovanú obálku, 
stotožnili ste sa hneď s 
autorovým nápadom?

Ak príbeh Tea je roman-
tickým žánrom, aj obálka by 

mala byť náznakom roman-
tiky. Som rada, že medzi ilu-
strátorom a mnou vznikla 
výborná spolupráca. Grafik 
mi hneď na začiatku poslal 
návrh obálky, ktorý ma prí-
liš nenadchol, mala som to-
tiž o nej inú predstavu, a tak 
som mu ponúkla môj obraz, 
ktorý som v podstate nama-
ľovala práve k tomuto prí-
behu už v čase, keď som ho 
písala. Návrh bolo treba len 
graficky dotvoriť. Niekedy 
sa s vydavateľom dá na urči-
tých veciach dohodnúť, a to 
je dobre.

Plánujete slávnostné 
uvedenie knižky na 
trh, alebo sa tentoraz 
zaobídete bez krstu? 
Poprípade neuvažujete 
urobiť krst netradične 
online spôsobom?

Verím, že táto pandemická 
situácia sa konečne vyrieši a 
knihu predstavím už tradič-
ne v múzeu v kruhu svojich 
príbuzných, priateľov a zná-
mych. Každý krst, teda uve-
denie knihy do života, je pre 
mňa príjemným stretnutím 
so známymi i neznámymi 
knihomoľmi a spriaznenca-
mi mojej tvorby.

Ide o váš jedenásty román, 
rozmýšľate už o ďalšej 
knihe? Alebo že by ste už 

mali nejakú rozpísanú?
Ďalšia kniha Sága o večnej 

láske je už v ponuke vo vy-
davateľstve a je len otázkou 
času, či sa vydavateľstvo roz-
hodne ju vydať. Až tak neza-
háľam, hoci moju energiu 
dosť ovplyvnila momentál-
na situácia a akosi som zle-
nivela... poznám sa. Musím 
sa však pozbierať, sadnúť si 
k počítaču a dokončiť rozpí-
saný príbeh novej knihy o 
Židovke. Zatiaľ skôr študu-
jem danú tému a robím si 
poznámky. A keď ma múza 
konečne pochytí, pustím sa 
do témy naplno.

každého spisovateľa 
postretne obdobie, kedy 
mu dôjde fantázia a nevie 
pokračovať. Ako to bolo u 
vás?

Ak mám tvorivé obdobie, 
dokážem za mesiac napísať 
možno sto a viac strán. Zá-
sadne píšem cez deň, večer 
nie, pretože v hlave mám 
toľko myšlienok, že by som 
vôbec nezaspala. I tak sa mi 
večer ťažko zaspáva, preto-
že vtedy mám tie najlepšie 
nápady, ktoré si musím nie-
kde poznačiť, aby som ich 
do rána nezabudla. Vstávam 
a zaspávam v myšlienkach 
s mojimi hrdinami, spre-
vádzajú ma po celé dni a 
zamestnávajú moju myseľ. 

Zaujímavé, že na najobyčaj-
nejšom dialógu alebo opise 
sa dokážem zaseknúť a ne-
viem pokračovať. Niekedy 
mám takúto nútenú pre-
stávku aj niekoľko týždňov 
alebo mesiacov. U každého 
autora je to iné. Židovku som 
začala písať práve u dcéry v 
Nemecku počas Vianoc a v 
priečinku ma čaká pokračo-
vanie tých sto napísaných 
strán. Hádam sa už do toho 
pustím.

odkedy si budú môcť 
knihu čitatelia zakúpiť?

Možno niekedy v máji. To 
už bude romantický príbeh 
V to leto som tancoval s mo-
týľmi na knižnom trhu. Te-
ším sa.

 IVetA tÓtHOVÁ

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

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

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

Zviditeľnite svoju firmu na našej cyklotrase !
Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť 

si reklamnú tabuľku svojej spoločnosti
o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách umiestnených  na cyklotrase. 

Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. 
Info na tel.č.: +421 948 767 382 

Správa majetku mesta Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky
1176/10 Sereď ponúka v objekte Sokolovne na prenájom1 miestnosť o rozlohe 22 m2 

a 1 miestnosť o rozlohe 17,5 m2 na poschodí. V kine NOVA ponúka na prenájom 
miestnosť s rozlohou 60 m2. (Bývalá prevádzka stávkovej kancelárie Fortuna.)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0948 767 382 
alebo na stránke sms.konatel@gmail.com

PONUKA MIESTNOSTÍ NA PRENÁJOM

v marci 2021
Milan Mrva (1969), Mária ševčíková (1935), Roman Stojka 
(1990), štefan Dudon (1949), Júlia švecová (1926), Ivan Ha-
nák (1948), Irena kukučková (1953), Jozef Václavík (1928), 
Jaroslav Musil (1962)

v apríli 2021
Anna Gaálová (1948), František Čemez (1960), štefan klok-
ner (1951), Rozália Pastýriková (1938), Ing. arch. Ľuboš Beno 
(1958), Eleonóra Béderová (1928), PharmDr. Marek Slezák 
(1977), Ján Vyvodík (1963), Eduard krivosudský (1937), Anna 
Holičková (1936),
JUDr. Ing. Rastislav šmátrala (1975), Júlia Jakubová (1933), 
Eva špaková (1969),  Fridolín Jánošík (1936), oľga šemelá-
ková (1956)
 ČeSť IcH PAMIAtKe!

OPUSTILI NÁS:

Mesto Sereď od mája 2021 pokračuje v bezplatnom 
právnom poradenstve obyvateľom Serede. JUDr. Mar-
tin Hudák bude v malej zasadačke Mestského úradu v 
Seredi poskytovať svoje rady v dňoch:   pondelok 3. 5. 
2021 – od 9.00 do 10.00 h,
pondelok 17. 5. 2021 - od 9.00 do 10.00 h,
streda 9. 6. 2021 - od 16.00 do 17.00 h,
pondelok 21. 6. 2021 – od 9.00 do 10.00 h.

ANDreA gAŠPArOVIČOVÁ

Právne poradenstvo 
pokračuje 

Vzdelávanie v školách sa 
často dáva do súvisu s rôzny-
mi tradičnými či netradičný-
mi vzdelávacími metódami, 
s využívaním informačných 
technológií vo vzdelávacom 
procese, ale už menej často s 
obsahom vzdelávania, ktoré-
mu aktuálna situácia nasta-
vila zrkadlo.

Napriek tomu, že školy 
majú pripravovať žiakov na 
život v budúcnosti, časť uči-
va, ktoré si žiaci osvojujú v 
súlade so štátnym vzdelá-
vacím programom, uviazla 
spolu s modelom vzdelá-
vania v minulosti. Vply-
vom pandémie začal Štátny 
pedagogický ústav (ŠPÚ) s 
úpravou a redukciou obsahu 
vzdelávania na základných 
školách prostredníctvom 
projektu Pilotného overo-
vania upravených Rámco-
vých učebných plánov a 
vzdelávacích štandardov. V 
uvedenom projekte je zapo-
jených dvanásť škôl z celého 
Slovenska (zoznam škôl je 
zverejnený na stránke ŠPÚ), 
medzi ktoré patrí aj ZŠ Jana 
Amosa Komenského v Sere-
di. Úlohou zapojených škôl 
je prehodnotenie školských 
vzdelávacích programov a 

v spolupráci s odborníkmi 
vytvorenie obsahu vzdelá-
vania rozdeleného do troch 
cyklov. K rozdeleniu vzde-
lávania základnej školy do 
troch cyklov (1. cyklus 1.–3. 
ročník, 2. cyklus 4.–5. ročník, 
3. cyklus 6.–9. ročník) sa Slo-
vensko inšpirovalo krajina-
mi, v ktorých žiaci dosahujú 
v medzinárodných mera-
niach vynikajúce výsledky 
a zároveň uvedený model je 
vo všeobecnosti v odbornej 
verejnosti považovaný za je-
den z najefektívnejších.

Následkom pandémie a s 
tým súvisiacich opatrení si 
aj samotní učitelia nepria-
mo uvedomujú nevyhnut-
nosť reformy obsahu vzde-
lávania, napriek tomu je do 
pilotu zapojená iba hŕstka 
slovenských škôl. Dôvodov 
je určite viacero, medzi pri-
oritné v čase dištančného 
vzdelávania však nepochyb-
ne patrí nedostatok času a 
nemalé úsilie, ktoré učitelia 
denno-denne vynakladajú 
na efektívne online vzdelá-
vanie a s tým súvisiace zvlá-
danie práce s informačnými 
technológiami. K ďalším vý-
znamným faktorom patria 
odborné schopnosti a skú-

senosti pedagogických za-
mestnancov, ale aj ochota či 
chuť robiť niečo nad rámec 
bežných pracovných povin-
ností.

Naša škola sa snaží držať 
krok s 21. storočím vo všet-
kých oblastiach, sme otvo-
rení výzvam, ktoré majú 
zmysel a posúvajú vzdeláva-
nie vpred. A preto učitelia na 
pilote od septembra inten-
zívne pracujú, preštudovali 
rôzne materiály, absolvovali 
niekoľko online predná-
šok a v týchto dňoch sme 
zaslali pracovnú verziu vy-
tvorených učebných osnov 
a učebného plánu na posú-
denie do ŠPÚ, zároveň sme 
požiadali odborníkov a sú-
časne priateľov našej školy z 
Národného ústavu certifiko-
vaných meraní vzdelávania 
a Trnavskej univerzity o sta-
novisko k niektorým vypra-
covaným dokumentom.

Pri tvorbe a rozdeľovaní 
učebných osnov i učebného 
plánu sme vychádzali z his-
tórie školy, personálnych a 
prevádzkových možností a 
požiadaviek rodičov:

- Škola bola takmer od za-
čiatku orientovaná na roz-
voj matematiky a prírodo-

vedných predmetov. V tejto 
tradícii hodláme pokračovať 
navýšením počtu hodín vo 
vybraných ročníkoch. Od 
prvého ročníka vyučujeme 
matematiku Hejného me-
tódou, ktorá okrem záujmu 
žiakov o vzdelávanie, rozví-
ja matematické zručnosti, 
soft skills, medzi ktoré pat-
ria napríklad komunikačné 
či argumentačné zručnosti. 
Inovatívna metóda, na kto-
rú učitelia získali certifikát, 
núti žiakov premýšľať, riešiť 
problémy, formulovať názo-
ry, počúvať, robiť kompromi-
sy, spolupracovať v tíme, a to 
všetko s výrazným dopadom 
na vzdelávanie v ostatných 
predmetoch.

- Časovú dotáciu príro-
dovedných predmetov sme 
mohli navýšiť aj vďaka che-
mickému laboratóriu a prí-
rodovednej učebni, ktorá je 
plná rôznych didaktických 
pomôcok na bádanie. V sú-
časnosti škola buduje fyzi-
kálnu učebňu, ktorá bude 
kompletne vybavená nový-
mi pomôckami a prístrojmi.

- V tomto školskom roku 
bola škola úspešná v žiadosti 
o grant na podporu vzdelá-
vania informatiky. Vyučujú-

ce informatiky získali certi-
fikáty na výučbu programo-
vania od 3. ročníka a zároveň 
škola zakúpila programova-
teľné stavebnice, čo sme tak-
tiež pri tvorbe nových doku-
mentov zohľadnili.

- Ako jedna z mála škôl 
máme 3 telocvične, posil-
ňovňu a dostatok exteriéro-
vých športovísk. Uvedomu-
jeme si význam športu pre 
žiakov, a preto si myslíme, 
že posilnenie telesnej vý-
chovy od 1. ročníka je správ-
nou voľbou. Napriek tomu, 
že na škole nemáme bazén, 
vďaka dobrej spolupráci so 
ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, 
máme zakomponovaný v 
učebných osnovách vo vy-
braných ročníkoch aj pla-
vecký výcvik.

- V súčasnosti je nevy-
hnutnosťou praktické 
ovládanie cudzích jazykov, 
napriek tomu nie sme zá-
stancami bilingválneho 
vzdelávania, kde sa všetky 
predmety vyučujú v cudzom 
jazyku. Myslíme si, že v zák-
ladnej škole by mal mať do-
minantné postavenie mate-
rinský jazyk.  Časovú dotá-
ciu hodín anglického jazyka 
sme však posilnili, aj vďaka 

personálnym možnostiam 
školy, takmer vo všetkých 
ročníkoch, počnúc 1. roční-
kom, kde majú žiaci 2 hodiny 
cudzieho jazyka za týždeň. 
Vo vyšších ročníkoch majú 
žiaci možnosť učiť sa okrem 
anglického jazyka aj nemec-
ký alebo ruský jazyk. Vďaka 
odbornej spôsobilosti učite-
ľov a pedagogických zamest-
nancov školy máme možnosť 
využívať rôzne metódy na 
osvojovanie si cudzích ja-
zykov – napríklad CLIL, čo v 
praxi znamená, že s cudzím 
jazykom žiaci pracujú aj na 
iných hodinách podľa jazy-
kovej zdatnosti vyučujúcich 
(napr. na matematike, v prí-
rodovedných predmetoch, vo 
výchovných predmetoch).

Učitelia pri tvorbe nových 
dokumentov odviedli veľký 
kus práce. Podarilo sa nám 
to vďaka ich ochote, úsiliu, 
spolupráci a odborným zna-
lostiam. Sme jedna z mála 
škôl v SR pracujúca na re-
forme obsahu vzdelávania, 
pretože si uvedomujeme 
potrebu zmeny a veríme, že 
vynaložené úsilie bude prí-
nosom pre našich žiakov a 
inšpiráciu pre ostatné školy.

PAULINA KrIVOSUDSKÁ

Sme jedna z mála škôl v SR participujúca na reforme obsahu vzdelávania
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Mesto Sereď na tento rok plá-
nuje niekoľko veľkých rekon-
štrukčných prác na mestských 
komunikáciách a chodníkoch. 
Medzi najvýraznejšie bude 
patriť rekonštrukcia chod-
níka na Cukrovarskej ulici v 
časti od križovatky s Fándlyho 
ulicou po svetelnú križovat-
ku. Povrch bude z betónovej 
dlažby. Z dôvodu bezpečnosti 
bude chodník v časti, kde šik-
mým státím parkujú vozidlá, 
upravený na šírku 2 m a ko-
munikácia sa asfaltobetónom 
pripojí k vozovke.

Rekonštrukciou prejde aj 
vozovka na Parkovej ulici, spo-
jená s vjazdom do tzv. slepej 
uličky. Na tejto ulici budú po 
oboch stranách vybudované aj 
nové chodníky takisto z betó-
novej dlažby. 

Nový povrch dostanú aj 
chodníky na ulici SNP, a to v 
časti od svetelnej križovatky 
(Lidl) vedúci popri námestí, s 
pokračovaním pred prevádz-
kou Mexiko až po Minipres-

so na Kúpeľnom námestí. A 
na opačnej strane vozovky to 
bude rekonštrukcia chodníka 
od Altisu až k bistru Rambus. 
Všetky budú mať povrch z be-
tónovej dlažby.

Ďalší nový chodník, takisto 
z dlažby, bude vybudovaný na 
križovatke ulíc A. Hlinku – Če-
penská a na ulici M.R. Štefá-
nika (od odbočky na Kostolnú 
ulicu smerom doľava).

Ani mestský park samosprá-
va vo svojich plánoch nevyne-
chala. Nový povrch dostanú 
výrazne poškodené chodníky 
vedúce pred kaštieľom a v stre-
de parku. Povrch bude asfalto-
vý, no zdôrazňujeme, že v tom-
to prípade sa mesto musí držať 
takého materiálu, aký povolí 
Pamiatkový úrad v Trnave.

Nový chodník s asfaltovým 
povrchom bude vybudovaný aj 
na ulici Trnavská, a to od cin-
torína po I.D.C. Holding, a.s.

Vyššie spomínané investič-
né zámery mesta boli schvá-
lené 10. 12. 2020 prijatím roz-

počtu mesta na rok 2021 podľa 
uznesenia č.279/2020. Na re-
konštrukčné práce sú momen-
tálne vyhlásené verejné obsta-
rávania na dodávateľa prác. 

Zástupca primátora vysvet-
lil, prečo sa v investičných 
zámeroch mesta na rok 2021 
objavili rekonštrukcie chod-
níkov v takomto pomerne 
veľkom rozsahu: „Plánovanie 
je spojenie stratégií postup-
ného skvalitňovania povrchov 
komunikácií a finančných 
možnosti mesta potvrdené pri 
schvaľovaní rozpočtu poslan-
cami. Uvediem príklady. Vlani 
sme rekonštruovali ulice Váž-
ska a Kuzmányiho a chodníky, 
kde boli kladené sieťové káble. 
Nie je múdre najprv rekon-
štruovať chodník a po roku či 
dvoch ho rezať, vkladať do pod-
zemia sieťové káble a znovu 
robiť nový povrch. Takto na-
príklad čakáme na položenie 
elektrických sietí do zeme na 
Pekárskej ulici. To je stratégia 
a finančná logika. Dobrým prí-

kladom postupnosti sú chod-
níky vo veľkom parku. V jed-
nom roku bol rekonštruovaný 
chodník od vrátnice k zadnej 
bráne, v ďalšom chodník od 
vrátnice k podchodu, potom 
chodník od vrátnice okolo det-
ského ihriska k ceste vedúcej 
k amfiteátru. V tomto roku to 
budú chodníky spájajúce dva 
ostatné menované.

Pri schvaľovaní investícií 
na tento rok sa poslanci zhodli 
na potrebe rekonštrukcie vo-
zovky Parkovej ulice a úpra-
ve chodníka na Cukrovarskej 
ulici s asfaltovým povrchom 
a úprave deviatich chodníkov 
na šiestich uliciach s povr-
chom zo zámkovej dlažby.“

Pre informáciu ešte dodáva-
me, že mesto bude počas roka 
ďalej uskutočňovať aj bežné 
opravy vozoviek a chodní-
kov, ktoré vykonáva na zákla-
de podpísanej zmluvy firma 
Lukystav, s.r.o. Dolná Streda. 
Pôjde napríklad o opravu par-
koviska a zriadenie bezbarié-

rového priechodu pre chodcov 
na Šintavskej ulici, oprava 
prepadu parkoviska na ulici 
Spádová a A. Hlinku, odvod-
nenie na ulici Rovná, oprava 
chodníka na Jesenského ulici 
a ďalšie. V neposlednom rade 
budú opäť realizované spätné 
úpravy chodníkov po rozko-
pávkach, ktoré v meste vzni-
kajú pri pokládke optických 
káblov alebo po vykonaných 
prácach plynárov. Nový po-
vrch týmto spôsobom (so spo-
luúčasťou mesta) dostane na-
príklad chodník na Pekárskej 
ulici, kde Západloslovenská 
distribučná, a.s., uskutoční 
pokládku zemného káblového 
vedenia.

Stav chodníkov je občanmi 
vždy citlivo vnímaný a často 
sú terčom kritiky. Zástupca 
primátora povedal, či sú pre 
neho osobne takéto kritické 
postrehy motivujúce: „Určite 
áno. Lebo nik nie je bezchybný 
a nie všetky vykonané opravy 
mali vždy želateľný výsledok. 

Príkladom je príjazd zo zám-
kovej dlažby na parkovacie 
miesta pred OD Jednota. Vie-
me, že kým tam nebude prí-
jazdový pás z cestného betónu 
(tak ako ho urobila spoločnosť 
Lidl na svojom parkovisku), 
bude tá dlažba sadať každý 
rok. Tento rok dostali prednosť 
chodníky. Zmienená potreba 
opravy príjazdu bude prehod-
nocovaná pri investíciách na 
rok 2022. Tých nepekných, 
popraskaných, zvetraných a 
ťažšie schodných či zjazdných 
povrchov sú desiatky. Veľmi 
kritické dokážeme opraviť v 
rámci údržby. Ale aj tu máme 
finančný strop určený rozpoč-
tom. Príklad – dve poklesnuté 
časti vozovky na Topoľovej uli-
ci opravené v minulom roku. 
Náš postup je prísne regulo-
vaný rozpočtom a zákonom. 
Preto na fotografiu popraska-
ného asfaltu či rozmrveného 
betónu okamžite reagovať ne-
môžeme.“

  IVetA tÓtHOVÁ

Plánované rekonštrukčné práce miestnych komunikácií a chodníkov

Galantské osvetové stredisko 
a Trnavský samosprávny kraj 
vyhlasujú výtvarnú, fotogra-
fickú a literárnu súťaž pre 
deti a mládež s environmen-
tálnym zameraním realizova-
nú pri príležitosti 51. výročia 
celosvetovej kampane Deň 
Zeme 2021.

Cieľom súťaže je podnietiť 
deti a mládež k výtvarnému, 
fotografickému a literárne-
mu prejavu, podporiť u žiakov 
rozvoj kreativity a fantázie 

so zameraním na ochranu 
prírody, environmentalistiku 
a celosvetovú kampaň „Deň 
Zeme.“
kategórie:
1. kategória – žiaci ZŠ, ŠZŠ do 
10 rokov
2. kategória – žiaci ZŠ, ŠZŠ a 1.-
4. ročníka osemročných gym-
názií nad 10 rokov
Súťažné podmienky
Každý súťažiaci sa môže zapo-
jiť do viacerých častí súťaže.

A) Výtvarná časť súťaže
Technika výtvarných prác: 
ľubovoľná
Počet prác od jedného autora: 
max. 3 výtvarné práce
Výtvarné práce je potrebné 
jednotlivo odfotiť alebo oske-
novať a poslať elektronickou 
poštou.
Veľkosť jedného zasielaného 
obrázku: do 2 MB
B) Fotografická časť súťaže:
Formát fotografie: jpg – nafo-
tené fotoaparátom alebo mo-

bilným telefónom
Veľkosť jednej fotografie: do 
2 MB
Počet prác od jedného autora: 
max. 3 fotografie
C) Literárna časť súťaže:
Forma: poézia, próza (žáner 
nerozhoduje)
Rozsah: max. 1 strana formá-
tu A4
Počet prác od jedného autora: 
max. 3 literárne práce
 
Súťažné práce vo všetkých 

častiach súťaže sa zasielajú 
výlučne v elektronickej for-
me.
Svoje diela označte menom, 
názvom a pošlite ich spolu s 
vyplnenou prihláškou na e-
-mail: osveta_galanta@zupa-
-tt.sk (do predmetu emailu 
napíšte názov súťaže Krásy 
našej prírody).
Uzávierka súťaže: 14. máj 2021
Vyhodnotenie súťaže: máj 
2021
Informácie: tel. č.: 0902 904 

201, 0902 904 202
Odborná porota na zákla-

de uváženia vyberie a ocení 
najlepšie práce. Okrem nich 
vyberie aj ďalšie práce, ktoré 
budú zaradené na virtuálnu 
výstavnú prehliadku, ktorá 
bude prístupná na webovej 
stránke GOS.

Odborná porota bude 
3-členná a bude menovaná 
riaditeľkou Galantského osve-
tového strediska.

IVetA tÓtHOVÁ

Obdobie Veľkej noci je naj-
významnejším sviatkom 
roku. Epidemiologická situ-
ácia na Slovensku nám však 
nedovolila tohtoročné Veľko-
nočné sviatky osláviť tak, ako 
sme boli zvyknutí. Chýbala 
klasická šibačka či návštevy 
príbuzných a známych.

Klienti Domova dôchodcov 
a domova sociálnych služieb 
tiež museli zostať za bránami 
zariadenia. Preto sa im Veľko-
nočný pondelok rozhodli sprí-

jemniť MASKOTI zo Serede. 
Nápad zorganizovať toto milé 
podujatie prišiel zo strany 
Petra Urbánka, Klaudie Fen-
clovej Vančovej a Zuzany Ja-
vorovej. Cieľom bolo priniesť 
do domova radosť a úsmev 
na tvári. Klienti v bezpečí za-
riadenia pozorovali postavič-
ky, ktoré im vonku zamávali 
a zatancovali. K podujatiu sa 
srdečne pripojilo aj mesto Se-
reď. Primátor Martin Tomčá-
nyi a vedúca organizačného 

oddelenia Silvia Adamčíková 
odovzdali všetkým veľkonoč-
né balíky. Riaditeľka DD a DSS 
Milada Floriánová touto ces-
tou ďakuje všetkým za skvelý 
nápad a spríjemnenie svia-
točného dňa. 

Po krátkom programe sa 
všetci presunuli aj do zaria-
denia pre seniorov Astoria 
v Hornom Čepeni. Ani tu 
nechýbalo vystúpenie masko-
tov zakončené darovaním veľ-
konočných balíkov. Maskoti 

na svojich potulkách nevyne-
chali ani Zariadenie opatro-
vateľskej služby v Šintave. Or-
ganizátori sa na záver zhodli 
v jednom: „Tá radosť, smiech 
a nadšenie stálo za to. Všetci 
boli úžasní a radi prijmeme 
pozvanie aj nabudúce.“

Podľa pôvodného plánu 
malo byť podobné poduja-
tie zorganizované aj pre deti. 
Konkrétne malo ísť o hľada-
nie vajíčok v parku, fotenie s 
maskotmi či tanec na veselé 

detské pesničky. Samozrejme 
všetko za dodržiavania prís-
nych hygienických opatrení. 
RÚVZ v Galante napriek sna-
he Petra Urbánka a primátora 
Martina Tomčányiho nevydal 
súhlasné stanovisko na zorga-
nizovanie hromadného podu-
jatia, a tak sa plány nepodarilo 
uskutočniť. No organizátori 
sa nevzdávajú a pokiaľ to si-
tuácia dovolí, určite pre deti 
vymyslia náhradný program.

IVetA tÓtHOVÁ

Súťaž pre deti a mládež „Krásy našej prírody“

Netradičná Veľká noc s maskotmi

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi
Ulica M. R. Štefánika 8

OtVÁRACIE HODINY: MÁj - SEPtEMBER: 
Ut–So, 10°° - 18°° h, INFO: 

telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

Program na mesiac MÁj 2021
StÁLE EXPOZÍCIE:

PREHIStÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU
HRAD ŠINtAVA

OBRÁZKY ODVIAtE ČASOM, VÝStAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RAStISLAVA 
PEtROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEj PIVNICI
VÝStAVA tEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEjNEj ZÁHRADE S PILIEROM StREDOVEKÉHO KOStOLA
 A S KAMENNÝMI FRAGMENtMI Z HOtELOV LICHtNER A FRIŠtACZKÝ   

EXPONÁt MESIACA:

 Drevená debna z továrne „Franck“ v Seredi 
Štvorhranná drevená debna s firemnou značkou „Franck“ s obrázkom mlynčeka 

pôvodne slúžila na prevoz produktov z továrne na kávoviny v Seredi v rokoch 1921 – 1948
 Exponát do zbierok mestského múzea daroval juraj Pekarovič z Galanty

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝStAVY: 
tIK - tAK 

Výstava hodiniek z obdobia 19. a 20. storočia zo súkromnej zbierky Branislava Kružlíka
 14. 5. – 14. 6. 2021

-------
DOtYKY S UMENÍM 

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

  21. 5. 2021 - 18. 6. 2021
Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy: 21. 5. 2020 o 17.00 hod.

PODUjAtIA:
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ  15. 5. 2021

Prezentácia expozícií múzea s odborným výkladom od 10.00 – 21.00 h.
Stretnutie s hosťom, zberateľom hodiniek Branislavom Kružlíkom  14.00 – 21.00 h. 

----------
Pripravujeme v júni Víkend otvorených parkov a záhrad v Múzejnej záhrade 5. – 6. 6. 2021, výstavu 

SEREDSKÁ FAREBNÁ PALEtA 2021, od 25. 6. 2021
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V rozhovore s Jánom Himpá-
nom o zimnej údržbe ste sa 
dozvedeli o peripetiách s od-
hŕňaním snehu v meste. Dnes 
vám Seredské novinky priná-
šajú druhý rozhovor, z ktorého 
sa dozviete napríklad to, prečo 
sú májové sídliská najzelenšie, 
koľko času treba na vyčistenie 
mesta a ako na jar voňajú se-
redskí kosci.

Pri akých prácach možno 
aktuálne vidieť vašich 
zamestnancov?

Viditeľní sú len tí, ktorí pra-
cujú v uliciach mesta. Obkopá-
vajú kríky a mulčujú pod nimi. 
V súčasnosti skončili svoje 
práce na ulici M. R. Štefánika, 
pokračovať budú na Cukro-
varskej, Fándlyho a všade tam, 
kde rastú živé ploty. V meste 
stretnete aj naše pracovníčky, 
ktoré okopávajú, čistia záhony 
a polievajú kvety. Po odkvit-
nutí ich vyberú z pôdy a na-
miesto nich vysadia letničky, 
aby bolo mesto farebné na jar 
i v lete. Jedna skupina pracov-
níkov upravuje živé ploty ore-
závaním a upravujú záhony 
po zime. Ďalší pracovníci den-
ne čistia mesto od odpadkov, 
polievajú či vyvážajú zelený 
odpad od rodinných domov. 
Občania si môžu najviac všim-
núť našich koscov na traktor-
čekoch.

Niekedy vyzerajú mestské 
plochy zarastene a občania 
to vnímajú. Prečo nestíhate 
kosiť?

Jarné kosenie je kapitola 
sama o sebe. Problém kosenia 
sa netýka iba Serede. Z kapa-
citných dôvodov nie je možné 
stihnúť pokosiť celé mesto na-
raz. Vždy na jar je tráva sýtejšia 
a rastie trikrát rýchlejšie. Ne-
hovoriac o tom, keď výdatnej-
šie zaprší. Ak neprší, rastie z 
rannej rosy.

Ako často sa teda kosí?
Z jari realizujeme prvú, 

druhú a tretiu kosbu, pričom 
každá nám trvá presne mesiac. 
V priebehu mesiaca sme teda 
schopní pokosiť celé mesto, 
vrátane plôch pred rodinnými 
domami. Ak nestíhame, začí-
name kosiť skoro ráno a na-
tiahneme si pracovnú dobu aj 
do neskorého poobedia. Naši 
zamestnanci tak sedia na trak-
torčekoch–kosačkách aj tri 
mesiace nepretržite osem až 
desať hodín denne. Fyzicky ná-
ročné to majú aj chlapi s vyží-
načkami, ktorí obkášajú okolo 
stromov, kríkov a krajnice.

Aké sťažnosti dostávate?
„Pán Himpán, kedy budete 

kosiť naše sídlisko? Máme tu 
trávu po kolená.“ Odpoviem, 
že pred dvoma týždňami sme 
u vás kosili. Momentálne ne-
máme také možnosti, aby sme 
kosili častejšie. Ak by sme ich 
mali, radi to urobíme.

Niekedy sa však ľudia mý-
lia. Niektoré byliny, ako na-
príklad ďatelina či nezábudka, 
predbehnú v raste trávy a už 
týždeň po našom kosení trčia. 
Netvoria súvislý povrch, skôr 
ostrovčeky bylín. Tie sa mi-
mochodom stávajú v dnešnej 
dobe vítané.

Hukot kosačiek vyrušuje 
ľudí na sídliskách. Čo sa s 
tým dá robiť?

Na koscov sa sťažujú niekto-
rí obyvatelia. Dokonca na nich 
vykrikujú z okien, či nemajú čo 
robiť takto skoro ráno, vraj ich 
budíme. Stalo sa, že z činžiaku 
obliali kosca alebo strieľali po 
ňom vzduchovkou. Vžite sa te-
raz do kože toho zamestnanca, 
ktorý len vykonáva svoju prá-
cu pre mesto.

Akú techniku používate?
Máme tri kusy traktorových 

kosačiek. Ten najnovší sme do-
kupovali minulý rok za 16-tisíc 
eur. Kosí aj mulčuje zároveň. V 
zime, s inými nástavcami, na-

vyše odhŕňa sneh a sype soľ. 
Využívame aj sedem struno-
vých vyžínačiek. K dispozícii 
máme taktiež stroj zametač 
chodníkov a okrajov ciest, plo-
tostrih, záhradnícke nožnice, 
krompáče, motyky, rýle, vozíky 
a v neposlednom rade vlastné 
ruky. 

Čo ešte zabezpečuje vaše 
oddelenie?

Každý pondelok od jari až 
do jesene zbierame bioodpad, 
čierne vrecia. V utorok a v stre-
du zbierame konáre, niekedy 
aj vo štvrtok hlavne z jari a na 
jeseň, keď sa najviac orezávajú 
stromy a kríky. V piatok dočis-
ťujeme ohrádky okolo všet-
kých kontajnerových stojísk 
v meste. Okrem toho dvakrát 
ročne zabezpečujeme zvoz ob-
jemných odpadov a elektrood-
padov spred rodinných domov 
a taktiež veľkokapacitné kon-
tajnery pred činžiaky. Samo-
zrejme v prípade, ak o ne ob-
čania prejavia záujem. Zabez-
pečujeme aj výsadbu stromov, 
kopeme jamy, sadíme, viažeme 
ku kolom a polievame.

Aké komplikácie sa vám 
stávajú?

Žiaľ, nie vždy sa nám podarí 
splniť všetko tak, ako si pred-
stavujeme. Stáva sa, že naša 
činnosť je narušená počasím, 
poruchou techniky a v nepo-
slednom rade aj zdravotným 
stavom. Niekedy sa darí viac 
inokedy menej, robíme s ľuďmi 
a technikou.

V uliciach mesta sa dá 
potknúť o masívne betónové 
kvetináče. Niektoré sú 
vysadené, iné celkom špatia 
ulice. Čo s nimi?

Pochádzajú ešte z obdobia 
pred rokom ‘89. Všetky sme 
skúšali veľakrát zazelenať. Vy-
sadili sme do nich kvety, kríč-
ky, mnohé krášlia priestor. Žiaľ, 
v niektorých lokalitách nášho 
mesta nikdy nemali dlhý život 
a zničili ich vandali, alebo si 
ich niekto také vysadené pri-
vlastnil. Z niektorých zmizli 
čerstvo vysadené kvety a vy-
zerajú ako smetné koše. Pre 
pracovnú zaneprázdnenosť 
osobne túto agendu nestíham 
riešiť. Páči sa mi napríklad pro-
jekt Adoptuj si svoj kvetináč v 
meste. Držím palce tým, ktorí 
sa na toto dajú.

Prežije vysadená nová zeleň 
v meste?

Vážne bojujeme so suchom. 
Vnímame, že trvá z roka na rok 
dlhšie a je intenzívnejšie. Preto 
polievame našou polievacou 
technikou už od jari, niekedy 
aj denne. Je možné, že Seredča-
nia uvidia našich pracovníkov 
v teréne aj o piatej či šiestej 
hodiny rannej. Prevažne je to 
v čase letných horúčav. Podľa 
potreby aj v sobotu a v nedeľu.

Občania upozorňujú na zne-
čistené verejné priestranstvá. 
Ako sa o ne staráte?

Áno, naše mesto je v 
niektorých častiach 
znečistené. Čistíme ho 
každý deň. kto však ten 
neporiadok spôsobuje?

Máme dvoch zamestnancov 
na vyčistenie všetkých smet-
ných košov v meste. Postupujú 
podľa stanovenej trasy. Najprv 
čistia centrum mesta, potom 
priľahlé lokality. Okolie smet-
ných košov, ktoré je okom vi-
diteľné, ručne dočisťujú. Ďalší 
zamestnanec jazdí modrým 

autíčkom po okrajových čas-
tiach mesta aj sídliskách a vy-
sýpa odpadkové koše.

Chodili nám vypomáhať aj 
ľudia evidovaní na úrade prá-
ce, verejnoprospešní pracov-
níci. Títo zamestnanci nám 
vedia pomôcť s vyčistením 
kompletne celého mesta. Ruč-
ne čistia sídliská, ulice, všetky 
priestranstvá a zákutia mesta. 
Toto zvládnu za osem dní a na 
meste to je vtedy vidieť. Od no-
vembra minulého roka však 
kvôli pandémii nemôžeme vy-
užívať ich pracovnú silu. 

Na Veľkonočný pondelok 
sa vzniesla vlna kritiky na 
znečistený priestor v centre 
mesta. Ako to bolo?

Hneď v utorok ráno sme 
všetko odpratali. Pre dopl-
nenie obrazu o tejto situácii 
vysvetlím, že v týždni pred 
Veľkou nocou som nechal vy-
čistiť celé mesto. Od pondelka 
upratovali aj ženy, ktoré mali 
okopávať a pripravovať záho-
ny, pomáhali čistiť chodníky a 
sídliská. Vo štvrtok bolo mesto 
čisté. A v pondelok zistíte, že sú 
sťažnosti na neporiadok a špi-
nu. Kde sa stala chyba? Pýtam 
sa aj ja. Z praxe poviem, že sú 
aj takí, ktorým nevadí, že pred 
ním ide náš zamestnanec, kto-
rý vyčistí kôš a jeho okolie a 
vzápätí za ním už tento občan 
odhodí papierik do trávy alebo 
plastovú fľašu. Som však veľmi 
rád, že stále prevyšuje počet 
tých občanov, ktorým záleží na 
čistote nášho mesta.

Aké máte najnepríjemnejšie 
skúsenosti z praxe?

Napríklad, dali sme vyrobiť 
nové vložky do smetných ko-
šov, keďže nám postupom času 

viaceré zmizli. Vložka z koša 
pri Slovenskej sporiteľni cez 
Veľkú noc zmizla a obsah koša 
nás počkal v tráve. Toto je fakt 
demotivujúce.

 
ktoré sú najšpinavejšie 
lokality mesta?

Najhoršie je okolie auto-
busovej stanice a jej priľahlý 
chodník. Okolie nákupných 
centier a ich priľahlé ulice sú 
plné igelitových tašiek, ruka-
víc či pokladničných bločkov.

Kontaktujú sa na vás aj dob-
rovoľníci? Ich prácu v meste aj 
v jeho okolí vidno čoraz častej-
šie.

Nie, ale ak ma oslovia, viem 
im dať vybavenie. Odvezieme 
odpad z miesta, ktoré nám na-
hlásia. Ja som vďačný týmto 
ľuďom. Všetko sa dá operatív-
ne vyriešiť.

Za každý dobrý námet som 
rád, musí sa však ku mne do-
stať. Za každú radu, povzbudi-
vé slová a aj dobre mienenú 
kritiku ďakujem. Priznám sa, 
čítam, čo sa v lokálnych médi-
ách píše. Čo je dobre smerova-
né, beriem si ponaučenie. Ale 
pokiaľ niekto píše nezmysly a 
vôbec sa vopred neinformuje, 
ako sa veci majú, nezavolá mi, 
problém nenahlási alebo ne-
konzultuje, takéto vyjadrenia 
nevnímam ako konštruktív-
nu kritiku. Telefónne číslo na 
mňa je zverejnené na webe 
mesta a ak sa na mňa niekto 
obráti s konkrétnym problé-
mom, snažím sa mu vyjsť v 
ústrety, alebo aspoň poskyt-
nem informáciu.

Máte nejaký odkaz pre 
obyvateľov nášho mesta?

Áno. Prosím o trpezlivosť. 
Predovšetkým pri kosení. Ro-
bíme, čo je v našich silách. V 
máji bude tráva rásť najrých-
lejšie, nespomalíme ju. Na-
šťastie, zatiaľ prírodu nikto 
nedokáže zastaviť. Aj ovčia 
bryndza je najlepšia májová. 
Prečo? Lebo májová lúka je 
najsilnejšia, byliny sú v naj-
väčšej sile a ovce z nej majú 
najkvalitnejšie mlieko.

A ešte čosi. Nechcite vidieť 
a cítiť našich chlapov po prvej 
jarnej kosbe, najmä po poko-
sení na seredských sídliskách. 
Tú trávu nonstop znečisťujú 
nezodpovední majitelia psov, 
keď nezbierajú exkrementy po 
svojich miláčikoch.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Pán Himpán, kedy budete kosiť naše sídlisko?

TP213061066

 

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

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

Široký sortiment
letničiek
Široký sortiment
letničiek
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Chcete u nás inzerovať? 
e-mail: inzercia.nitra@petitpress.sk

tel.: 0918 806 549, 037 / 
692 40 11, 037 / 655 11 55

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

Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu firmy 
KVATROFIN s. r. o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom vlasovej 
kúry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s. r. o., ul. Lichardo-
va 10, 909 01 Skalica, 034/664 74 35, www.vlasovakura.sk

PROBLÉMY S VLASMI

Prednedávnom sme priniesli 
rozhovor s vedením tejto firmy 
o problematike vypadávania vla-
sov a o výrobkoch SALON TEX-
TURES, ktoré táto firma veľmi 
úspešne uviedla na tuzemský trh. 
Dozvedeli sme sa o prípravkoch, 
ktoré vyvinuli podľa najnovšej 
technológie špičkoví odborníci z 
USA. Kompletná vlasová kúra sa 
skladá z terapeutického vlasového 

šampóna za 23 € a kondicionéra 
za 16 €. Podľa obrovského ohlasu 
spokojných zákazníkov sa konečne 
osvedčil preparát, ktorý skutočne 
zastaví padanie vlasov a obnoví ich 
nový rast. Zároveň nás zástupcovia 
firmy ubezpečili, že tieto príprav-
ky je možné získať nielen v mieste 
firmy, ale veľmi rýchlo vybavujú 
písomné aj telefonické objednávky, 
a to zaslaním tovaru na dobierku.

echo.sme.sk
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