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Teqballový turnaj na Námestí slobody
Teqball je loptová športová 
hra, ktorá sa hrá na zaoble-
nom stole a kombinuje prv-
ky futbalu i stolného tenisu. 
Môže sa hrať ako dvojhra ale-
bo štvorhra. Teqball vymysleli 
v roku 2012 v Maďarsku traja 
futbaloví nadšenci. Prepad-
li mu hviezdy celosvetového 
formátu, ale aj viacerí sloven-
skí futbaloví reprezentanti. 
Teqball je najrýchlejšie roz-
víjajúca sa hra na svete. V so-
botu 29. mája bol tento šport 
predstavený aj seredskej ve-
rejnosti.

Prezident Teqballovej fede-
rácie Slovenska Artúr Beneš 
uviedol: „Po niekoľkomesač-
nej pandemickej prestávke 
sme sa rozhodli túto hru do-
stať viac do povedomia ľudí. 
Preto sme so spoločnosťou 
Niké spustili teqball tour, v 
rámci ktorého chceme navští-
viť niektoré mestá na Sloven-
sku a umožniť záujemcom vy-
skúšať si tento šport. Ako prvé 
miesto, kde sme sériu otvore-
ných turnajov zorganizovali, 
bola Sereď.“  Princíp hry je 
loptu vrátiť na súperovu stra-

nu stola tak, aby sa hráč lopty 
dotkol najviac trikrát. Hráči 
sa nesmú dotknúť stola a lop-
ta sa nemôže dotknúť tej istej 
časti tela. V rámci hry môže 
hráč vrátiť loptu takou istou 
časťou tela iba dvakrát za se-
bou.

Turnaj bol organizovaný v 
spolupráci s mestom Sereď. 
Súťaž odštartoval viceprimá-
tor Ľubomír Veselický, kto-
rý sa v úvodnom príhovore 
vyjadril: „Som presvedčený, 
že si tento šport medzi vami 
mladými nájde mnoho priaz-
nivcov. Podľa najnovších in-
formácií bude teqball oficiál-

ne uznaný a v roku 2028 bude 
olympijským športom. Keď 
pri teqballe zotrváte verím, že 
sa niektorí z vás olympiády aj 
zúčastníte. Budem vám držať 
palce!“ Hráčov prišli povzbu-
diť aj Silvia Kováčová a Eva 
Kavoňová z Oddelenia škol-
stva, rodiny, kultúry a športu 
na MsÚ. 

Do turnaja sa zapojilo 16 
hráčov, a to nielen zo Serede, 
ale aj okolia. Boli to profesi-
onálni hráči aj amatéri. „Ja 
hrám klasický futbal a keďže 
mám rád netradičné športy, 
rozhodol som sa vyskúšať aj 
teqball. Musím skonštatovať, 

že sa mi táto hra zapáčila a 
určite sa jej budem venovať 
aj ďalej,“ povedal súťažiaci 
Gergely Karácsony. Ďalší z 
hráčov Adrián Szabó nám po-
vedal: „Hoci tento šport nie je 
na Slovensku veľmi rozšíre-
ný, podľa mňa má veľký po-
tenciál. Nehrám ho dlho, ale 
veľmi ma zaujal. Mňa osobne 
baví aj organizovanie podu-
jatí, takže sa môžem realizo-
vať počas turnajov aj v tomto 
smere.“

Turnaj skončil s nasledujú-
cim výsledkom:
1. miesto: Martin Gál
2. miesto: Róbert Stareček
3. miesto: Tibor Šárkaň.

Niké Teqball Tour počas  
víkendov v období od konca 
mája do decembra precestuje 
celé Slovensko. Spolu so sé-
riou turnajov Slovakia Chal-
lenger Series a International 
Challenger Series je Tour záro-
veň jednou z možností, ako sa 
kvalifikovať na decembrové 
teqballové majstrovstvá sveta.

IVETA TÓTHOVÁ

Toto leto je v znamení nových 
detských ihrísk a športovísk

Dve nové ihriská na Cukrovarskej a Fándlyho ulici
Na Mlynárskej ulici, v Hornom Čepeni a veľkom parku nové prvky

Na ulici D. Štúra nové detské ihrisko
Pôvodné workoutové ihrisko rozšírené o ďalšie komponenty

Podrobnejšie informácie sa dozviete na stranách 8 a 9

16. 7. 2021 o 20.00 h, Mestský amfiteáter, Sereď
Cena vstupenky predpredaj 21 €, pri vstupe 25,- €.
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Spoločnosť Amazon vyznamenáva 
hrdinu bezpečnosti na Slovensku

Župan Jozef Viskupič podporil športový 
deň v Centre pre deti a rodiny v Seredi

Pokiaľ ide o zdravie a bezpeč-
nosť v spoločnosti Amazon, 
misia je jednoduchá - byť 
najbezpečnejšou spoločnos-
ťou na Zemi. Aby to Amazon 
dosiahol, spolieha sa na silný, 
skúsený a rastúci tím bez-
pečnosti, ktorý v súčasnosti 
pozostáva z viac ako 6 200 
odborníkov na bezpečnosť a 
ochranu zdravia na pracovis-
ku. Amazon je tiež závislý od 
stoviek tisíc zamestnancov, 
ktorí pomáhajú predchádzať 
bezpečnostným rizikám. Fir-
ma počúva a koná na základe 
ich spätnej väzby, ktorá po-
máha neustále zlepšovať fi-
remné pracovisko. Siahajú od 
praktických po inšpiratívne - 
od návrhov vylepšeného zna-
čenia na našej podlahe, po ve-
denie nových bezpečnostných 
výcvikových programov, až 
po proaktívne vyvíjanie bez-
pečnostných ilustrácií, ktoré 
môžu byť vystavené na našich 
pracoviskách.

Na Slovensku je jedným z 
hrdinov bezpečnosti Matej 

Chudý. Dokázal napriek únave 
promptne zareagovať vtedy, 
keď to bolo najviac potrebné 
a  po nehode autobusu, ktorý 
ho viezol z  práce, okamžite 
a  nezištne pomohol jeho vo-
dičovi zakliesnenému pod vo-
lantom. 

Písal sa 14. január 2021 a 
bolo približne päť hodín ráno. 
Matej cestoval aj so svojimi 
kolegami domov z  nočnej 
zmeny. Nakoľko ale  cestu po-
krýval sneh a ľad, autobus do-
stal šmyk. Po kontakte s oproti 
stojacim kamiónom zostal vo-
dič autobusu zakliesnený pod 
volantom. Matej nezaváhal 
ani na chvíľu a okamžite išiel 
šoféra vyslobodiť. Pomohol 
si provizórnou pákou a rúrou 
zospodu uvoľnil sedadlo vodi-
ča, čím mu umožnil dostať sa 
spod palubnej dosky.   

Matej Chudý je jedným z 
mnohých bezpečnostných 
hrdinov v Amazone. Keď ide 
o bezpečnosť, firemným cie-
ľom je počúvať všetkých za-
mestnancov. Darí sa to vďaka 

filozofii otvorených dverí, 
ktorú Amazon považuje za 
konštruktívnu, pretože po-
vzbudzuje zamestnancov, aby 
prinášali návrhy, či hovorili 
o obavách týkajúcich sa bez-
pečnosti a poskytovali spätnú 
väzbu priamo manažérom a 
vedúcim pracovníkom. Len 
v roku 2020 Amazon mesač-
ne  spolupracoval s viac ako 1 
miliónom zamestnancov na 
4 000 prevádzkach po celom 
svete a ich spätná väzba po-
mohla podniknúť konkrétne 

kroky na riešenie viacerých 
problémov.

,,Sme hrdí na úsilie, ktoré 
Matej Chudý a všetci naši za-
mestnanci každý deň vyvíjajú 
na zaistenie bezpečnosti svo-
jich kolegov,“ uviedla Alena 
Kulikovová, manažérka bez-
pečnosti a ochrany zdravia. 
,,Ďakujeme všetkým zamest-
nancom, že dávajú bezpečnosť 
na prvé miesto a že si na svo-
jom pracovisku všímajú riziká, 
ktoré sa následne promptne 
riešia podľa závažnosti.“

Bezpečnosť je neoddeli-
teľnou súčasťou všetkého, 
čo Amazon robí - každý deň, 
v každej prevádzke, v každej 
krajine. Každé stretnutie za-
čína bezpečnostným tipom, 
každé pracovisko je pravidelne 
kontrolované a každého za-
mestnanca Amazon vzdeláva 
a povzbudzuje, aby pri svojej 
každodennej práci zohľadňo-
val svoje vlastné zdravie a bez-
pečnosť a zdravie a bezpečnosť 
svojich blízkych. Bezpečnosť 
je hlboko zakorenená v kaž-

dom aspekte firemnej kultú-
ry a  Amazon si váži nápady a 
inovácie od Mateja Chudého a 
všetkých hrdinov bezpečnosti 
v Amazone, ktorí pomáhajú 
viesť k tomu, aby bol Amazon 
najbezpečnejšou spoločnosťou 
na Zemi.

O spoločnosti Amazon:
• Amazon je lídrom v oblasti 
technológií a inovácií. Pre-
vádzkuje najväčšiu e-com-
merce platformu, ktorá umož-
ňuje podnikateľom predávať 
svoj tovar do celého sveta. 
• Činnosť Amazonu stojí na 
štyroch základných pilieroch: 
orientuje sa na zákazníkov, 
nie na konkurenciu, investu-
je do rozvoja technologických 
inovácií, plánuje v dlhodobom 
horizonte a zameriava sa na 
funkčnú a prevádzkovú doko-
nalosť. 
• Amazon sa snaží byť: spoloč-
nosťou, ktorá je najviac na sve-
te zameraná na zákazníka; je 
najlepším zamestnávateľom 
na svete a najbezpečnejším 

pracovným miestom na Zemi.
• Medzi globálne využívané 
produkty a  služby, ktorých 
priekopníkov bol Amazon 
patrí Amazon Prime, Amazon 
Music, Fulfillment by Amazon, 
AWS, čítačky Kindle, telefón a 
tablety Fire, Fire TV alebo Ama-
zon Echo, Career Choice, Just 
Walk Out technology, Ama-
zon Studios a Climate Pledge. 
Amazon je tiež priekopníkom 
recenzií od zákazníkov, per-
sonalizovaných odporúčaní a 
funkcie 1-Click shopping.
• Projektom Kindlotéka pod-
poruje Amazon záujem o číta-
nie kníh naprieč generáciami. 
Tlačené knihy ako aj elektro-
nické čítačky Kindle umiest-
ňuje do škôl, detských domo-
vov i verejných knižníc. 
• Spoločnosť Amazon zamest-
náva na Slovensku viac ako 
3 000 zamestnancov na plný 
úväzok. 

Novinky zo sveta Amazonu 
nájdete na sociálnych sieťach 
Twitter, Instagram a na press 
portáli spoločnosti.

Centrum pre deti a rodiny v 
Seredi každý rok organizuje 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí celodenné špor-
tové podujatie. Pre väčšie deti 
boli na piatok 4. júna pripra-
vené rôzne disciplíny ako hod 
na kôš, streľba zo vzduchovky, 
hod šípkami či stolný tenis. 
Pre menšie deti to boli pohy-
bové aktivity prispôsobené 
ich veku. Na pozvanie riadite-
ľa centra Jána Jankulára prišli 
deti povzbudiť predseda TTSK 
Jozef Viskupič, primátor mes-
ta Sereď Martin Tomčányi, 
starosta obce Dolná Streda Ľu-
boš Šúry a náčelník Mestskej 
polície v Seredi Ladislav Fabo.

Prítomní hostia si na úvod 
prezreli priestory centra a 
oboznámili sa s jeho cho-
dom. Následne sa presunuli 
do vonkajšieho areálu, aby 
odovzdali deťom ocenenia a 
dary. V úvodnom príhovore 
riaditeľ centra Ján Jankulár 
uviedol: „Vážim si spoluprácu 
s mestom Sereď aj s okolitý-
mi obcami, rôznymi firmami 
či inštitúciami. Keďže naše 
centrum patrí pod štát, tak si 
vysoko vážim najmä spolu-
prácu s trnavskou župou, že 
nám pomáha. V mene detí 
chcem všetkým poďakovať za 
pomoc, lebo vďaka spoločnej 
podpore prežijú super leto.“

Trnavský samosprávny kraj 
podporil Centrum pre deti 
a rodiny v Seredi finančnou 
čiastkou na zorganizovanie 
tejto športovej akcie. Župan 
Jozef Viskupič ďalej ozrejmil, 
že časť financií putovala aj na 
činnosť občianskeho združe-
nia, ktoré popri centre pracu-
je. „Centrum pre deti a rodiny 

patrí pod kompetenciu štátu, 
ale máme viacero spoluprác s 
takýmito zariadeniami, pre-
tože tieto deti sú taktiež plat-
nými občanmi nášho kraja. 
Preto sme radi, že sme mohli 
podporiť aj centrum v Sere-
di,“ doplnil Viskupič.

Deti v tento deň obdarova-
la aj spoločnosť FM Logistic 
Sereď. Silvia Sczetli, špecia-
listka personálneho oddele-
nia, uviedla, že spoločnosť FM 
Logistic má dlhoročnú väzbu 
s detským domovom a tieto 
deti im už takpovediac pri-
rástli k srdcu. Preto bolo pri-
rodzené, že sa rozhodli pod-
poriť aj tento športový deň. 
Ďalej nám ozrejmila: „Naša 

firma spolupracuje s detským 
domovom na charitatívnom 
projekte, ktorého cieľom je 
pripraviť staršie deti na pre-
stup z domova do skutočné-
ho života. Názov projektu je 
Vziať život do vlastných rúk 
zážitkom k hodnotám. Vieme, 
ako tieto deti v zariadení žijú, 
aký majú režim a preto vždy 
veľmi radi podporíme ich ak-
tivity.“

Podľa primátora Martina 
Tomčányiho je prirodzené 
takýmto inštitúciám pomá-
hať: „Deti v centre nemajú 
ľahký osud a preto si dovolím 
povedať aj za starostu Šúry-
ho, že ak im môžeme prispieť 
aspoň maličkosťou, vždy tak 

radi učiníme. Priestor na to, 
aby sme robili dobré skutky, 
je vždy. A v okolí je veľa šikov-
ných a dobrých ľudí ochot-
ných pomáhať, aj keď sa nie 
vždy o nich hovorí verejne. 
Preto som rád, ak sa dobré 
skutky aj takýmto spôsobom 
budú šíriť ďalej. Veď aj vďaka 
takýmto ľuďom prežijú tieto 
deti krásne prázdniny.“

Deti okrem športových akti-
vít čakalo aj skvelé občerstve-
nie a opekačka. Všetko vďaka 
sponzorom Lidl, pekáreň Ško-
luda Trstín, I.D.C Holding, a.s., 
Sereď, HUBERT J.E., s.r.o., Se-
reď, Donuts.sk, Balkánska pe-
káreň a Farma Majcichov.

 IVETA TÓTHOVÁ

Ukončenie III. etapy 
rekonštrukcie osvetlenia 
v mestskom parku
Mestský park v Seredi v po-
slednom období prechádza 
veľkými zmenami. Okrem 
kompletnej obnovy chod-
níkov bola na území parku 
ukončená aj celková rekon-
štrukcia verejného osvetlenia 
a areálových rozvodov nízke-
ho napätia. Pôvodná sústava 
verejného osvetlenia obsaho-
vala svietidlá, ktoré postupne 
morálne i technicky zasta-
rali. Osvetľovacie telesá bolo 
potrebné nahradiť novšími, 
kvalitnejšími a predovšet-
kým úspornejšími. Radnica 
rekonštrukciu na verejnom 
osvetlení v mestskom parku 
rozdelila na etapy.

Prvá etapa rekonštrukcie 
prebehla v júni 2018. Trasa 
viedla od historickej vrátnice 
po zadnú bránu parku a nain-
štalovaných bolo 15 kusov no-
vých svietidiel. V apríli 2020 
bola vykonaná druhá etapa 
rekonštrukcie, výsledkom 
ktorej bolo 11 nových svie-
tidiel na trase od kaštieľa k 
bráne na Parkovej ulici a ved-
ľa chodníka popri detskom 
ihrisku.

V mesiaci jún 2021 bola na 

verejnom osvetlení v parku 
ukončená III. etapa rekon-
štrukcie. Celkovo bolo 9 kusov 
nových stožiarov osadených 
vedľa chodníka od kaštieľa 
smerom k historickej vrát-
nici, vedľa chodníka pred 
kaštieľom a pozdĺž kolmého 
spojovacieho chodníka.

V celom areáli parku boli 
použité osemhranné stožia-
re o výške 4 m, na ktorých 
sú umiestnené svietidlá LED 
typu LDK PARK CREE. Tento 
typ osvetlenia bol schválený 
Krajským pamiatkovým úra-
dom Trnava. Práce na všet-
kých troch etapách vykonala 
firma VIMONT, s.r.o., z Krá-
ľovej nad Váhom. Po vybudo-
vaní nového VO boli všetky 
existujúce staré stožiare v 
parku zrušené.

Celkovo prinieslo nové LED 
osvetlenie parku niekoľko 
výhod. Ide o úsporu spotre-
bovanej elektrickej energie a 
zvýšenie bezpečnosti i kom-
fortu pohybu občanov. A v ko-
nečnom dôsledku areál parku 
získal na atraktivite najmä 
vo večerných hodinách.

IVETA TÓTHOVÁ
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Slávnostné odomykanie Váhu 
a spustenie plavebnej sezóny v Seredi 
Bistro Raketa v Seredi na 
sobotu 12. júna usporiada-
lo slávnostné odomykanie 
Váhu. Ide o symbolický akt, 
kedy je vztýčením seredskej 
vlajky spustená plavebná se-
zóna pre všetkých vodákov.

Bistro rozšírilo svoje služby 
o výletné plavby minulý rok. 
Zakúpením lode Eleanor tak 
pribudla v Seredi atrakcia, aká 
tu mnohým chýbala. Rieka 
Váh totiž ponúka nespočetné 
množstvo krásnych zákutí, 
ktoré môžu výletníci obdivo-
vať priamo z vodnej hladiny. 
Eleanor patrí do kategórie 
malé plavidlo a označuje sa 
ako katamarán. Na palubu sa 
zmestí 11 pasažierov.

Po ukončení plavebnej se-
zóny v roku 2020 prešla výlet-
ná loď počas uplynulých me-
siacov kompletnou opravou. 
Zrekonštruovaná bola podla-
ha, elektrika a najbližšie bude 
opravené aj prestrešenie. 
Richard Hričovský dopĺňa: 
„Sme radi, že sme dokončili aj 
nové mólo, prostredníctvom 
ktorého je uľahčený prístup 
na loď a naopak z lode. Využí-
vať ho budú môcť aj všetci vo-

dáci a veríme, že tým rozšíri-
me mikroturizmus v regióne. 
V spolupráci s mestom v okolí 
zátoky pribudnú časom men-
šie móla, ktoré budú môcť 
využívať aj rybári. Všetko je 
ešte v štádiu plánovania.“ 
Po novom sa na plavbu budú 
môcť záujemcovia objednať 
aj prostredníctvom pripravo-
vanej webovej stránky www.
plavbypovahu.sk alebo na čís-
le 0944 065 606.

Na otvorenie plavebnej se-
zóny bol pozvaný aj zástupca 
primátora Ľubomír Veselický, 
ktorý poprial lodi Eleanor lep-
šiu sezónu, ako bola tá vlaňaj-
šia. O plavbe povedal: „Je iné 
vidieť oba brehy rieky z vod-
nej hladiny. Zaujímavý je aj 
pohľad na most zospodu, ako 
aj na šintavský breh, ktorý je 
je posiaty rybárskymi stano-
višťami. Nie všade sa dá ale 
plaviť loďou, možné to je iba 

vo vytýčenej trase označenej 
bójkami. O ich osadení sme v 
našich novinách písali samo-
statný článok. Plavbu určite 
odporúčam, je to relax a dob-
rodružstvo.“

Loď je teda počas nasledu-
júcich mesiacov od dnešného 
dňa pripravená ukázať krásy 
okolitej prírody aj turistom.

Tak šťastnú plavbu, Elea-
nor!

IVETA TÓTHOVÁ

Bezpečne v komunite
OZ STORM už skoro 20 rokov 
vykonáva aktivity zamerané 
hlavne na ochranu verejné-
ho zdravia klientov (napr. 
užívateľov drog) ale aj oby-
vateľov jednotlivých miest. 
Medzi preventívnu činnosť 
združenia patrí aj zber použi-
tých injekčných striekačiek 
z verejných priestranstiev. 
Tie môžu byť potencionál-
nym prenášačom ochorení 
a môžu pri náhodnom pora-
není spôsobiť nákazu ako je 
HIV/AIDS, hepatitída typu B, 
C a iné ochorenia. Dobrovoľ-
níci pravidelne navštevujú 
aj Sereď a čistia územie mes-
ta od injekčných striekačiek, 
ktoré bezpečne likvidujú.

V súvislosti s touto akti-
vitou chce združenie viac 
zapojiť aj verejnosť, a preto 
v mesiaci marec umiestni-
lo vo vybraných lokalitách 
monitorovacie tabuľky, kto-
ré informujú o tom, že dané 
miesto je pravidelne kontro-
lované. Na tabuľke je uve-
dený aj všeobecný kontakt, 
kam majú občania volať v 
prípade, že našli niekde po-
hodenú injekčnú striekač-
ku. Informačné tabuľky boli 
umiestnené na ulici Poštová, 
Spádová, Legionárska, Dol-
nomajerská, Cukrovarská, 
Garbiarska, Dionýza Štúra, 
Námestie Slobody a Ivana 
Krasku.

OZ Storm koncom mája 
na sociálnej sieti založilo aj 
skupinu s názvom Bezpeč-
ne v komunite Sereď. Ide o 
projekt, ktorého cieľom je 
ochrana zdravia obyvate-
ľov a návštevníkov mesta 
prostredníctvom zberu a 

bezpečnej likvidácie injekč-
ných striekačiek. Projekt je 
realizovaný v spolupráci s 
mestom Sereď.

Dobrovoľníci z OZ Storm 
vysvetľujú: „Ak ste našli ste 
voľne pohodenú injekčnú 
striekačku, minimalizujte 
riziko náhodného poranenia 
sa. Ozvite sa nám a čo naj-
podrobnejšie popíšte miesto 
nálezu. Najlepšie je, ak vy-
hotovíte fotky najbližšieho 
okolia a pošlete nám mailom 
alebo uverejníte v skupine 
na facebooku. Podrobným 
popisom uľahčíte nájdenie 
injekčnej striekačky a jej 
následnú bezpečnú likvi-
dáciu, v čo najkratšom čase. 
Informácie môžete posielať 
mailom na info@zdruze-
niestorm.sk alebo na mobil: 
0917 816 654.“

Terézia Bačová, ktorá pra-
cuje v združení, pre Seredské 
novinky uviedla, že projekt je 
realizovaný okrem Serede aj 
v meste Nitra, Trnava, Zvolen 
a obci Malý Lapáš. Pre každé 
mesto je zriadené iné tele-
fónne číslo, aby bola pomoc 
adresnejšia a rýchlejšia. Na 
základe vyššie spomínané-
ho už zodpovedný obyvateľ 
Serede kontaktoval združe-
nie Storm a ohlásil nájdenú 
striekačku na Kukučínovej 
ulici č. 30. Tá bola následne 
bezpečne zlikvidovaná.

Združenie Storm na záver 
dodáva: „Ak nájdete ihlu, 
kontaktujte nás a my ju v 
čo najkratšej dobe zlikvidu-
jeme. Aj takto nám viete po-
môcť s ochranou verejného 
zdravia. Ďakujeme.“  

IVETA TÓTHOVÁ

Medzinárodná konferencia 
projektu NOE Erasmus+ na GVMS
Hola! Ciao! Oi! Ahoj! Tieto po-
zdravy zneli 28. 4. 2021 v úvode 
našej konferencie, o ktorej vás 
chceme teraz krátko informo-
vať.

V rámci projektu Erasmus+ 
bol schválený aj náš projekt 
NO to EXTREMISM, so skrat-
kou NOE. Jednou z jeho aktivít 
bolo aj zorganizovať a viesť 
konferenciu s európskymi 
partnermi – strednými škola-
mi v španielskej Malage, por-
tugalskom Caldas da Rainha, 
talianskom (sicílskom) Leon-
forte, ktorú sme hostili my – 
GVMS.

Moderátorkou konferencie 
v angličtine bola koordiná-
torka projektu Mgr. Alžbeta 
Tabačková, ktorá pre túto ak-
tivitu vybrala z prihlásených 
študentov najstarších – septi-
mánov Andreu Filovú, Hanu 
Lošonskú, Luciu Holíkovú, 
Pavla Poláka, Timoteja Ta-
bačka, Luciu Kováčovú a Zoju 
Zgurišovú, všetci si zaslúžia 
pochvalu za aktívnu účasť, 

prípravu a prezentáciu našej 
školy a krajiny v peknej, ply-
nulej angličtine.

Konferenciu sme odštarto-
vali z našej učebne informa-
tiky trocha napätí, plní oča-
kávania a miernej obavy, či si 
na nás technika neprichystá 
nejaké dramatické zápletky. 
Okolo desiatej sa „konferenč-
ná miestnosť“ na virtuálnej 
platforme zaplnila 25 medzi-
národnými účastníkmi – uči-
teľmi a žiakmi z troch európ-
skych krajín - a rozprúdil sa 
kolotoč prezentácií, predsta-
vovania svojich škôl a krajín a 
kreatívnych úloh, ktoré mali 
študenti v zmiešaných skupi-
nách plniť.

Zaujímavou úlohou bolo 
napríklad nájsť v prezentácii 
o Slovensku tri nepravdivé 
správy – hoaxy. Medzinárodní 
účastníci ich rýchlo odhalili 
a ukázali tak svoju pozornosť 
a tiež schopnosť triediť infor-
mácie, overovať ich a kriticky 
myslieť – čo bola hlavná téma 

konferencie.
Jednotlivé tímy zložené z 

medzinárodnej posádky sa 
potom v súkromných „miest-
nostiach“ navzájom predsta-
vili, podľa spoločných vlast-
ností si zvolili názov (Basket-
ball team, Chocolate team, 
Good vibes team, Nature 
team) a pracovali na zaujíma-
vej úlohe: využiť ponúknutý 
nevinný obrázok a v grafic-
kom programe z neho vytvo-
riť hoax – nepravdivú správu, 
ktorá by mala potenciál virál-
ne sa šíriť sociálnymi sieťami. 
Vo fotogalérii tohto článku 
si vytvorené hoaxy môžete 
pozrieť – našťastie, ani jeden 
z nich sa na sociálnu sieť ne-
dostane – veď študenti si uve-
domujú škodlivosť takýchto 
bombastických správ a doká-
žu ich odhaliť. Dôkazom boli 
aj v skupinách vytvorené SIG 
(Safe Internet Guide) – Bez-
pečnostní sprievodcovia po 
internete. V plagátoch vy-
tvorených v krátkom čase na 

túto tému sa to len tak hem-
žilo pojmami ako „overovanie 
informácií“, „dôveryhodné 
stránky“, „kritické myslenie“, 
„porovnávanie rôznych dru-
hov zdrojov“. Tu bolo vidno, 
že mladí Európania sa na sieti 
rozhodne nestratia a hoci ri-
ziko uveriť hoaxu je dnes vy-
soké, vedia ako na to, aby ho 
minimalizovali.

V závere konferencie, po 
maratóne úloh sme sa dozve-
deli aj spätnú väzbu – apka 
mentimeter vytvorila z fe-
edbacku účastníkov „word 
cloud“ (oblak slov), ktorý je v 
galérii – sú tam slová ako: za-
ujímavá, zábavná, dynamic-
ká, pôsobivá, priateľská... áno, 
aj taká bola naša prvá online 
konferencia. Veríme, že také 
budú aj ďalšie akcie projektu 
NOE – navrhnutie loga a, ak 
v septembri povolí korona – 
prvá mobilita našich študen-
tov, ktorá bude smerovať na 
Sicíliu. Dovtedy – CIAO!

KATARÍNA VALÁBKOVÁ

Okná izby barónky  Ohrensteinovej 
na Seredskom kaštieli aj tento rok 
ozdobili pestrofarebné kvety
Minulý rok OZ Vodný hrad 
prišlo s myšlienkou oživiť 
na Seredskom kaštieli okná 
izby barónky Ohrensteino-
vej pestrofarebnými kvet-
mi.  Keďže išlo o  celkom 
vydarený nápad, tento rok 
sa rozhodli opäť umiestniť 
kvetináče s rastlinami pred 
okná na kamenné rímsy. 
Aby pohľad do okien pôso-
bil autentickejšie, dobro-
voľníci tu nainštalovali aj 
záves.

Panstvo Šintava so síd-
lom na vodnom hrade v 
Seredi patrilo Esterházyov-
com do roku 1860. Posledný 
majiteľ bol Karol Esterházy 
(nar. 5. 11. 1799, Viedeň – 2. 10. 
1856, Viedeň), kedy zadĺžené 
panstvo kúpila francúzska 
kňažná Angelicque d`Alsa-
ce de Henin van Brienen. 
V roku 1912 celé panstvo 

odkúpil priemyselník z Bu-
dapešti - barón Heinrich 
Ohrenstein, ktorý zomrel 
v  roku 1919. Mal manželku 
Kláru, rod. Redlich. Spolu 
mali tri deti, syna Juraja a 
dcéry Magdalénu a Vilmu.

IVETA TÓTHOVÁ

Od 2. júna 2021 kino Nova v 
Seredi opäť otvorilo svoje brá-
ny. Návštevníkov čakajú pre-
miéry filmov aj staršie tituly. 
Pripravené sú komédie, akč-
né filmy, horory aj rozprávky. 
Maximálna kapacita kina je 
170 miest, čo je 50% kapacity 
z 341 miest plnej obsadenosti. 
Pred každým predstavením 
je k dispozícii bufet a v sále je 
povolené občerstvenie. Det-
ské ihrisko zostáva zatvorené.
Pre vstup do priestorov kina 
je nutné dodržiavať nasledov-
né pravidlá:

- vstup aj výstup je len hlav-
ným vchodom popri pokladni

- navštíviť kino môžete iba 
s prikrytými hornými dýcha-
cími cestami, s výnimkou 
času potrebného na konzu-
máciu občerstvenia

- pri vstupe povinnosť dez-
infikovať si ruky na jednom 
zo stojanov s dezinfekčným 
gélom pred pokladňou

- je nutné dodržiavať 
2-metrové rozostupy v rade 
na vstupenku, v bufete a na 
vstup do sály

- sedenie s jednosedačko-

vou medzerou (vedľa vás voľ-
né jedno miesto) po jednom 
s výnimkou osôb z jednej 
domácnosti - rezervácia je 
možná, vyhradzujeme si prá-
vo zmeny z dôvodu dodržania 
jednomiestnych medzier me-
dzi jednotlivými nákupmi

- zákaz podávania rúk, pre-
miestňovania nábytku a pre-
sádzania sa mimo miesta na 
vstupenke

- rešpektovať všetky poky-
ny zamestnancov a v prípade 
ďalšieho predstavenia opustiť 
sálu v čo najkratšom čase, aby 

mohla byť po filme komplet-
ne dezinfikovaná a priprave-
ná na ďalšie predstavenie

- prevádzkovateľ je povinný 
uchovávať telefonický alebo 
emailový kontakt návštevní-
kov po dobu dvoch týždňov od 
ukončenia podujatia, a to na 
účely epidemiologického vy-
šetrovania; po uplynutí uve-
denej doby je prevádzkovateľ 
údaje povinný zničiť, preto je 
každý zákazník povinný pri 
vstupe do sály odovzdať tento 
kontakt uvádzačke.

IVETA TÓTHOVÁ

Po niekoľkomesačnej prestávke kino Nova opäť premieta 
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Hĺbkové čistenie a oprava 
fontány na Námestí slobody

Mestský úrad zisťuje 
pôvod betónového 
kvetináča. Poradíte nám?

Námestie slobody v Seredi 
prešlo kompletnou rekon-
štrukciou v roku 2012. Cieľom 
bolo vytvoriť kultúrno-oddy-
chovú zónu v centre mesta a 
zvýšiť atraktivitu regiónu z 
hľadiska turizmu. Súčasťou 
bolo aj vybudovanie fontány, 
ktorá bola príjemnou novin-
kou v meste.

Na základe každoročnej 
zmluvy vykonáva základnú 
údržbu vodného prvku firma 
Bemax, s.r.o., Hruboňovo. Po-
skytované služby zahŕňajú 
jarné uvedenie fontány do 
prevádzky, v mesiacoch máj 
až september sú to mesačné 
servisné kontroly a na jeseň 
firma vykonáva ukončenie 
prevádzky vodného prvku a 
jeho zazimovanie. Počas roka 

pracovníci v prípade potreby 
vykonávajú aj nutné opravy 
spojené s výmenou nefunkč-
ných súčastí technológie.

Aby bola zabezpečená bez-
poruchová prevádzka fontány 

a zároveň sa predišlo zakale-
niu vody počas letných mesia-
cov, ktorého sme boli svedka-
mi minulý rok, radnica si nad 
rámec vyššie uvedených za-
zmluvnených prác objednala 

v mesiaci máj u firmy Bemax, 
s.r.o., hĺbkové čistenie a opra-
vu vodného prvku. Súčasťou 
bolo vybrúsenie a následný 
spätný náter stien, výmena 
potrubia, filtračného piesku, 
svietidiel, dávkovacej stanice 
a doplnenie prevádzkových 
chemikálií.

Občania by si mali byť ve-
domí, že do fontány sa nesmú 
vhadzovať kamene, odpad-
ky či iné predmety. Môže to 
spôsobiť nielen znečistenie 
vody, ale aj nákladnú opravu 
v prípade poruchy. Samozrej-
mosťou je aj zákaz kúpania vo 
fontáne. Tá má slúžiť iba ako 
osviežujúci a relaxačný prvok 
pri posedení v jej blízkosti po-
čas teplých slnečných dní.

IVETA TÓTHOVÁ

Začiatkom júna občanov Se-
rede zaujímal betónový kve-
tináč medzi kostolom a budo-
vou mestského úradu Sereď. 
Niektorým sa nepáčil, iným 
sa páčil. Na otázky mestský 
úrad Sereď občanom obratom 
odpovedal a túto odpoveď Se-
redské novinky prinášajú aj 
verejnosti:

„Betónový kváder s kveti-

náčom, ktorý máte na mysli, 
sa na tomto mieste nachádza 
niekoľko desiatok rokov. Bo-
hužiaľ, neviem vám zistiť in-
formáciu, kto a kedy ho tam 
umiestnil. Daňoví poplatníci 
mesta sa preto na jeho zria-
dení ani údržbe za ostatných 
minimálne 30 rokov nepodie-
ľali.

Je pravdepodobne pozo-

statkom predchádzajúcej 
skulptúry. Nakoľko jej aktu-
álnu kvetinovú výzdobu ne-
zabezpečuje ani mesto Sereď, 
ani RK farský úrad Sereď, do 
jeho skrášlenia sa pravdepo-
dobne zapájajú dobrovoľníci z 
nášho mesta.

V tejto súvislosti si vás, pán 
obyvateľ mesta (ktorý na to 
upozornil), aj ostatných obča-

nov mesta, dovoľujem popro-
siť o spoluprácu. Ak disponu-
jete niekto informáciami, kto-
ré by mestu mohli dopomôcť 
k identifikovaniu pôvodu tej-
to skulptúry, budem vám za 
ne vďačná. Vopred ďakujem 
za pomoc. S pozdravom, Ing. 
Zuzana Slahučková, referent 
komunikácie MÚ a projektov 
mesta.“ 

Internetová bezpečnosť
V dnešnej dobe trávime na in-
ternete všetci oveľa viac času, 
ako je vhodné. Výnimkou nie 
sú ani naše deti, ktoré sa mu-
seli prispôsobiť dobe a byť 
neustále online. Online vyu-
čovanie, online konzultačné 
hodiny, online vypracováva-
nie a odovzdávanie domácich 
úloh, online krúžky a onli-
ne stretnutia s kamarátmi. 
Mnohí rodičia boli spokojní, 
že vedia, čo ich deti robia a 
kde sú. Ale je tento virtuálny 
svet v detskej izbe skutočne 
bezpečný? Nie, nie je. Skrýva 
viac hrozieb a nástrah ako 
obyčajná ulica. Na tú nás 
však pripravovali rodičia už 
odmalička. Ale kto nás pripra-
vil na nástrahy online sveta? 
Boli sme tam hodení zo dňa 
na deň s vierou, že sa „plá-
vať“ naučíme sami. Rodičia 
nemôžu monitorovať každý 
náš klik či odpoveď na správu. 
Preto je efektívnejšie obozná-
miť deti s možnými nástra-
hami a naučiť ich, čo v danej 
chvíli môžu robiť, komu sa 
zdôveriť alebo kam nahlásiť 
danú situáciu.

Naše gymnázium využilo 
pomoc najpovolanejších a 
obrátilo sa na Ministerstvo 
vnútra, Odbor prevencie 
kriminality, ktoré ponúka 
preventívne aktivity pre štu-
dentov. Všetci naši študenti si 
vypočuli prednášku profesora 
Žilinskej univerzity Ing. Vik-
tora Šoltésa, PhD., ktorá bola 
zameraná práve na interne-
tovú bezpečnosť a nenávistné 
prejavy na internete. Študenti 
sa nielen danou problemati-
kou oboznámili v rámci pred-
nášky, ktorej súčasťou boli in-
fografiky, videá, rady a odpo-
rúčania, ale mohli sa i osobne 
do diskusií zapojiť. Veľmi po-
zitívne hodnotili prístup i vý-
stup lektora, aj extrémnu dô-
ležitosť danej témy v dnešnej 
dobe. Sú plní očakávania, že 
im budú ponúknuté podobné 
prednášky aj v budúcnosti. S 
tým samozrejme súhlasíme. 
Naším očakávaním zasa je, 
že všetci naši študenti budú 
vedieť správne a pohotovo za-
reagovať na všetko, čo ich vo 
virtuálnom svete postretne.

ĽUBICA ŠTEFÁKOVÁ

Na Novomestskej ulici v 
Seredi bolo pri vjazde na 
parkovisko osadené nové 
dopravné značenie ZÁKAZ 

VJAZDU s dodatkovou tabu-
ľou OKREM DOPRAVNEJ OB-
SLUHY A NÁVŠTEVNÍKOV BS 
CENTRA, (IT)

Vodiči, pozor na nové 
dopravné značenie

Bežné opravy v meste a prečo je chodník 
v Zámockom parku opäť asfaltový 
Seredské novinky vám pri-
nášajú sumár hotových a 
prebiehajúcich investič-
ných zámerov a tiež odpo-
veď na aktuálne najčastejšiu 
otázku občanov, s ktorou sa 
obracajú na Oddelenie roz-
voja mesta Sereď: Prečo je 
chodník v Zámockom parku 
opäť asfaltový?

Odstránili panely, opravili 
prepady, upravili zastávku
K bežným opravám a úpra-
vám za ostatné týždne pat-
rilo odstránenie betónových 
panelov na Jesenského ulici, 
opravy prepadov vozovky na 
uliciach I. Krasku, na Želez-
ničnej, Topoľovej, Pribinovej, 
Slnečnej, Tehelnej, Lúčnej a 
Spádovej. V súvislosti s po-
kládkou nového asfaltového 
povrchu chodníka na Trnav-
skej ulici mesto zabezpečilo 
úpravu priestoru pred auto-
busovou stanicou v smere 

von z mesta.
Na Kostolnej ulici sa zasa 

práve ukladá zámková dlažba 
na budúce parkovisko a 
čoskoro na ňu pribudnú kry-
té cyklostojany.

Na požiadavku mesta vy-
novil Telekom, a.s., chodník v 
dĺžke 95 metrov na Cukrovar-
skej v časti od zberného dvo-
ra smerom do Dolnej Stredy. 
„Sereď dofinancovala mate-
riál na bezbariérový chodník 
a asfalt, spolu za 4200 eur a 
Telekom zabezpečil samot-
nú realizáciu všetkých prác,“ 
povedal Marián Šišo, vedúci 
oddelenia rozvoja mesta Se-
reď. Rovnako sa táto spoloč-
nosť podieľala na opravách 
na Čepeňskej ulici a mesto 
tu prispelo sumou 3-tisíc eur.

Tržnica dostáva 
prestrešenie, detské 
ihrisko a výsadbu
Asi najviac pozorovateľné 

zmeny sa práve dejú na Mly-
nárskej. „Aktuálne sa reali-
zuje samotné prestrešenie 
nového trhoviska. Dodávate-
ľom oceľovej konštrukcie je 
spoločnosť Inex – Hausgar-
den, s.r.o. Pripravujeme aj 
nové detské ihrisko a v súlade 
s projektovou dokumentá-
ciou zazmluvnení záhradníci 
vysadili stromy, kríky a kve-
tinové záhony,“ uviedol Šišo. 
Trhovisko bude vybavené 48 
kusmi nových predajných 
stánkov, ktoré práve vyrába 
zámočníctvo Kulich z Dolnej 
Stredy. Mesto zrealizuje aj 
osadenie verejného umývad-
la na novej tržnici. Bude slúžiť 
nielen predávajúcim, ale aj 
kupujúcim a zároveň všet-
kým návštevníkom tržnice, 
doplnil Šišo.

Časový sklz na 
Cukrovarskej
V máji začalo mesto vyno-

vovať staré povrchy nie-
ktorých chodníkov mesta. 
„Dnes sú pred svojím ukon-
čením a prejdú ešte fázou 
spätných úprav. Chodník na 
Cukrovarskej dostal povrch 
zo zámkovej dlažby. Tu sme 
v realizácii v miernom ča-
sovom sklze oproti plánom. 
Práve nanovo označujeme 
parkovacie státia a robotníci 
dokončujú pokládku zám-
kovej dlažby,“ vysvetlil Šišo. 
Počas leta sa mesto pustí aj 
do plánovanej rekonštruk-
cie Parkovej ulice.

Opäť asfalt v parku. Prečo? 
Pýtajú sa Seredčania
V Zámockom parku sa do-
končuje výmena povrchov 
asfaltových chodníkov. Naj-
mä tí, ktorí sa zaujímajú o 
históriu mesta a budúcnosť 
našej jedinej Národnej kul-
túrnej pamiatky, seredské-
ho kaštieľa, im nie je ľaho-

stajná, sa často obracajú na 
mestský úrad s otázkou, pre-
čo sa do Zámockého parku 
opäť dával asfalt.

„Trasovanie chodníkov, 
ktoré dnes Seredčania po-
znajú, nekorešponduje so 
starými historickými trasa-
mi. Nakoľko súčasná údržba 
spevnených asfaltových 
chodníkov je len dočasným 
riešením a nie koncepčným 
podľa pamiatkarmi schvá-
leného projektu, pamiatkari 
nám tu ani nepovolili po-
kládku finančne náročnej-
šej zámkovej dlažby, o ktorú 
sme žiadali. Do budovania 
trás chodníkov podľa histo-
rického formátu by sme mu-
seli ísť orientačne s desať-
násobne vyšším rozpočtom, 
než bol rozpočet na rekon-
štrukciu týchto asfaltových 
chodníkov,“ vysvetlil Šišo a 
dodal, že historické chodní-
ky budú musieť byť v prípa-

de ich realizácie podľa pa-
miatkarmi schválenej doku-
mentácie nanovo vytýčené a 
súčasné trasy budú zrušené.

„Mestom Sereď navrho-
vaná obnova peších ko-
munikácií v parku týmto 
spôsobom – odfrézovaním 
jestvujúceho krytu a polože-
ním novej asfaltofetónovej 
zmesi, je Krajským pamiat-
kovým úradom Trnava ak-
ceptovateľná ako dočasné 
riešenie, pokiaľ nepríde ku 
komplexnej obnove územia. 
Obnovu komunikácie as-
faltobetónovým povrchom 
považujeme len za nutnú 
údržbu a nie za koncepčný 
návrh, preto s takouto ob-
novou KPÚ Trnava súhlasí 
len ako s dočasným rieše-
ním, do doby rekonštrukcie 
kaštieľa,“ uviedla Gabriela 
Kvetanová, riaditeľka KPÚ v 
Trnave.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ
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Chodníky na Pekárskej ulici 
už s novým povrchom

Beseda so spisovateľkou

Vojaci zo Serede pomohli 
rozobrať most nad Hornádom

Chodník na Trnavskej ulici 
prešiel rekonštrukciou

V uplynulých týždňoch boli 
vynovené chodníky na Pe-
kárskej ulici v Seredi. Rozsah 
rekonštrukcie chodníkov bol 
v šírke 1,9 m a dĺžke 325 m, čo 
celkovo predstavovalo približ-
ne 625 m2.

Väčšiu časť prác na re-
konštrukcii financovala Zá-
padoslovenská distribučná, 
a.s., ktorá z dôvodu preklád-
ky vzdušného elektrického 
káblového vedenia do zeme, 
musela na danej ulici vyko-
nať výkopové práce vo veľ-
kom rozsahu. Podľa dohody s 
kompetentnými pracovníkmi 
mesta sa Západoslovenská 
distribučná, a.s., zaviazala 
po ukončení prác zrealizovať 
spätnú úpravu chodníkov na 
vlastné náklady, a to polože-
ním betónovej dlažby.

Keďže rekonštrukcia, ktorú 
požadovalo mesto, bolo nad 
rozsah prác, ktoré súviseli so 
spätnými úpravami predmet-

ných chodníkov po prekládke 
NN káblového vedenia, rad-
nica sa rozhodla finančne sa 
podieľať na zvýšených nákla-
doch, ktoré s rekonštrukciou 
chodníkov súviseli. Realizač-
nou firmou bola firma Laník, 
s.r.o., z Nitry, ktorá vykonala 
spomínanú prekládku NN 
káblového vedenia pre spo-
ločnosť Západoslovenská 

distribučná, a.s., a následne 
vykonala aj rekonštrukciu 
chodníkov. Práce spočívali v 
odstránení liateho asfaltu a 
betónového podložia, osadení 
obrubníkov, zhotovení pod-
kladového lôžka a napokon 
položení zámkovej dlažby, 
ktorú na vlastné náklady za-
bezpečilo mesto.

Rekonštrukcia Pekárskej 

ulice začala ešte v roku 2018, 
a to podkládkou nového asfal-
tového povrchu na vozovke. V 
tom čase Západoslovenská vo-
dárenská spoločnosť, a.s., vy-
konala rekonštrukciu verej-
nej kanalizácie a vodovodu, čo 
si vyžiadalo rozbitie asfaltové-
ho povrchu na komunikácii. 
Nakoľko bola cesta aj tak už 
dlhodobo v zlom stave, ZsVS, 
a.s., sa zaviazala vykonať 
spätné úpravy povrchu a na 
vlastné náklady celú vozovku 
na Pekárskej ulici vyasfalto-
vala. Mesto Sereď z vlastných 
prostriedkov dofinancovalo 
zvyšnú časť komunikácie, aby 
nový povrch dostala vozovka 
po celej dĺžke ulice. V súčas-
nosti je teda spomínaná ulica 
už kompletne vynovená, teda 
s novou vozovkou, chodníkmi 
a zároveň tu bol zrekonštruo-
vaný verejný vodovod, kanali-
zácia aj elektrické vedenie.

IVETA TÓTHOVÁ

Piatok 21. mája 2021 bol na 
ZŠ Jana Amosa Komenského 
trošku výnimočný. V školskej 
knižnici sa konala prvá väčšia 
akcia v tomto školskom roku.

Prišla k nám slovenská spi-
sovateľka Petra Nagyová Dže-
rengová, ktorá píše knihy pre 
deti. Možno ich poznáte aj vy, 
sú to knihy o dievčatku, ktoré 
sa volá Klára. Ale prišla nám 
hlavne predstaviť jej novú 
knihu, ktorá má názov Hanka 
a Adam.

Žiaci sa na túto besedu vzor-
ne pripravili. Na hodinách čí-
tali s pani učiteľkami úryvky 
z jej kníh a vytvárali k nim aj 
pekné ilustrácie.

Kvôli aktuálnej situácii boli 

vybraní žiaci z tried 1. stupňa 
rozdelení na dve časti, takže sa 
vystriedali na dvoch besedách. 
A veru sa na nich nikto nenu-
dil. Vládla tam veselá a priateľ-

ská atmosfére. Pani spisova-
teľka bola veľmi milá, zodpo-
vedala veľa zvedavých otázok 
a na konci besedy si deti mohli 
kúpiť knihy s jej venovaním a 

podpisom. Ostatní žiaci sledo-
vali besedu cez internet.

Ale to nebolo všetko. Pet-
ra Nagyová Džerengová píše 
knihy aj pre dospelých, preto 
po besedách so žiakmi sme 
prišli do knižnice aj my, do-
spelí. Porozprávala nám nie-
čo o svojom živote a o svojich 
knihách. Dozvedeli sme sa, čo 
ju inšpiruje pri písaní a odkiaľ 
čerpá námety a nápady a tiež 
sme si odniesli knihy, ktoré 
nás zaujali.

Dúfame, že tak ako nám, aj 
žiakom sa beseda páčila a že sa 
budú tešiť na ďalšiu podobnú 
akciu v našej školskej knižni-
ci.

HELENA ELIÁŠOVÁ

Vojaci vždy pomáhajú tam, 
kde je treba. Civilné obyva-
teľstvo vníma ich prítom-
nosť pri živelných pohro-
mách, humanitárnej pomoci 
či rôznych katastrofách.

V januári 2021 dvadsať 
vojakov zo Ženijného prá-
poru Sereď, spolu s hasičmi 
Záchrannej brigády HaZZ 
v Humennom, vybudova-
li provizórne premostenie 
cez rieku Hornád, medzi 
Kysakom a Veľkou Lodinou. 
Pôvodný most pre havarijný 
stav uzavreli ešte v auguste 
minulého roka a v októbri 
došlo k jeho zrúteniu. Most 
sa zlomil približne v tretine 
svojej dĺžky. Provizórna kon-
štrukcia dočasne nahradila 
pôvodný most a opäť umož-
nila prejazd vozidiel. Most 
zapožičala Okresnému úra-
du Správa štátnych hmot-
ných rezerv.

Most mohlo civilné obyva-
teľstvo využívať takmer štyri 
mesiace. Príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru 

a Ozbrojené Sily SR pomohli 
zabezpečiť obyvateľom lepší 
kontakt s okolím bez potre-
by dlhšej obchádzky práve v 

zime a na jar, keď premávku 
najčastejšie komplikuje ne-
priaznivé počasie.

Medzi spomínanými obca-
mi sa začne na tomto mieste 
s výstavbou nového riadne-
ho mosta, a preto musela byť 
dočasná mostná konštruk-
cia odstránená. Vo štvrtok 19. 
mája boli ukončené všetky 
práce pri rozoberaní. Jed-
notlivé diely boli odvezené 
späť do priestorov Správy 
štátnych hmotných rezerv 
vo Vranove nad Topľou a v 
Čachticiach. Ako na montá-
ži, tak aj na demontáži pra-
covali hasiči zo Záchrannej 
brigády HaZZ v Humennom 
spolu s vojakmi zo Ženijného 
práporu v Seredi. Spolupra-
coval tiež Okresný úrad Koši-
ce–okolie a Správa štátnych 
hmotných rezerv.

ZdROj: MINV SR                                            
IVETA TÓTHOVÁ

Samospráva mesta Sereď po-
kračuje v rekonštrukciách 
chodníkov na svojom území. 
V mesiaci jún boli ukončené 
rekonštrukčné práce na chod-
níku na Trnavskej ulici v časti 
od konca nadjazdu ponad že-
leznicu až po spoločnosť I.D.C 
Holding, a.s., Sereď. Pôvodný 
asfaltový povrch chodníka 
bol v nevyhovujúcom tech-
nickom stave, pričom bol 
jeho priechod problémový. 
Práce na rekonštrukcii spo-
čívali v odstránení starého 
betónového povrchu, osade-
ní geomreží na stabilizáciu 

jednotlivých vrstiev, polo-
žení podkladového betónu a 
následne nanesenie asfalto-
betónu. Rozloha zrekonštru-
ovanej plochy činila 252 m2. 
Práce vykonala firma Bau-
mann, s.r.o, Nitra, ktorá vyšla 
víťazne z verejného obstará-
vania. Realizáciou zámeru 
obnovy chodníka je zabezpe-
čený bezproblémový pohyb 
chodcov na tomto frekvento-
vanom úseku, ktorý využíva-
jú obyvatelia danej lokality, 
ako aj zamestnanci okolitých 
firiem.

IVETA TÓTHOVÁ

Bistro Raketa 
pripravuje festival 
SEREĎ OPEN AIR 2021

Pozvánka na koncert 
šlágrových interpretov 

KONEČNE SPOLU

Po niekoľkomesačnej pre-
stávke začínajú na Sloven-
sku ožívať kultúrne poduja-
tia. Bistro Raketa pripravuje 
pre všetkých milovníkov 
koncertov pod holým nebom 
letný festival s názvom SE-
REĎ OPEN AIR 2021.

Festival otvorí v piatok 2. 7. 
2021 kapela Zoči Voči s pred-
kapelou Four Faces. V sobotu 
3. 7. 2021 vystúpi raper Zayo 
a v nedeľu 4. 7. 2021 čaká Se-
redčanov lahôdka v podaní 
legendárnych Nedvědovcov.

Ďalší víkend je venova-
ný rockerom. Na sobotu 10. 
7. 2021 je totiž pripravený 
koncert Powerage, ktorá je 
revivalom skupiny ACDC. 
V stredu 14. 7. 2021 vystúpi 
Vlasta Redl so svojou ka-

pelou.
Bistro Raketa ďalej avizu-

je koncerty Kandráčovcov, 
Kollárovovcov, vystúpi Iné-
Kafe, Depeche Mode revi-
val, Alkehol či Bijouterrier. 
Termíny budú známe ne-
skôr. Všetky udalosti a pod-
robnosti koncertov nájdete 
priamo na Facebooku Bistra 
Raketa. 

Vstupenky môžete kupo-
vať už teraz v predpredaji na 
www.tootoot.fm, alebo na 
mieste v deň koncertu. Na 
záver horúcich dní pripra-
vujú organizátori Rozlúčku 
s letom. Účinkujúci zatiaľ 
zostávajú tajomstvom. Bis-
tro Raketa vám želá krásne 
leto plné slnka a hudby!

IVETA TÓTHOVÁ

OZ POHNI SA VPRED a Dom kultúry v Seredi vás srdečne 
pozývajú na koncert šlágrových interpretov pod ná-

zvom: KONEČNE SPOLU.
Čaká vás poobedie plné zábavy, hudby, tanca a nebude 

chýbať ani občerstvenie.
Účinkujú: Jadranka, skupina ASPERO, Soňa Kopčanová a 

Alenka Valentínyová
Termín koncertu: 28. 8. 2021 o 16.00 h.

Miesto konania: Dom kultúry Sereď
Vstupné: predpredaj 10,- €, na mieste 15,- €

Vstupenky zakúpite na www.ticketportal.sk alebo na 
www.domkultury.sered.sk

IVETA TÓTHOVÁ



seredské novinky6
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá 
Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu
Dnes odpovedá Oddelenie 
školstva, rodiny, kultúry 
a športu
Odpovede pripravila Mgr. 
Jana Vadovičová 
O: Môžem si požiadať o ná-
jomný byt?
O: Všetky podmienky, ktoré 
treba splniť pre zaradenie 
do zoznamu záujemcov o 
nájomné bývanie, nájde-
te na tomto linku https://
www.sered.sk/s196_najom-
ne-byty.
O: Musím spĺňať podmien-
ky iba pri podaní žiadosti 
alebo po celú dobu nájmu?
O: Podmienky treba spĺňať 
pri podávaní žiadosti, pri 
podpise nájomnej zmluvy, 
po celú dobu nájmu a pri po-
dávaní žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy.
O: Nemám trvalý pobyt v 
meste Sereď. Môžem si po-
žiadať o nájomný byt?
O: Pre zaradenie do zozna-
mu žiadateľov musí byť 
žiadateľ obyvateľom mesta 
Sereď, alebo ak žije v man-
želskom zväzku alebo v spo-
ločnej domácnosti s inými 
osobami, postačuje, ak je 
obyvateľom mesta Sereď as-
poň jeden z manželov alebo 
aspoň jeden člen spoločnej 
domácnosti žiadateľa.
O: Mám trvalý pobyt 
„mesto Sereď“? Môžem 
požiadať o nájomný byt?
O: Áno, v takomto prípade je 
splnená podmienka trvalé-
ho pobytu.
O: Koľko musím zarábať, 
aby som si mohol podať 

žiadosť o nájomný byt?
O: V prípade bytov postave-
ných s podporou ŠFRB (byty 
na Dolnomajerskej a Čepe-
ňskej ul.) musí byť čistý me-
sačný príjem domácnosti 
najviac vo výške trojnásob-
ku životného minima a nie 
nižší ako 1,5-násobok život-
ného minima. V prípade, ak 
osoba žijúca v byte je osoba s 
ťažkým zdravotným postih-
nutím, ak ide o osamelého 
rodiča s nezaopatreným die-
ťaťom, ak aspoň jedna z osôb 
žijúcich v byte zabezpečuje 
zdravotnú starostlivosť, so-
ciálne a ďalšie služby vo ve-
rejnom záujme, vzdelávanie, 
kultúru alebo ochranu oby-
vateľov obce, môže byť čistý 
mesačný príjem domácnosti 
najviac vo výške štvornásob-
ku životného minima.
Mesačný príjem sa vypočíta 
z príjmu za predchádzajúci 
kalendárny rok, ako podiel 
tohto príjmu a príslušné-
ho počtu mesiacov, počas 
ktorých sa príjem poberal. 
Životné minimum domác-
nosti sa vypočíta zo súm ži-
votného minima členov do-
mácnosti platných k 31. de-
cembru kalendárneho roka 
predchádzajúceho roku. V 
prípade bytov na Komen-
ského ulici je stanovená iba 
podmienka minimálneho 
čistého mesačného príjmu 
členov domácnosti vo výške 
1,5-násobku životného mi-
nima.
O: Kto k žiadosti dokladá 
potvrdenie o príjme?

O: Príjem dokladajú všetky 
osoby domácnosti žiadateľa, 
ktoré majú príjem a ktoré 
budú oprávnené užívať byt.
O: Dokedy musím podať 
žiadosť o byt?
O: Na podanie žiadosti nie 
je určený termín. Každá žia-
dosť je platná do 31. 12. roku, 
v ktorom je podaná. V ďal-
šom roku je potrebné podať 
novú žiadosť.
 O: Aké nájomné je na by-
toch?
O: Výšku zálohových úhrad 
za plnenie poskytované s 
užívaním bytu stanovuje 
správca čiže Naša domová 
správa, s.r.o. Tá je vypočíta 
na základe metrov štvorco-
vých, počtu osôb, spotreby, 
obstarávacej ceny bytu, ná-
jomné mestu, anuity atď.  
Okrem toho je v Zásadách 
hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď 
(schválené MsZ v Seredi dňa: 
11. 4. 2019) stanovené nájom-
né:
Sadzba nájomného za byty 
vo vlastníctve mesta Sereď 
(eur/m2/mesiac):

Bytový dom
Komenského ul. 
4747/41A.....3,00
Trnavská cesta 
866/51...........0,50
Čepenská 4305/122 a 
123......2,00
Dolnomajerská ul. 4470/23A 
a 4471/23B... 2,70
Dolnomajerská ul. 4472/23C 
a 4473/23D.....2,00
https://www.sered.sk/subo-

ry/78/20190527175135_do-
datok-c-2-zo-dna-11-04-
-2019-k-zasadam-hospoda-
renia-a-nakladania-s-ma-
jetkom-mesta-sered_
5cec0787968b54.94464827.pdf

O: Budú sa byty odpredá-
vať do osobného vlastníc-
tva?
O: Byty nie je možné pre-
viesť do osobného vlastníc-
tva najmenej po dobu 30 ro-
kov od vydania kolaudačné-
ho rozhodnutia. O tom, či sa 
po uplynutí tejto doby budú 
byty odpredávať, rozhodne 
mestské zastupiteľstvo. V 
prípade, že mestské zastupi-
teľstvo rozhodne o odpred-
aji, byty sa nebudú predávať 
prednostne nájomcom, ktorí 
ich užívajú, ale na základe 
výsledkov dražby, prípadne 
obchodnej verejnej súťaže. 
Prevod bytov priamo nájom-
covi je možný iba vtedy, ak 
má nájomca uzavretú ná-
jomnú zmluvu na dobu ne-
určitú. Nájom bytov posta-
vených s podporou ŠFRB na 
dobu neurčitú nie je možný.
O: Ako dlho sa čaká na pri-
delenie bytu?
O: Po splnení všetkých pod-
mienok je záujemca zarade-
ný do zoznamu žiadateľov 
pre príslušný kalendárny 
rok. Ak sa nájomný byt uvoľ-
ňuje, všetci zo zoznamu žia-
dateľov sú pozvaní na loso-
vanie. Sú roky, keď sa uvoľní 
15 bytov, ale aj roky, v kto-
rých sa losuje 5-6 bytov. Tak 
isto je to so záujemcami. Sú 

takí, na ktorých sa usmialo 
šťastie na prvom, druhom 
losovaní a sú takí, ktorí na 
pridelenie bytu čakali aj viac 
ako rok.
O: Musím byť zamestnaný, 
aby som mohol požiadať o 
byt?
O: Na zaradenie do zoznamu 
žiadateľov musí byť žiadateľ 
v pracovnom pomere ale-
bo v obdobnom pracovnom 
vzťahu, samostatne zárob-
kovo činnou osobou, proku-
ristom alebo štatutárnym 
orgánom právnickej osoby, 
dôchodcom, alebo rodičom 
na materskej dovolenke ale-
bo rodičovskej dovolenke, a 
to platí i v čase, kedy sa byt 
prenajíma.
O: Môžem sa prihlásiť na 
trvalý pobyt v byte vo 
vlastníctve mesta?
O: Nájomca a osoby žijúce 
s ním v spoločnej domác-
nosti môžu požiadať mesto 
Sereď o vydanie súhlasu k 
prihláseniu na trvalý pobyt 
na adresu bytového domu, 
ktorého súčasťou je nájom-
ný byt užívaný nájomcom 
spoločne s členmi jeho do-
mácnosti na základe ná-
jomnej zmluvy. Mesto Sereď 
ako vlastník nájomného 
bytu nemá povinnosť vydať 
nájomcovi, vrátane osôb ži-
júcich s ním v spoločnej do-
mácnosti, súhlas s prihláse-
ním na trvalý pobyt.
O: Kedy sa platí finančná 
zábezpeka a v akej výške?
O: Finančnú zábezpeku 
skladá nájomca pred pod-

pisom nájomnej zmluvy vo 
výške trojmesačného ná-
jomného. V prípade bytov 
na Komenského ul. platí 
finančnú zábezpeku každý 
nájomca. V prípade bytov na 
Čepenskej ul. a Dolnomajer-
skej ul. sa dohoda o finanč-
nej zábezpeke neuzatvára s 
nájomcami, ktorí sami sú, 
alebo ktorých členovia do-
mácnosti sú:
držiteľom preukazu občana 
s ťažkým zdravotným po-
stihnutím alebo nemá prí-
jem zo zárobkovej činnosti 
podľa osobitného predpisu a 
je poberateľom starobného 
dôchodku podľa osobitného 
predpisu alebo výsluhového 
dôchodku podľa osobitného 
predpisu a dovŕšil dôchod-
kový vek (nepracujúci dô-
chodcovia).
Finančná zábezpeka je po 
skončení nájmu po odrátaní 
prípadných nedoplatkov na 
službách, nájomnom, nákla-
dov na odstránenie spôsobe-
nej škody na majetku mesta 
vrátená nájomcovi.
O: Kde nájdem tlačivo žia-
dosti o nájomný byt?
O: Všetky žiadosti nájdete 
na linku https://www.sered.
sk/s196_najomne-byty ale-
bo si ich môžete vyzdvihnúť 
osobne v úradných hodi-
nách na mestskom úrade v 
Seredi.
Bližšie informácie vám podá 
Mgr. Jana Vadovičová, kanc. 
č.10, jana.vadovicova@se-
red.sk, 0918 450 853.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Nemáte na prázdniny program 
pre deti? Prinášame vám prehľad 
niektorých letných táborov
Blížia sa letné prázdniny a 
mnohí rodičia už teraz roz-
mýšľajú, aký program za-
bezpečia deťom počas leta. 
Prinášame vám prehľad nie-
ktorých detských táborov v 
Seredi a okolí. Vzhľadom sa 
meniace sa epidiomologické 
opatrenia odporúčame sle-
dovať webové stránky orga-
nizátorov, ich sociálne siete, 
resp. sa informujte na prilo-
žených telefónnych číslach 
o podmienkach nástupu 
detí na jednotlivé turnusy.
 
Pohybový tábor Johnyho 
Mečocha
Tanečné štúdio Life is Pefect 
organizuje letný pohybový 
tábor. Je určený pre deti vo 
veku od 5 do 12 rokov. Johny 
Mečoch organizuje tábor 
už piaty rok a vždy s veľ-
kým úspechom. Deti prežijú 
chvíle plné tanca, športu a 
zábavy. Pripravené sú ukáž-
ky policajtov, tvorivé dielne, 
tanečné lekcie, opekačka 
a rôzne športové aktivity. 
Strava a pitný režim sú za-
bezpečené. Informácie na: 

0905 408 222.
Tábor sa uskutoční v troch 
turnusoch:
A: 5. 7. - 9. 7. 2021
B: 26. 7. - 30. 7. 2021
C: 16. 8. - 20. 8. 2021

 
KEMPINGÁČIK
Po minuloročnom úspechu 
organizátori aj tento rok 
pripravujú detský letný tá-
bor Kempingáčik. Je určený 
pre deti vo veku od 7 do 12 
rokov. Skúsení animátori a 
pedagogickí zamestnanci 
pripravili program plný zá-
bavy, hier, súťaží, ale aj špor-
tových a tvorivých aktivít. 
Nebude chýbať ani super 
výlet. Strava a pitný režim 
sú zabezpečené. Informácie 
na 0911 337 338 alebo priamo 
v kempingu Sereď
Tábor sa uskutoční v 
dvoch turnusoch:
A: 19. 7. - 23. 7. 2021
B: 2. 8. - 6. 8. 2021

 
Anglický letný tábor s 
WINGS
Jazyková škola WINGS pri-
pravila pre deti anglický 

letný tábor. Ide o celodenné 
a poldenné tábory. Deti sa 
zábavnou formou, ľahko a 
prirodzene naučia veľa no-
vých vecí. K dispozícii budú 
aj nové vonkajšie priestory, 
a tak sa deti môžu tešiť na 
garden party, vodné hry aj 
bazénik .

Celodenný tábor je urče-
ný pre deti od 7 do 14 rokov a 
bude trvať od 8.00 do 16.00 h.

Poldenný tábor je určený 
pre deti od 4 do 6 rokov a 
bude trvať od 8.00 do 12.00 h.

Informácie na: 0907 780 
374.

Tábor sa uskutoční v 
piatich turnusoch:
A: 19. 7. – 23. 7. 2021
B: 26. 7. – 30. 7. 2021
C: 2. 8. – 6. 8. 2021
D: 9. 8. – 13. 8. 2021
E: 16. 8. – 20. 8. 2021
 
Detský rybársky tábor
SRZ MO Sereď každoročne 
organizuje rybársky tábor, 
ktorý je prioritne určený 
deťom z rybárskeho krúžku. 
Tento rok sa bude opäť ko-

nať na ramene v Hornom 
Čepeni – časť špic. Je urče-
ný pre deti vo veku od 7 ro-
kov. Strava a pitný režim je 
zabezpečený. Na mieste je 
možnosť stanovania. Infor-
mácie na 0904 103 359.
Tábor sa uskutoční:
A: 15. 7. – 18. 7. 2021

 
Denný letný tábor na 
ranči
Tento tábor síce nie je v Se-
redi, no pre deti, ktoré mi-
lujú kone, je ako stvorený. 
Ranč na striebornom jazere 
pri Galante už roky organi-
zuje tábor plný zábavných 
aktivít. Deti sa môžu tešiť 
na jazdenie na koni, ukážky 
sokoliarstva, kreatívne diel-
ne, súťaže, táborák a mnoho 
iného. Tábor je určený pre 
deti vo veku od 5 do 14 rokov. 
Informácie na 0910 915 915.
Tábor sa uskutoční v 
štyroch turnusoch:
A: 5. 7. – 9. 7. 2021
B: 12. 7. – 16. 7. 2021
C: 2. 8. – 6. 8. 2021
D: 9. 8. – 13. 8. 2021

IVETA TÓTHOVÁ

Brigáda na nádvorí 
seredského 
kaštieľa 
Mestské múzeum v Sere-
di a Občianske združenie 
Vodný Hrad zorganizovali 
na sobotu 22. mája brigádu, 
zameranú na skrášlenie a 
úpravu okolia kaštieľa. Dob-
rovoľníci vyčistili nádvorie, 
okolie bastiónu a podchod 
od odpadkov, buriny a opada-
ného lístia. V podchode bol 
zároveň opravený poškodený 
závesný systém, na ktorom 
je nainštalovaná stála mi-
nigaléria. Obnovená bola aj 
kvetinová výzdoba v oknách 
barónky Kláry Ohrensteino-
vej. Rastliny do kvetináčov 
poskytli OZ VODNÝ HRAD a 
kvetinárstvo Andrea Hvojní-
ková v Seredi.

Ako zaujímavosť z histórie 
uvádzame, že Ohrensteinov-
ci kúpili kaštieľ v roku 1912 
a slúžil im ako letné sídlo, 
kam dochádzali zo svojej bu-
dapeštianskej vily. Barónka 
sem prichádzala so svoji-
mi troma deťmi aj po smrti 
manžela Henricha (1919) až 
do konca 30. rokov 20. storo-
čia. V tých časoch skrášľo-
vali okná poschodovej časti 

kaštieľa kvety v kvetináčoch 
položené na kamenných 
rímsach alebo boli zavesené 
na fasádach. Nová kvetinová 
výzdoba bude istý čas pripo-
mínať barónku a časy dávno 
minulé.

Brigády organizované 
mestským múzeom a OZ 
Vodným hradom sa na ná-
dvorí kaštieľa konajú pra-
videlne. Počas letných me-
siacov je totiž bastión vy-
užívaný na organizovanie 
rôznych koncertov, besied 
či výstav. Preto aj priestor v 
okolí by mal byť reprezenta-
tívny.

A ešte jedna zaujímavosť: 
Projekt obnovy bastióna – 
jedného z obranných objek-
tov bývalého hradu Šintava 
- rozbehlo OZ Vodný hrad v 
roku 2008. Rekonštrukcia 
tejto najstaršej časti kaštieľa 
(postavenej okolo roku 1550) 
sa začala realizovať v roku 
2009. Obnovený bol interiér 
aj fasáda s novou bránou. 
Výsledok mohla verejnosť 
vidieť prvýkrát v roku 2013.

IVETA TÓTHOVÁ
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Dušan Irsák, poslanec MZ 
Sereď za volený obvod č. 3: 
8. mája, Dlhá, Dolnočepeňská, 
Družstevná, Hornočepeňská, 
Hrnčiarska, Ivana Krasku, 
Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, 
Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. 
Podjavorinskej, Malá ulička, 
Matičná, Mierová, Murgaš-
ova, Obežná, Pionierska, Pi-
vovarská, Pod hrádzou, Pod-
zámska, Severná, Sládkovičo-
va, Strednočepeňská, Stromo-
vá, Svätoplukova, Športová, 
Štefana Moyzesa, Tehelná, 
Topoľová, Vážska, Veterná, 
Vojanská
Druhé volebné obdobie: 
2014 - 2018, 2018 - súčasnosť
Témy: životné prostredie, 

história mesta, šport
 

ROZHOVOR
Má podľa vás význam 
separovať odpady?

Úplná samozrejmosť je se-
parovanie u mňa ako i celej 
rodiny.

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania? 

Separujeme všetko, máme 
však rozdielne názory, či 
obaly od liekov idú do plastu 
alebo do kovov? Obaly z kešu 
orieškov sú plast alebo kov, 
rozbité sklo komunál alebo 
nádoba na sklo? Maličkosti.

Obmedzuje vás 

separovanie finančne? 
Obmedzuje vás to iným 
spôsobom? 

Nie.

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady?

Samozrejme, plechová ná-
doba na kov, kartóny na pa-
pier, vedrá na bio odpad.

Máte doma možnosť 
kompostovať?

Vždy sa nájde priestor, keď 
sa chce.

Ako využívate kompost?
Máme štyri kompostéry 

a radosť z toho, že po troch 
rokoch som pripravil super 
humus z vlastnej záhrady pre 
vlastnú záhradu.

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

Zbožňujem mortadelu, ale 
prestal som ju kupovať, lebo 
plastový obal zo 100 gramov 
mortadely váži 50 gramov. 
V tomto by mala Európska 
únia, výrobcovia a obchodní-
ci niečo riešiť, aby obaly ne-
boli v takých objemoch, ako 
sú teraz.

Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo vašej domácnosti?

Celá rodina.

Čo by ste rád vylepšili? 
Poplatky. Ak niekto zodpo-

vedne separuje, tak by nemal 
platiť, ako ten, čo absolútne 
neseparuje. Verím, že raz prí-
de doba, kedy budem platiť 
len toľko, koľko vyproduku-
jem odpadu. Paušálne plate-
nie nie je motivačné.

Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste?

Celkom sa mi páči, ako sa 
v poslednej dobe informuje o 
separovaní, chcelo by to ešte 
zábavné video ako separovať. 
Tak isto by som zriadil tabu-
ľu hanby (na stránke Sered-

ských noviniek) a upozornil, 
kto neseparuje, alebo zle se-
paruje. Máme kamerové sys-
témy po celom meste a určite 
by sa našli zábery kto, kde a 
ako separuje.

Doplním aj môj zážitok 
z Prahy: s vnukom som bol 
vlakom na Václavskom ná-
mestí a po dopití minerálky 
som hľadal smetiak na plasty. 
Nenašiel som ho. Vnuk ma 
poučil jednoducho vetou: 
zober to domov a tam to vy-
separuješ! Aké jednoduché. 
Robme to všetci, keď ideme 
do prírody s plnou plastovou 
fľašou, tak prázdnu doma vy-
separujme!

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

JUDr. PhDr. Marek Tóth, 
LL.M., poslanec MZ v Seredi 
za volebný obvod č. 1: Ama-
zonská, Bratislavská, Cukro-
varská, Dolnostredská, D.Štúra, 
Fándlyho, Garbiarska, Južná, 
Kasárenská, Kostolná, Kukučí-
nova, Letná, Malý háj, Mládež-
nícka, Mlynárska, Námestie 
slobody, Niklová, Novomestská, 
Nový majer, Parková, Pažitná, 
Poľná, Považský breh, Pribino-
va, Priemyselná, Starý most, 
Šintavská, Školská, Trnavská 
cesta, Vonkajší rad
Druhé volebné obdobie: 2006 
– 2010, 2018 – súčasnosť (až od 

roka 2021)
Témy: legislatíva a transpa-
rentnosť v samospráve, šport, 
voľnočasové možnosti mesta, 
aktívny prístup mesta k pod-
netom občanov

 
ROZHOVOR
Má podľa vás význam 
separovať odpady? 

Separovať odpady nielenže 
má význam, ale je to s ohľa-
dom na budúcnosť nevyhnut-
nosťou. Potrebná je však zmys-
luplná súčinnosť všetkých 
- štátu, samosprávy, občanov. 
Pokiaľ sa nechceme topiť v 

odpadkoch, tak musíme začať 
každý od seba.

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?  

Naša domácnosť separuje 
odpady už niekoľko rokov.

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

Určite je pracnejšie separo-
vať odpady, ako hádzať všet-
ko do jedného vreca. Chce to 
o trochu viac času, ale najmä 
snahy. A o málo viac priestoru, 

keďže na každý druh odpadu je 
potrebná samostatná nádoba 
(vrece). Ale to je minimálna 
záťaž. 

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady? 

Áno, máme vrecia na jednot-
livé druhy odpadov.

Máte doma možnosť 
kompostovať?

Túto možnosť zatiaľ nevyu-
žívame, ale do budúcna si viem 
predstaviť, že ju budeme vyu-

žívať.

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

Vo všeobecnosti sa používa 
veľmi veľa plastových obalov. 
Takže tohto druhu odpadu 
máme asi najviac. Len niekedy 
nemáte na výber a alternatíva 
balenia nie je. 
Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo vašej domácnosti? 

Myslím, že som to ja. 

Čo by ste rád vylepšili? 
Vždy je čo zlepšovať, takže to 

platí aj o separácii.

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

Veľmi podstatná je osveta 
obyvateľstva. Možno sa zdá, že 
každý už vie čo separácia zna-
mená a prečo má zmysel. Ale je 
potrebné, aby sa to ľuďom pri-
pomínalo, ale aj prakticky pod-
porovalo (napr. distribúciou 
vriec na separáciu a pod.) 

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Ing. Ondrej Kurbel, posla-
nec MZ v Seredi za volebný 
obvod č. 2: A. Hlinku, Čepe-
ňská, Dolnomajerská, Hor-
nomajerská, Hviezdoslavo-
va, Fraňa Kráľa, Jesenského, 
Jilemnického, Komenského, 
Krásna, Kúpeľné námestie, 
Legionárska, M.R.Štefánika, 
Námestie republiky, Nová, 
Orechová, Pekárska, Pošto-
vá, Priečna, Rovná, Slnečná, 
Slnečná II, SNP, Spádová, Šu-
lekovská, Vinárska, Vysoká, 
Záhradná, Železničná
Prvé volebné obdobie: 2018 – 
súčasnosť
Témy: Obnova kaštieľa, život-
né prostredie a rozvoj mesta, 
práca s mládežou a šport

 

ROZHOVOR
Má podľa vás význam 
separovať odpady?

V prvom rade by sme sa 
mali snažiť vytvárať čo mož-
no najmenej odpadu. Či už 
opätovným používaním vecí, 
obmedzovaním spotreby 
jednorazových tovarov, ale 
aj preferovaním menej bale-
ných výrobkov. Nejaký odpad 
však vznikne vždy. Separo-
vanie odpadu je teda veľmi 
dôležité, nakoľko len vysepa-
rovaný odpad sa dá opätovne 
recyklovať. 

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?  

Doma sa snažíme separo-
vať všetky druhy odpadu, kto-

rých zber mesto zabezpečuje. 
Okrem toho sa zapájame aj do 
zberu elektroodpadu v rám-
ci Cirkevnej Základnej školy. 
Škola za vyzbierané kilá elek-
troodpadu môže získať či už 
kancelársky tovar, alebo neja-
ké pomôcky. 

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

Separovanie odpadu nás 
vôbec nezaťažuje. Snáď jedi-
nou zmenou je, keď oplachu-
jeme konzervy, či tégliky a 
viečka od jogurtov. Ale aspoň 
si pri tom uvedomíme, koľko 
odpadu by sme tvorili keby to 
skončilo v koši. 

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady?

Máme samostatné nádoby, 
respektíve krabice na papier, 
ale nič špeciálne to nie je :)

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

Áno. Kompostér využíva-
me už dlhé roky. Odpadu zo 
zeleniny či ovocia je u nás 
pomerne dosť, a teda kom-
postovanie výrazne pomáha 
zmenšovať odpad z našej do-
mácnosti. Kompost násled-
ne využívame v záhradke 
ako hnojivo. 

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

Vždy je možné dať viac po-
zornosti napríklad na nákup 
bezobalových produktov.

Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo vašej domácnosti?

Myslím, že u nás doma po-
trebu ekologickejšieho sprá-
vania sa chápu všetci. 

Čo by ste rád vylepšili? 
Veľmi ma hnevá množ-

stvo odpadu v prírode. Či už 
popri cestách alebo pri Váhu, 
všade sa povaľujú odpadky. 
Ak aj takýto odpad vyzbie-
rame, je tak znečistený, že 
sa prakticky nedá separovať. 

Bohužiaľ, je medzi nami stá-
le veľa takých, čo si prírodu 
nevážia. 

Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste vo 
všeobecnosti? 

Aj na základe viacerých 
rozhovorov na túto tému si 
myslím, že bude potrebné 
riešiť váženie vyprodukova-
ného odpadu. Niektoré obce 
sa už touto cestou vydali. 
Ak budeme platiť za odpad 
podľa toho, koľko vyhodíme 
do čiernych nádob, bude o se-
parovanie väčší záujem. Pre 
niektorých ľudí je totiž stá-
le rozhodujúca len finančná 
motivácia.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Pavol Kurbel, poslanec MZ 
v Seredi za volebný obvod 
č. 1: Amazonská, Bratislavská, 
Cukrovarská, Dolnostredská, 
D. Štúra, Fándlyho, Garbiar-
ska, Južná, Kasárenská, Kos-
tolná, Kukučínova, Letná, 
Malý háj, Mládežnícka, Mly-
nárska, Námestie slobody, 
Niklová, Novomestská, Nový 
majer, Parková, Pažitná, Poľ-
ná, Považský breh, Pribinova, 
Priemyselná, Starý most, Šin-
tavská, Školská, Trnavská ces-
ta, Vonkajší rad
Štvrté volebné obdobie: 
2006 - 2010, 2010 – 2014, 2014 – 
2018, 2018 – súčasnosť
Témy: Školstvo, nakladanie s 
majetkom mesta, kauzy mes-
ta

 ROZHOVOR
Má podľa vás význam 
separovať odpady? 

Áno.

Ako sa vaša domácnosť 
zapája do separovania?  

Tak, ako každá domácnosť v 
Seredi.

Obmedzuje vás separovanie 
finančne?

Nie.

Máte v domácnosti 
umiestnené nejaké 
špeciálne nádoby na 
odpady?

Nie.

Máte doma možnosť 

kompostovať?
Kompostujem už celé roky, 

používame to ako hnojivo v 
záhrade.

Sledujete doma, že niečím 
zbytočne plytváte?

Neplytváme.

Kto je ťahúňom „ekológie“ 
vo vašej domácnosti?

Manželka.

Čo by ste rád vylepšili? 
Je to OK.

Máte nápad, ako vylepšiť 
separovanie v meste vo 
všeobecnosti? 

Nie.
ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Paušálne poplatky za smeti nie sú motiváciou, hovorí Dušan Irsák

S riešením odpadov musíme začať každý od seba, pripomína Marek Tóth

Váženie smetí by zvýšilo záujem o separovanie, myslí si Ondrej Kurbel 

Rozhovor s poslancom 
Pavlom Kurbelom 

Čo je pre nás nebezpečnejšie?
V ostatnom čase zarezonova-
la vo verejnosti výzva Západo-
slovenskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s., Nitra na pripoje-
nie nehnuteľnosti na verejnú 
kanalizáciu. Z rozhovorov so 
zainteresovanými som sa 
dozvedel, že k pripojeniu na 
vybudovanú kanalizačnú sieť 
nebránia vždy iba finančné 
dôvody. Podľa viacerých ziste-
ní v teréne sú niektorí vlast-
níci nehnuteľností natoľko 
smelí, že sa do kanalizácie pri-
pojili bez prihlásenia u ZsVS. 
Sú aj takí, ktorí obsah svoje 
žumpy pravidelne vypúšťajú 
pomocou kalového čerpadla 
na svoj pozemok, na ktorom 
potom pestujú zeleninu. Dô-
sledky znečistenia spodných 
vôd odpadovými vodami 
nepatria medzi utajované 

skutočnosti. Internet je plný 
takýchto informácií. Príklad. 
Escherichia coli je súčasťou 
obsahu hrubého čreva a jej 
prítomnosť vo vode znamená 
znečistenie vody výkalmi. Od 
užívania takejto vody je už iba 
krôčik k hnačkovému ochore-
niu a vážnej infekcii. Pri tom 
nemusí ochorieť sám znečis-
ťovateľ, ale aj ten, kto nie je 
dosť opatrný a užíva vodu zo 
studne vykopanej neďaleko 
od výkalmi „zušľachťované-
ho“ pozemku. 

V blízkom Rakúsku prob-
lém s „dobrovoľnosťou“ pri-
pojenia sa na verejnú kana-
lizáciu vyriešili jednoducho. 
Každý vlastník objektu aj 
oficiálne nepripojený na ka-
nalizáciu platí vodárenskej 
spoločnosti poplatok, akoby 

pripojený bol. Preto sa každý 
radšej pripojí a zbaví sa ná-
kladov na individuálnu lik-
vidáciu odpadových vôd. Pre 
dobré nápady teda nie je po-
trebné chodiť ďaleko. 

Nedávno som tento výrok 
už použil a použijem ho zno-
va. Čistota mesta je odrazom 
ducha a mysle ľudí, ktorí v 
ňom žijú. Papieriky na chod-
níkoch a verejných plochách, 
nedopalky z cigariet, obaly 
z cukríkov, oblátok, plastové 
fľaše, to všetko je náš obraz.  
Odpad z obalov je nebezpečný. 
No nevypúšťanie výkalov do 
kanalizácie je nebezpečnejšie 
ešte viac. Pritom ich likvido-
vanie má každý tvorca tohto 
odpadu len vo vlastných ru-
kách. 

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Na dvoch sídliskách v Seredi 
pribudli nové detské ihriská 

Ďalšia súkromná firma 
vybudovala v meste 
detské ihrisko z vlastných 
prostriedkov, vysadila 
aj vzrastlé stromy

V Seredi vyrástli pre deti dve 
nové krásne detské ihriská. 
Zrealizované boli sponzor-
sky spoločnosťou Samsung 
Electronics Slovakia, s.r.o., 
ktorá poskytla mestu Sereď 
finančné prostriedky vo výš-
ke 20 000 € za účelom podpo-
ry a rozvoja športu. Radnica 
z financií vybudovala nové 
detské ihriská na Fándlyho a 
Cukrovarskej ulici.

V utorok 8. júna boli detské 
ihriská oficiálne odovzdané 
do užívania. Slávnostného 
prestrihnutia pásky sa zú-
častnili za spoločnosť Sam-
sung Electronics: Marcel 
Královič - Human Resource 
Group, Senior manager (po-
slanec MsZ v Seredi), Ján Ne-
mašík - Legal manager, pri-
mátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi a referentka od-
delenia životného prostredia 

na MsÚ Miriam Klottonová. 
Na otvorení samozrejme 
nechýbali ani deti, pretože 
práve im je ihrisko určené. 

Na oboch lokalitách kva-
litné a atraktívne ihriská 
dlhodobo absentovali. Reali-
zácia nových ihrísk deti isto 
zaujme. Hracie prvky podpo-
ria ich pohybovú i športovú 
aktivitu a dopomôžu k zdra-
vému vývinu. Ihriská záro-
veň nenásilnou a pútavou 
formou prispejú k socializá-
cií detí s rovesníkmi. Jednot-
livé komponenty na nových 
ihriskách sú vyrobené z kva-
litného agátového dreva.

Marcel Královič povedal: 
„Spoločnosť Samsung patrí 
k spoločensky zodpovedným 
spoločnostiam, pričom našu 
pomoc zameriavame najmä 
na trnavský a nitriansky re-
gión, nakoľko väčšina našich 

zamestnancov pochádza 
práve z týchto lokalít. Naším 
cieľom je najmä podpora 
detí a mládeže, škôl, škôlok a 
taktiež sa snažíme pomáhať 
starším a sociálne slabším 
občanom. Vďaka našej pod-
pore boli zrealizované mno-
hé projekty, predovšetkým 
vybudované alebo zrekon-
štruované detské ihriská, 
učebne a triedy základných 
škôl a škôlok v Galante, v Se-
redi, v Šali a v Sládkovičove.“  
Nejde o prvý spoločný pro-
jekt mesta Sereď a spoloč-
nosti Samsung Eletronics. 
V roku 2019 obe inštitúcie 
spolupracovali napríklad na 
vybudovaní ihriska Mimo-
ňovo, ktoré sa nachádza v 
kine Nova.

Hracie prvky dodala fir-
ma Karol Šimonek – INTER 
zo Svätého Petra. Miriam 

Klottonová z odd. životného 
prostredia uviedla: „Touto 
cestou by som chcela poďa-
kovať firme za vynikajúcu 
spoluprácu. Z množstva pro-
duktov, ktoré majú v ponuke, 
sme sa snažili vybrať rôz-
norodú zostavu, aby na kaž-
dom ihrisku boli prvky na 
šmýkanie, lezenie, prelieza-
nie či hojdanie a aby sa tam 
zabavili menší i starší. Keďže 
sú komponenty z agátového 
dreva, vyberali sme prvky s 
farebnými akcentmi. Verím, 
že sa nám to podarilo.“

Primátor Martin Tomčá-
nyi po oficiálnom otvorení 
odovzdal zástupcom spo-
ločnosti Samsung ďakovný 
list za podporu realizácie 
výstavby detských ihrísk v 
meste Sereď. Spoluprácu so 
spoločnosťou si vysoko cení: 
„Chcem sa v mene mesta Se-

reď, ale najmä v mene našich 
najmenších občanov poďa-
kovať spoločnosti Samsung 
za príspevok, vďaka ktorému 
sme tieto ihriská vybudovali. 
Je to výsledok korektných 
vzájomných vzťahov. Pred 
približne pol rokom som sa 
obrátil na prezidenta spo-
ločnosti o možnosť prispieť 
na výstavbu nových ihrísk. 
Spolu s poslancom Marce-
lom Královičom, ktorý v spo-
ločnosti pracuje, boli našej 
prosbe okamžite naklonení 
a dnes už výsledok môžeme 
vidieť pred sebou. Kvalitné 
ihrisko a nové zábavné prv-
ky isto potešia detičky, ale aj 
rodičov.“

S primátorom súhlasí aj 
Iveta Richnáková, obyvateľ-
ka Fándlyho ulice. Z nových 
hracích prvkov sa veľmi teší: 
„Keď nám odinštalovali staré 

ihrisko, mali sme obavy, že 
tu už nič nové nepribudne. 
Teraz sme radi, že tu vzniklo 
niečo nové a pekné. Najväč-
šiu radosť majú samozrejme 
moje vnúčatá.“

Ďalšia obyvateľka Kristína 
Popluhárová je tiež za ihris-
ko vďačná: „Mám dve deti, a 
tak veľa času trávime vonku. 
Navštevujeme rôzne ihriská 
v meste a z vlastnej skúse-
nosti musím povedať, že by 
mali byť pútavé a pre deti 
zaujímavé. No a tieto splnili 
naše požiadavky.“

Lenka Lehocká z Cukro-
varskej ulice hovorí: „Ihrisko 
sa nám páči, lebo mám dvoj-
ročnú dcérku, ktorá veľmi 
obľubuje hojdačky a lezecké 
steny. Práve tieto prvky sa tu 
nachádzajú, takže za nás su-
per a ďakujeme.“

IVETA TÓTHOVÁ

Ďalšia súkromná firma vybu-
dovala v meste detské ihrisko 
z vlastných prostriedkov, vy-
sadila aj vzrastlé stromy

Firma Autosklo Bicykle v 
Seredi postavila prvé detské 
ihrisko v roku 1994. Celkom 
27 rokov ho obnovovala a udr-
žiavala na vlastné náklady. V 
roku 2021 ihrisko opäť z vlast-
ných prostriedkov obnovila a 
doplnila aj niekoľko hracích 

komponentov z kvalitného 
agátového dreva. Zostava prv-
kov obsahuje detský domček 
so šmykľavkou a hojdačkami, 
koníkom na pružine, dreve-
nou detskou hrou a masívny-
mi lavičkami. Ihrisko firma 
darovala mestu v júni 2021 a 
pre rodičov s deťmi tak pri-
budlo ďalšie pekné miesto na 
trávenie voľného času.

Firma okrem ihriska spon-

zorsky vysadila na ulici D. 
Štúra 15 kusov vzrastlých 
stromov s priemernou výš-
kou 5 m. Proti vyvráteniu ich 
chránia oporné kolíky. Stro-
my rozšírili mestskú zeleň a 
v budúcnosti prispejú k prí-
jemnej klíme v tejto lokali-
te. Na výsadbu stromov bolo 
vydané povolenie mestského 
úradu. 

IVETA TÓTHOVÁ
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Rozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvky

Obľúbené športovisko v meste

Mesto Sereď v uplynulých 
dňoch pristúpilo na svojom 
území k rozšíreniu už existu-
júcich detských ihrísk o nové 
hracie prvky. Nainštalované 
boli na uliciach Mlynárska, v 
Hornom Čepeni a v mestskom 
parku.

Detské ihrisko v mestskom 
parku vzniklo v roku 2013 a ke-
ďže je umiestnené v tichej lo-

kalite plnej zelene, je aj hojne 
navštevované. Ihrisko ponúka 
skutočný relax a oddych od 
rušných ulíc v meste. Nie kaž-
dé dieťa má ale to šťastie, že 
sa narodí zdravé. No aj takéto 
deti je potrebné integrovať do 
spoločnosti rovesníkov. Pre-
to sa samospráva mesta roz-
hodla rozšíriť práve ihrisko v 
mestskom parku o senzorické 

hracie prvky. Ide o dve špeci-
álne hojdačky, na ktorých je 
hojdanie nie len pohodlné, 
ale najmä vhodné a bezpečné.

Pribudla tu sieťová hojdač-
ku, tzv. Hniezdo, s mäkkou 
sieťovou základňou a pevným 
rámom obaleným penou. 
Druhá hojdačka je s bezpeč-
nostným postrojom so zapí-
naním na pracku a v sedacej 

časti s klinom pre zvýšenie 
bezpečnosti. Hracie prvky do-
dala firma 3lobit, s.r.o., Brati-
slava.

Na uliciach Mlynárska a v 
Hornom Čepeni boli detské 
ihriská rozšírené o tri druhy 
komponentov: tunelová zo-
stava v podobe hrocha, pre-
važovacia hojdačka a kreslia-
ca tabuľa s abecedou. Hracie 

prvky dodala firma Veríme v 
Zábavu, s.r.o., Trenčín.

Referentka oddelenia život-
ného prostredia na MsÚ Mi-
riam Klottonová uviedla: „Na 
Mlynárskej ulici bol pre malé 
deti iba domček so šmyklav-
kou, a tak sa časom pribudol 
kolotoč, no a teraz sa doplnila 
prevažovacia hojdačka, pre-
liezací tunel a tabuľa. Priestor 

na dopĺňanie je tam krásny 
a malých detí neúrekom. V 
Hornom Čepeni je vymedze-
ná malá plocha, na ktorej je 
starší domček so šmyklavkou 
a pružinový koník. Na žiadosť 
obyvateľov s malými deťmi sa 
ihrisko rozšírilo o prevažova-
ciu hojdačku a preliezací tunel 
– rovnaké ako na Mlynárskej.“

IVETA TÓTHOVÁ

Pôvodné workoutové ihrisko, 
ktoré sa nachádza pri zadnej 
bráne mestského parku, bolo 
vybudované v roku 2015. Ide 
o obrazne povedané telocvič-
ňu v prírode, kde sa cvičí vá-
hou vlastného tela. Cvičiť tu 
môže zdarma každý, kto má 
chuť hýbať sa, a to bez rozdie-
lu veku a pohlavia. Na ihrisku 

sú nainštalované rôzne cvi-
čebné prvky ako série hrázd v 
rôznych výškach, rebrík, lavič-
ka či bradlá. Denne tu cvičia 
športovci, z ktorých niektorí 
už dosiahli úspech na svetovej 
úrovni.

Priaznivci tohto druhu cvi-
čenia pred časom nesmelo 
vyslovili želanie rozšíriť ih-

risko o ďalšie cvičebné prv-
ky. Primátor mesta Martin 
Tomčányi preto oslovil firmu 
Rebod s myšlienkou vybudo-
vania nového ihriska. Výsled-
kom spoločných stretnutí bol 
zrealizovaný nový priestor na 
cvičenie, ktorý firma Rebod 
zafinancovala a darovala mes-
tu Sereď.

V uplynulom období boli 
cvičebné prvky rozšírené o 
ďalšie komponenty ako boxo-
vacie vrece, kruhy či lano na 
šplhanie. Upravený bol aj oko-
litý priestor, a tak v tejto časti 
mesta vzniklo športovisko, 
ktoré patrí medzi jedinečné 
športoviská tohto druhu na 
Slovensku. IVETA TÓTHOVÁ

Jubilantka Janka 
Vzťah k mestu
Na informácie o okolí reaguje 
každý inak. Možno je to spôso-
bené vyššími dennými teplo-
tami, možno je chyba niekde 
úplne inde. No logika akoby 
sa z niektorých hláv vytrácala. 
Na sociálnych sieťach sa po-
tom objavujú zvrátené názory 
o vinníkoch a zodpovednosti.
Príklady: 

- Za požiar suchej trávy nie 
je zodpovedný ten, kto do nej 
hodil horiaci neuhasenú ci-
garetu, ale ten, kto tú trávu 
kosil, neodviezol ju a nechal 
uschnúť na mieste. 

- Za žuvačky na chodníkoch 
nie sú zodpovední rodičia 

detí, ktorí nestihli svoji rato-
lestiam vysvetliť, že žuvačku 
slušný človek nevypľuje na 
chodník, ale do najbližšieho 
odpadkového koša.

- Za znečistenie sú zodpo-
vední tí, ktorí majú mesto 
čistiť. 

- Za špaky pri krajnici ne-
zodpovedajú, vodiči a vodičky, 
ktorí nonšalantne vdýchnu 
posledný šluk a vyhodia ne-
dopalok cez otvorené okno 
auta, ale zamestnanci mesta, 
ktorí majú čistiť krajnice vo-
zoviek.

Nedávno som sa pristavil 
pri dvojici, ktorá upravovala 

priestor pri bytovom dome na 
Pažitnej ulici. Malými dreve-
nými palisádami si uchránili 
trávnik, na ktorý pred časom 
vychádzali vozidlá. Po daždi 
bývalo blato po celej dĺžke ko-
munikácie. Nemyslím si, že tí 
dvaja to robili preto, lebo ich 
na to niekto vyzval. Ich moti-
vácia bola jednoduchá. Chcú 
to tam mať pekné.

Každý sme iný. Niekto obe-
tuje svoj čas i vlastné peniaze, 
aby pozemok, ktorý ani nie 
je jeho, bol pekný a úhľadný. 
Prezentuje svoj vzťah nielen 
k svojmu najbližšiemu oko-
liu, ale aj k mestu, v ktorom 

žije.
Takýchto ľudí počúvam 

rád a akceptujem ich názory 
a upozornenia na zlepšenie 
stavu verejných priestran-
stiev. Sami idú príkladom os-
tatným a našťastie je ich na-
ozaj veľa.

Na druhej strane len ťažko 
môžem vážne vnímať kriti-
ku za každý trs trávy v puk-
line chodníka, ak kritikovi 
rastie tráva z odkvapových 
žľabov niekoľko rokov. Ľudová 
múdrosť „V cudzom oku vidí 
i smietku, a vo vlastnom ani 
brvno nevidí“ má naozaj niečo 
do seba. ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Koncert židovských piesní v podaní Komorného 
orchestra ZOE v Múzeu holokaustu v Seredi
Múzeum holokaustu v Seredi 
usporiadalo 10. júna 2021 KON-
CERT ŽIDOVSKÝCH PIESNÍ v 
podaní Komorného orchestra 
ZOE.

Orchester ZOE pôsobí na 
hudobnej scéne od roku 2008. 
Členmi orchestra sú mladí 
slovenskí umelci, ktorí svoje 
špičkové kvality dokázali na 
množstve kvalitných, vysoko 
profesionálnych vystúpení, 
kladne hodnotených odbornou 
verejnosťou aj médiami. Ide o 
všestranne hudobne založené 
teleso, ktoré je schopné zosta-
viť rôzne zoskupenia, ako kvin-
teto, kvarteto či trio. Orchester 
usporiadal množstvo charita-
tívnych koncertov, doprevá-
dzali aj významných spevákov 

slovenskej scény ako Adrianu 
Kučerovú, Ľubicu Rybársku, 
Pavla Bršlíka, Gustáva Běláčka, 
Evu Šuškovú, Sisu Sklovskú a 
Máriu Čírovú. Spolupracovali 
s vynikajúcim klaviristom Iva-
nom Gajanom a populárnym 
huslistom Petrom Uličným. 

Na koncerte privítal riadi-
teľ múzea Martin Korčok ria-
diteľku Poľského inštitútu v 
Bratislave Annu Opalińsku, 
zástupcov ministerstva škol-
stva, ako aj verejnosť. V Múzeu 
holokaustu orchester odohral 
program Židovských piesní v 
jidiš a hebrejčine. Skladby boli 
svetské i duchovné v úprave 
slovenských skladateľov Pet-
ra Zagara, Gregora Regeša a 
Adriana Harvana. Program bol 

doplnený o inštrumentálne 
skladby Ernesta Blocha.

Spev bravúrne zvládol Ju-
raj Adamuščin. Spevák nám 
na záver koncertu povedal: 
„V Múzeu holokaustu som 
nekoncertoval po prvýkrát, 
ale pamätám si na svoje prvé 
vystúpenie v týchto priesto-
roch. Po uvedomení si, že sa 
jedná o bývalý koncentračný 
tábor, to bol to pre mňa veľmi 
emotívny pocit. Dnes som si 
pred koncertom odfotogra-
foval prázdne stoličky ako 
symbol toho, že tí ľudia, čo tu 
voľakedy boli väznení, tu už 
medzi nami nie sú. Potom sa 
stoličky zaplnili divákmi a 
to pre mňa znamenalo istú 
nádej. Niektorí kolegovia sa 

vyjadrili, že sa do múzea ešte 
vrátia, aby si prezreli všetky 
exponáty. Čo sa týka koncertu, 
priznám sa, že sme mali oba-
vy hrať v exteriéri. Vonkajšie 
prostredie vždy uberie na kva-
lite zvuku ale napokon všet-
ko dopadlo nad očakávanie.“ 
Kristína Svrčková z Múzea ho-
lokaustu povedala: „Po dlhej 
dobe ide o prvú spoločenskú 
akciu v našich priestoroch. A 
ako inak začať novú sezónu 
podujatí ako práve koncertom 
židovských piesní. Koncerty 
sú celkovo v obľube medzi na-
šimi návštevníkmi a tak sme 
radi, že sa aj toto spoločenské 
podujatie vydarilo a mnohým 
dodalo pozitívnu energiu.“

IVETA TÓTHOVÁ

V  máji tohto roku   sa pani  
Janka Chudá dožila krás-
neho životného jubilea. 
K  výročiu jej zablahoželal 
primátor mesta Ing. Martin 
Tomčányi, vedúca organi-
začného oddelenia PhDr. 
Silvia Adamčíková a  Bc. 
Ľubomír Veselický. Pani 
Janku si mnohí Seredča-
nia pamätajú  ako preda-
vačku  niekdajšej predajne 
hračiek na ulici SNP. Dnes 
má v  týchto priestoroch 
sídlo spoločnosť Skylink. 

Oslávenkyňa pri krátkom 
stretnutí príjemne prekva-
pila duševnou sviežosťou 
a  pozoruhodným prehľa-
dom o súčasnej  spoločnos-
ti . Pochválila sa aj svojím 
koníčkom  -  vyšívanými 
dečkami. Jej zrak jej v tom-
to prípade môžu závidieť aj 
oveľa mladšie ročníky. Do 
ďalších rokov želáme pani 
Chudej všetci veľa zdravia 
šťastia a osobnej spokojnos-
ti.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Nezisťujeme krstné mená ani priezviská, nevieme, 
kde bývajú. Chceme nájsť záblesk ich vôle 
k zmene, hovorí Andrea Kosírová Hugáňová 
o práci so seredskými narkomanmi

Sucho a teplo v meste: Pozývame vás k spolupráci pri zálievke našej zelene

Združenie STORM, v prekla-
de búrka, vzniklo na podpo-
ru ľudí, ktorí zažívajú búrku 
vo svojom živote. Kvôli rôz-
nym životným situáciám ich 
odfúklo na takú cestu, kde 
sa stretli s drogami. Stali sa 
ich užívateľmi a sami si ne-
vedia pomôcť. Zamestnanci 
STORMu sa snažia elimino-
vať ich negatívny vplyv na 
život v meste. Čistia verejné 
priestranstvá od pohodených 
striekačiek a poskytujú pora-
denskú službu užívateľom aj 
rodinám.

Prečítajte si rozhovor s 
Andreou Kosírovou Hugáňo-
vou, predsedkyňou združenia 
STORM. Ponúka rady, ako ko-
munikovať s ľuďmi pod vply-
vom, čo robiť, ak vám príde 
domov sfetované dieťa, pre-
zradí, kde v Seredi hľadať po-
mocnú ruku.

Združenie STORM má v 
Seredi svoje meno. Čo máte 
na svojom konte?

V Seredi pracujeme viac ako 
15 rokov. Začínali sme terén-
nym sociálnym programom 
priamo na sídliskách, v par-
ku. Potom sme prešli smerom 
na výpadovku. Cieľovou sku-
pinou boli užívatelia drog a 
ľudia pracujúci v sexbiznise. 
Zamieňali sme ich použité in-
jekčné striekačky za čisté, čím 
sme minimalizovali počet po-
hodených striekačiek po mes-
te. Zároveň sme tým zame-
dzovali aj šíreniu chorôb ako 
je napríklad HIV / AIDS alebo 
žltačka medzi komunitou uží-
vateľov i bežnými obyvateľmi.

Toto bol výrazný problém 
mesta asi 20-25 rokov doza-
du. Povaľovali sa pri každom 
smetiaku, v parku, kade tade. 
Zároveň sme tejto skupine 
obyvateľov poskytovali po-
radenstvo, ošetrenie, hľadali 
sme záblesky dobrej vôle me-
niť ich aktuálnu situácie k 
lepšiemu.

A potom?
Neskôr vznikla potreba 

otvorenia kontaktného centra 
pod strechou. Prvé sídlo sme 
mali na Garbiarskej ulici v 
Seredi. Bolo druhé kontaktné 
centrum na Slovensku v tom 
čase. Od roku 2017 sídlime v 
budove polikliniky v Seredi.
Môže za vami prísť 

ktokoľvek?
Áno. Pracujeme anonym-

ne a bezplatne. Nemusia sa 
báť, že my na niekoho bude-
me ukazovať prstom. Nešpe-
hujeme, kto a kde droguje. 
Nezisťujeme krstné mená 
ani priezviská, nevieme, kde 
bývajú. Poskytujeme tiež po-
radenstvo pre blízkych alebo 
rodinu užívateľov drog. Môžu 
sa na nás obrátiť obyvatelia 
celej Serede aj širokého okolia.

Je nebezpečný človek pod 
vplyvom?

Ja ich nevnímam ako ne-
bezpečných. Treba byť ostra-
žitý, ale za tie roky praxe sme 
sa len výnimočne stretli s 
tým, že by bol klient vyslove-
ne nebezpečný. Keď sú mimo, 
rešpektujeme ich. Až keď sa 
vrátia k sebe, sa snažíme s 
nimi rozprávať.

Ako treba reagovať na 
človeka, ktorý je sfetovaný 
a chceme mu pomôcť?

Treba ho nechať v tomto 
momente tak. Nemá zmysel 
doňho hučať. Treba ho ne-
chať vyspať. Je lepšie sa ho na 
druhý deň spýtať, ako sa má a 
či chce riešiť tento problém. 
Citlivým spôsobom a bez vý-
čitiek.

Aké situácie zažívate?
Napríklad, príde matka, 

ktorej syn pravdepodobne 
experimentuje s drogami. 
Vysvetlíme jej, aké existujú 
možnosti na Slovensku, dá-
vame nádej, upozorníme, ako 
má chrániť aj seba. Aby naprí-
klad nevedome a možno zo 
strach netrpela krytím svojho 
dieťaťa, ak ju vyciciava nie-
len psychicky, ale aj finančne. 
Toto sa nazýva spoluzávislosť. 
Rodičia sa boja, že priznaním 
si istých vecí by snáď zlyha-
li ako rodičia. Boja sa reakcií 
okolia a že ostanú sami.

Ako môžem začať pomáhať 
tomu, kto sa zamotal do 
narkotík?

My klientom na poraden-
stve vždy odporučíme, aby 
nič neriešili horúcou ihlou, 
tu a teraz. Žiaden stres. Treba 
pokoj, rozložiť si veci v hlave 
a konať racionálne. Povedať: 
synu, situácia je takáto, zme-
nilo sa tvoje správanie, zhor-

šil si sa v škole. Miznú nám z 
domu veci. Mám pocit, že máš 
nejaký problém. Rada by som 
sa s tebou o tom porozpráva-
la. Ďalej treba nechať synovi 
priestor. Aktivizovať sa musí 
on.

Aké sú postupy, čo robiť 
najprv?

Rodičia musia postupovať 
ako jeden. Dajú si cieľ s neja-
kým časom a nesmú poľaviť: 
synu, musíš prestať kradnúť 
v našej domácnosti, musíš si 
zlepšiť známky, prípadne iná 
dohoda. Neustúpiť. Ani vtedy, 
ak dva týždne „sekal dobrotu“. 
Musia spoločne pokračovať v 
nastavených pravidlách dlho-
dobo. Je to náročné.

Akým chybám sa vyhnúť?
Chybou rodičov býva, že 

chcú prebrať celú zodpoved-
nosť situácie na seba. Vtedy 
dieťa presvedčia, že musí ísť 
na liečenie, ale neriešia príči-
nu. Tou býva zvyčajne naozaj 
ťažké obdobie, ktoré prežíva, 
alebo napríklad len zaexperi-
mentoval.

Nejaká praktická rada?
Volajte si kamošov svojich 

detí domov. Je to lepšie, než 
ak dieťa odchádza kamsi, ani 
neviete kam. Rozprávať a spo-
znávať svoje deti, počúvať ich 
stále. Aby mali pocit istoty 
doma v rodine.

Prečo sú v seredských 
rodinách toľké prípady 
experimentovania s 
narkotikami?

Rodičia mylne zaujmú po-
stoj, že problém je v dieťati. V 
drvivej väčšine však treba lie-
čiť celý systém, celú rodinu. 
Málokto prijme, že zmeniť sa 
musí aj on sám, ak chce po-
môcť dieťaťu. Nie je dobré, ak 
si rodičia sebecky riešia len 
svoje traumy, sračky a kariéry. 
Dieťa dlhodobo ostáva bokom. 
V nefunkčnej rodine vznikne 
problém skôr.

Čo poradiť takejto rodine?
Rodinné poradenstvo je 

veľká kapitola. Rodičom vždy 
odporúčame, aby sa prihlá-
sili do poradenských skupín. 
Napríklad v Trnave aj v Nitre. 
Fungujú anonymne. Rodičia 
sa podporujú navzájom, pre-

chádzajú si rovnakými fázami 
frustrácie, hanby, sklamania, 
hnevu, nepochopenia. Prečo 
práve moje dieťaťa toto? No, 
nie ste jediní. Vzťahy a prob-
lémy sa však dajú aj napraviť. 
Mimochodom, v Seredi siahajú 
po drogách aj starší ľudia.

Prečo sa k tomu dostáva 
60-ročný človek?

Je to rovnaký proces, ako sa 
k nim dostane 16-ročný. Ťažké 
obdobie. Ak stratil zamestna-
nie, rozviedol sa, prišiel o záze-
mie. V danom momente mu to 
príde ako fajn riešenie, rozptý-
lenie. Potrebuje dostať napätie 
von. Drogy sú cestou, nie cie-
ľom. A možno tento človek mal 
už nábeh z mladosti.

Ako drogy pôsobia na osobu?
Veľa dávajú, to treba povedať 

na rovinu. Pocit oslobodenia, 
uvoľnenia, odbúrajú strach, aj 
úzkosť. Toto vysvetlíme kaž-
dému klientovi. Zároveň však 
povieme, čo im berú a toho je 
podstatne viac.

Čo berú seredskí užívatelia 
drog?

Najčastejšími drogami Se-
rede sú heroín a pervitín. Prí-
padne ich kombinácia. Heroín 
uvedie do hlbokej pohody, nie-
kedy sa až človek opustí a nevie 
o sebe. Pervitín zasa nabudí, 
človek dokáže nespať aj štyri 
dni. Ďalej sa tu užívajú rôzne 
lieky. V Bratislave zasa fičí ko-
kaín. Je drahší a ich užívateľmi 
sú zväčša majetnejší a vyššie 
postavení jedinci.

Ako vyzerajú?
Väčšinou sú toto hnedé ale-

bo biele prášky.

Ako zistiť pohľadom, že 
niekto užíva drogy?

Pri krátkodobom injekčnom 
užívaní drog, okrem rozpicha-
ných rúk, či triesel, nie sú vi-
diteľné na tele iné známky. Pri 
šňupaní a fajčení má užívateľ 
červené oči, rozdráždenú nos-
nú prepážku, žlté zuby.

Čo ďalšie môže naznačovať 
experimentovanie s drogou?

Veľké zmeny nálad. Keď je 
pod vplyvom a keď má absti-
nenčný príznak, je to pozoro-
vateľné. Človek sa taktiež uza-
tvára do seba, prestáva mať zá-

ujem o to, čo mal pred tým rád. 
Treba cítiť a vnímať detaily.

Ako sa zmenila situácia v 
meste po medializovaných 
policajných raziách 
spojených so zatýkaním 
dílerov?

Klienti nám vravia, že aj keď 
ich dílerov zatkli, veľmi rýchlo 
ich nahradili noví. V istú dobu, 
po medializovaných zatýkač-
kách sme mali pocit, že chodí 
menej klientov a drog je me-
nej. Užívatelia si ich zháňali v 
iných mestách, alebo zaužíva-
né látky obmieňali za iné. Kva-
lita drog sa znížila, sú miešané 
s ktoviečím. Z toho vznikajú 
ešte väčšie zdravotné riziká 
pre užívateľov. Majú ohromné 
devastačné následky na orga-
nizmus.

Fungujete samostatne. 
Koľko takýchto zón, či 
centier existuje?

My zastrešujeme tri stre-
diská: Sereď, Trnava a Nitra a 
potom sú ešte dve centrá v Bra-
tislave. Koniec. Nič viac na Slo-
vensku nie je. Od Nitry na vý-
chod nie sú žiadne organizácie, 
ktoré by pracovali s aktívnymi 
užívateľmi drog. Myslím si, že 
každá obec by si narovinu mala 
priznať, že toto je problém na 
Slovensku a netreba sa tváriť, 
že neexistuje.

 
Aké sú rozdiely medzi 
Sereďou, Trnavou a Nitrou?

V Nitre sú užívatelia prevaž-
ne takíto: pracujúci človek, ži-
júci v rodine, s vlastným domo-
vom. V Trnave je táto komunita 
veľmi skrytá, vie sa o nej málo. 
V Seredi klienti zväčša nepra-
cujú, alebo iba krátkodobo, veľa 
z nich je bez domova.

Aká je spolupráca s 
uvedenými samosprávami?

Vedenie Serede je nám vďač-
né, že tu vykonávame našu 
prácu, no osobne by som na 
naše fungovanie uvítala viac 
peňazí. Nevyznám sa v roz-
počtoch miest, treba uviesť na 
pravú mieru, že ostatné dve sú 
krajské mestá. V Seredi odvá-
dzame najviac práce s najväč-
ším počtom klientov. Vyzbie-
rame v teréne najviac ihiel. V 
Nitre a v Trnave sme napojení 
priamo na mestský rozpočet 
a dostávame od nich aj dotá-

cie. V Seredi nie sme napojení 
na rozpočet mesta, smerujú k 
nám len dotácie, ktoré preroz-
deľuje mestské zastupiteľstvo. 
Tento rok nám odklepli 3300 
eur. Naše ročné náklady na 
prácu v Seredi sú pritom 30-ti-
síc eur.

Ako teda môžete existovať?
Našťastie dostávame do-

táciu aj z Trnavského samo-
správneho kraja, plus zapája-
me sa do rôznych grantových 
programov. Momentálne nás 
živia Európske fondy. Čo bude 
s nami po tomto projekte, ne-
vieme. Napríklad nájom tých-
to priestorov na poliklinike je 
6-tisíc eur ročne.

Komunikujete s mestským 
úradom v Seredi?

Mesto nám napovedá, pri 
akých činnostiach by mohli 
byť naši klienti nápomocní. 
Tak napríklad by sme radi 
prispeli aj k čisteniu verej-
ných priestranstiev. Chceme, 
aby aj Seredčania videli, že 
títo ľudia nie sú tí, ktorí iba 
ničia a fetujú. Sú to ľudia, kto-
rí sú schopní niečo tejto spo-
ločnosti vrátiť. Zároveň je to 
aj pre našich klientov zmys-
luplná práca. 

V Zóne máte vlastných 
zamestnancov. Ako 
pracujete? 

Sme otvorení od pondelka 
do stredy po päť hodín, štvrt-
ky po dohode. Klienti tu môžu 
ísť aj na počítač, nedávno sme 
s nimi riešili očkovanie, alebo 
sčítanie obyvateľstva. Môžu 
si tu pripraviť aj najjedno-
duchšie teplé jedlo, alebo čaj, 
ktoré sú mnohokrát ich jedi-
ným teplým jedlom dňa.

Chcete, aby niečo 
Seredčania vedeli?

Áno. Nebojte sa nás kontak-
tovať, ak doma či s kamarát-
mi riešite tému drog. Nájdete 
nás na poliklinike Sereď, sme 
označení informačnou tabu-
ľou. Napíšte nám na info@
zdruzeniestorm.sk, zavolajte 
na 0917 816 654 alebo si nájdi-
te našu fejsbukovú skupinu s 
názvom Bezpečne v komunite 
Sereď. V teréne máme presne 
stanovené miesta a časy, kde 
nás nájdete.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Aktuálne pretrvávajú horúce dni. 
Oddelenie údržba mesta pracuje 
na plné obrátky a snaží sa svojimi 
kapacitami zabezpečiť zálievku 
mestským stromom, kríkom a 
záhonom. „Denne posielame do 
terénu dve autá s 1000-litrovými 
nádržami. Každé sa naplní a vy-
prázdni aj desaťkrát. Naši zamest-
nanci polievajú parkovú výsadbu, 
kvety, aj živé ploty, avšak toto ho-
rúce júnové obdobie je kritické. 
Deň má málo hodín na to, aby 

sme v horúčavách postíhali zaliať 
aj všetky predzáhradky na sídlis-
kách,“ vysvetlil vedúci oddelenia 
údržby mesta Ján Himpán a dodal, 
že kým horúčavy neskončia, budú 
naďalej zamestnanci v teréne aj v 
soboty a nedele.

Stačí aj vedro vody
Preto sa mesto Sereď rozhodlo 
pozvať k spolupráci na polieva-
ní aj svojich obyvateľov. „Aspoň 
v dňoch, keď sú teploty vysoké a 

nie je nádej, že príde dážď, môžu 
Seredčania dobrovoľnícky pomôcť. 
Prosíme našich občanov, aby zvá-
žili svoje možnosti a v prípade, ak 
im to čas a okolnosti dovolia, za-
liali vlastnými kapacitami strom, 
krík, kvety či záhon napríklad v 
blízkosti svojho bytu. Ideálne je 
to skoro ráno, alebo večer, keď ze-
leň nie je rozhorúčená,“ vysvetlila 
Katarína Navrátilová z oddelenia 
životného prostredia mesta.

V Seredi už pritom fungujú 

malé komunity susedov, ktoré si 
adoptovali mestskú zeleň, vytvá-
rajú a udržiavajú malé ostrovčeky 
zelene v rámci seredských sídlisk. 
Niektoré rodiny si už vlani „adop-
tovali“ novovysadené stromy a za-
bezpečujú im pravidelnú zálievku.

Inšpirujte svoje okolie
Ak sa chcete pochváliť, o ktorý 
kúsok zelene v meste sa staráte 
dobrovoľnícky vy, môžete nám 
svoju fotku poslať na mail zuzana.

slahuckova@sered.sk. Fotografie 
budú inšpiráciou pre ďalších bu-
dúcich dobrovoľníkov.

Na Kukučínovej si susedia polie-
vajú okolo svojho činžiaku svojpo-
mocne. 

Mladé lipy na Meandri boli vy-
sadené ešte v roku 2019 počas su-
sedskej brigády. Spolu šesť mla-
dých stromov si následne adopto-
vali rodiny z činžiaku a zabezpečujú 
im pravidelnú zálievku. 

ZUZANA SLAHUČKOVÁ
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Servis informácií z mesta: Dnes odpovedá Oddelenie 
životného prostredia (téma odpady a cintorín)
Dnes odpovedá Oddelenie 
životného prostredia MsÚ 
Sereď
Odpady:
O: Prečo platíme za odpad z 
roka na rok viac, ak separu-
jeme?
O: Podľa miery vytriedenia 
odpadov v celom meste Sereď 
je následne vypočítaná sadzba 
poplatku, za ktorú mesto ulo-
ží tonu nevytriedeného zme-
sového odpadu na skládku 
odpadov. Úroveň vytriedenia 
bola v Seredi v roku 2020 len 
na úrovni 36,47 percenta, čím 
sme sa zaradili do kategórie 
22 eur za uloženie tony ko-
munálneho odpadu. Spätne sa 
potom prepočítava výška po-
platkov na nasledujúci rok na 
každého obyvateľa. Za separo-
vaný zber (sklo, papier, plasty) 
pritom neplatíme, ale platí ho 
Organizácia zodpovednosti 
výrobcov. Nakoľko objemy od-
padov, ktoré spoločne produ-
kujeme, sa neustále zvyšujú, 
tak aj poplatky za smeti rastú. 
Ak by sme chceli znížiť po-
platky, je potrebné nielen viac 
separovať, ale najmä popraco-
vať na znižovaní tvorby odpa-
dov celkovo. V spolupráci s KC 
PRIESTOR vytvoril Mestský 
úrad Sereď Manuál správneho 
separovania odpadov v Seredi. 
O: Aké úľavy sa dajú uplat-
niť na poplatku za komunál-
ny odpad?
O: Na zníženú sadzbu po-
platku za komunálny odpad 
z 29,64 eur na 24,00 eur roč-

ne majú nárok občania nad 
62 rokov a držitelia preukazu 
ťažkého zdravotného postih-
nutia. Osoby, ktoré sú v hmot-
nej núdzi, majú nárok na zní-
ženie sadzby poplatku na 9,00 
eur ročne. Nárok na zníženú 
sadzbu si uplatnia podaním 
Žiadosti o zníženie miestneho 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady. 
Vybavuje Bc. Lucia Opátová, 
kanc. č. 4, lucia.opatova@se-
red.sk, 0948 340 037.
O: Prečo v Seredi nemáme 
vážený zber odpadov?
O: Mesto uvažuje o zavedení 
množstvového zberu zmeso-
vého komunálneho odpadu 
od rodinných domoch už od 
roku 2022. Z dôvodu neúnos-
ného navýšenia nákladom 
ale nepôjde o vážený zber od-
padov, ale o systém, ktorý je 
už po dlhé roky zavedený u 
podnikateľských subjektov v 
meste Sereď – tzn. obyvatelia 
rodinných domov by si na-
miesto paušálneho poplatku 
za osobu platili za objem a 
frekvenciu vývozu zvolenej 
zbernej nádoby. O prípadnom 
zavedení tohto systému a o 
spôsobe zvolenia si zbernej 
nádoby/frekvencie jej vývozu 
bude mesto obyvateľov rodin-
ných domov včas informovať.
O: Neuvažuje mesto o zria-
dení vlastnej kompostárne?
O: Áno, uvažuje. Náklady na 
vybudovanie jednoduchšieho 
typu kompostárne postaču-
júceho potrebám mesta Sereď 

by boli v približnej hodnote 
minimálne milión eur. Ďalšie 
náklady by boli spojené s jej 
prevádzkou. Momentálne sa 
javí vybudovanie kompostár-
ne nehospodárne, čo však ne-
znamená, že v budúcnosti nie 
je investícia realizovateľná.
O: Kedy sa bude zberať biolo-
gicky rozložiteľný kuchyn-
ský odpad od rodinných do-
mov?
O: Predbežne na jeseň 2021.
O: Čo mám robiť, keď náj-
dem čiernu skládku?
O: Prosíme občanov o hlásenie 
každej čiernej skládky v ka-
tastri mesta Sereď na oddele-
nie životného prostredia MsÚ 
Sereď. Vybavuje Miriam Klot-
tonová, kanc. č. 4, miriam.klot-
tonova@sered.sk, 0951 571 682.
O: Je zberný dvor prístupný 
aj pre občanov mimo trvalé-
ho pobytu v Seredi?
O: Áno. Odovzdávajúci sa musí 
preukázať občianskym preu-
kazom (trvalý alebo prechod-
ný pobyt v meste Sereď), prí-
padne iným dokladom, ktorý 
preukazuje, že má v meste 
Sereď zaplatený poplatok za 
komunálne odpady. Kontakt: 
Jana Paľovová, 0918 194 924, 
jana.palovova@sered.sk.
O: Prečo mesto nezberá na 
zbernom dvore pneumati-
ky?
O: Povinnosť spätného zberu 
odpadových pneumatík majú 
zo zákona distribútori pneu-
matík – autoservisy a predaj-
covia pneumatík. Mesto v sú-

časnej dobe zazmluvneného 
odberateľa pneumatík nemá. 
Zoznam autoservisov v Seredi, 
kde zadarmo odovzdáte pne-
umatiky, nájdete na http://
www.seredskenovinky.sk/
clanok/2021-02-08-zoznam-
-servisov-kde-odovzdate-sta-
re-pneumatiky
O: Prečo sa platí za drobný 
stavebný odpad na zbernom 
dvore?
O: Náklady na drobný staveb-
ný odpad boli od roku 2020 vy-
ňaté z poplatku za komunálne 
odpady, aby mesto predišlo 
ešte väčšiemu zvyšovaniu 
tohto poplatku. Náklady na 
tento druh odpadu vyšli mesto 
ročne okolo 30 000 eur, čo je po 
prepočte navýšenie takmer 2 
eurá na obyvateľa. Pritom nie 
každý občan možnosť bezplat-
ne odovzdať drobný stavebný 
odpad na zbernom dvore vy-
užíval. Naopak väčšinou išlo o 
menšiu skupinu ľudí, na kto-
rých potom zvyšok mesta pra-
videlne doplácal. Systém pla-
tenia za odovzdané množstvo 
drobného stavebného odpadu 
priamo na zbernom dvore je v 
tomto smere spravodlivejší.
O: Čo všetko môžem na 
zbernom dvore odovzdať, 
keď mám v Seredi trvalý po-
byt?
O: Základné druhy odobera-
ných odpadov, ktoré môžu ob-
čania na zberný dvor priniesť, 
sú: obaly a neobalové výrobky 
z papiera, obaly a neobalové 
výrobky z plastov, obaly a ne-

obalové výrobky zo skla, obaly 
a neobalové výrobky z kovu, 
kompozitné obaly (tetrapaky), 
jedlé oleje a tuky z domácnos-
tí, objemný odpad, odpadové 
oleje s obsahom nebezpeč-
ných látok, odpady s obsahom 
nebezpečných látok, textil a 
šatstvo, elektroodpady, odpa-
dy zo žiariviek, opotrebované 
batérie a akumulátory.
Cintorín:
O: Ako bude mesto Sereď 
riešiť nového prevádzkova-
teľa pohrebísk?
O: Súčasná zmluva o pre-
vádzkovaní pohrebísk v mes-
te Sereď uzatvorená s pani 
Editou Kašíkovou končí 30. 
11. 2021. Od 1. 12. 2021 uvažuje 
mesto Sereď o spravovaní si 
pohrebísk na svojom území 
samostatne prostredníctvom 
odborne spôsobilého zamest-
nanca tak, ako je to aj v okoli-
tých mestách.
O: Ako môžem zaplatiť za 
hrobové miesto?
O: V hotovosti alebo kartou 
v pokladni MsÚ Sereď. Pri 
platbe je potrebné predložiť 
nájomnú zmluvu na hrobové 
miesto.
O: Kto sa stará o čistotu 
pohrebísk?
O: Prevádzkovateľ pohrebísk 
mesta Sereď, ktorým je aktu-
álne pani Edita Kašíková.
O: Kto mi vydá nájomnú 
zmluvu za hrobové miesto? 
Koľko rokov je platná?
O: Prevádzkovateľ cintorína. 
Je potrebné prísť na mestský 

cintorín v Seredi na Kasáren-
skej 3088 v čase PON – PIA od 
8.00 do 12.00 h. Na uzavretie 
nájomnej zmluvy je potrebné 
v súlade so zákonom 131/2010 
Z. z. o pohrebníctve poskytnúť 
nasledujúce údaje nájomcu: 
meno a priezvisko, bydlisko. 
Nájomná zmluva sa uzatvá-
ra na dobu neurčitú. Nesmie 
byť vypovedaná skôr ako po 
uplynutí tlecej doby na poh-
rebisku (min 10 rokov). Pri 
úmrtí nájomcu prednostné 
právo na uzavretie nájomnej 
zmluvy majú dedičia. Ak je 
dedičov viac, ten z dedičov, 
ktorý sa prihlásil ako prvý.
O: Kedy môžem navštíviť 
pohrebisko? Musím sa hlá-
siť u niekoho?
O: Nie je potrebné sa u niko-
ho hlásiť. Pohrebisko je verej-
nosti prístupné v období od 1. 
4. do 30. 9. od 8.00 do 20.00 h., 
od 1. 10. do 30. 10. od 8.00 do 
18.00 h, od 31. 10. do 2. 11. od 
8.00 do 22.00 h, od 3. 11. do 31. 3. 
od 8.00 do 18.00 h. Prevádzko-
vateľ pohrebiska môže vstup 
na pohrebisko alebo jeho časť 
dočasne zakázať alebo obme-
dziť, a to počas vykonávania 
terénnych úprav na pohre-
bisku, počas vykonávania ex-
humácie alebo slávnostného 
kladenia vencov, počas sneho-
vej kalamity a poľadovice a v 
podobných situáciách, ak nie 
je možné dostatočne zabezpe-
čiť bezpečnosť návštevníkov 
pohrebiska.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Program na mesiac 
JÚL - AUGUST 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:
Šľahač na výrobu masla  

Sklenená 4 l nádoba s dreveným šľahačom 
s kovovým uzáverom a kľukou s drevenou 

rukoväťou,
 pôvodne slúžila ako ručný šľahač na výrobu 

masla zo smotany.
Exponát do zbierok mestského múzea darovala 

Eleonóra Baxová zo Serede

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝSTAVY: 
TIK - TAK 

Výstava hodiniek z obdobia 19. a 20. storočia
 zo súkromnej zbierky Branislava Kružlíka,

 predĺžená do 30. 7. 2021 !!!
-------

SEREDSKÁ farebná PALETA, 4. ročník výstavy
Výstava umeleckých diel výtvarníkov zo Serede 

a okolia
Výstava potrvá od 25. 6. - 25. 8. 2021

PODUJATIA:

VÝTVARNÝ WORKSHOP 8. ročník POHĽAD DO 
UMENIA SECESIE,

 Maľba akrylom a akvarelom s akademickou 
maliarkou Oksanou Lukomskou, pre záujemcov 

o maľovanie
2. 7. – 3. 7. 2021

Pripravujeme v septembri:
 - Výstavu fotografií autorky Magdalény 

Vrábelovej od 4. 9. 2021 a DNÍ EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA - 18. 9. 2021 

v Bastióne kaštieľa v Seredi - Koncert starej 
hudby ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM, 

spojené s prednáškou z dejín Serede

Zamestnanci 
Pečivární za očkovaním 
cestovať nemuseli 
Spoločnosť I.D.C. Holding, 
a.s., najväčší slovenský vý-
robca trvanlivého pečiva, 
umožnil v priebehu 24. týž-
dňa svojim zamestnancom 
dať sa zaočkovať proti vírusu 
Covid-19 priamo na praco-
visku. 

Z dôvodu zvýšenia bez-
pečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov a ich rodín, 
zabezpečila spoločnosť 
I.D.C. Holding, a.s., vakciná-
ciu proti Covidu-19 na všet-
kých svojich prevádzkar-
ňach. Možnosť registrovať 
sa na očkovanie vakcínou 
Moderna tak mali zamest-
nanci nie len z Pečivární 
Sereď ale aj z trnavského 
Figara a prevádzkarne v 
Cíferi. Možnosť vakciná-
cie na svojom pracovisku, 
bez nutnosti cestovania 
do vakcinačného centra, 
sa rozhodla využiť takmer 
stovka zo zatiaľ nezaočko-
vaných zamestnancov.

„Naša spoločnosť veľmi 
zodpovedne pristupovala k 

zavádzaniu hygienických 
a bezpečnostných opatrení 
už od samého vypuknutia 
korona krízy. Či sa jednalo 
o nákup ochranných rúšok, 
dezinfekcie, zabezpečenie 
antigénového testovania 
na pracovisku až k distri-
búcii respirátorov, či vita-
mínov C a D na posilnenie 
imunity zamestnancov. 
Očkovanie je preto logic-
kým vyústením boja proti 
šíreniu vírusu. Záujem zo 
strany našich zamestnan-
cov nás veľmi teší a svedčí 
o ich zodpovednosti voči 
sebe, svojej rodine ale aj 
kolegom v práci,“ vyjadrila 
sa za Gabriela Smerigová, 
manažérka komunikácie 
a PR. 

Mnohí iste využili mož-
nosť prihlásiť sa na vakci-
náciu aj s ohľadom na blí-
žiace sa leto a dovolenkovú 
sezónu, na ktorú sa všetci 
tento rok tešíme asi viac ako 
kedykoľvek predtým. 

GABRIELA SMERIGOVÁ

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Ulica M. R. Štefánika 8
OTVÁRACIE HODINY:  OKTÓBER - APRÍL:  UT–SO:  900 - 1700 h., 

INFO: Telefón:+421 950 894 373, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk
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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 máji  2021
Ferdinand Feiler (1935), Marta Scherhauferová (1945)

v júni 2021
Alena Frantová (1969), Eva Mažárová (1953), Ľubomír Švorc 
(1946), Stanislav Kršek (1964), Ing. Marián Anderko (1980), 
Dušan Masarik (1948), Dušan Karmažín (1952), Miloš Mičá-
ni (1959), Mária Petríková (1977), Anna Račkovičová (1953)
 ČESť ICH pAMIATKE!

OPUSTILI NÁS:

JAREK NOHAVICA – pod plagát prosím tento text:
2. 8.2021 o 20.00 h, Mestský amfiteáter, Sereď

Cena vstupenky: 25,- €

Vzdelávací seminár pre 
mestských policajtov 
z celého Slovenska 
v Múzeu holokaustu
Slovenské národné múze-
um – Múzeum židovskej 
kultúry – Múzeum holo-
kaustu v Seredi spusti-
lo  dňa 11. júna 2021 o 9.00 
h pilotný seminár z ob-
lasti ľudských práv, extré-
mizmu a holokaustu pre 
mestských policajtov – pre-
ventistov. Seminár otvoril 
svojou prednáškou vedúci 
múzea holokaustu, Martin 
Korčok, ktorý sa venoval 
osudom Židov zo Slovenska 
počas holokaustu a traume, 
ktorú masové vraždenie na 
ľuďoch zanechalo. Nasledo-
vala prednáška múzejné-
ho pedagóga, Petra Vanka, 

ktorý oboznámil  policajtov 
s rôznymi možnosťami prá-
ce s  mládežou za účelom 
predchádzania extrémis-
tických a  rasovo-motivo-
vaných trestných činov. 
Seminár ukončilo vystúpe-
nie o popieraní holokaustu 
v podaní Mateja Beránka. 
V  rámci prezentácie sa ve-
noval najčastejším mýtom 
o  holokauste, ktoré sa aj 
v súčasnosti hojne objavujú 
v podobe dezinformácií.

Pilotného projektu sa zú-
častnili zástupcovia mest-
ských a  obecných polícií 
z celého územia Slovenska.

(MH)
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Brigáda na nádvorí 
seredského kaštieľa 

Brigáda ORF Cosmos organizovaná symbolicky 
na Svetový deň životného prostredia

Mestské múzeum v Seredi a 
Občianske združenie Vodný 
Hrad zorganizovali na sobo-
tu 22. mája brigádu, zame-
ranú na skrášlenie a úpravu 
okolia kaštieľa. Dobrovoľní-
ci vyčistili nádvorie, okolie 
bastiónu a podchod od od-
padkov, buriny a opadaného 
lístia. V podchode bol záro-
veň opravený poškodený zá-
vesný systém, na ktorom 
je nainštalovaná stála mi-
nigaléria. Obnovená bola aj 
kvetinová výzdoba v oknách 
barónky Kláry Ohrensteino-
vej. Rastliny do kvetináčov 
poskytli OZ VODNÝ HRAD a 
kvetinárstvo Andrea Hvojní-
ková v Seredi.

Ako zaujímavosť z histórie 
uvádzame, že Ohrensteinov-
ci kúpili kaštieľ v roku 1912 
a slúžil im ako letné sídlo, 
kam dochádzali zo svojej 
budapeštianskej vily. Barón-
ka sem prichádzala so svoj-
imi troma deťmi aj po smrti 
manžela Henricha (1919) až 
do konca 30. rokov 20. storo-
čia. V tých časoch skrášľo-

vali okná poschodovej časti 
kaštieľa kvety v kvetináčoch 
položené na kamenných 
rímsach alebo boli zavesené 
na fasádach. Nová kvetinová 
výzdoba bude istý čas pripo-
mínať barónku a časy dávno 
minulé.

Brigády organizované 
mestským múzeom a OZ 
Vodným hradom sa na ná-
dvorí kaštieľa konajú pravi-
delne. Počas letných mesia-
cov je totiž bastión využíva-
ný na organizovanie rôznych 
koncertov, besied či výstav. 

Preto aj priestor v okolí by 
mal byť reprezentatívny.

A ešte jedna zaujímavosť: 
Projekt obnovy bastióna – 
jedného z obranných objek-
tov bývalého hradu Šintava 
- rozbehlo OZ Vodný hrad v 
roku 2008. Rekonštrukcia 
tejto najstaršej časti kaštieľa 
(postavenej okolo roku 1550) 
sa začala realizovať v roku 
2009. Obnovený bol interiér 
aj fasáda s novou bránou. 
Výsledok mohla verejnosť 
vidieť prvýkrát v roku 2013.

IVETA TÓTHOVÁ

Členovia ORF Cosmos sa 
zúčastňujú počas roka via-
cerých aktivít. Okrem iné-
ho pravidelne organizujú 
brigády zamerané na vyčis-
tenie prírody od odpadkov, 
úpravy zelene či rôzne iné 
terénne práce.

Jedna z brigád sa konala 
v sobotu 5. júna, symbolicky 
na Svetový deň životného 
prostredia. Keďže skratka 
ORF znamená Oddiel rekre-
ačného futbalu, za miesto 
dobrovoľných prác si tento 
raz vybrali lokalitu Horný 
Čepeň v okolí práve rekon-
štruovaného futbalového 
ihriska. Ako už bola verej-
nosť informovaná, toto ih-
risko prechádza veľkou zme-
nou a po ukončení prác bude 
na ihrisku trénovať a hrať 
zápasy juniorská reprezen-
tácia. Rekonštrukcia zahŕňa 
kompletne nový trávnik, 
šatne, osvetlenie a súčasťou 
bude aj nové oplotenie.

Aby mohli byť stĺpy a ple-
tivo nového oplotenia osa-
dené, bolo nutné okolie vy-
čistiť, orezať stromy, odstrá-
niť náletové dreviny a pozo-

statky koreňového systému 
stromov. Od hlavnej cesty až 
k hrádzi brigádnici urobili 
kus práce. Keďže sa tu stre-
tla spoločnosť dlhoročných 
priateľov, čas a vynaloženú 
námahu vynahradila dobrá 
nálada, ktorá medzi „cosmo-
sákmi“ vždy vládne.

Svetový deň životného 
prostredia si každoročne pri-
pomíname od roku 1973, a to 
na počesť prvej konferencie 

OSN o životnom prostredí, 
ktorá sa uskutočnila v Što-
kholme (Švédsko). Zmyslom 
je upriamenie pozornosti na 
globálne problémy spojená 
s životným prostredím a na 
spôsoby ich riešenia. V mno-
hých krajinách sa oslavuje 
prostredníctvom koncertov, 
environmentálnych aktivít, 
recyklačných a upratova-
cích kampaní.

IVETA TÓTHOVÁ

PROGRAM KINA NOVA JÚL 2021
www.kinonova.sered.sk

ROZHNEVANÝ MUŽ / Wrath of Man / 
1.-2.7.2021 štvrtok 19:30 2D, piatok 
21:00 2D 
Akčná krimi s Jasonom Stathamom v 
réžii Guya Ritchieho. 
Hrajú: Jason Statham, Holt McCallany, 
Josh Hartnett. 
USA, 119 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€

LUCA / Luca / 
2.7.2021 piatok 17:00 2D 
Pixarovka o priateľstve o dvoch 
dospievajúcich morských príšerkách, 
ktoré zažívajú leto ktoré zmení ich 
život. Animák. 
USA, 80 min., SD, MP 7+, vstupné 
2D 5€

OČISTA NAVŽDY / The Forever Purge / 
2.-3.7.2021 piatok 19:00 2D, sobota 
21:00 2D 
Pravidlá neplatia. Horor. 
Hrajú: Ana de la Reguera, Tenoch 
Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, 
Will Patton. 
USA, 100 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€

MATKY / Matky / 
3.7.2021 sobota 18:30 2D 
Komédia v očakávaní. 
Hrajú: Hana Vagnerová, Petra 
Hřebíčková, Sandra Nováková, 
Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, 
Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír 
Polívka, Václav Neužil, Viktor Preiss. 
CZE, 95 min., ČV, MP 12+, vstupné 
2D 5€

RAYA A POSLEDNÝ DRAK / Raya and 
the Last Dragon / 
3.-4.-9.7.2021 sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D, piatok 17:00 2D 
Raya musí nájsť posledného draka, 
ktorý jej ako jediný vie pomôcť 
zachrániť jej krajinu. Animák. 
USA, 107 min., SD, MP 7+, vstupné 3D 
6€, 2D 5€

POLY / Poly / 
4.7.2021 nedeľa 18:30 2D 
Desaťročná Cécile a poník Poly sa 
vydávajú na útek plný zvratov 
Hrajú: Laura Gavaldová, Andrea 
Sabová, Alfréd Aczel, Jakub Ružička, 

Tomáš Vravník, Ivan Vojtek. 
FRA, 102 min., SD, MP, vstupné 2D 5€

OTEC / Father / 
4.7.2021 nedeľa 20:30 2D 
Anthony Hopkins a jeho oskarový 
výkon v roli muža chorého na 
demenciu.
Hrajú: Anthony Hopkins, Olivia 
Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell. 
GBR, 97 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€

FK: ANNETTE / Annette / 
6.7.2021 utorok 19:30 2D 
Muziká, ktorého svetová premiéra je 
v Cannes a u nás naraz v ten istý deň 
i hodinu. 
Hrajú: Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg. 
MEX, 139 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 4€ FK 3€

V PASCI / Breaking Surface / 
7.7.2021 streda 19:30 2D 
Zimné potápanie sa zmení na boj o 
holý život. 
Hrajú: Moa Gammel, Madeleine 
Martin, Trine Wiggen. 
SWE, 85 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€

BLACK WIDOW / Black Widow / 
8.- 9.- 10.-11.-14. 7.2021 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 3D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 3D, streda 19:30 2D
Hrajú: Scarlett Johansson, Florence 
Pugh, Robert Downey Jr., Rachel Weisz, 
David Harbour, William Hurt, Ray 
Winstone 
V novej Marvelovke sa Black widow 
vracia domov, a my sa dozvieme 
všetky jej tajomstvá. 
USA, 133 min., ST, MP 12+, vstupné 2D 
5€, 3D 6€

UBAL A ZMIZNI! / Ubal a zmiz! / 
9.-10.7.2021 piatok 21:30 2D, sobota 
18:30 2D 
Každý dokonalý plán sa môže po….
komédia 
Hrajú: Matouš Ruml, Janek Gregor, Duy 
Anh Tran, Predrag Bjelac, Karel Dobrý. 
SVK, 100 min., OR, MP 15+, vstupné 
2D 5€

DIVOKÝ SPIRIT / Spirit Untamed / 
10.-11.-16.7.2021 sobota 16:30 2D, 

nedeľa 16:30 2D, piatok 17:00 2D 
Dobrodružstvo čaká na Lycky v 
podobe mustanga Spirita. Animák. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 2D 5€

NIKTO / Nobody / 
11.7.2021 nedeľa 21:00 2D 
Že je niekto nenápadný, neznamená že 
nie je nebezpečný. 
Hrajú: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, 
Michael Ironside, Christopher Lloyd. 
USA, 92 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€

KRAJINA VE STÍNU / Krajina ve stínu / 
13.7.2021 utorok 19:30 2D 
Príbeh obyvateľov zabudnutej 
dedinky, ktorým vstúpia do života 
udalosti tridsiatych až päťdesiatych 
rokov 20. storočia 
Hrajú: Magdaléna Borová, Stanislav 
Majer, Csongor Kassai, Barbora 
Poláková. 
CZE, 135 min., ČV, MP 12+, vstupné 
2D 5€

ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA 2 / 
Hitman´s Wife Bodyguard / 
15.-16.-17.7.2021 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 21:30 2D, sobota 18:30 2D 
Ostrá partička je späť. Akčná komédia. 
Hrajú: Ryan Reynolds, Samuel L. 
Jackson, Salma Hayek, Morgan 
Freeman, Antonio Banderas, Tom 
Hopper, Frank Grillo, Richard E. Grant. 
USA, 117 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€

SPACE JAM NOVÁ LEGENDA / Space 
Jam: A New Legacy / 
16.-17.-18.7.2021 piatok 19:00 2D, 
sobota 21:00 2D, nedeľa 18:30 2D 
James LeBron, svetoznáma 
basketbalová legenda, zažije na 
plátnach kín epické dobrodružstvo po 
boku Bugsa Bunnyho. 
Hrajú: James LeBron, Don Cheadle, 
Khris Davis, Sonequa Martin-Green, 
Cedric Joe. 
USA, 120 min., SD, MP, vstupné 2D 5€

MORE KÚZIEL / Magic Arch / 
17.-18.7.2021 sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Nesmelý a bojazlivý delfín Delphy 
objaví kúzlo, ktoré dokáže splniť 
želanie. Animák. 
RUS, 90 min., SD, MP, vstupné 2D 5€

SKRÁŤ TO, ZLATO / Long Story Short / 
18.7.2021 nedeľa 21:00 2D 
Ako by ste žili svoj život, keby každý 
váš rok trval len niekoľko minút? 
Romantická komédia 
AUS, 90 min., ČT, MP 12+, vstupné 
2D 5€

SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO/ 
Babardeală cu bucluc sau porno 
balamuc / 
20.7.2021 utorok 19:30 2D 
Nekonvenčný, satirický film ocenený 
Zlatým medveďom. 
Hrajú: Katia Pascariu, Claudia Leremia, 
Olimpia Mălai. 
ROM, 108 min., OR, MP 18+, vstupné 
2D 5€

MUŽ SO ZAJAČÍMI UŠAMI / Muž se 
zaječíma ušima / 
21.7.2021 streda 19:30 2D 
Komédia o mužovi, ktorému prevráti 
život naruby jeden telefonát 
Hrajú: Miroslav Krobot, Oldřich Kaiser, 
Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová. 
SVK, 104 min., OR, MP 12+, vstupné 
2D 5€

G. I. JOE: SNAKE EYES / Snake Eyes: G.I. 
Joe Origins / 
22.-23.-24.7.2021 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 19:00 2D, sobota 20:30 2D 
Čo človeka privedie k tomu, že chce 
zasvätiť svoj život fyzickej likvidácii 
grázlov všetkého druhu? Akčný triler. 
Hrajú: Henry Golding, Samara 
Weaving, Úrsula Corberó, Andrew 
Koji. 
USA, 110 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€

ESCAPE ROOM: NIET ÚNIKU / Escape 
Room 2 / 
23.-25.7.2021 piatok 21:00 2D, nedeľa 
18:30 2D 
Pokračovanie hororu v ktorom 
sa skupina šiestich ľudí ocitne 
uzamknutá v sérii únikových 
miestností... 
Hrajú: Isabelle Fuhrman, Indya Moore, 
Taylor Russell, Holland Roden, Logan 
Miller, Thomas Cocquerel, Carlito 
Olivero. 
USA, 92 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK / The Croods 2 / 
23.-24.-25.7.2021 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 3D, nedeľa 16:30 2D 
Budúcnosť už nie je to, čo bývala. 
Animák. 
USA, 95 min., SD, MP, vstupné 2D 5€, 
3D 6€

GUMP – PES, KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ 
ŽIŤ / Gump / 
24.-25.7.2021 sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D 
Príbeh psej pravdy, lásky a nádeje. 
Hrajú: Boleslav Polívka, Eva Holubová, 
Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana 
Plodková, Richard Krajčo, Marek Taclik. 
CZE, 90 min., OR, MP, vstupné 2D 5€

FK: LETO 85 / Été 85 / 
27.7.2021 utorok 19:30 2D 
Šesťnásťročný Alexis stretáva na pláži 
tajomného Dávida, dni plné zážitkov 
sa však zvrtnú 
Hrajú: Félix Lefebvre, Benjamin 
Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni 
Tedeschi. 
FRA, 100 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 4€ FK 3€

RYTIERI SPRAVODLIVOSTI / 
Retfærdighedens Ryttere / 
28.7.2021 streda 19:30 2D 
Po smrti manželky sa bývalý vojak 
rozhodne pre pomstu motorkárskemu 
gangu. Čierna komédia. 
Hrajú: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie 
Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro, 
Gustav Lindh, Roland Møller, Andrea 
Heick Gadeberg. 
DNK, 116 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 4€

EXPEDÍCIA: DŽUNGĽA / Jungle Cruise / 
29.-30.-31.7.2021 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 19:00 3D, sobota 20:30 2D 
Rock a Emily Blunt v divokej jazde 
džunglou.
Hrajú:  Dwayne Johnson, Emily Blunt, 
Edgar Ramirez, Jack Whitehall 
USA, 127 min., SD, MP 12+, vstupné 2D 
5€, 3D 6€

CHLPÁČIKOVIA / Extinct / 
30.7.2021 piatok 17:00 2D 
Animovaná komédia od tvorcov 
Simpsonovcov. 
USA, 84 min., SD, MP 7+, vstupné 
2D 5€

ČAS / Old / 
30.-31.7.2021 piatok 21:30 2D, sobota 
18:30 2D 
Vitajte v nočnej more servírovanej 
hororovým mágom M. Night 
Shyamalanom 
Hrajú: Thomasin McKenzie, Gael García 
Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell. 
USA, 90 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€

MALÝ YETI 2 / Bigfoot Family / 
31.7.2021 sobota 16:30 2D 
Je na Adamovi a jeho rodinke aby 
zastavili zlú spoločnosť ničiacu prírodu. 
Animák. 
FRA, 88 min., SD, MP, vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME

HOTEL TRANSYLVÁNIA 4, SUICIDE 
SQUAD: SAMOVRAŽEDNÁ MISIA , 
SLEČNA BEŠTIA, SNÚBENEC ALEBO 
MILENEC, FREE GUY, DENÍČEK 
MODERNÉHO FOTRA, MUŽ V TEMNOTE 
2, VO VÝŠKACH, LABKOVÁ PATROLA 
VO FILME, VÝBUŠNÝ KOKTAIL, 
CANDYMAN, REMINISCENCIA, ZELENÝ 
RYTIER, MRAZIVÁ PASCA, SMEČKA

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj vstupeniek v 
pokladni kina NOVA
/utorok - piatok/ :  15:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/ : 16:00 – 20:30
Kontakt : 0903 780 080, sicnova@
sered.sk.
Program kina, online predaj a 
rezervácie vstupeniek na: www.
kinonova.sered.sk

KINO NOVA – PRVÉ LASEROVÉ KINO 
NA SLOVENSKU !

NOVÝ 3D SYSTÉM :
OKULIARE SA KUPUJÚ NA OPAKOVANÉ 
POUŽITIE V POKLADNI KINA, NIE SÚ V 
PRENÁJME V CENE VSTUPENKY AKO 
DOTERAZ!
DIGITALIZÁCIU A MODERNIZÁCIU KINA 
NOVA SEREĎ FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM EUROPA 
CINEMAS
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Servis informácií z mesta: dnes odpovedá 
Organizačné oddelenie (2. časť)

Zaslúžené prvenstvo 
mladších žiačok 

Každý študent, ktorý prišiel 
do školy na bicykli 
či kolobežke, získal darček

O: Som držiteľom preukazu 
občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. Na čo 
mám nárok?
O: Občania, ktorí sú držiteľmi 
preukazu ZŤP, majú nárok na 
viaceré zľavy. Na Mestskom 
úrade v Seredi si vybavíte tie-
to:
 - Príspevok na stravovanie 
seniorov – nepracujúci držiteľ 
preukazu ZŤP. Vybavuje Ing. 
Mária Mrnková, kancelária č. 
6, 0903 243 093, maria.mrnko-
va@sered.sk.
 - Opatrovateľská služba – v 
závislosti od zdravotného sta-
vu. Vybavuje Ing. Mária Mrn-
ková, kancelária č. 6.
 - Znížená sadzba za záber ve-
rejného priestranstva na par-
kovanie (kým právnické aj 
fyzické osoby platia za vyhra-
dené parkovacie státie 252,29 
eur ročne, tak osoby ŤZP, kto-
ré sú podľa posúdenia prís-
lušného orgánu odkázané na 
individuálnu dopravu vlast-
ným autom, platia 51,25 eur 
ročne). Vybavuje Ing. Daniela 
Ivančíková, kancelária č. 2, 
daniela.ivancikova@sered.
sk, 031/7892094, klapka 269.
- Znížená sadzba poplatku 
za komunálny odpad z 29,64 
eur na 24 eur ročne. Nárok na 
zníženú sadzbu si držiteľ pre-
ukazu ZŤP uplatní podaním 
Žiadosti o zníženie miestne-
ho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady. Vybavuje Bc. Lucia 
Opátová, kanc. č. 4, lucia.opa-

tova@sered.sk, 0948 340 037.
O: Mám nárok na príspevok 
na stravovanie?
O: Nárok na príspevok majú 
poberatelia starobného, pred-
časne starobného, invalid-
ného, vdovského a vdovecké-
ho dôchodku, ktorí nemajú 
príjem z pracovnej činnosti 
alebo z podnikania a spĺňajú 
aspoň jednu z nasledovných 
podmienok: vek nad 70 ro-
kov, poberateľ dávky v hmot-
nej núdzi k dôchodku, držiteľ 
preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Vy-
bavuje Ing. Mária Mrnková, 
kancelária č. 6, 0903 243 093, 
maria.mrnkova@sered.sk.
O: Poskytuje mesto Sereď 
opatrovateľskú službu?
O: Áno. Opatrovateľská služba 
je poskytovaná občanovi, kto-
rý je odkázaný na pomoc inej 
osoby pri úkonoch sebaob-
sluhy, úkonoch starostlivosti 
o svoju domácnosť a základ-
ných sociálnych aktivitách. 
Služba je poskytovaná v do-
mácnosti klienta v pracov-
ných dňoch v rozsahu min. 
2 h/denne a max. 8 h/denne. 
Úhrada za opatrovateľskú 
službu je vo výške 1,50 eur za 
hodinu opatrovateľskej služ-
by, ktorú si platí klient. 
V prípade, že občan potrebu-
je väčší rozsah starostlivosti, 
ako mu je možné zabezpečiť 
v domácnosti formou opat-
rovateľskej služby a chce byť 
umiestnený do zariadenia 
pre seniorov (bývalý domov 

dôchodcov), môže požiadať na 
mestskom úrade o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu služ-
bu v zariadení pre seniorov. 
Vybavuje Ing. Mária Mrnko-
vá, kancelária č. 6, 0903 243 
093, maria.mrnkova@sered.
sk.
Ak zdravotný stav občana 
vyžaduje celodenné opatro-
vanie a občan chce zostať vo 
svojej domácnosti, je potreb-
né vybavovať príspevok na 
celodenné opatrovanie. Prí-
spevok poskytuje Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Ga-
lanta, t.č. 031/2444999.
Komplexné informácie 
nájdete na stránke mesta: 
https://www.sered.sk/s191_
opatrovatelska-sluzba
O: Dovŕšil som vek 62 rokov. 
Aké mám výhody od mesta?
O: Máte možnosť navštevovať 
Denné centrum pre seniorov 
a máte možnosť využiť zní-
ženú sadzbu poplatku za ko-
munálny odpad. Kompletné 
informácie nájdete na https://
www.sered.sk/s223_poplatok-
-za-komunalny-odpad v časti 
6) Vrátenie, zníženie a odpus-
tenie poplatku.
O: Dovŕšil som vek 65 rokov. 
Aké mám výhody od mesta?
O: Pri dani z nehnuteľnosti 
máte nárok na zníženie dane 
vo výške 30 % z pozemkov, 
stavby na bývanie, bytu vo 
vlastníctve, jednu garáž alebo 
jeden nebytový priestor slú-
žiaci ako garáž vo vlastníctve 
fyzickej osoby (v zmysle Vše-

obecne záväzného nariadenia 
mesta Sereď č. 9/2019 o dani z 
nehnuteľnosti).
O: Pri dani za psa máte nárok 
na zníženie dane vo výške 50 
% dane za psa v zmysle Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta Sereď č. 10/2019 o miest-
nej dani za psa, za ubytovanie, 
za predajné automaty, za ne-
výherné hracie prístroje a za 
jadrové zariadenie.

O: Dovŕšil som vek 70 rokov. 
Aké mám výhody od mesta?
O: Máte možnosť príspevku 
na stravovanie, ak ste nepra-
cujúci senior vo veku 70 a viac 
rokov.
O: Môžeme dostať telefón-
ny kontakt na spoločnosti, 
ktoré si dali v mestskom 
rozhlase vyhlásiť voľné pra-
covné pozície?
O: Áno, telefónny kontakt po-
skytujeme. V prípade odstáv-
ky elektrickej energie alebo 
vody z mestského vodovodu 
poskytujeme odpovede ktorej 
lokality sa to týka.
O: Ako si zmením trvalý po-
byt?
O: Trvalý pobyt sa nahlasuje 
v Ohlasovni pobytu mestské-
ho úradu. Po prihlásení nové-
ho pobytu, bude váš predošlý 
pobyt zrušený a bude o tom 
upovedomená ohlasovňa vá-
šho predošlého pobytu, čiže 
odhlasovať sa zo starej adresy 
nemusíte. Po vykonanej zme-
ne pobytu si treba vybaviť do 
30 dní nový občiansky pre-

ukaz, ktorý sa dá vybaviť na 
ktoromkoľvek okresnom ria-
diteľstve PZ.
Vybavuje Viera Pešková, kan-
celária č. 8, viera.peskova@
sered.sk, 031/7892094, klapka 
253.
O: Čo je potrebné k zmene 
trvalého pobytu?
O: Pri zmene trvalého pobytu 
je potrebné predložiť platný 
občiansky preukaz a rodné 
listy maloletých detí do 18 
rokov, v prípade, že sú rodičia 
detí rozvedení, treba aj rozsu-
dok o rozvode a zverení detí 
do starostlivosti.
Za celú rodinu môže prihláse-
nie vybaviť aj jeden člen rodi-
ny. V prípade, že občan nie je 
vlastníkom nehnuteľnosti, v 
ktorej chce mať trvalý pobyt, 
treba priniesť písomný súhlas 
s overeným podpisom vlast-
níka/spoluvlastníkov budovy, 
alebo osobne príde s vlastní-
kom alebo spoluvlastníkmi 
na ohlasovňu pobytu, kde sa 
osobne podpíšu.
O: Aký je poplatok za zmenu 
pobytu v ohlasovni?
O: Samotný úkon prihlásenia 
sa na trvalý pobyt je bezplat-
ný. Spoplatnené je len vydanie 
potvrdenia o trvalom pobyte 
na ohlasovni, a to správnym 
poplatkom vo výške 5 eur.
O: Je potrebné prihlásiť no-
vonarodené dieťa na pobyt 
v ohlasovni pobytu?
O: Ak sa dieťa narodí na Slo-
vensku, prihlásenie na trvalý 
pobyt nemusíte oznamovať, 

ten sa mu automaticky zae-
viduje podľa trvalého pobytu 
matky.
Ak sa vám narodí dieťa v za-
hraničí, je začiatok jeho trva-
lého pobytu deň jeho prihlá-
senia v ohlasovni. Znamená 
to, že dieťa je potrebné prihlá-
siť po vybavení slovenského 
rodného listu.
O: Čo je potrebné k pridele-
niu súpisného a orientačné-
ho čísla?
O: Po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia s vyznačenou 
právoplatnosťou treba požia-
dať 
 v kancelárii č. 8 o pridelenie 
súpisného a orientačného čís-
la na budovu. Treba vypísať 
žiadosť, doložiť kolaudačné 
rozhodnutie a adresný bod 
stavby (adresný bod je listina, 
ktorú vystavuje geodet, ktorý 
vypracoval geometrický plán) 
a geometrický plán.
O: Čo je potrebné k zrušeniu 
súpisného a orientačného 
čísla?
O: K zrušeniu súpisného a 
orientačného čísla je potreb-
né vypísať žiadosť a doložiť 
búracie povolenie.
* * * *
Ďalšiu časť servisu infor-
mácií z oddelení mestského 
úradu Sereď vám prinesieme 
čoskoro.
Svoje prípadné ďalšie otázky 
na mestský úrad Sereď mô-
žete posielať na mail zuzana.
slahuckova@sered.sk.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Aj hádzanárske nádeje HK 
Slávie Sereď sa dočkali svojich 
zápasov. V sobotu pri dodržaní 
pandemických opatrení zor-
ganizovali hádzanársky tur-
naj Hráme pre radosť. A sku-
točne všetky dievčatá hrali s 
radosťou z tejto dynamickej 
hry. Do Serede zavítali roves-
níčky z Lehníc a Šurian. Druž-
stvá odohrali medzi sebou 
dva zápasy. V prvom zápase 
nedali domáce hráčky šancu 
dievčatám šancu a presved-
čivo zvíťazili 20:1. V odvete 
spočiatku podcenili súperky 
a prehrávali 3:4. To však bolo 
posledné vedenie súperiek. 
Domáce spresnili hru a streľ-
bu a dotiahli zápas do víťaz-
ného konca 17:6. Aj dievčatá zo 
Šurian odolávali domácim iba 
na začiatku zápasov. Domáce 

sa opierali o výborné výkony 
brankárskej trojice a rýchlym 
prechodom do útoku. Oboch 
zápasoch zvíťazili jednoznač-
ne 22:9 a v odvete 24:5. Čo nás 
veľmi teší, že na palubovke sa 
postupne v každom zápase 
objavili všetky hráčky a kaž-
dá predviedla výborný výkon. 
Dievčatá sa už tešia na maj-
strovstvá SR, ktoré sa usku-
točnia v júli v Žiline.
Zostava: S. Polášová, N. Chy-
noradská, M. Gálová 1 – E. Fo-
gelová 28, L. Fogelová 6, E. Soj-
ková 16, Z. Sojková 1, L. Ončová 
11, B. Nagyová 8, N. Sopúchová 
2, P. Hubináková2,E. Chyno-
radská 1, B. Sokolová 7. Tréner 
Mgr. M. Novák.

Dorastenky ako na hojdačke
V regionálnej lige dorasten-

ky cestovali do Kolárova. V 
prvom zápase sa stretli s fa-
voritom súťaže HK Nesvady. 
Súperovi vzdorovali 17 minút 
prvého polčasu. V ďalšom 
priebehu sa prejavila herná 
vyspelosť súperiek, s ktorými 
sme prehrali 14:27.
Druhý zápas s domácim Ko-
lárovom mal vyrovnaný prie-
beh. V dramatickom závere si 
slávistky vytvorili trojgólový 
náskok a domácim sa podarilo 
už len skorigovať na 20:19.
Zostava: V. Žáková – L. Nagy-
ová 1/1, Mészárosová V. 0/1, 
L. Slobodová,N. Mészárosová 
1/0, B. Horváthová 0/1, K. Szil-
vasiová, J. Osazee 3/4, K. Malá 
8/12, J. Malá 1/1                 
Tréneri J. Vavrinec, V. Mészá-
rosová.

MILAN NOVÁK

Občianske združenie Mám 
rád cyklistiku pripravilo na 
utorok 1. júna pre študentov 
Gymnázia Vojtecha Mihálika 
v Seredi vydarenú akciu pod 
názvom PRÍĎ DO ŠKOLY NA 
BICYKLI ČI KOLOBEŽKE A 
ZÍSKAJ DARČEK.

Každý študent, ktorý v 
daný deň využil na ceste do 
školy nemotorový dopravný 
prostriedok, získal štýlový 
zvonček na bicykel. Naj-
úspešnejšia trieda, z ktorej 
prišlo do školy najviac štu-
dentov touto ekologickou 
formou dopravy, získala na-
vyše občerstvenie v podobe 
pizze pre celú triedu. Cieľom 
podujatia bolo vzbudiť u detí 
záujem využívať na ceste do 
školy dvojkolesový dopravný 
prostriedok miesto štvor-
kolesového. Jazda bicyklom 
je rýchlejšia, ekologickejšia 
a lacnejšia formu dopravy. 
Zároveň deti robia niečo pre 
svoje zdravie aj kondičku.

Erik Štefanek z OZ Mám 
rád cyklistiku uviedol: „Na 
gymnázium, ale aj na ostatné 
školy v meste chodia viaceré 
deti pravidelne na bicykloch 
či kolobežkách takmer po-
čas celého školského roka. 
Dokonca niektoré aj v zime. 
Možno je to zo zvyku, ale-
bo ako jediné riešenie, no vo 

väčšine prípadov ide hlavne 
o to, že takouto formou do-
pravy sa deti dostanú do ško-
ly rýchlo a jednoducho. Záro-
veň je to prospešné pre ich 
zdravie a koncentráciu, no 
v neposlednom rade tak ne-
potrebujú tzv. „mamataxi“, 
kedy rodičia nosia deti pria-
mo pred bránu školy. Samo-
zrejme, ak bývajú deti ďaleko 
a nemajú možnosť dostať sa 
do školy inak, tak je to pocho-
piteľné, ale, žiaľ, často sa vo-
zia deti aj z okolitých sídlisk 
či blízkych mestských častí. 
Práve takýmito akciami by 
sme chceli ukázať deťom, ale 
aj ich rodičom, že sú aj iné, 
lepšie spôsoby dochádza-

nia do školy. Ak aj deti, ktoré 
bežne nechodia na bicykli či 
kolobežke, prídu v tento deň 
takto do školy, tak sa im to 
možno zapáči a možno zistia, 
že je to lepšie než sa nechať 
voziť. Je za tým určite aj po-
stoj k životnému prostrediu 
a našej budúcnosti, ako aj 
istá zodpovednosť, ktorú by 
už mali za seba deti v tomto 
veku prevziať a možno tak 
ovplyvniť aj svojich rodičov, 
aby skúsili nechať auto doma 
a hľadali iné formy dopravy. 
Určite budeme radi, ak sa po-
dobné akcie uskutočnia aj na 
ostatných školách v meste, 
radi pomôžeme.“

IVETA TÓTHOVÁ
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Dopočuli sme sa o firme KVATROFIN s.r.o., ktorá vraj ako jediná v našej re-
publike predáva výrobky, ktoré skutočne odstránia problémy s vypadávaním 
vlasov a obnovia ich rast. Koľko to stojí a kde firmu nájdeme?
 Laco a Jana z Bratislavy

VLASOVÁ KÔRA POMÁHA

Máte pravdu, o firme KVATROFIN 
s.r.o. sa v poslednom čase veľa hovo-
rí v spojení s problematikou vypa-
dávania vlasov, a to v kladnom slova 
zmysle. Jeden prípravok SALON 
TEXTURES stojí 23 €. Tento podľa 
ohlasu veľmi účinný a oskúšaný vý-
robok, ktorý vraj obnoví rast vlasov 
i na miestach, kde sme sa už zmierili 
s plešinou, si môžete buď kúpiť ale-

bo objednať i s presným návodom 
na dobierku. Pri väčších ťažkostiach 
s vlasmi sa odporúča použiť aspoň 
dva tieto prípravky za sebou. 
       Adresa: 
       KVATROFIN s. r. o., 
       ul. Lichardova 10, 
       909 01 Skalica, 
       034/664 74 35, 
       www.vlasovakura.sk

Nenechávajte bločky v nákupných vozíkoch, 
budete počuť v seredskom supermarkete 
Najviac znečistené sú 
priestranstvá okolo malo-
obchodných predajní. Mik-
roténové vrecká, hygienické 
rukavice, pokladničné bloky 
či reklamné letáky poletujú 
takmer všade a znečisťujú 
naše verejné priestranstvá.
Preto mesto Sereď vstúpilo 
do komunikácie s najväčší-
mi obchodnými reťazcami v 
Seredi a v spolupráci s nimi 
sa pokúsi dosiahnuť čistej-
šie priestranstvá.
Prvý maloobchod už spolu-
pracuje

„Ochrana životného pro-

stredia je pre nás veľmi dô-
ležitá, preto sme sa radi spo-
jili so seredskou radnicou v 
rámci ich projektu zame-
raného na čistejšie verejné 
priestranstvá. Prostredníc-
tvom nášho rádio spotu v 
predajni vyzývame zákazní-
kov, aby pokladničné bloky, 
mikroténové vrecká a iný 
odpad nenechávali v nákup-
ných vozíkoch a aby ich vy-
triedili do smetných košov. 
Veríme, že takto prispejeme 
aspoň trochu k edukácii a 
k uvedomelejšiemu sprá-
vaniu zákazníkov,“ uvied-

la hovorkyňa spoločnosti 
Kaufland Lucia Vargová. Do-
dala, že o čistotu okolia ich 
predajne sa už teraz starajú 
ich zamestnanci.

Uistite sa, či náhodou ne-
spôsobujete aj vy sami ne-
poriadok. Možno neuvedo-
melo

Mesto Sereď preto prosí 
svojich obyvateľov aj náv-
števníkov o spoluprácu. 
Dbajte, aby po vás všade 
ostávalo prostredie aspoň 
také čisté, ako bolo pred va-
šou návštevou. Bez vášho 
porozumenia a spolupráce 

to totiž nejde. Aby sme sa 
priblížili k čistote a poriad-
ku prostredia, ktoré tradič-
ne obdivujeme v zahraničí, 
musíme my sami pomôcť 
tak, ako vieme. Z nákupných 
košíkov vyletia všetky sme-
ti, ktoré sme tam nechali. 
Preto sa radšej uistite, či ná-
hodou nespôsobujete aj vy 
sami neporiadok, bárs je to 
neuvedomelo.

Mesto Sereď komunikuje 
v tejto súvislosti aj s ďalšími 
obchodnými reťazcami síd-
liacimi v našom meste.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ
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