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Seredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, 
aby pomohol rodinám s hendikepovanými deťmi
Adamko Maxián nemal to 
šťastie, aby sa narodil ako 
zdravé dieťa. Jeho život spre-
vádza niekoľko vážnych diag-
nóz, s ktorými statočne bojuje 
nielen on, ale aj jeho rodina. 
Tá na neustále rehabilitácie, 
špeciálne terapie a dôležité 
operácie vynaložila už nema-
lé finančné prostriedky. Keďže 
z vlastných skúseností vede-
li, aké sú liečebné procedúry 
hendikepovaných detí ná-
kladné, rozhodli sa založiť ob-
čianske združenie a pomáhať 
ďalej. Združenie nesie názov 
Adamov Svet.

Cieľom OZ Adamov Svet 
je poskytovanie sociálnej, 
finančnej a materiálnej po-
moci rodinám s hendike-
povanými a ťažko chorými 
deťmi, zlepšovanie ich život-
ných podmienok a sociálne-

ho statusu, kompenzácia ich 
obmedzení, odstraňovanie 
izolácie, podpora náhrad-
nej komunikácie a integrá-
cie do spoločenského života. 
Spoluzakladateľka združenia 
Henrieta Lukáčová vysvetlila, 
v čom bude pomoc spočívať: 
„Združenie má v pláne orga-
nizovať spoločné voľnočasové 
aktivity pre rodiny s hendi-
kepovanými a ťažko chorý-
mi deťmi, vytvárať priestor 
pre vzájomnú komunikáciu, 
socializáciu a výmenu skú-
seností, organizovať spolo-
čenské, benefičné, kultúrne a 
športové podujatia prístupné 
širokej verejnosti. Zároveň 
chce združenie získavať pro-
striedky na svoju činnosť for-
mou darov, verejných zbierok, 
2 % dane z príjmu fyzických 
alebo právnických osôb, prí-

spevkov, grantov a dotácií.“ 
Združenie bolo založené 20. 
júla 2021 a jeho spoluzaklada-
teľom je aj Adamkov otec Ras-
tislav Maxián. Ten sa rozhodol 
občianske združenie spropa-
govať a prvé financie vyzbie-
rať formou charitatívneho 
behu. Svoju trasu odštartoval 
24. júla v Nemecku, konkrét-
ne z mesta Norimberg. Bežal 
cez celú Českú republiku až 

na Slovensko. A keďže je Se-
redčan, kde inde by mohol byť 
cieľ, ako v Seredi, kde dobehol 
3. augusta. So svojím príruč-
ným vozíkom odbehol celkom 
úžasných 575 km.

Na Námestí slobody ho už 
čakala rodina, priatelia, pred-
stavitelia mesta aj médiá. 
Jeho emotívny príchod, kedy 
Rastislav na kolenách objímal 
svojho syna, nenechal niko-
ho chladným. Hoci unavený 
a vysilený, ochotne poskytol 
rozhovor, v ktorom poďakoval 
všetkým, ktorí ho podporo-
vali a pomáhali: „Myšlienka 
založiť združenie a odprezen-
tovať ho charitatívnym be-
hom vznikla spontánne, kedy 
som myslel na všetky rodiny, 
ktoré si nemôžu dovoliť ope-
rácie svojich detí, aby im do-
pomohli k lepšiemu zdravot-

nému stavu. My sme si s man-
želkou dokázali našetriť na 
operáciu syna, ktorá prebeh-
ne v auguste v Kladne, ale veľa 
rodín je vo finančnej tiesni. 
Niekedy si nevedia zabezpe-
čiť ani len cestu do programu, 
aby sa dostali vôbec k nejakej 
operácii. Chcem takýmto ro-
dinám pomôcť, aby sa dostali 
k operáciám hneď a nečakali 
na pomoc od štátu a iných in-
štitúcii. Chcem, aby sme boli 
takou prvou kotvou alebo po-
mocou pre tieto rodiny.“

Združenie má založený 
transparentný účet a prvé 
peniaze, ktoré už postupne 
prichádzajú, poputujú ihneď 
rodinám, či už na Slovensku 
alebo do Českej republiky. OZ 
môže očakávať pomoc aj od 
mesta Sereď. Zástupca primá-
tora Ľubomír Veselický po-

vedal: „Naše mesto je známe 
tým, že podobné akcie, ako je 
táto, podporuje. Sme, žiaľ, v 
situácii, že nie štát, ale dob-
rovoľné organizácie musia 
vynakladať veľké úsilie na to, 
aby tí, čo sú odkázaní na po-
moc, dostali minimum, čo k 
životu potrebujú. Ja som veľ-
mi rád, že naše mesto, na čele 
s primátorom a poslancami, 
chápeme túto situáciu a po-
kiaľ niekto potrebuje pomoc, 
ako je to v tomto prípade, nik-
to neváha. Berieme ako samo-
zrejmosť prispieť, zasiahnuť 
alebo aj motivovať ostatných 
ľudí k pomoci.“

Adamkov otec ukázal verej-
nosti, že pre dobrú vec sa opla-
tí obetovať čas a energiu. Že aj 
v dnešnej dobe sa dá pomáhať 
druhým nezištne a s veľkým 
srdcom. IVETA TÓTHOVÁ

Výzva na uhradenie dane z nehnuteľností na rok 2021

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie
občanov a kolektívov mesta Sereď

Vojaci zo Serede opäť 
pomohli v krízovej situácii

Mesto Sereď – finančné odde-
lenie upozorňuje daňovníkov, 
že daň z nehnuteľností na rok 
2021 bude splatná dňom 30. 9. 
2021.

Z uvedeného dôvodu vyzýva-
me daňovníkov, ktorí ešte neu-
hradili  miestnu daň z nehnu-
teľností, aby k uvedenému dá-
tumu daň uhradili. V prípade 

neuhradenia dane z nehnuteľ-
ností v určenom termíne mesto 
Sereď pristúpi k vymáhaniu 
nedoplatku v zmysle platných 
predpisov. S prípadnými otáz-

kami je možné obrátiť sa na fi-
nančné oddelenie MsÚ, č. dv. 13, 
12 na Mestskom úrade v Seredi, 
alebo na tel. čísle: 031/789 20 94, 
kl.: 241, alebo 264.

Mesto Sereď každý rok udeľu-
je osobám alebo kolektívom, 
ktorí sa obzvlášť významným 
spôsobom zaslúžili o hospo-
dársky, sociálny alebo kultúr-
ny rozvoj mesta, jeho propa-
gáciu a šírenie dobrého mena 
v zahraničí

 
Cenu mesta Sereď

a 
Čestné občianstvo mesta 

Sereď.

 Ide o jednu z možností, ako 
vyjadriť poďakovanie spo-
luobčanom za vynikajúce 
tvorivé výkony a významné 
výsledky dosiahnuté v najrôz-
nejších oblastiach verejného 
života. Ide napríklad o oblasť 
vedy a techniky, umenia a kul-
túry, školstva, športu, zdravot-
níctva, bezplatného darcov-
stva krvi a záchrany života, 
ochrany životného prostredia, 
pôdohospodárstva a priemys-

lu, publicistiky a verejného 
života, sociálnej starostlivosti, 
charity, cirkvi, bezpečnosti, 
ochrany verejného poriadku 
a majetku a iné mimoriadne 
zásluhy.

Návrh na ocenenie pre jed-
notlivé osoby, kolektívy či or-
ganizácie môžu podávať všetci 
občania starší ako 18 rokov, a to 
na Mestskom úrade v Seredi. O 
tom, kto z navrhnutých osôb či 
kolektívov získa ocenenie, roz-

hodne koncom roka Mestské 
zastupiteľstvo hlasovaním. 
Cena je odovzdávaná zvyčajne 
v januárovom termíne.

 Návrhy môžete podávať do 
30. septembra 2021.

 Podrobnosti, ako aj vzory 
návrhov, získate na interneto-
vej adrese www.sered.sk, na 
pulte prvého kontaktu, resp. 
na organizačnom oddelení 
MsÚ, č. dverí 7.

IVETA TÓTHOVÁ

Povodne dokážu za sebou 
zanechať katastrofálne ná-
sledky. Veľká voda v auguste 
zasiahla aj obec Valaská Belá 
v okrese Prievidza a strhla 
most na konci obce, ktorý bol 
jedinou prístupovou cestou k 
rodinným domom. Obyvate-
ľom pomohli Ozbrojené sily 
SR a obci poskytli dočasné 
premostenie. Vojaci zo Ženij-
ného práporu najskôr pre-
pravili mostový tank MT-55A 
na miesto určenia a následne 
položili tzv. mostovku.

„Som veľmi rád, že naši vo-
jaci opäť potvrdzujú, že sa na 
nich občania môžu pri vzni-
ku rôznych krízových situá-
cií spoľahnúť. Ich nasadenie 
a pomoc v rámci domáceho 
krízového manažmentu je 
neodmysliteľnou súčasťou 
pracovných úloh a verím, že 
tak ako vždy, aj tentokrát to 

ocenia občania, ktorým bude 
premostenie slúžiť,“ povedal 
na adresu vojakov minister 
obrany Jaroslav Naď. Rezort 
obrany tiež vyzdvihol prácu 
vojakov: „Ženisti boli a stále 

sú neodmysliteľnou súčas-
ťou domáceho krízového ma-
nažmentu a pri riešení po-
dobných situácií sa na našich 
vojakov môžu občania vždy 
spoľahnúť.“

Náhradné premostenie z 
mostového tanku MT-55A 
bude v obci umiestnené do 
vybudovania nového premos-
tenia.

IVETA TÓTHOVÁ

Nakupujeme na bicykli

Oznam o rekonštrukcii 
povrchu atletickej dráhy 
na ZŠ Juraja Fándlyho

Každoročne v septembri sa 
koná národná kampaň Na 
bicykli do obchodu, ktorá 
poukazuje na potrebu zme-
ny myslenia pri používaní 
individuálnej automobilovej 
dopravy. Kampaň súťažným, 
ale aj informačným a osveto-
vým spôsobom poukazuje na 
možnosť využitia ekologic-
kej alternatívy pri návšteve 
obchodov či služieb. Zákaz-
níkov sa snaží dostať z áut 
na bicykle a pomôcť tak nie 
len samotnej prírode a život-
nému prostrediu, ale ukázať 
práve týmto ľuďom, že pohyb 
na bicykli je prospešný aj pre 
ich fyzické či mentálne zdra-
vie.

Registrácia pre súťažiacich 
„zákazníkov“ je otvorená v 
termíne od 1. augusta až do 
skončenia kampane, tj. do 
30. septembra 2021. V tomto 
období sa môžu záujemcovia 
o účasť v kampani bezplatne 
registrovať prostredníctvom 
webového portálu www.na-
bicyklidoobchodu.sk (www.
nbdo.sk).

Registráciou v kampani 
majú súťažiaci okrem už spo-
mínaných benefitov samot-
ného bicyklovania aj mož-
nosť zabojovať o množstvo 
zaujímavých cien vo viace-
rých súťažných kategóriách. 
Uvedieme napríklad hlavnú 
cenu mestský bicykel s ko-
šíkom na nákup, kolobežku, 
hodnotné cyklistické kom-
ponenty, knižky či poukážky 
na nákup. V neposlednom 
rade však môžu profitovať aj 
priamo pri nákupoch v re-
gistrovaných obchodoch a 
službách, kde za každý svoj 
nákup získajú rôzne výhody 
vo forme zliav či darčekov k 

nákupu.
Počas súťažného mesiaca 

septembra sú navyše súťa-
žiaci zaraďovaní do ďalších 
súťažných kategórií v závis-
losti od ich aktivity – počtu 
najazdených kilometrov, 
počtu zrealizovaných ná-
kupov a podobne. V rámci 
týchto kategórií sa následne 
automaticky kvalifikujú pre 
zisk ďalších výhod a cien. 
Spomenieme napríklad mož-
nosť získať bezplatne vráta-
ne doručenia domov štýlové 
ekologické vrecko na nákup.

Kampaň bude aktívne pre-
biehať aj na sociálnych sie-
ťach, kde budú pripravené 
viaceré zaujímavé súťaže o 
pekné ceny, vrátane obľúbe-
nej fotografickej súťaže.

Akúsi symbiózu v kampa-
ni tvorí aj účasť obchodov či 
služieb, ktoré sú neoddeliteľ-
nou súčasťou kampane. Aj 
keď súťažiaci môžu evidovať 
svoje nákupy v akomkoľvek 
obchode, takéto registrované 
obchody sú „zaujímavejšie“ z 
hľadiska už spomínanej od-
meny za nákup, ale aj v rámci 
špeciálnej súťažnej kategó-
rie.

Neváhajte sa preto zapojiť 
aj vy a nemajte vôbec obavy 
z nakupovania na bicykli. 
Kampaň je tu pre vás, pomô-
že, poradí, inšpiruje a oživí 
vaše každodenné nákupy.

Všetko potrebné o kampa-
ni nájdete na webe www.na-
bicyklidoobchodu.sk.

Kampaň sa realizuje pod 
záštitou Ministerstva ži-
votného prostredia SR a za 
podpory Trnavského samo-
správneho kraja.

OZ MÁM RÁD 
CYKLISTIKU

Riaditeľka Základnej školy 
Juraja Fándlyho oznamuje 
občanom, že  od 16. 8. 2021 do 
konca októbra  budú na atle-

tickej dráhe v areáli školy pre-
biehať rekonštrukčné práce. 
Z toho dôvodu bude areál uza-
tvorený. RENÁTA ŠIDLÍKOVÁ
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Prešiel rok 
Vlastník internetových no-
vín SeredOnLine.sk Miloš 
Majko uverejnil 3. júla 2020 
článok pod názvom Minis-
ter Budaj v Seredi ocenil 
prácu aktivistov. V ňom na-
písal:

Sereď / “Čierny prach, všade 
prenikajúci, mastný, karcino-
génny. Vetry ho ženu do kraji-
ny, na polia aj na Sered. Ostal 
po Niklovej huti.” – napísal 
na svoj FB profil Minister ži-
votného prostredia Ján Budaj, 
po návšteve skládky lúženca v 
Seredi.

Materiál pripravujeme.
Miloš Majko sľúbil nejaký 

materiál. Predpokladám o lú-
ženci. Žiaľ, ani do 2. augusta 
2021 zverejnený nebol žiad-
ny. Prečo? Po prečítaní tohto 
článku každý pochopí. Chýba-
jú M. Majkovi informácie? Asi 
nie, veď na Ministerstvo život-
ného prostredia chodí, a s mi-
nistrom životného prostredia 
sa pravidelne stretáva. Tak 
tomu donedávna aspoň bolo. 
Problém bude skôr v tom, že 
M. Majko žiadnu pozitívnu in-
formáciu o tom, čo konkrétne 
minister a ľudia jeho minis-
terstva pre likvidáciu skládky 
luženca za rok urobili, nemá!

A teraz pekne krok za kro-
kom.

28.9. 2020 sa minister Ján 
Budaj v zázname (vid. https://
www.youtube.com/watch?-
v=mlrboJMC_q4 ) vyjadril na 
kameru takto: „ Budem sa pý-
tať Inšpekcie životného pro-
stredia nášho právneho od-
delenia, ako ďalej postupovať 
voči správcom alebo majite-

ľom skládky. Nie je možné, aby 
bola otvorená na ľubovoľnom 
počte. V poriadku, ak je tu 
povolenie ťažby, tak nech sa 
odohráva ťažba, a vôbec nie je 
potrebné, aby z toho bolo také 
množstvo prachu. Je trestu-
hodné, že doteraz Inšpekcia 
životného prostredia nema-
la aktívny plán sanácie tejto 
skládky, však trebárs máme 
nástroje aj pokuty a máme 
aj nástroje rozhodnutia. Roz-
hodnutia ministerstva, alebo 
rozhodnutia Slovenskej in-
špekcie životného prostredia, 
no a potom nad tým všetkým 
samozrejme zákon, ktorý je 
na úrovni ústavného zákona 
o ochrane zdravia a o ochrane 
životného prostredia.“

Po obhliadke skládky sa 
minister vyjadril, že občania 
majú právo na zdravé životné 
prostredie a dodal: “V žiad-
nom prípade sa nemožno k 
tejto skládke chovať ako dote-
raz. Budem sa snažiť, aby táto 
prax skončila.“ Na záver poďa-
koval za pozvanie a povedal, 
že k povinnostiam politika 
patria aj takéto návštevy a ne-
chodiť iba tam, kde sú pekné 
miesta.

Od návštevy Jána Budaja a 
jeho pobytu na skládke 6,58 
mil. ton polymetalického pra-
chu zvaného luženec uplynul 
4. 7. 2021 celý rok.

Citujem zo správy TASR z 
3. júla 2020 uverejnenej pod 
názvom „V prípade Vlčích hôr, 
ktoré uloženým nebezpeč-
ným odpadom a jeho únikom 
do životného prostredia bez-
prostredne ohrozujú kvalitu 

života obyvateľov okolia“:
Hlohovec/Sereď 3. júla 

(TASR) – Miesta dvoch envi-
ronmentálnych záťaží v Tr-
navskom kraji, ktoré patria 
k najväčším na Slovensku, 
navštívil v piatok minister 
životného prostredia Ján 
Budaj (OĽaNO). V sprievode 
predsedu Trnavského samo-
správneho kraja (TTSK) Jo-
zefa Viskupiča a primátora 
Hlohovca Miroslava Kollára 
sa zoznámil s problemati-
kou skládky nebezpečného 
odpadu Vlčie hory. S primá-
torom Serede Martinom 
Tomčányim a starostom 
Dolnej Stredy Ľubošom Šú-
rym si pozrel skládku lúžen-
ca po bývalej Niklovej hute. 
„Obidva problémy budeme 
riešiť v najbližších mesia-
coch,“ povedal minister. V prí-
pade Vlčích hôr, ktoré ulože-
ným nebezpečným odpadom 
a jeho únikom do životného 
prostredia bezprostredne 
ohrozujú kvalitu života oby-
vateľov okolia, je najdôle-
žitejšou a akútnou otázkou 
identifikovať ich vlastníka. 
„Následne musí prísť k ich 
okamžitému odstráneniu,“ 
povedal Budaj. Kauza nelegál-
neho a nebezpečného odpadu 
na Vlčích horách sa ťahá už 
viac ako desaťročia, pred dvo-
ma rokmi na nich niekoľko 
mesiacov zasahovala polícia 
s pracovníkmi kontrolných 
chemických laboratórií sek-
cie krízového riadenia mi-
nisterstva vnútra. Skládka 
lúženca v Seredi je rovnako v 
súkromnom vlastníctve. Po 
prehliadke minister konšta-

toval, že je neprípustné, aby 
skládka, na ktorej je povolená 
ťažba, bola otvorená tak, ako 
je v súčasnosti. Jemný prach z 
nej sa dostáva do ovzdušia až 
do vzdialenosti 50 kilometrov 
a ovplyvňuje zdravie obyvate-
ľov. „Budem sa pýtať inšpek-
cie životného prostredia, ako 
postupovať,“ uviedol minis-
ter. Dodal, že by to bola zlá 
vizitka, keby si štát nevedel 
poradiť s ohrozovaním zdra-
via občanov. Predseda TTSK 
informoval v tejto súvislosti 
o iniciatíve investora z bez-
prostredného susedstva huty, 
ktorý by mohol pomôcť sklád-
ku prekryť odpadom, ktorý 
vzniká pri čistení repy. 

Poznámka na okraj. Už pred 
mnohými rokmi bol zeminou 
zavezený povrch zhruba 1/3 
skládky. V záujme riešenia 
problému vznikli dve petič-
né akcie. Jedna v novembri 
2020, druhá vo februári 2021. 
Obidve žiadajú o dôsledný 
monitoring skládky a envi-
ronmentálne schodné rieše-
nie. Michal Tóth zo združenia 
Priatelia Zeme uviedol, že 
podľa ich výpočtu pri tempe 
50 odvezených železničných 
vagónov za deň by likvidácia 
skládky trvala 15 rokov.“Ak-
tívni občania môžu pomôcť 
vyriešiť problémy, pred kto-
rými všetci pchali 30 rokov 
hlavu do piesku. Často, keď 
ideme proti odpadom a en-
vironmentálnym skládkam, 
ideme proti silným záujmom 
a pripraveným kšeftom. A 
môžeme to dosiahnuť, len 
keď nám občania prejavia 
podporu,“ doplnil minister.

K tomuto tvrdeniu mi-
nistra mám vážnu výhradu. 
Lebo ak sú rozhodnutia mi-
nisterstva závislé na podpore 
občanov, na akom princípe 
prijíma vláda rozhodnutia, 
ktoré podporu občanov ne-
majú?

Na body zatiaľ u ministra 
vyhrávajú preukázateľne iba 
vlci a medvede. V mene de-
sať tisícok polymetalickým 
prachom ohrozovaných oby-
vateľov Serede a okolia sa pý-
tam:

Aký bude postup minister-
stva voči správcovi a majite-
ľovi skládky?

Aký aktívny plán sanácie 
tejto skládky lúženca navrhli 
pracovníci Inšpekcie život-
ného prostredia?

Kedy začne minister život-
ného prostredia a pracovníci 
jeho rezortu riešiť skládku 
lúženca?

Vie si naozaj štát poradiť s 
ohrozovaním zdravia obča-
nov?

Pýtam sa tak preto, lebo 
pán minister Ján Budaj po 
roku od svojich vyhlásení 
žiadne kroky k ochrane Se-
redčanov a širokého okolia 
pred tonami čierneho prachu 
nepreukázal.

V mene dotknutých obyva-
teľov tvrdím, že tlak na vlast-
níkov lúženca musí vyvíjať 
najmä vláda SR. Tu sú argu-
menty:

Vznik Niklovej huty v Sere-
di v r. 1963 a jej činnosť do r. 
1993 bolo politickým rozhod-
nutím štátu. Po zmene po-
merov v roku 1989 a v nasle-
dujúcich tridsiatich rokoch 

žiadna z doterajších vlád ne-
dokázala prijať rozhodnutia 
a vykonať také zmeny, aby 
hriechy minulosti, spočíva-
júce v zakopaných i odkry-
tých ložiskách odpadov, za-
čala efektívne riešiť. Lúženec 
sa v roku 1994 dostal do súk-
romných rúk za smiešnych 
67 200 Slovenských korún. 
Zmluvu o výhradnom predaji 
lúženca uzatváral za Niklovú 
hutu, štátny podnik v likvi-
dácii likvidátor Ing. Bohuslav 
Šmíd. Prvý majiteľ skládky sa 
zaviazal v zmluve s Fondom 
národného majetku zlikvido-
vať haldu do 15 rokov, teda do 
roku 2009. Výsledok tak ako aj 
v prípadoch iných privatizač-
ných rozhodnutí (vždy to boli 
iba rozhodnutia vlád SR) sa 
podpísal na pretrvaní sklád-
ky do dnešných dní. Dnes ju 
vlastní v poradí siedma spo-
ločnosť s tým istým konate-
ľom ako v minulosti. 

Štátu sa z likvidácie Nik-
lovky niečo ušlo. Obyvateľom 
Serede a okolia nič.

Podnik vstupoval do likvi-
dácie s aktívami v účtovnej 
hodnote 675,5 milióna SK. 
Skutočné tržby za ich predaj 
k 31. decembru 1996 dosiahli 
225,6 milióna SK. Na likvidá-
ciu lúženca nešla ani koruna. 
Veď načo aj, keď sa ho štát ele-
gantne a hlavne (Hurá!) pod-
ľa zákona zbavil predajom? 
Macošský vzťah vlády nielen 
tej terajšej, ale aj všetkých 
ostatných k svojim živiteľom 
preto nemôžem označiť inak 
ako uplatňovanie metódy: My 
rozhodneme a vy sa starajte!

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

O: Čo vybaví občan na pulte 
prvého kontaktu?

O: Pult prvého kontaktu 
je prvé miesto, kam by mal 
občan ísť pri návšteve mest-
ského úradu. Dostane tam 
informáciu, kde vybavia jeho 
požiadavku, za ktorým refe-
rentom má ísť, či je prítomný 
v práci, ak nie, kto ho zastupu-
je. Na pulte prvého kontaktu 
sú k dispozícii aj tlačivá žia-
dostí zo všetkých oddelení 
mestského úradu. Pult prvého 
kontaktu funguje aj ako tele-
fónna ústredňa a podateľňa. 
Občania tu tiež vybavia ove-
rovanie a osvedčovanie lis-
tín a podpisov na listinách a 
seniorom sa na pulte prvého 
kontaktu vypláca príspevok 
na stravovanie na základe 
predloženého dokladu o počte 
odobratých obedov. Poskytu-
jeme tu aj službu kopírovania 
dokumentov v primeranom 
rozsahu a v čiernobielej tlači.

Kontakt: 031 789 2094.
 

O: Ako funguje archív na 
mestskom úrade?

Archív, teda registratúrne 
stredisko, zabezpečuje evido-
vanie všetkých záznamov vy-
tvorených činnosťou zamest-
nancov úradu, prístup k nim a 
následne ich vyraďovanie. Ob-

čania majú prístup k zázna-
mom, ktoré sa ich týkajú. Na 
základe písomnej žiadosti je 
vyhotovená fotokópia doku-
mentu, overený odpis alebo 
výpis. Poplatok je 2 € za každú 
vyhotovenú stranu. Kontakt: 
miriam.silakova@sered.sk

 
O: Koľko poslancov má 
Mestské zastupiteľstvo v 
Seredi?

O: Mestské zastupiteľstvo 
má 19 poslancov, ktorí sú 
rozdelení do 3 volebných ob-
vodov. Každý obvod zahŕňa 
určité ulice v meste. Zoznam 
poslancov podľa volebných 
obvodov a kontakty na po-
slancov nájdu občania na web 
stránke mesta Sereď.

https://www.sered.sk/s119_
mestske-zastupitelstvo.

 
O: Čo vie vybaviť „môj“ 
poslanec a čo nedokáže?

O: Povinnosťou poslanca 
je obhajovať záujmy mesta 
a jeho obyvateľov. Poslan-
ci sú tiež povinní informo-
vať na požiadanie voličov o 
svojej činnosti a o činnosti 
mestského zastupiteľstva. Na 
každom riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva je 
bod interpelácie. V rámci toh-
to bodu poslanci majú právo 

klásť otázky súvisiace s vý-
konom práce primátora, zá-
stupcu primátora, prednostu 
úradu, vedúcich jednotlivých 
oddelení, hlavnej kontrolór-
ky, náčelníka Mestskej polí-
cie a štatutárov právnických 
osôb založených a zriadených 
mestom. Poslanecká funkcia 
je funkcia schvaľovacia. Po-
slanci posúvajú témy, ktoré je 
potrebné v meste riešiť, pýta-
jú sa, dávajú návrhy riešení, 
upozorňujú na nedostatky a 
vykonaním tejto práce je zasa 
poverený mestský úrad pros-
tredníctvom svojich oddelení.

Každý poslanec je členom 
najmenej jednej komisie zria-
denej pri Mestskom zastupi-
teľstve v Seredi. Na zasadnu-
tiach komisií je tiež priestor 
zaoberať sa podnetmi od ob-
čanov a navrhovať riešenia.

 
O: Čo sú to komisie pri 
Mestskom zastupiteľstve a 
čo je ich úlohou?

O: Komisie sú poradným, 
iniciatívnym a kontrolným 
orgánom poslancov. Členmi 
komisie sú poslanci, ktorí 
prejavili záujem o prácu v ko-
misii, a odborníci z radov ob-
čanov mesta, okrem zamest-
nancov mestského úradu. 
Komisie zasadajú spravidla 

pár dní pred rokovaním MsZ, 
prejednávajú jednotlivé body 
rokovania a vydávajú svoje 
odborné stanoviská, ktoré sú 
poradnými stanoviskami pre 
poslancov. Poslanci sa však 
rozhodujú nezávisle, nemusia 
pri svojom rozhodovaní riadiť 
stanoviskami komisií.

V Seredi pracujú nasledovné 
komisie: 
Legislatívno-právna komisia,
Komisia finančná a majetko-
vá,
Komisia pre rozvoj mesta a ži-
votné prostredie,
Komisia sociálna a kultúrna,
Komisia školská, športová a 
bytová, Komisia na ochranu 
verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcioná-
rov.
Zloženie jednotlivých komi-
sií je zverejnené na stránke 
mesta: https://www.sered.sk/
s124_komisie-msz

***
Ďalšiu časť servisu informácií 
z oddelení mestského úradu 
Sereď vám prinesieme čosko-
ro.

 Svoje prípadné ďalšie otáz-
ky na mestský úrad Sereď mô-
žete posielať na mail zuzana.
slahuckova@sered.sk.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Servis informácií z mesta: dnes odpovedá 
Organizačné oddelenie (3. časť)

Nemocnica ocenila 
vojakov zo Serede
Nemocnica Sv. Lukáša – Svet 
zdravia v Galante sa rozhodla 
verejne poďakovať vojakom 
za pomoc v boji s pandémiou 
COVID-19. Počas obdobia, 
kedy bola nemocnica tzv. 
červenou covid nemocnicou, 
vojaci niekoľko mesiacov 
obetavo pomáhali lekárom 
a ošetrujúcemu personálu. 
Ako ale sami tvrdia, necítia 
sa byť hrdinami, len pomá-
hali tam, kde bola ich pomoc 
najviac potrebná.

Ocenených bolo tridsať-
šesť príslušníkov Ženijného 
práporu v Seredi. Každý z 
nich plnil v nemocnici úlohy 

minimálne päťkrát. Slobod-
ník Samuel Vachulík a slo-
bodník Andrej Pazúr - obaja 
príslušníci 2. pontónovej 
roty ženijného práporu, vy-
pomáhali v nemocnici do-
konca viac ako 40-krát. Torta 
v tvare vojenskej uniformy, 
sklenená plaketa a samotné 
poďakovanie boli podľa slov 
riaditeľky nemocnice Ale-
xandry Pavlovičovej iba ma-
lým gestom za neoceniteľnú 
pomoc.

Ženisti opäť dokázali, že sa 
na nich môžu občania spo-
ľahnúť v každej situácii.

 IVETA TÓTHOVÁ
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Obzretie za tohtoročným 
Sereďmaratónom

Hasiči zo Serede zasahovali 
pri rozsiahlom požiari obilia 

Dňa 8. augusta 2021 odštar-
toval z Námestia slobody v 
Seredi v poradí už 15. ročník 
cyklistických pretekov Se-
reďmaratón. Hlavným orga-
nizátorom pretekov je cyk-
listický klub ŠK Cyklo-Tour 
Sereď s podporou mesta Se-
reď a generálnym partnerom 
- DHL Supply Chain Slovakia.

Preteky Sereďmaratón sú 
zaradené v kalendári Me-
dzinárodnej cyklistickej 
únie (UCI), čo im pridáva 
na prestíži. Trasa pretekov 
mala tento rok dĺžku 101 km. 
Obsahovala ako roviny, tak 
aj kopce s prevýšením cez 
1 100 m. Pretekári prechá-
dzali 2 krajmi, 5 okresmi, 21 
obcami a 2 mestami. Celá 
trať bola opäť zabezpečená 
dobrovoľníkmi, motorkármi, 
príslušníkmi štátnej a mest-
skej polície, zberným vozid-
lom, sanitkou a neutrálnym 
mechanickým vozidlom so 
servisom na rýchlu opravu 
defektov, technických prob-
lémov a s občerstvením. 
Tento rok sa na štart posta-
vilo 250 pretekárov. Regis-
trácia prebiehala výlučne 
online formou. Pretekalo sa 
v ôsmich kategóriách.. Cyk-
listi mohli na trase zbierať aj 
bonusové body na horských 
a rýchlostných prémiách. 
Preteky majú za cieľ každý 
rok prísť s niečím novým, 
aj s niečím vylepšeným. „V 
prvom rade chceme, aby sa 
cyklisti cítili bezpečne, pre-
teky si užili, mali k dispozícii 
rôzne služby, bohatý balíček 
a celkovo si užili celý športo-
vý deň. Všetky tieto oblasti si 
vyžadujú vysoké personálne 
obsadenie a dlhé prípravy a 
rokovania s partnermi a in-
štitúciami,“ povedal riaditeľ 
pretekov Lukáš Riha.

Po ukončení pretekov sa v 

celkovom hodnotení na pr-
vom mieste umiestnil Juraj 
Karas (1985) z družstva PRO-
efekt team Lošonec, s časom 
2:32:05. Druhé miesto obsadil  
Samuel Oros (1998) z druž-
stva CAT Trenčianska Turná, 
s časom 2:32:07. Tretie miesto 
získal Peter Maurský (1984) 
z družstva OSMOS Cycling 
Team Dunajská Streda, s ča-
som 2:33:35.

Pre tých, ktorým sa nepo-
darilo na pretekoch umiestiť, 
bola pripravená tombola s 
hodnotnými cenami ako bi-
cykel, wellness pobyt a ďal-
šie.

Súčasťou športového pod-
ujatia boli aj preteky pre deti 
Cyklomaratónik. Išlo o 6. roč-
ník, na ktorom si sily zme-
ralo až 250 detí. Tie boli roz-
delené do piatich kategórií 
podľa veku. Trasa pretekov 
prebiehala na Námestí slo-
body, kde sa počet okruhov 
zvyšoval v závislosti od ka-
tegórie. „Posledné roky sme 
mali 80, 90 detí. Pre istotu 
sme počítali s väčším poč-
tom a pripravili 130 balíčkov, 
kde si deti našli cyklistickú 
fľašu, pitný režim, sladkos-
ti, vymaľovávanky, lístok na 
detskú tombolu, medailu a 
pod. Tento rok nás počet pre-
kvapil a trochu aj zaskočil. Aj 
napriek tomu sme sa snažili 
každému dieťaťu niečo dať. 
Boli pripravené rôzne súťaže, 
hry i detská tombola,“ pove-
dala na celkovom zhodnote-
ní koordinátorka detských 
pretekov Barbora Javorová.
Tohtoročný DHL Sereďma-
ratón opäť nesklamal. Orga-
nizátori už v týchto dňoch 
pracujú na príprave ďalšieho 
ročníka, ktorý bude opäť za-
radený do medzinárodného 
kalendára UCI.

IVETA TÓTHOVÁ

Seredskí hasiči pomáhali pri 
hasení rozsiahleho požia-
ru obilia, ktorý vznikol pri 
žatevných prácach v obci 
Veľké Úľany. Na likvidácii sa 
podieľali aj hasiči z hasič-
skej stanice Galanta a Du-
najská Streda. K súčinnosti 
boli prizvané aj dobrovoľné 
hasičské zbory obce Veľké 
Úľany, Hubice a Tomášikovo. 
Podľa KR HaZZ Trnava požiar 
zasiahol plochu približne 12 
hektárov. Na mieste udalosti 
zasahovalo 12 profesionál-
nych hasičov s piatimi ha-
sičskými technikami.
Lena Košťálová z KR HaZZ 
TT uviedla, že po príchode na 
miesto bolo zistené, že obil-

ný kombajn nebol požiarom 
zasiahnutý a bol umiestne-
ný mimo parcely s obilím. 
Požiar sa šíril i v priľahlom 
lesnom poraste popri zasiah-
nutej poľnohospodárskej 
ploche. Na likvidačné práce 
boli použité štyri hasičské 
cisterny s tromi kropiaci-
mi lištami a jednou lafeto-
vou prúdnicou. Po úplnom 
uhasení sa na požiarovisko 
dostavil traktor s diskovým 
podmietačom, ktorý ho celý 
prediskoval. Škoda na majet-
ku bola stanovená na hodno-
tu 13 000 €. Svojou prácou sa 
hasičom podarilo uchrániť 
majetok v hodnote 40 000 €.

IVETA TÓTHOVÁ

Úspešne zrealizovaný projekt „Podpora 
opatrovateľskej služby v meste Sereď“

Chodníky rekonštruujeme 
postupne, hovorí Marián Šišo

Náklady na poskytovanie 
opatrovateľskej služby pre 
občanov mesta, ktorí sú od-
kázaní na pomoc inej oso-
by, sme čiastočne vykryli z 
úspešného grantu. O ďalšie 
peniaze sa práve uchádza-
me reagovaním na ďalšiu 
výzvu.

Vďaka úspešnému zapojeniu 
do výzvy Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 
na podporu opatrovateľskej 
služby sa mestu Sereď poda-
rilo zabezpečiť opatrovateľ-
skú starostlivosť svojim 86 
klientom. Samospráva tým za 
dva roky ušetrila vo svojom 
rozpočte takmer pol milióna 
eur. O ďalšie peniaze sa uchá-
dzame opätovne v aktuálnej 
výzve. 

O úspešný grant sa zaslúžil 
kolektív zamestnancov mest-
ského úradu ešte v roku 2018. 

„Podali sme projekt, vďaka 
ktorému sme do rozpočtu 
mesta získali viac ako 474-ti-
síc eur. Realizovali sme ho od 
januára 2019 do februára 2021. 
Hlavnou aktivitou projektu 
bolo poskytovanie opatrova-
teľskej služby pre klientov v 
ich domácom prostredí kva-
lifikovanými a empatickými 
opatrovateľkami a opatrova-
teľmi,“ vysvetlila vedúca Or-
ganizačného oddelenia mesta 
a zároveň manažérka projek-
tu Silvia Adamčíková. Celý 
projekt spočíval v čiastočnej 
refundácii miezd opatrova-
teliek a bol realizovaný vlast-
nými zamestnancami mesta. 
Napriek ukončeniu projektu 
mesto naďalej poskytuje opat-
rovateľskú službu všetkým 
opatrovaným klientom v po-
žadovanom rozsahu, výdavky 
na opatrovateľskú službu sú 
hradené z rozpočtu mesta. 

Počas realizácie bolo do 
projektu zapojených spolu až 
54 opatrovateliek a opatrova-
teľov a mesačne sa jednalo v 
prepočte o 33 plných pracov-
ných úväzkov. Počet opatro-
vaných klientov bol počas 
trvania projektu 86, z toho 61 
žien a 25 mužov. 

Administratíva projektu
„Úlohou projektového tímu 
na úrade bolo zasielanie kaž-
domesačných relevantných 
podkladov, hlásení a výkazov, 
na základe ktorých k nám do 
Serede mohli peniaze prúdiť. 
Niekto si možno ani nevie 
predstaviť, koľko administra-
tívy je spojené s realizáciou 
žiadostí o platbu, monitorova-
cích správ a potrebných hlá-
sení,“ dodala Adamčíková. V 
priebehu trvania projektu vy-
konali pracovníci Implemen-
tačnej agentúry MPSVaR SR 

na meste tri kontroly v súvis-
losti s čerpaním európskych 
peňazí v rámci projektu. Všet-
ky kontroly boli ukončené bez 
zistenia nedostatkov. V mesia-
ci august 2021 bola schválená 
záverečná monitorovacia 
správa projektu a doručená 
posledná platba z projektu. 

Ideme do toho znova! 
Koncom júla tohto roka mesto 
Sereď podalo žiadosť o nový 
balík peňazí na základe vý-
zvy „Podpora opatrovateľskej 
služby II“, ktorú vyhlásilo Mi-
nisterstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. „Požiadali 
sme o ďalších vyše 400-tisíc 
eur. Radi by sme, v prípade 
úspešnosti, nadviazali na 
predchádzajúci projekt. Takto 
by sme šetrili opäť veľké pe-
niaze mestu,“ uzavrela Silvia 
Adamčíková. 

 ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Toto leto v Seredi je v zname-
ní opráv chodníkov. Najbližšie 
budú chodci musieť strpieť zní-
žené pohodlie pri prechádzaní 
Cukrovarskou ulicou v okolí 
bývalej Vravy a tiež ulicou D. 
Štúra pri svetelnej križovatke.

Najprv chodníky, potom 
zeleň
Po vynovení Cukrovarskej v 
časti od Fándlyho po D. Štúra, 
časti Čepenskej, časti Trnav-
skej, A. Hlinku, časti M. R. Šte-
fánika, ulice SNP a peších trás 
v Zámockom parku, sa na rad 
dostávajú ďalšie komunikácie. 
„V najbližších dňoch začíname 
podľa plánovaného harmono-
gramu vymieňať povrch aj na 
časti chodníka na ulici D. Štú-
ra, ktorá plynulo nadväzuje na 
už vynovenú časť tejto trasy od 
Cukrovarskej ulice,“ vysvetlil 
vedúci oddelenia rozvoja mesta 
Marián Šišo.

Celkom príjemnou zmenou 
prejde aj časť Cukrovarskej v 
okolí bývalého obchodu Vrava. 
„Nakoľko sa nám vo verejnej 
súťaži na rekonštrukcie chod-
níkov podarilo ušetriť približne 
100-tisíc eur oproti plánovanej 
sume, púšťame sa aj do revita-
lizácie tohto priestranstva,“ 

objasnil. Toto priestranstvo 
dostane povrch zo zámkovej 
dlažby a po ukončení stavebnej 
časti prác bude pripravené na 
následnú novú výsadbu. Túto 
už odborne naplánuje Oddele-
nie životného prostredia a vo 
vhodnom vegetačnom období 
zabezpečí aj realizáciu.

Rekonštrukcie 2021 
sa ukončia trasou do 
Zámockého parku
K posledným opravám tohto 
leta bude patriť Parková uli-
ca. Jej chodníky dostanú novú 
zámkovú dlažbu a samotná ko-
munikácia asfaltový povrch.

Čadičové obrubníky na 
Cukrovarskej zostali. 
Nedostatky hláste úradu
Pred dvomi rokmi vynovila 
Energetika Sereď, s.r.o., časť 
chodníka na Cukrovarskej, v 
križovatke s Fándlyho ulicou. 
Časť čadičového obrubníka, 
prislúchajúci k tomuto chodní-
ku, je dnes poškodená nevhod-
ným parkovaním áut.

Nadväzujúcej časti chodní-
ka, ktorú mesto vynovilo ten-
to rok, taktiež ponechali úsek 
pôvodného obrubníka. „Nebola 
potrebná jeho výmena, nakoľ-

ko staré čadičové obrubníky 
budú slúžiť dlhšie, než by slú-
žili akékoľvek iné, ktoré dnes 
ponúka trh. Niektoré kusy po-
trebujú výmenu, no keďže ešte 
ani jeden chodník zatiaľ ne-
prešiel fázou spätných úprav, a 
teda sme stále v neukončenom 
procese, tak všetky nedostatky 
vieme u dodávateľa prác pred 
kolaudáciou vyriešiť k spokoj-
nosti občanov. Je pritom dô-
ležité, aby podnety a zistenia 
nahlasovali občania priamo k 
nám na mestský úrad,“ vysvet-
lil Marián Šišo. Všetky kontakty 
na zamestnancov sú verejne 
prístupné na https://www.
sered.sk/s173_kompletny-zo-
znam-kontaktov

Medzi priority 2022 patrí 
napríklad Mlynárska či 
Podzámska
Vždy rok vopred si oddelenie 
rozvoja mesta chystá zozna-
my ulíc, ktoré by mohli byť re-
konštruované v nasledujúcom 
období. Podnety získavajú aj 
priamo od Seredčanov. „V závis-
losti od štedrosti rozpočtu na 
nasledovný rok môžeme plá-
novať investície. Radi by sme 
obnovili všetky problematické 
chodníky aj cesty k spokojnos-

ti obyvateľov, no dá sa to jedi-
ne postupne,“ vysvetlil Šišo. 
Medzi priority na 2022 uviedol 
napríklad chodníky na uliciach 
Železničná, Cukrovarská od ul. 
Mládežnícka, D. Štúra, Podzám-
ska, Pivovarská, Legionárska, 
Krásna, F. Kráľa, Trnavská, či 
Družstevná. Cestné komuni-
kácie na zozname sú okrem 
iných napríklad Mlynárska, 
Podzámska, Novomestská – 
pokračovanie, priečne ulice k 
Tehelnej ulici (Krátka, Kríž-
na, Sládkovičova, Pionierska, 
Mierová), ďalej Družstevná, 
Lipová alebo aj Školská. „Tieto 
priority budeme koncom roka 
predkladať na schválenie Ko-
misii rozvoja mesta a násled-
ne seredskému zastupiteľstvu. 
To bude odsúhlasovať finanč-
né prostriedky na samotné re-
konštrukcie a opravy v meste 
Sereď a v tomto kroku vedia 
mestskí poslanci ovplyvniť aj 
finálne znenie ulíc, ktoré sa 
budú o rok opravovať,“ uzavrel 
Marián Šišo.

Mesto Sereď ďakuje svoj-
im občanom za trpezlivosť a 
pochopenie počas celej doby 
rekonštrukcie mestských ko-
munikácií.

 ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Policajti objasnili krádeže bicyklov 
v Seredi. Peter a Pišta trestu neujdú
Pred časom sa na Gymnáziu 
V. Mihálika v Seredi konala 
akcia, počas ktorej mali štu-
denti použiť na cestu do školy 
svoje bicykle. Jeden zo žiakov 
prišiel na staršom type a so 
smútkom v hlase vysvetlil, že 
jeho bicykel bol priamo z dvo-
ra gymnázia pred niekoľkými 
dňami odcudzený. Nakoľko sa 
krádeže bicyklov v meste za-
čali stupňovať, polícia zahá-
jila po zlodejoch pátranie. To 

bolo napokon úspešné a Se-
redskí policajti obvinili z krá-
deží dvoch bratov, 39-ročné-
ho Petra a 38-ročného Pištu. 
Na prelome mája a júna 
ukradli v meste Sereď 4 bicyk-
le. Dva z nich zmizli zo sto-
janov, pred logistickým cen-
trom v Seredi. Jeden odstrihli 
kliešťami počas vyučovania v 
už spomínanom areáli miest-
neho gymnázia a ďalší pred 
nákupným centrom. Policajti 

preverili kamerové záznamy 
mesta a v spolupráci s galant-
skými kriminalistami osoby 
po operatívnej línii stotožnili.

Bicykle však už majitelia 
neuvidia. Ako KR PZ v Trnave 
uviedlo, značkové bicykle po 
krádežiach bratia rozpredali 
a peniaze minuli pre vlastnú 
potrebu. Majiteľom spôsobi-
li škody za takmer 2000 eur. 
Obaja sú stíhaní pre prečin 
krádeže spolupáchateľstvom.

Polícia 
upozorňuje
V prípade kúpy kradnutého 
bicykla sa osoba vystavuje 
riziku, že bicykel jej polícia 
môže zaistiť. Príde tak nie-
len o zakúpený tovar, ale aj 
o peniaze, ktoré dala zlode-
jom. Navyše, ak kupujete 
tovar na ulici za „výhodné 
ceny“, podporujete tým 
osoby k ďalším krádežiam.

IVETA TÓTHOVÁ
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Veronika na majstrovstvách Slovenska 
v street workoute získala striebro
V sobotu 10. júla 2021 sa v 
Brezne uskutočnil už 8. roč-
ník majstrovstiev Slovenskej 
republiky v street workoute. 
Tohtoročný šampionát bol sú-
časťou športového podujatia 
Street workout Brezno. Zare-
gistrovaní účastníci v street 
workoute sa zúčastnili jednej 
disciplíny (freestyle) v rámci 
dvoch súťaží, a to ako maj-
strovstiev, tak aj Street worko-
ut Brezno – freestyle.

Šampionátu sa zúčastnila 
aj Veronika Greinerová, ktorá 
je súčasťou CalisteniX Sereď, a 
to nielen ako súťažiaca, ale aj 
ako porotkyňa.

Veronika vďaka cvičeniu s 
váhou vlastného tela získava 
jedno ocenenie za druhým. 
Na svoje konto si po majstrov-
stvách môže pripísať ďalší 

úspech. Strieborné medaily 
si domov priniesla v kategó-
riách: SW National Freestyle 
Championship, Street Worko-
ut Brezno Freestyle, Queen of 
Muscle Ups, Street Workout  
Brezno Weighted.

„Dnes som porazila najmä 
samu seba, vlastne ako vždy. 
Víťazi sú všetci, ktorí dnes 
súťažili, nielen tí, ktorí stáli 
na víťazných pníčkoch. Ďa-
kujem za akúkoľvek podporu, 
tá je pre mňa všetkým. Teraz 

už len skromne dúfať v maj-
strovstvá sveta v Moskve,“ 
napísala Veronika na sociál-
nej sieti.

Veronika Greinerová je 
dvojnásobná reprezentantka 
na MS v street workoute, kat. 
freestyle v 2018/19, bronzová 
medailistka na MS v street 
workoute 2019 v Rusku, dvoj-
násobná majsterka Slovenska 
za 2020 v kategóriach freesty-
le aj weighted, víťazka a strie-
borná medailistka na Tat-
ranskom pohári v SW v kat. 
weighted a freestyle za 2018, 
dvojnásobná víťazka Street 
workout Žilina Competition 
za 2018, 2019, získala striebor-
ný pohár zo Street workout 
games v Brne, 2018 a 3. miesto 
na King of the North 2018.

IVETA TÓTHOVÁ

Bezplatné právne 
poradenstvo pre občanov 
mesta pokračuje 

Kuchynský bioodpad: 
separujeme stále výborne, 
mesto pridáva nové, aj väčšie 
nádoby na sídliská 

Mesto Sereď oznamuje svo-
jim občanom, že bezplatné 
právne poradenstvo s JUDr. 
Hudákom bude i naďalej po-
kračovať v nasledovných ter-
mínoch:

 
streda 8. 9. 2021 
16.00 – 17.00 h,
pondelok 20. 9. 2021
9.00 – 10.00 h,
streda 6. 10. 2021 
16.00 – 17.00 h,
pondelok 25. 10. 2021

9.00 – 10.00 h,
pondelok 15. 11. 2021
9.00 – 10.00 h,
pondelok 6. 12. 2021 
9.00 – 10.00 h.

 
Poradenstvo sa vykonáva 
v priestoroch mestského 
úradu na 1. poschodí - malá 
alebo veľká zasadacia miest-
nosť.

PRÁVNY 
A MAJETKOVÝ  

REFERÁT 

Separovanie kuchynských 
odpadov sa stretáva s veľkým 
pochopením Seredčanov. Od-
pad odovzdávajú čistý, bez 
obalov a sáčikov. Mesto zabez-
pečilo v poradí tretie rozširo-
vanie počtu stojísk, kde odpa-
dy odovzdáte. Zároveň pristú-
pilo k zámene 120-litrových 
nádob za väčšie 240-litrové na 
jedenástich adresách. 

Tri štvrtiny domácností z 
bytov už separuje BRKO
Od začiatku spustenia služby 
odovzdávania kuchynských 
zvyškov rastlinného aj ži-
vočíšneho pôvodu (BRKO) 
uplynul polrok a mesačne sa 
objem odovzdávaných biood-
padov navyšuje. Seredčania 
nahlasujú oddeleniu životné-
ho prostredia mesta adresy, 
kde sú nádoby permanentne 
preplnené (kontakt: zuzana.
vohlarikova@sered.sk). Dnes 
na sídliskách nájdete umiest-
nených 75 nádob, chýbajú 
teda ešte v 24 kontajnerových 
stojiskách. Mesto súčasne 
rokuje o možnostiach zberu 
kuchynských odpadov aj od 
rodinných domov.

Fúj, sú v tom červíky a 
smrdí to
Občania sa obracajú na mest-
ský úrad aj s problémom, že 
sa v hnedých nádobách mno-
ží rôzny hmyz. Pravdou je, že 
v horúcich letných dňoch sú 
v nádobách s bioodpadom 
priam ideálne podmienky na 
množenie sa hmyzu rôzneho 
druhu. Netreba to však brať 
ako prekážku pri separovaní. 
Príroda si robí len svoju prácu 
tak, ako má. Zápach z nádob 
je súčasť života biohmoty. 
Ani na dedinských záhradách 
pri komposte či hnojových 
jamách nie je vzduch prevo-
ňaný fialkami. Keď teploty 

vonku klesnú, život pod po-
krievkou hnedých nádob sa 
spomalí a nežiadúce efekty 
sa znížia na vydržateľné mi-
nimum.

Hnedé nádoby čistia každý 
týždeň
Zberová spoločnosť raz týž-
denne berie plnú hnedú ná-
dobu z vášho kontajnerového 
stojiska a vymieňa ju za čistú, 
ktorá prešla hygienizáciou.

Čo je cieľom zberu 
kuchynských odpadov?
Ubrať zo zmesového odpa-
du, teda z čiernych nádob, 
čo najviac recyklovateľných 
položiek. Kuchynský odpad, 
sklo, papier, plast. Jedlé oleje, 
šatstvo, elektro, stavebný od-
pad. Toto všetko má možnosť 
byť druhotne zhodnotené, ak 
je oddelené od ostatných zlo-
žiek a uložené na správnom 
mieste. Čo sa nevytriedi, pu-
tuje na skládku odpadov a 
odpady sa už čoskoro stanú 
extrémne drahé. Poplatky za 
smeti sa budú navyšovať, čo 
pocíti každý občan.  

Čo je vyšším cieľom? 
Netvoriť odpady. Kuchyn-
ské zbytky zredukovať na 
potrebné minimum. Koľko 
jedla denne vyhadzuje vaša 
domácnosť? Koľko zmesové-
ho odpadu vyprodukujete za 
týždeň? Musíme si uvedomiť, 
že cieľom našej éry už nemô-
že byť „obyčajné“ triedenie 
odpadov, ale ich NEVYTVÁ-
RANIE. Pokúsme sa spoločne 
začať tvoriť menej odpadov. 
Začať musíme každý sám od 
seba a ak budeme pri tom mo-
tivovať aj svoje okolie, pôjde 
to ešte lepšie. Uvedomme si, 
že nepotrebujeme mať veľa, 
stačí vedieť mať dosť. 

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Sereď vynovila tri autobusové zastávky, 
na ďalšiu práve vypisuje súťaž

Takto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky 
z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásť

Obnoviť jednu autobusovú 
zastávku ročne. Taká je stra-
tégia mesta Sereď pri údržbe 
čakární na autobusy. Aj keď 
prepravu cestujúcich hro-
madnou dopravou v Seredi 
zabezpečuje SAD Dunajská 
Streda, a.s., za stavby autobu-
sových zastávok zodpovedá 
mesto. V Seredi nájdete spolu 
16 zastávok.

Pred pár dňami boli osade-
né nové zastávky menšieho 
typu na Strednočepenskej a 
Dolnočepenskej ulici, ktoré 
mestu sponzorsky vybudo-
vala SAD Dunajská Streda, 
a.s. Čoskoro sa novej veľkej 
zastávky dočkajú aj na Cuk-
rovarskej ulici. Spoločnosť, 
ktorá realizovala zámkovú 

dlažbu na vynovenom chod-
níku, mesto zazmluvnilo aj 
na demoláciu starej zastávky, 
odvoz stavebnej sute, prípra-
vu priestoru na osadenie no-
vej zastávky a tiež na dodanie 
samotnej zastávky.

Prečo zbúrali starú 
zastávku?
Niektorí Seredčania sa spý-
tali, prečo na Cukrovarskej 
ulici nemohla byť zachovaná 
pôvodná betónová zastávka. 
„Nakoľko sme dostávali sťaž-
nosti obyvateľov, najmä z 
priľahlých bytových domov, 
že nepriehľadná zastávka po-
skytovala priestor pre vyko-
návanie potrieb v jej vnútri, 
aj zo zadnej strany rôznymi 

osobami, riešili sme radšej iný 
typ zastávky. Bude priehľadná 
a zároveň bude podobná os-
tatným modernejším zastáv-
kam, ktoré v Seredi postupne 
umiestňujeme. Strešná kryti-
na bude s UV filtrom a steny 
budú z bezpečnostného skla,“ 
vysvetlil Marián Šišo, vedú-
ci Oddelenia rozvoja mesta 
Sereď. Následne Oddelenie 
životného prostredia mes-
ta zabezpečí na tejto adrese 
vhodnejšie umiestnenie sú-
časných nádob na separovaný 
zber odpadov a neskôr aj vý-
sadbu zelene pri zastávke.

Nové zastávky plánujú 
aj na Priemyselnej, M. R. 
Štefánika a 8. mája

Budúci rok má Oddelenie roz-
voja mesta v pláne vybudovať 
ďalšiu zastávku na Priemy-
selnej ulici. „V súčasnosti za-
mestnanci z priemyselného 
parku čakajú na svoj spoj na 
mieste, ktoré je označené len 
dopravnou značkou „zastáv-
ka autobusu“. Radi by sme 
prispeli k vyššiemu komfortu 
týchto ľudí, aby sa v prípade 
zlého počasia mohli skryť. 
Predbežné plány na ďalšie 
roky ohľadne nových auto-
busových zastávok sa týkajú 
ulíc M. R. Štefánika a 8. mája,“ 
uzavrel Šišo. Súťaž na zhoto-
viteľa novej zastávky bude 
zverejnená na stránke mesta 
čoskoro.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Mesto Sereď vydalo Manuál 
správneho separovania od-
padov v Seredi. Sklo, papier, 
plasty, zmesový odpad, ku-
chynský odpad, oleje, šatstvo, 
elektro. Takmer všetok odpad 
sa dá bezplatne odložiť na 
správne miesto a okrem nevy-
triedeného zmesového odpadu 
sa dá druhotne využiť. Z praxe 
však vyplýva, že niektorí Se-
redčania nevedia triediť svoje 
odpady dodnes. Pozrite si fotky 
z ulíc Legionárska, A. Hlinku a 
Dolnomajerská.

Za čo to vlastne platíme?
Platíme len za odvoz nevytrie-
deného komunálneho odpa-
du, teda za čierne nádoby. To 
je všetko. V Seredi je to osem 
centov na deň, čo je 29,64 eur 
na osobu a rok. Za sklo, papier 
a plasty neplatíme skutočne 
nič. O ich zber a zhodnotenie 
sa stará Organizácia zodpoved-
nosti výrobcov. Ak však nedba-
losťou či zámerne znehodno-
cujeme obsah žltých, modrých 
či zelených zberných nádob, 

poplatky narastajú.
Zberová spoločnosť, ak nájde 

v plastoch sklo, v skle detské 
plienky, či v papieri dámske 
svetre, prehodnotí celý obsah a 
namiesto faktúry „bezplatne“ 
dostane mesto faktúru podľa 
váhy odpadu. Mohol byť zadar-
mo, no miešaním separátov si 
skóre kazíme.

Koľko nás stoja smeti?
Cena uloženie tony zmesového 
komunálneho odpadu je pri 
súčasnej miere separovania 
Seredčanmi 22 eur, plus zmluv-
né poplatky. Treba sa pripraviť 
aj na to, že cena odpadov bude 
z roka na rok narastať. Radi-
kálne. Európska komisia totiž 
smeruje členské štáty k eko-
logizácii a vytvára tlak, aby sa 

odpady stali luxusom, ktorý si 
nebudeme môcť dovoliť.

Ako platiť menej? 
Treba myslieť v prvom rade 
na to, že najlepší odpad je ten, 
ktorý vôbec nevznikne. Takže 
nekupujme zbytočnosti, tren-
dové a módne výstrelky, ktoré 
nás aj tak o pár dní či týždňov 
omrzia a vyhodili by sme ich. 
Používajme veci opakovane, 
napríklad nákupné sáčiky, 
tašky, fľaše, obaly a iné. Dajme 
veciam druhú šancu – opravuj-
me, odovzdajme, darujme, po-
žičajme, zdieľajme. Napríklad 
špeciálne vytvorené miesto 
na seredskom zbernom dvore 
na Cukrovarskej ulici je urče-
né práve na odovzdanie nepo-
trebných vecí, ktoré si môžete 
bezplatne odniesť, a tým im 
dať druhú šancu na využitie. 
Ak už odpad vznikne, separuj-
me. Čím menej vyseparujeme, 
tým vyššie náklady spôsobíme 
mestu, čo sa premietne do po-
platkov.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ



seredské novinky6

Rokovanie mestského zastupiteľstva v júni
Júnové rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
v Seredi zvolal primátor 
mesta na štvrtok 24. 6. 
2021 so začiatkom o 8.00 h. 
Rokovania sa zúčastnilo 16 
poslancov, ospravedlnení 
boli Mgr. Královič, Bc. 
Dúbravec a MUDr. Bucha.

Z programu rokovania bol 
vypustený bol 14 B 1 – nájom 
pozemku v k.ú. Sereď – Ag-
rozel Dolná Streda a bod 15 
– Návrh na rozdelenie Komi-
sie pre rozvoj mesta a život-
né prostredie. Do programu 
rokovania bol doplnený bod 
– Informácia predsedníčky 
Komisie na ochranu verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov zo 
zasadnutia komisie. 

 
Na júnovom rokovaní 
poslanci rozhodli, schválili 
alebo zobrali na vedomie:

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

- Správu hlavnej kontrolór-
ky o kontrole plnenia uzne-
sení a zrušenie uznesenia č. 
46/2021 a 47/2021 z dôvodu, že 
so spoločnosťou TEKADEX, 
s.r.o., Chynorany nebol pod-
písaný splátkový kalendár 
a vymáhanie dlhu sa rieši 
súdnou cestou, podaním ná-
vrhu na vydanie platobného 
rozkazu.  

- Správu z vykonanej kon-
troly skutočne vynaložených 
verejných prostriedkov pri 
výstavbe zastrešenia precho-
du  medzi budovami A a B na 
ZŠ J.A. Komenského, ktoré 
realizovala Správa majetku 
Sereď, s.r.o. V správe bolo kon-
štatované, že v Seredských 
novinkách aj v Informatívnej 
správe o hospodárení SMS, 
s.r.o., nebola celková výška 
nákladov uvedená správne. 
Finančné prostriedky však 
boli vynaložené v súlade s 
rozpočtom a efektívne.  

- Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky 
na II. polrok 2021.

- VZN mesta Sereď č. 5/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 2/2015, ktorým sa upravuje 
predaj výrobkov a poskyto-
vanie služieb na trhových 
miestach zriadených na 
území mesta Sereď a vydáva 
trhový poriadok pre mest-
ské trhovisko a príležitostné 
trhy. Prijatím VZN bude mať 
mesto správu trhoviska vo 
vlastnej réžii. Z dôvodu za-
chovania charakteru trhovis-
ka na účel predaja výrobkov 
ako sú potraviny, sadenice, 
kvety, stromčeky alebo ručne 
vyrábané predmety, poslanci 
schválili, že na trhovisku ne-
bude možné predávať napr. 
knihy, periodickú tlač, žreby, 
originály alebo rozmnoženi-
ny audiovizuálnych diel ale-
bo iných diel, výrobky zo skla, 
porcelán, keramiku a iné 
ozdobné predmety, spotreb-
ný tovar a športové potreby. 
Na trhovisku bude umiest-
nená tabuľa, na ktorej bude 
zverejnený trhový poriadok 
trhoviska s uvedením dru-
hu výrobkov, ktoré je možné 
na trhovisku predávať. Na 
trhovisku je v zmysle záko-
na zakázaný predaj alkoho-
lických nápojov. Na krytom 
trhovisku nie je povolené 
umiestnenie vlastných pre-
dajných zariadení. Výnimku 
má ambulantný predaj mäsa, 
mäsových výrobkov, mlieka, 
mliečnych výrobkov a občer-
stvenia – avšak mimo pre-
strešenia.

- Návrh dodatku č. 5 k Zá-
sadám hospodárenia a na-
kladania s majetkom mesta 
Sereď, príloha č. 11, ktorá sa 
týka sadzobníka stanovujú-
ceho sadzbu za prenajaté pre-
dajné stoly a predajné miesto 
na mestskom trhovisku na 
Mlynárskej ul. Na trhovisku 
bude 48 stolov. Cena za stôl je 
3 €/deň. Jeden predajca môže 
zabrať maximálne 8 stolov s 
tým, že cena za prvý a druhý 
stôl bude 3 € a za každý ďalší 

stôl sa cena zvýši o 1,5 €.
- Správu o činnosti Mest-

skej polikliniky Sereď, s.r.o., 
za rok 2020 a od 1. 1. 2021 do 
31. 5. 2021. Riaditeľka Ing. K. 
Horváthová informovala aj 
o prevádzke Vakcinačného 
centra na poliklinike, kde 
denne zaočkujú cca 132 klien-
tov vakcínou Moderna. Obča-
nia sa môžu na vakcináciu na 
poliklinike hlásiť prostred-
níctvom mailu vlasta.gaspa-
rikova@procare.sk.

- 4. zmenu rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2021 v celkovej 
výške 415 444 €. Podstatnú 
časť zmeny rozpočtu tvorí 
zvýšenie výdavkov na ško-
lách, ktoré je kryté najmä 
z aktualizácie podielových 
daní. V rozpočte bolo schvále-
né aj vyčlenenie finančných 
prostriedkov na rekonštruk-
ciu verejného priestranstva 
na Cukrovarskej ul. na ul. 
D. Štúra a použitie zostat-
ku finančného daru od spo-
ločnosti Amazon na nákup 
vitamínových produktov a 
respirátorov pre členov Den-
ného centra pre seniorov ako 
aj nákup ďalšej techniky na 
údržbu mesta. 

- Harmonogram prípravy 
rozpočtu mesta a informácie 
o príprave viacročného roz-
počtu mesta Sereď na roky 
2022 – 2024.

- Uzatvorenie zmluvy s 
budúcim víťazným uchádza-
čom verejného obstarávania 
„Komunálne služby v meste 
Sereď na roky 2022 – 2025“. 
31. 12. 2021 končí zmluva so 
spoločnosťou Komplex – od-
padová spoločnosť, s.r.o., a 
je potrebné na nasledujúce 
4 roky obstarať zber a odvoz 
odpadov.

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projek-
tov, v ktorej projektový ma-
nažér Ing. Bíro informoval o 
aktuálnych projektoch a vý-
zvach: v rámci projektu Ume-
nie bez hraníc je v septembri 
2021 naplánovaný kultúrny 
program organizovaný spo-
ločne s mestom Tišňov. V 

štádiu realizácie sú projekty 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Se-
redi, Zariadenie a vybavenie 
odborných učební ZŠ, par-
kovisko pri Sokolovni, kryté 
trhovisko, opravujeme chod-
níky v Zámockom parku, na 
A. Hlinku, v štádiu realizácie 
je aj projekt repliky sochy Le-
gionára pri Mestskom úrade. 
Regenerácia vnútrobloku D. 
Štúra I. je v štádiu kontroly 
dokumentácie z verejného 
obstarávania a čakáme na 
výsledok posúdenia projektu 
výstavby novej atletickej drá-
hy na ZŠ Fándlyho v Seredi. 
Boli podané nové projekty: 
Záchrana seredského kaštieľa 
a projekt Regenerácia vnút-
robloku na ul. D. Štúra II. Pro-
jekčne sa pripravuje projekt 
Zníženie energetickej nároč-
nosti „MŠ Dionýza Štúra A“ v 
Seredi a Zníženie energetic-
kej náročnosti „MŠ Komen-
ského B“ v Seredi. Cez prázd-
niny budeme pokračovať v 
oprave chodníkov a cesty na 
Parkovej ulici, chodníkov na 
ulici SNP ako aj priestoru od 
svetlenej križovatky po ob-
jekt „VRAVA“. Po prázdninách 
to bude rekonštrukcia podla-
žia pomníka na Námestí slo-
body.

- Obstaranie zmien a do-
plnkov Územného plánu 
mesta Sereď na základe žia-
dosti manželov Salvových v 
lokalite parku z dôvodu plá-
novanej výstavby rodinných 
domov poslanci neschválili.

- Obstaranie zmien a do-
plnkov Územného plánu 
mesta Sereď na podnet odd. 
ÚP a SP, v záujme aktualizácie 
Územného plánu a v súlade s 
potrebami územného rozvoja 
a starostlivosti o životné pro-
stredie v primeranom a hos-
podárnom rozsahu. Poslanci 
odsúhlasili obstaranie zmien 
a doplnkov ÚP v navrhova-
nom rozsahu, s výnimkou 
bodu 12 – Zmena funkčného 
a priestorového využívania 
plochy skládky biologicky 
rozložiteľného odpadu v lo-
kalite „Malý háj“ na plochu 

výroby a skladov – bioplyno-
vá stanica a spracovanie BRO.

- Obstaranie zmien a do-
plnkov Územného plánu 
mesta Sereď na základe žia-
dosti R. Draškoviča, V. Krčmá-
rovej a B. Horvátha v lokalite 
medzi Horným Čepeňom a 
Šúrovcami z dôvodu zmeny 
funkcie plochy určenej ako 
poľnohospodárska krajina na 
záhradkársku osadu.

- Obstaranie zmien a do-
plnkov Územného plánu 
mesta Sereď na základe žia-
dosti M. Šilhára v lokalite pod 
železničným nadjazdom pri 
čerpacej stanici Slovnaft z 
dôvodu zmeny funkcie plo-
chy z verejného záchytného 
parkoviska na funkciu býva-
nia poslanci neschválili.

- Zadanie urbanistickej 
štúdie „IBV Poľná ul., Sereď“ 
na základe žiadosti P. Rege-
na. Obstaranie urbanistickej 
štúdie nie je potrebné, vý-
stavba rodinných domov vo 
vnútrobloku je prípustná bez 
sprístupnenia vnútrobloku 
verejnou komunikáciou.

- Zámer nájmu majetku 
na Pažitnej ul. – pozemok pri 
bytovom dome na Pažitnej 
ul. 1015 žiadateľke Mgr. Hod-
úrovej poslanci neschválili. 
Odporučili žiadateľke zámer 
starostlivosti o verejnú zeleň 
realizovať formou spolupráce 
s Oddelením životného pros-
tredia MsÚ.

- Zámer nájmu majetku na 
Trnavskej ceste – pozemok 
nachádzajúci sa pod rodin-
ným domom a tvoriaci súčasť 
dvora rodinného domu vo 
vlastníctve žiadateľa Patrika 
Lakatoša poslanci neschválili.

- Nájom spevnenej plochy v 
bývalých „Kasárňach Váh“ na 
5 rokov autoškolám BB a MI-
-MA na využitie priestorov na 
nácvik prvkov predpísaných 
skúšobným poriadkom v au-
toškolách za cenu 1 €/m2/rok.

- Nájom pozemku na Čepe-
ňskej ul. pod prefabrikovanou 
garážou žiadateľke M. Kozáko-
vej za cenu 2,10 €/m2/rok.

- Zámer prevodu pozemku 

na Vážskej ul. pred rodinným 
domom a tvoriaceho súčasť 
záhrady za rodinným domom 
z dôvodu dlhodobého užíva-
nia žiadateľke A. Smolenovej.

- Zámer prevodu pozemku 
na Vážskej ul. za rodinným 
domom žiadateľovi J. Kresa-
novi poslanci neschválili.

- Zámer prevodu pozemku 
na Hornočepeňskej ul., o kto-
rý mali záujem dvaja žiadate-
lia – súčasní dlhodobí užíva-
telia manželia Holíkoví, ktorí 
pozemok užívajú ako súčasť 
záhrady pri rodinnom dome a 
majiteľ susedného zariadenia 
pre seniorov Astória R. Teplý, 
ktorý mal záujem o rozšírenie 
priestoru pre zariadenie. Po-
slanci schválili zámer prevo-
du pre dlhodobých užívateľov 
manželov Holíkových.

- Zámer prevodu pozemkov 
v lokalite „Rameno Horný 
Čepeň“ žiadateľovi Sloven-
ský rybársky zväz, MO Sereď, 
ktorý využíva vodnú plochu 
„Ramena“ ako rybársky revír 
poslanci neschválili.

- Prevod pozemku v k.ú. 
Horný Čepeň vo výmere 458 
m2 spoločnosti Stavodoprava, 
s.r.o., Sereď, nakoľko tvorí bez-
prostredný prístup do areálu 
spoločnosti za cenu 80 €/m2.

- Nadobudnutie parcely vo 
výmere 660 m2 do vlastníctva 
mesta, ktorú mesto užíva for-
mou nájmu ako pochovávacie 
pole na cintoríne v Hornom 
Čepeni za cenu 20 €/m2.

- Informáciu predsedníčky 
Komisie na ochranu verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov o po-
daní majetkových priznaní 
poslancov Mestského zastu-
piteľstva v Seredi.

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

Nové retardéry na ceste 
do kempingu
Dňa 2. júla boli na ceste sme-
rom ku kempingu nainšta-
lované dva nové spomaľova-
če.  Jeden je na vozovke pri 
zadnej bráne do mestského 
parku a druhý za zákrutou 
smerom k brodu. Osadenie 
iniciovalo združenie občanov 
na sociálnej sieti v skupine 
pod názvom „Aj ty si Sereď“, 
ktoré v mesiaci marec vyzva-
lo mesto na riešenie doprav-
nej situácie v lokalite ulice 
Starý most. Podľa združenia 
vodiči sústavne prekračova-

li v tomto úseku predpísanú 
rýchlosť, čím často dochá-
dzalo k nebezpečným kolíz-
nym situáciám. 

Po vybavení všetkých po-
trebných náležitostí mesto 
žiadosti vyhovelo. Na úseku 
medzi dvoma mostami sa tak 
aktuálne nachádzajú tri spo-
maľovače, takže vodiči budú 
musieť pri prejazde výraz-
ne znížiť rýchlosť, čo ale na 
druhej strane prispeje k bez-
pečnosti chodcov.

IVETA TÓTHOVÁ
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Oceňovanie žiakov
a študentov 
Na Mestskom úrade v Seredi 
sa v pondelok 28. júna 2021 
vo veľkej zasadačke konalo 
Oceňovanie žiakov a študen-
tov za dosiahnuté úspechy v 
školských rokoch 2019/2020 
a 2020/2021. Vzhľadom k si-
tuácii, ktorá bola v minu-
lom roku, sa vyhodnotenie 
najlepších žiakov a študen-
tov nekonalo, preto Školská, 
športová a bytová komisia 
na základe schválených kri-
térií ocenila za výsledky aj 
žiakov minulého školského 
roku. Slávnostnú chvíľu nám 
spríjemnila svojimi piesňa-
mi Martina Kojšová. Ocene-
nia odovzdával viceprimátor 
mesta Bc. Ľubomír Veselický 
a PaedDr. Slávka Kramáro-
vá, predsedníčka Školskej, 
športovej a bytovej komisie. 
Podujatie moderovala Mgr. 
Silvia Kováčová, vedúca odd. 
ŠRKaŠ.

Žiaci a študenti repre-
zentovali naše mesto v 
súťažiach na okresných, 
krajských, celosloven-
ských, ale aj na medziná-
rodných úrovniach. Za-
merania boli naozaj rôzne, 
či to bol prednes, vlastná 
literárna aj výtvarná tvor-
ba, olympiády – chemic-
ká, jazyková, biologická, 
informatiky. Nevynechali 
ani folklórne súťaže a sa-
mozrejme veľa úspechov 
dosiahli v športových sú-
ťažiach Čokoládová tretra, 
detská súťaž Pravda – Te-
levízia – Slovnaft, športový 
deň Nadácie SLSP, vybíja-
ná a iné. Aj touto formou 
vyjadrujeme všetkým 
oceneným blahoželanie 
a zároveň poďakovanie 
všetkým pedagógom za 
prípravu našich žiakov a 
študentov.

Za jednotlivé školy, kto-
ré zaslali návrhy, boli oce-
není:
Gymnázium Vojtecha 
Mihálika
Aleš Gabriel, Ema Takáčo-
vá, Matej Kráľovič, Michal 

Krivošík, Marek Hába, 
Nina Matulová, Lukas 
Stanko, Filip Stranovský

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a 
Metoda
Matej Kurbel

Základná škola Jana Amosa 
Komenského
Peter Mihina, Zuzana He-
lienková

Základná škola Juraja 
Fándlyho
Michaela Švandová, Ši-
mon Kulich, Tomas La-
dics, Róbert Renáč, Martin 
Zupkó, Valéria Sárkanyová, 
Sarah Yasmin Zrayer, To-
bias Slovák, Lea Fogelová, 
Nina Stejskalová, Nina 
Fogelová, Samuel Valach, 
Lukáš Židek, Dárius Vyda-
rený, Nela Scherhauferová, 
Dominika Skutilová, Ale-
xandra Dominika Hon-
zová, Matej Vranka, Nina 
Scherhauferová, Šimon 
Beňo, Laura Ončová, Ema 
Harčárová, Nela Vajdíková, 
Samuel Mišovič, Adrián 
Bohunický, Tomáš Chrup-
ka, Samuel Greguška

Základná umelecká škola 
Jána Fischera Kvetoňa
Natália Lenčéšová, Marga-
réta Hrotíková, Veronika 
Baričiaková 

Detský folklórny súbor 
Kvetoňka
Veronika Baričiaková, Lin-
da Bartošová, Katarína 
Hilkovičová, Ivana Kilia-
nová, Karol Kilian,
Martina Klačeková, Ondrej 
Koštial, Martina Lehocká, 
Jozef Maron, Nina Oravco-
vá, Ema Ševčovičová, Nina 
Veľká, Soňa Vranková, Si-
mona Poláková, Ema Bor-
kovičová, Peter Šintal

Za vzornú reprezentáciu 
mesta Sereď všetkým ďa-
kujeme!

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU

Koncert Nedvědovcov v Seredi 
Bistro Raketa začiatkom 
prázdnin spustilo sériu kon-
certov pod názvom SEREĎ 
OPEN AIR 2021. Medzi pri-
pravené lahôdky určite patril 
koncert Františka a Vojtu Ne-
dvědovcov, ktorý sa odohral v 
nedeľu 4. júla.

O príjemné nedeľné popo-
ludnie sa postarala predkape-
la NEZNÁMI, ktorí sú na scéne 
od 1999. Ich repertoár tvoria 
známe country piesne, ale aj 
vlastné skladby. Vo večerných 

hodinách ich na pódiu vy-
striedali František a Vojta Ne-
dvědovci. Naživo a pod holým 
nebom si diváci mohli vypo-
čuť známe hity ako Stánky, 
Valčíček, Růže z papíru a iné.

Fanúšikovia Nedvědovcov 
boli skôr zvyknutí na koncer-
ty bratov Honzu a Františka. 
No bratia už istý čas spolu 
nekoncertujú, nakoľko sa ich 
cesty rozišli. Po odchode Hon-
zu z hudobnej scény sa Fran-
tišek rozhodol pokračovať s 

ich najväčšími hitmi, ale i 
svojimi najznámejšími pes-
ničkami. Vydal sa na sólovú 
dráhu a momentálne hrá so 
svojou skupinou spolu so sy-
nom Vojtom, ktorý v nej hrá 
na 12-strunovú basgitaru. Voj-
ta zároveň pôsobí aj v skupine 
Příbuzní so svojím strýkom 
Janom.

Návštevníci okrem koncer-
tu kladne hodnotili aj vynove-
ný areál, ktorý Bistro Raketa 
zrenovovalo, ale aj perfektnú 

organizáciu. František a Vojta 
Nedvědovci si dokonca nene-
chali ujsť príležitosť povoziť 
sa aj na katamaráne Eleanor. 
Váh totiž ponúka krásny po-
hľad na seredskú okolitú prí-
rodu, čo obaja hudobníci aj 
ocenili.                                                                                                 

V nedeľu 18. júla Franti-
šek Nedvěd vo veku 73 rokov 
zomrel, vrátila sa mu rakovi-
na pľúc. Sereď tak bola jedno 
z posledných miest, kde kon-
certoval. IVETA TÓTHOVÁ

Stalo sa v našej Farskej charite
„A mohli by ste povedať tým 
vašim alkoholičkám, ktoré 
podporujete, nech vám prídu 
aspoň umyť okná. Takéto špi-
navé nikdy neboli.“ S takým-
to príhovorom ma pristavila 
pani, ktorá zrejme býva blíz-
ko sídla našej farskej charity.

Prvá moja vnútorná re-
akcia bola brániť seba i naše 
klientky. Lenže potom som 
si uvedomila, že mnohé roz-
delenia v našej spoločnosti 
vznikajú len preto, že ani jed-
na ani druhá strana sa nevie 
pozrieť na vec z pohľadu tej 
inej strany a pochopiť dôvody 
jej správania. A že je naozaj 
pravda, že naše okná už nebo-
li rok umyté, no nám sa zdali, 
že nie sú až také špinavé. Je 
pravda, že pomáhame aj al-
koholikom aj narkomanom, 
aj núdznym rodinám, osame-
lým matkám, vlastne každé-
mu, kto nás poprosí o pomoc. 
Je pravda, že niektorí z nich 
za našu pomoc necítia vďač-
nosť. Je nakoniec pravda, že 

by sme mohli tie naše klient-
ky poprosiť, aby nám prišli 
umyť okná. Počas troch rokov 
každému nezištne vo svojom 
vlastnom čase pomáhame, 
tak prečo, keď pomoc potre-
bujeme teraz my, neobrátiť sa 
s prosbou aj na ne?

A tak sme to vyskúšali. Aj 
keď takmer všetci tvrdili, že 
nikto nepríde. Aj ja sama som 
bola presvedčená, že nepríde 
nik a tak som sa aj nastavila, 
že najbližšie organizujeme 
umývanie okien.

Lenže ony prišli. Dodržali 
svoj sľub a prišli!

Nie narkomanky, ani alko-
holičky, ale ženy v rôznych 
formách núdze. Cítili potrebu 
sa odvďačiť za služby a po-
moc, ktoré sa im doteraz od 
nás dostali. Nie síce všetky, 
ale aj tých „zopár“ je veľký 
úspech.

A pre nás aj taká malá mo-
rálna satisfakcia, že naša po-
moc neostáva nedocenená.

MÁRIA FAČKOVCOVÁ

Cyklistický klub AB Sereď na cykloturistickej 
nonstop jazde Trnava – Rysy 2021
Cyklistická jazda Trnava 
– Rysy je najstarším podu-
jatím tohto druhu na Slo-
vensku. Je to vytrvalostná 
jazda cyklistov, ktorej sa 
zúčastňuje pravidelne viac 
ako stovka účastníkov. Za je-
den deň prekonajú viac ako 
300 km.

Tento rok sa konal v poradí 43. 
ročník cyklojazdy. Súčasťou 
pelotónu bolo aj 22 cyklistov z 
Cyklistického klubu AB Sereď. 
Posádku dopĺňalo ďalších 5 
členov klubu, ktorí boli na tra-
ti v sprievodných vozidlách 
pripravení poskytnúť servis 
účastníkom podujatia v prí-
pade technických, resp, zdra-
votných problémov, ktoré na 
takýchto podujatiach nie sú 
ničím výnimočným. Infor-
máciu priniesol na svojom fb 
profile primátor Martin Tom-
čányi.

Cieľom cyklojazdy je uc-
tiť si pamiatku príslušníkov 
Trnavskej posádky a dobro-
voľníkov, ktorí sa v auguste 
1944 zapojili do bojov v Slo-
venskom národnom povsta-
ní. Cyklisti a organizátori z TJ 
Elán Trnava si položením ky-
tíc počas zastávok pelotónu 
pri pomníkoch SNP v Trnave, 
Horných Hámroch a Nemec-
kej uctili pamiatku hrdinov 

SNP. Primátor vo svojom prí-
spevku ďalej napísal: „Hneď 
po vypuknutí SNP 30. augusta 
1944 odišlo z Trnavy na po-
vstalecké územie vyše 3 500 
vyzbrojených vojakov Trnav-
skej posádky a dobrovoľníkov. 
Jeden z práporov zvádzal ťaž-
ké boje s nemeckými vojska-
mi v oblasti Žarnovice, druhý 
pôsobil v Kremničke pri Ban-

skej Bystrici, neskôr pri Skle-
nom, Handlovej a Prievidzi. 
Až 37 bojovníkov Trnavskej 
posádky leží na cintoríne v 
Horných Hámroch. Prvýkrát 
sa takto vybrali cyklisti z Tr-
navy do Tatranskej Lomnice 
už v roku 1974. Odvtedy, s nie-
koľkoročnou prestávkou po 
roku 1990, sa toto podujatie 
koná každý rok.“

Cyklojazda trvala približ-
ne 16 hodín s cieľom v Tat-
ranskej Lomnici. Program 
samotnou jazdou nekončil, 
účastníci mohli na druhý deň 
vystúpiť na Rysy. Väčšina sa 
ale rozhodla absolvovať túry k 
Štrbskému plesu, Sliezskemu 
domu či Popradskému plesu. 
„Na tretí deň sa tí kondične 
najlepšie pripravení členovia 
CK AB Sereď vybrali bicyklom 
na viac ako 300 km dlhú cestu 
domov z Tatier do Serede, kde 
dorazili po 12 hodinách jazdy 
v sobotu večer. Tá skupina čle-
nov, ktorá šetrila sily, sa do Se-
rede dopravila sprievodnými 
autami, resp. vlakom,“ napí-
sal primátor.

Členovia CK AB Sereď aj 
touto cestou ďakujú organi-
zátorom TJ Elán Trnava, pred-
sedovi Marianovi Rozložníko-
vi a jeho kolegom za skvelú 
organizáciu, zabezpečenie 
bezpečnosti tohto podujatia 
a tešia sa na ďalšie ročníky 
výbornej akcie pre priateľov 
cyklistiky. Cyklistický klub 
AB Sereď ďakuje mestu Sereď, 
všetkým svojim partnerom a 
sponzorom, ktorí podporou 
Cyklistického klubu AB Sereď 
akoukoľvek formou prispeli k 
účasti členov klubu na tomto 
podujatí.

IVETA TÓTHOVÁ
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Škôlkarska 
olympiáda 2021
Aj v tomto roku sa naše 
mesto Sereď zapojilo regis-
tráciou podujatia do Olym-
pijského dňa. Tešíme sa, že 
v tomto roku sa Škôlkarskej 
olympiády zúčastnilo 10 ma-
terských škôlok

MŠ Podzámska Sereď, 
MŠ Fándlyho Sereď, MŠ 
Pažitná Sereď, MŠ Šinta-
va, MŠ Zemianske Sady, 
MŠ Pusté Sady, MŠ Pata, 
MŠ Šúrovce, MŠ Križovany 
nad Dudváhom a MŠ Vlč-
kovce.

V súvislosti s epidemic-
kou situáciou sme usúdili, 
že organizácia hromad-
ného podujatia by bola 
ohrozením zdravia na-
šich olympionikov, preto 
sme pristúpili k riešeniu, 
kedy si škôlky organizo-
vali olympiádu vo svojich 
vlastných priestoroch. 
Všetky škôlky, ktoré pre-

javili záujem zúčastniť sa 
olympiády v tejto forme, 
obdržali rovnaké propo-
zície a športové náčinie, 
potrebné na splnenie ur-
čených disciplín a súťažili 
v termíne od 14. do 18. júna 
2021 – deň si určili škôlky. 
Podľa fotodokumentácie 
si deti užili veľa zábavy a 
radosti. Všetci veríme, že 
v roku 2022 sa podujatie 
bude môcť uskutočniť ako 
zvyčajne a spoločne naši 
športovci zažijú pravú 
olympijskú atmosféru.

Ďakujeme všetkým zú-
častneným škôlkarom, 
pani učiteľkám, ktoré ich 
pripravili a disciplíny s 
nimi nacvičili a aj všet-
kým, ktorí ich povzbudzo-
vali v športovom nasade-
ní! 

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU

Ride for the forgotten 
heroes – Jazda pre 
zabudnutých hrdinov
V piatok 26. júna 2021 sa 
pamätník PTS v Seredi stal 
jednou zo zastávok moto-
cyklovej kolóny jazdiacej 
pod názvom Ride for the 
forgotten heroes – Jazda 
pre zabudnutých hrdinov.

Motocyklová jazda je organi-
zovaná každý rok pod zášti-
tou občianskeho združenia 
Despatch Riders Le MC Slo-
vak Republic. Ide o vojenský 
motocyklový klub, ktorého 
členmi sú príslušníci ozbro-
jených a záchranných zbo-
rov ako policajti, vojaci, hasi-
či a všetci tí, ktorí v profesij-
nom živote nosili uniformu 
a vyžadovali dodržiavanie 
zákonov. Klub bol založe-
ný v roku 2009 a myšlienka 
založenia bola inšpirovaná 
motospojkou, teda jazdcom, 
ktorý v minulosti spájal pro-
stredníctvom doručovania 
správ jednotky.

Ako jeden z účastníkov 
podujatia bol bývalý náčel-
ník Generálneho štábu OS 

SR a 1. viceprezident Zväzu 
vojakov SR genpor. v. v. Peter 
Vojtek, ktorý povedal: „Mo-
tocyklová jazda pod názvom 
Ride for the forgotten heroes 
sa koná každý rok a je veno-
vaná na počesť ľudí, ktorí 
zahynuli alebo utrpeli zrane-
nie počas výkonu služby. Ide 
o tradíciu, ktorá sa koná vždy 
na konci júna. Nechodíme po 
hradoch a zámkoch, ale po 
vojenských pamätníkoch a 
pietnych miestach. Pri tejto 
príležitosti sme navštívili aj 
Sereď, keďže sa tu nachádza 
pamätník venovaný ženis-
tom.“

Stretnutia sa zúčastnili aj 
členovia Zväzu vojakov SR 
zo Serede. Predseda klubu 
Ondrej Urban odovzdal gen-
por. v. v. Petrovi Vojtekovi pa-
mätnú medailu. Po položení 
pietneho venca sa účastníci 
jazdy presunuli do Oldtimer 
múzea, kde si na záver pre-
zreli historické vozidlá a mo-
tocykle.

IVETA TÓTHOVÁ

Podujatie venované Pamätnému dňu 
genocídy Rómov počas holokaustu

Skvelý koncertný umelec Jaromír 
Nohavica vystúpil v Seredi

Pamätným dňom rómskeho 
holokaustu si pripomíname 
udalosti, ktoré sa odohrali v 
noci z 2. na 3. augusta v roku 
1944, kde pri likvidácii naj-
väčšieho koncentračného 
tábora pre Rómov Auschwi-
tz-Birkenau zahynulo podľa 
najnovších štúdií takmer šty-
ritisíctristo rómskych mužov, 
žien a detí. Pri tejto príleži-
tosti Múzeum holokaustu v 
Seredi pripravilo v spolupráci 
s Veľvyslanectvom Spolkovej 
republiky Nemecko v Bra-
tislave a občianskym zdru-
žením Freunde der Bruno 
Walter Musiktage podujatie, 
ktorého súčasťou bolo otvore-
nie výstavy „Prenasledovanie 
Rómov v období slovenského 
štátu“ a koncert v podaní Im-
richa a Pavla Farkašovcov.

Autorom výstavy je historik 

Matej Beránek, ktorý k expo-
nátom povedal: „Výstava re-
flektuje konkrétne kroky, kto-
ré uskutočnil slovenský štát v 
oblasti protirómskej politiky. 
Od zavádzania pracovnej po-
vinnosti, reštrikcie v každo-
dennom živote, propagandu 
namierenú proti Rómom, až 
po represálie po vypuknutí 
Slovenského národného po-
vstania.“

Martin Korčok, riaditeľ Mú-
zea holokaustu a zástupca 

delegácie Slovenskej republi-
ky v Medzinárodnej aliancii 
pre pripomínanie holokaustu 
(IHRA) doplnil: „Zanedbáva-
nie genocídy Rómov počas 
holokaustu prispelo k pred-
sudkom a diskriminácii, kto-
ré mnohé rómske komunity 
stále zažívajú. Pociťujúc zod-
povednosť čeliť takýmto for-
mám rasizmu a diskriminácie 
sme v Medzinárodnej aliancii 
(IHRA) prijali definíciu anti-
ciganizmu/ protirómskej dis-

kriminácie. Bolo by veľkým 
prínosom pre obyvateľov na-
šej krajiny, ak by sa táto defi-
nícia presadila aj v Národnej 
rade Slovenskej republiky. Tá 
už v minulosti vyslovila sú-
hlas s pracovnou definíciou 
antisemitizmu vypracovanou 
IHRA.“

Súčasťou podujatia bol aj 
spomienkový koncert v po-
daní talentovaných muzikan-
tov: huslistu Imricha Farkaša 
a klaviristu Pavla Farkša. Oba-
ja predviedli známe skladby 
židovskej hudobnej kultúry. 
Koncert bol venovaný všet-
kým obetiam, ale aj preživ-
ším.

Putovná výstava odštarto-
vala v Seredi a postupne bude 
inštalovaná v ďalších mes-
tách na Slovensku.

IVETA TÓTHOVÁ

Mestský amfiteáter v Seredi 
privítal 2. augusta význam-
ného českého folkového pes-
ničkára Jaromíra Nohavicu. 
Vystúpením tohto speváka po 
dlhej dobe opäť ožila kultúra v 
meste.

Koncert si nenechala ujsť 
vyše tisícka fanúšikov. Jaro-
mír Nohavica dokázal, že je 
stále vo forme a zostáva predo-
všetkým skvelým koncertným 
umelcom a básnikom, ktorý 
disponuje lyrickou genialitou. 
Niet divu, veď desiatky rokov 
skúseností, stovky koncertov 
a tisícky fanúšikov urobili z 
neho velikána českej hudob-
nej scény. Počas svojej kariéry 
hral s orchestrom, vypredal 
veľké haly a napísal aj texty 
pre opery. Zahral si aj vo fil-
moch. Ako hudobník začínal s 

regionálnymi umelcami, písal 
pre rockovú skupinu Majes-
tic, spolupracoval s Českým 
rozhlasom v Ostrave, s umel-
cami ako Věra Špinarová či 
Marie Rottrová. Prvé vystúpe-

nie s vlastným repertoárom 
prebehlo (náhodne) v marci 
1982 na Folkovom kolotoči v 
Ostrave a ako vyzretý pesnič-
kár sa vyšvihol medzi folkovú 
špičku. Jaromír Nohavica sa 

ako prvý český pesničkár stal 
nositeľom ceny Premio Tenco, 
ktorú už niekoľko desaťročí 
udeľujú v rámci Festivalu au-
torských piesní v talianskom 
San Remu. Pridal sa tak k in-
terpretom zvučných mien, ako 
sú Jacques Brel, Donovan, Nick 
Cave, Bulat Okudžava alebo Le-
onard Cohen, ktorí získali toto 
ocenenie v minulosti.

Koncert v Seredi prilákal 
fanúšikov zo širokého oko-
lia. Hostia so vypočuli staré 
aj nové piesne. Niektoré sa 
dočkali krásnej odozvy, kedy 
so spevákom spievalo aj pub-
likum. Jaromír Nohavica odo-
hral profesionálny koncert a 
zanechal nezmazateľnú stopu 
medzi velikánmi z umeleckej 
sféry, ktorí v Seredi vystúpili.

IVETA TÓTHOVÁ

Lavička pokoja a vďaky
Občianske združenie Pomoc-
níček venovalo v roku 2016 
obyvateľom mesta v parku 
pri kaštieli lavičku, ktorá bola 
skutočnou ozdobou a zapa-
dala do priestoru náučného 
chodníka. Autori diela odo-
vzdali budúcim užívateľom 
tento odkaz:

„Na tomto mieste môžu 
načerpať novú silu a energiu 
do každého dňa. Je to síce ma-
ličkosť, no veríme, že to naši 
priaznivci ocenia a na lavič-
ke nájdu chvíľku pokoja. Dňa 
16. 5. 2016 sme lavičku spolu 
s pánom primátorom a pred-
nostom pokrstili a nechali ju 
slúžiť každému, kto si na ňu 
sadne.

Nech vám slúži, priatelia a 
ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁ-
HATE  POMÁHAŤ!

Dnešný stav tohto diela, 
žiaľ, nepotvrdzuje, že si užíva-
telia lavičky vážia prácu, kto-
rú pri jej stavbe členovia OZ 

Pomocníček vykonali. Dokon-
ca začínam pochybovať, že sa 
na ňu niekto, kto má rád prí-
rodu a zmysel pre poriadok, 
príde posadiť.

Po niekoľkých rokoch po-
skytuje lavička pokoja úto-

čisko evidentne iba nevycho-
vancom, ktorí upravili miesto 
svojich stretnutí k svojmu ob-
razu. Po zemi stovky nedopal-
kov, črepy skla, fľaše z nealko, 
ale aj alkoholických nápojov 
a nezriedka aj injekčné strie-

kačky.
Ako ďalej? Východisko mož-

no nájdeme v odpovediach na 
niekoľko otázok.

Budú sa „návštevníci“ la-
vičky správať slušnejšie, ak 
pri nej nebude jedna, ale 4 od-
padové nádoby?

Je v silách mestskej polície 
permanentne strážiť, alebo 5 
či 10 krát denne kontrolovať 
poriadok pri lavičke? (Rozloha 
mesta je 3 044 ha.)

Je v silách mesta čistiť oko-
lie lavičky dvakrát denne?

Niekto bude musieť rozhod-
núť. Vôbec by som sa ale neču-
doval, keby padlo rozhodnutie 
ako v prípade prístrešku pri 
skateboardovej dráhe. Aj tam 
mládež ignorovala prítom-
nosť koša na odpadky. Dnes 
tam už prístrešok nie je.

Poznámka autora: Po do-
hode s OZ Pomocníček bola 
lavička 23. 7. 2021 odstránená.                                       

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Výstava miestnych talentovaných 
ľudí v uliciach Serede

Slávnostná svätá omša pri kaplnke 
Nanebovzatia Panny Márie v Čepeni

V uliciach Serede majú oby-
vatelia mesta v týchto dňoch 
možnosť vidieť výstavu 
miestnych talentovaných 
ľudí. Koordinátorkou projek-
tu je Mária Palacková, ktorá 
výstavu zrealizovala v rámci 
rozvojového programu pod 
záštitou Nadácie pre deti 
Slovenska: „Ešte minulý rok 
som sa prihlásila do projektu 
Spojme hlavy, v rámci kto-
rého som mala zrealizovať 
vlastný projekt. Od začiatku 
som vedela, že to bude niečo 
s umením, pretože ja osobne 
mám k nemu veľmi blízko. 
Rada vidím rôzne umelecké 
podujatia v Seredi a chcela 
som k nim prispieť svojim 
vlastným. Chcela som uspo-

riadať výstavu, kde budú 
diela umelcov zo Serede a 
neskôr som sa dohodla s or-
ganizátormi Vata festu, že to 
spojíme a budú z toho Vata 
fest výstavy.“

Miestni umelci a umel-
kyne tvorili na tému Náš 
spoločný priestor a ich diela 
nájdete umiestnené v púta-
čoch od korza po svetelnú 
križovatku (bývalý Hutník). 
Ide o netradičné miesto 
umiestnenia fotografií či 
obrazov, čo ale naopak oby-
vateľov určite pri prechádz-
kach zaujme. Pôvodne chcela 
realizátorka Maja Palacková 
usporiadať podujatie s hos-
ťami a hudbou. V čase, keď 
sa ale projekt ešte iba rodil, 

nebolo zrejmé, aké opatrenia 
na výstave budú. Z tohto dô-
vodu sa Majka snažila nájsť 
iné riešenie, a to výstavu po 
celom meste „Rozmýšľala 
som nad miestom, kde by 
diela mohli byť umiestnené 
aj na dlhší čas. Vtedy prišla 
Mirka Sabová Dudášová (KC 
PRIESTOR) s nápadom, že to 
môžeme nainštalovať do vit-
rín a namiesto reklám pri-
niesť do mesta umenie.“

Na jednotlivých miestach 
môžete vzhliadnuť fotogra-
fie a obrazy od Stanislava 
Klačanského, Maja Chudého, 
Tamary Süttöovej, Alexandry 
Süttöovej, Ester Hvojníkovej, 
Simony Luptákovej, Hany 
Ďuricovej, Emy Mančíkovej, 

Michala Dingu, Matúša Ja-
vora, Dominiky Beličkovej 
či Terézie Hilkovičovej. Ako 
Majka povedala: „Chcela 
som, aby ľudia, ktorí výsta-
vu uvidia, videli, že aj v Se-
redi je veľa talentovaných 
ľudí, a preto som oslovovala 
umelcov práve z nášho mes-
ta. Mnoho z nich vystavuje 
práce aj na iných poduja-
tiach, preto som veľmi rada, 
že svojimi dielami prispeli k 
tomuto projektu a aj vďaka 
nim máme viac umenia v 
Seredi.“

Výstava diel bude trvať 
približne mesiac a tým, že je 
nainštalovaná v exteriéri, je 
dostupná všetkým obyvate-
ľom. IVETA TÓTHOVÁ

V nedeľu 15. augusta sa pri 
Kaplnke Nanebovzatia 
Panny Márie konala 
slávnostná svätá omša. 
Hlavným celebrantom bol 
generálny vikár Trnavskej 
arcidiecézy ThLic. Peter 
Šimko.

Veriaci v procesii kráčali od 
farského kostola v Seredi ku 
Kaplnke nanebovzatia Panny 
Márie v Čepeni. Išlo o tradič-
nú púť, ktorá sa každoročne 
koná v severnej časti Galant-
ského okresu a sústreďuje sa  
aj v meste Sereď, konkrétne 
v jeho miestnych častiach 
Stredný a Dolný Čepeň. 

Pravidelne každý rok sa tu 
v nedeľu po sviatku Nane-
bovzatia Panny Márie koná 
tzv. mariánska púť. Počiatky 

púte v tejto lokalite spadajú 
do 30-tych rokov 19. storo-
čia, keď Sereď a blízke okolie 

postihla cholera. Na jej ná-
sledky zomrelo mnoho ľudí. 
Obyvatelia z vďaky, po ukon-

čení epidémie, postavili v 
Strednom Čepeni dnešnú 
Kaplnku nanebovzatia Pan-
ny Márie, vtedy zasvätenú 
Panne Márii Pomocnici 
kresťanov. Práve k nej sa ve-
riaci modlili za záchranu po-
čas trvania cholery. Kaplnku 
začali stavať v roku 1832 a 
dokončená bola v roku 1835. 
Súčasťou je aj štrnásť zasta-
vení s reprodukciami.

Po slávnostnej sv. omši 
procesia pokračovala ku 
Kaplnke Panny Márie pri 
domove dôchodcov, kde je 
tradíciou modliť sa Loretán-
ske litánie. Touto modlitbou 
sa púť končí. Na sviatok Na-
nebovzatia Panny Márie sa 
v Strednom Čepeni tradične 
konajú aj hodové slávnosti.

IVETA TÓTHOVÁ

Pivný festival 
BEER FEST 2021
Pohodová muzika, pivá rôz-
nych značiek a priateľské 
stretnutia – tak to vyzeralo 
na pivnom festivale Beer 
Fest 2021. Podujatie sa kona-
lo v mestskom amfiteátri v 
Seredi počas piatka 13. a so-
boty 14. augusta.

Milovníci penivého chla-
deného moku si festival 
užili plnými dúškami. Náv-
števníci si mohli vychutnať 
skvelé pivá zo zahraničných 
a slovenských remesel-
ných pivovarov: Erdinger, 
Antoš, Wywar, Nachmele-
ná opice, Žiwell, Kamenice 
nad Lipou, Sessler, Bradáč, 
Březňák, Pivovar u Ábela 

a Medobeer zo Smoleníc a 
ďalšie špeciály. Priprave-
né boli pivá svetlé i tmavé, 
desať- či jedenásťstupňo-
vé, radlery, ale aj výborné 
špeciality, sladké dobroty, 
detské atrakcie a kultúrny 
program.

Podujatie v piatok oboha-
til koncert hudobnej skupi-
ny Allegro, ktorá prezentuje 
svojou hrou najúspešnejšie 
melódie z repertoáru šty-
roch desaťročí pop music. V 
sobotu na dobrú náladu hra-
la kapela Reset, ktorých re-
pertoár tvorí oldies, pop, ľu-
dovky, rock, ale aj hardrock.

IVETA TÓTHOVÁ

Úspechy BK Lokomotíva Sereď: 
kadetky získali titul majsteriek 
SR, kadeti sú vicemajstrami
Basketbalový klub Lokomo-
tíva Sereď opäť zaznamenáva 
jeden úspech za druhým. „Ne-
smierne nás teší, že napriek 
nepríjemnostiam, ktoré po-
značili túto sezónu (nemož-
nosť päť mesiacov trénovať), 
sme sa mohli opäť dostať na 
palubovky. Počas dlhej pre-
stávky to naše hráčky a hráči 
nevzdali, neustále plnili in-
dividuálne tréningové plány, 
stretávali sa s našimi tréner-
mi na online tréningoch, pra-
covali na sebe a robili všetko 
pre to, aby sa po návrate na 
palubovky mohli opäť porov-
návať s najlepšími družstva-
mi na Slovensku. Po obnovení 
sezóny sme sa pustili s chuťou 
do všetkých zápasov a bolo vi-
dieť, že máme radosť z toho, že 
sme opäť v telocvični. Išli sme 
od zápasu k zápasu a užívali si 
každý moment na palubovke. 
Naše snaženie nebolo márne, 
čoho výsledkom je aj fakt, že 
opäť patríme medzi najlepšie 
kluby na Slovensku!“

Prvé dni prázdnin patri-
li basketbalovým turnajom 
majstrovstiev SR kadetiek 

a kadetov U17 2020/21. Kým 
kadetky odohrali zápasy vo 
Zvolene, kadeti si to rozdali vo 
Svite. Družstvá počas finálo-
vých turnajov po dlhom čase 
mohlo povzbudzovať aj obe-
censtvo, ktoré bolo prítomné 
za predpokladu splnenia pod-
mienok pre vstup a účasť na 
hromadnom športovom pod-
ujatí, vyplývajúcich z opatre-
ní Úradu verejného zdravot-
níctva SR.

Niekoľkodňové napínavé 
zápasy medzi družstvami 
skončili pre Sereď viac ako 
pozitívne.

Kadetky U17 BK Lokomotí-
va Sereď sa stali majsterkami 
Slovenska pre rok 2021. Vo fi-
nálovom zápase porazili MBK 
Stará Turá 52:50:52 (24:29).

Kadeti U17 zo Serede obsa-
dili na majstrovstvách krásne 
druhé miesto a stali sa vice-
majstri Slovenskej republiky 
2021. Majstrami Slovenska sa 
stali kadeti Interu Bratislava, 
keď vo finále zdolali Sereď po-
merom 103:82.

Všetkým srdečne blahože-
láme!  IVETA TÓTHOVÁ



seredské novinky10

Rok 2021 Do práce na bicykli 
– lokálne vyhodnotenie 

Ukončenie zbierky občianskeho združenia VODNÝ HRAD 

Mesto Sereď bolo aj v tomto 
roku registrované v kampani 
Do práce na bicykli, ktorej vy-
hlasovateľom je národný cyk-
lokoordinátor, Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR. Orga-
nizačným a odborným garan-
tom súťaže je OZ Občianska 
cykloiniciatíva Banská Bys-
trica. V stredu 28. júla 2021 sa 
konalo v obradnej sieni MsÚ v 
Seredi lokálne vyhodnotenie. 
Vedúca odd. školstva, rodiny, 
kultúry a športu Mgr. Silvia 
Kováčová prítomných účast-
níkov oboznámila s výsledka-
mi v rámci Slovenska aj nášho 
mesta a  zástupca primátora 
Bc. Ľubomír Veselický odo-
vzdal víťazom diplomy a po-
ukážky.

V úvode článku si môže-
te pre zaujímavosť prečítať 
rôzne spôsoby vyhodnotenia, 
ktoré stránka www.dopra-
cenabicykli.eu ponúka. Ako 
prvé uvádzame výsledky v 
rámci Slovenska, podľa rôz-
nych parametrov a ďalej sa 
dozviete aj kompletné vyhod-
notenie v našom meste Sereď.
Zapojených samospráv: 91
Registrovaných 
zamestnávateľov: 1 271
Registrovaných tímov: 3 
448 (v roku 2020 - 2 553)
Registrovaných účastníkov: 
11 358 (v roku 2020 - 8 392) 
Celkovo na bicykli 
odjazdených 1 715 386 km, z 
toho na jedného účastníka 

pripadá 151 km
Ušetrené CO2: 513 t
Počet jázd: 232 708
 
Celkové poradie na 
Slovensku zo všetkých 
miest:
1. miesto: Martin
2. miesto: Liptovský 
Mikuláš
3. miesto: Dolný Kubín
Sereď bola celkovo 
na 15. mieste.

 
Poradie na Slovensku podľa 
počtu tímov:
1. miesto: Bratislava - 748
2. miesto: Martin - 220
3. miesto: Žilina - 198
Sereď sa umiestnila na 
28. mieste z celkového 
počtu zapojených 
samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa 
počtu účastníkov:
1. miesto: Bratislava – 2 489
2. miesto: Martin - 757
3. miesto: Žilina - 679
Sereď získala 27. miesto 
z celkového počtu 
zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa 
počtu jázd:
1. miesto: Bratislava – 
38 990
2. miesto: Martin - 20 413
3. miesto: Žilina - 12 782
Sereď získala 21. miesto 
z celkového počtu 

zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa 
počtu najazdených km:
1. miesto: Bratislava – 
390 604,08 km
2. miesto: Martin - 
132 710,33 km
3. miesto: Žilina - 
101 456,05 km
Sereď sa umiestnila na 20. 
mieste z celkového počtu 
zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku po 
rozrátaní najazdených km 
na obyvateľa:
1. miesto: Vysoké Tatry - 
3,58 km
2. miesto: Nové Mesto nad 
Váhom – 2,80 km
3. miesto: Martin – 2,45 km

Sereď bola na peknom 13. 
mieste z celkového počtu 91 
zapojených samospráv so 
198,57 km najazdených na 
účastníka súťaže.

Samospráva, kde bolo do 
kampane zapojených 100 a 
viac obyvateľov, bola zarade-
ná do žrebovania o cyklosto-
jany. Tento rok sa nám podari-
lo zaradiť do žrebovania, lebo 
sme mali 105 účastníkov, ale 
šťastie sa na nás neusmialo 
a vylosované boli samosprá-
vy SENEC, NOVÉ MESTO NAD 
VÁHOM a LIPTOVSKÝ MIKU-
LÁŠ.

 Výsledky za Sereď:
V našom meste sa súťaže 

zúčastnilo 29 tímov zosta-
vených z 11 firiem a organi-
zácií: Mesto Sereď, Amazon 
Fulfilment Slovakia s.r.o., 
I.D.C. Holding a.s., ALFUN sk, 
Špeciálna ZŠ, Ouehenberger 
Logistics SVK a.s., Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, LLA-
RIK s.r.o., NMH s.r.o., Naša do-
mová správa s.r.o., EROKSOFT 
s.r.o.
Počet zapojených 
súťažiacich: 105
Spolu najazdených: 
20 850,25 km
Ušetrených CO2: 5 236,03 kg
 
I. kategória
NAJVÄČŠÍ POČET 
KILOMETROV – TÍM
1. miesto: Castaňas de Acero 
- 3 172,40 (spolu 118 jázd)
Zamestnávateľ: NMH s.r.o. 
– Martin, Tomáš, Patrik, 
Peter
2. miesto: Vodníci a 
vodníčky – 2 107,55 km 
(spolu 110 jázd)
Zamestnávateľ: I.D.C. 
Holding, a.s. – Martin, 
Jaroslava, Denisa, Martin
3. miesto: Bobríci – 1 617,77 
km (spolu 130 jázd)
Zamestnávateľ: I.D.C. 
Holding, a.s. – Tomáš, 
Roman, Ján, Pavol
 
II. kategória
Vedúci jednotlivci podľa 
počtu km
1. miesto: Martin (Castaňas 

de Acero) 1 416,04 km
2. miesto: Martin ( Vodníci 
a vodníčky) – 1 256,04 km
3. miesto: Jozef (OVMT) – 
1 101,70 km
 
III. kategória
NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD - 
TÍM
1. miesto: 186 jázd - 
Špeckatím (Špeciálna ZŠ)
Jana, Jarmila, Alena, Mária)
2. miesto: 166 jázd - ATTACK 
MIX (I.D.C. Holding a.s.)
Miroslav, Milka, Martina, 
Peter
3. miesto: 164 jázd - Šikulky 
(Úrad práce, soc. vecí a 
rodiny)
Jana, Erika, Stanislava, 
Marta
 IV. kategória
NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD - 
JEDNOTLIVEC
1. Miesto: 52 jázd – Ivan 
(Pivo Team) 
2. Miesto: 50 jázd - Martin 
(Pivo Team), Miroslav 
(ATTACK MIX)
3. miesto: 48 jázd - Milka 
(ATTACK MIX), Jana 
(Špeckatím) a Mária 
(Špeckatím)
 
V. kategória
SPOLOČNOSŤ S NAJVÄČŠÍM 
POČTOM REGISTROVANÝCH 
TÍMOV A ÚČASTNÍKOV:
Víťazom sa stáva 
spoločnosť I.D.C. Holding, 
a.s., ktorá mala v súťaži 

zapojených 12 tímov a 47 
súťažiacich.
(Vodníci a vodníčky, 
BOBRÍCI, Controlling on 
the bikes, OVMT, Pekné s 
Pekným, Horalky, ATTACK 
MIX, DoLuTo2, Cíferské 
šípy, Horálečky, Freeride, 
Seditky)
 
VI. kategória 50 € poukážka 
pre vylosovaného 
účastníka kampane

Bonusová kategória – do žre-
bovania sú zaradení všetci 
účastníci, ktorí odjazdili 2/3 
všetkých jázd (minimálne 
29), alebo najazdili minimál-
ne 500 km. Spolu splnilo túto 
podmienku 65 súťažiacich 
cyklistov. Pán viceprimátor 
vyžreboval Tomáša z tímu 
BOBRÍCI. Srdečne blahoželá-
me!

 Aj touto formou ďakujeme 
všetkým cyklistom, ktorí sa 
zapojili, výsledky boli naozaj 
veľmi pekné, pretože pravi-
delne dochádzajú do práce 
účastníci aj z okolitých miest. 
Tešíme sa, že bicyklovanie je 
stále viac atraktívnejšie a 
ľudí, zapájajúcich sa do kam-
pane je každým rokom viac.

Želáme všetkým cyklistom 
najmä šťastné kilometre bez 
nehody a veľa zdravia a sily!

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY  

A ŠPORTU

OZ Vodný hrad sa už niekoľko 
rokov snaží o záchranu sered-
ského kaštieľa. Počas tých-
to rokov vyvinulo niekoľko 
aktivít na zachovanie tejto 
kultúrnej pamiatky. Jedným 
z krokov k aspoň čiastočnej 
záchrane bolo vyhlásenie ve-
rejnej zbierky s cieľom obno-
viť kamenný portál hradnej 
brány a navrátiť mu pôvodný 
stav. Zbierka niesla názov: 
Otvárame hradnú bránu - ob-
nova portálu na seredskom 
kaštieli. Cieľová rozpočtovaná 
suma činila 17 686 €.

Zbierka na záchranu ka-
menného portálu mala pô-
vodne trvať od 22. júla 2019 
do 20. júla 2020. No z dôvodu 
koronakrízy bola predĺžená o 
ďalší rok, teda do 20. júla 2021. 
Keďže táto lehota uplynula, 
pozreli sme sa na výsledok 
zbierky a na ďalšie kroky OZ, 
smerujúce k obnove portálu.

Martina Hilkovičová, pod-
predsedníčka OZ Vodný hrad, 
uviedla, že suma zbierky a 
jej použitie prebieha pros-
tredníctvom samostatného 
osobitného zbierkového účtu, 
kam boli zasielané dobrovoľ-
né príspevky. Okrem toho 
zbierka na obnovu portá-
lu seredského kaštieľa bola 
vykonávaná aj zbieraním 
hotovosťou do stacionárnej 
pokladničky umiestnenej 

v Mestskom múzeu v Sere-
di. Pokladnička na zbierku 
umiestnená v múzeu bola 
komisionálne otvorená dňa 
22. 7.2021 a vybraté hotovost-
né príspevky boli vložené na 
osobitný zbierkový účet. Pro-
stredníctvom tohto osobitné-
ho zbierkového účtu sa budú 
vykonávať aj úhrady spojené 
s použitím výnosu zbierky. 
Informáciu o priebehu zbier-
ky spolu s predložením ban-
kových výpisov predkladá OZ 
na kontrolu Okresnému úra-
de v Galante. Do jedného roka 
od ukončenia zbierky má OZ 
povinnosť predložiť okresné-
mu úradu správu s prehľa-
dom použitia výnosu zbierky 
a prostredníctvom webovej 
stránky informovať aj verej-
nosť.

„Spolu bolo verejnou zbier-
kou na obnovu portálu získa-
ných 5391,46 eur. Na osobit-
nom zbierkovom účte bolo 
vyzbierané k 20. 7. 2021 suma 
4 736,46 eur. Pokladnička v 
mestskom múzeu obsahova-
la 655 eur, ktoré boli dňa 23. 
7. 2021 vložené na osobitný 
zbierkový účet,“ zhrnula vý-
sledok zbierky M, Hilkovičo-
vá.

Ako sme na úvod písali, cie-
ľom OZ VODNÝ HRAD bolo 
vyzbierať 17 686 eur. Pri tejto 
sume združenie vychádzalo z 

odhadovanej sumy rozpočtu 
na obnovu portálu vypraco-
vaného reštaurátorom Mgr. 
Františkom Šmigrovským. 
„Zbierkou sa podarilo vy-
zbierať 30 % odhadovaných 
finančných prostriedkov z 
rozpočtu. Preto budeme po-
kračovať v hľadaní aj iných 
zdrojoch financovania. Či už 
verejných alebo súkromných. 
Samotná činnosť OZ je finan-
covaná z príspevkov darcov, 
osôb, firiem a tiež z 2% daní. 
Aj z týchto zdrojov budeme 
financovať práce na obnove. 
Preto ak má niekto záujem 
podporiť práve túto konkrét-
nu činnosť, môže poskytnúť 
účelový dar na účet nášho OZ. 
Požiadame reštaurátora o ak-
tualizovanie odhadovaného 
rozpočtu, aby sme mali k dis-
pozícii odhadovanú čiastku 
zohľadňujúcu súčasnú trho-
vú situáciu. Postupne bude-
me realizovať možné úkony 
po dohode s reštaurátorom. K 
zámeru obnovy kamenného 
portálu vydal Krajský pamiat-
kový úrad (KPÚ) Trnava pre 
OZ Vodný hrad rozhodnutie 
o povolení realizovať obno-
vu portálu reštaurátorským 
spôsobom na základe návrhu 
na reštaurovanie. V zmysle 
tohto rozhodnutia si OZ dalo 
reštaurátorom Mgr. Františ-
kovi Šmigrovskému a Mgr. 

art. Martinovi Šmigrovskému 
vypracovať reštaurátorský 
výskum a návrh na reštauro-
vanie. Tento návrh bude pred-
ložený na odsúhlasenie na 
KPÚ Trnava. Až po jeho odsú-
hlasení sa bude môcť začať s 
obnovou portálu. Nad realizá-
ciou obnovy budú vykonávať 
štátny pamiatkový dohľad na 
úseku ochrany pamiatkového 
fondu zamestnanci KPÚ Tr-
nava,“ uviedlo OZ Vodný hrad.

Historickú bránu dal po-
staviť gróf Stanislav Thurzo, 
manžel Anny Roziny Listiuso-
vej. Stalo sa tak po roku 1600, 
počas rozsiahlej prestavby 
hradu na protitureckú bastió-
novú pevnosť. Cieľom zdru-
ženia  je obnoviť renesančnú 
podobu portálu, ktorý bol sú-
časťou 3. hradnej brány. Po-
dobne ako celý kaštieľ, aj táto 
brána dostala po roku 1949 
riadne zabrať. Najprv nevhod-
nými stavebnými zásahmi a 
potom dlhodobou neúdržbou. 
Dokonca po roku 1960 bránu 
z oboch strán zamurovali a v 
prejazde postavili toalety pre 
stavbárov, ktorí v tom čase 
stavali v Seredi nové sídlis-
ká. Po čase boli tieto zrušené 
a murovku brány nešetrne 
vybúrali. Portál brány by mal 
byť obnovený do renesančnej 
podoby, akú získal za Thur-
zovcov. Symbolicky by sa tak 

mohla spojiť minulosť so sú-
časnosťou, seredský kaštieľ so 
šintavským hradom.  

OZ Vodný hrad ďalej vy-
svetľuje: „Na portáli je nutné 
rekonštruovať kamenné člán-
ky, obnoviť chýbajúci oblúk 
brány, ktorý bol v minulosti 
odstránený. Posledná klasi-
cistická prestavba dnešné-
ho kaštieľa bola realizovaná 
v prvej polovici 19. storočia. 
Prestavba potlačila pôvodný 
renesančný výraz portálu. 
Nad portálom bol neskôr osa-
dený železný nosník, kvôli 
problémom so statikou portá-
lu po odstránení vnútorného 
oblúku. Jeho súčasný stav je 
havarijný, čo potvrdil aj rea-
lizovaný reštaurátorský vý-
skum. Preto súčasťou reštau-
rátorskej dokumentácie bude 
aj vyjadrenie statika. Dnes 
portál podopiera provizórna 
drevená konštrukcia. Z vnú-
tornej strany brány sa zacho-
val drevený trám, ktorý ma 
po stranách otvory na osa-
denie niekdajšej 2-krídlovej 
brány. Aj tento je nutné ošet-
riť. Návrh na obnovu portá-
lu bude obsahovať aj spôsob 
ošetrenia dreveného trámu 
pôvodnej brány zachovaného 
v interiéri prejazdu. Obnova 
portálu si bude vyžadovať 
reštaurátorské práce, ktoré 
môže realizovať iba odborne 

spôsobilá osoba – reštaurátor 
so špecializáciou na reštau-
rovanie kameňa.“

Časť kaštieľa má už v sú-
časnosti v rukách súkromný 
podnikateľ, ktorý má v prie-
behu nasledujúcich rokov v 
pláne kaštieľ zrekonštruovať. 
Vzniknúť by tu mali reštau-
račné, ubytovacie či školiace 
priestory. Dá sa predpokla-
dať, že po ukončení záme-
ru kaštieľ rozšíri turizmus 
v meste. Obnova portálu by 
prispela k atraktivite tejto 
historickej pamiatky.

„Vzhľadom na to, že vlast-
níkom kaštieľa je mesto Se-
reď, OZ si zabezpečilo aj spl-
nomocnenie od primátora 
mesta s poverením konať vo 
veci zámeru obnovy portálu, 
ktoré mesto limitovalo na 
dobu určitú do 31. 12. 2021. 
Preto s ohľadom na nároč-
nosť a špecifickosť pamiat-
kovej obnovy portálu, časti 
národnej kultúrnej pamiatky 
– seredského kaštieľa a tiež 
nutnosti získavania ďalších 
potrebných zdrojov financo-
vania, požiadame o predĺže-
nie tejto doby. Veď cieľom je 
získať dobrovoľnou činnos-
ťou, ochotou a nadšením ob-
čanov obnovenú ďalšiu časť 
kaštieľa,“ uviedlo na záver OZ 
Vodný hrad.

IVETA TÓTHOVÁ
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Mesto Sereď pristupuje k roz-
šíreniu kamerového systému 
vo svojom katastri. Kompletnú 
dodávku kamier a realizáciu 
súvisiacich prác s inštaláciou 
zabezpečuje firma REJK-NET, 
s.r.o., Šoporňa. Kamerový sys-
tém vo veľkej miere pomáha 
príslušníkom Mestskej polí-
cie pri prevencii a odhaľovaní 
trestnej činnosti, pri dodr-
žiavaní verejného poriadku 
v meste, prispieva k ochrane 
verejného majetku a zdravia 
občanov.

Prvotná myšlienka zaviesť v 
Seredi kamerový systém bola 
v roku 2000, no v tom čase po-
slanci zámer neodsúhlasili. 
K schváleniu došlo až v roku 
2002, kedy bolo vybudované 
operačné stredisko a jedna ka-
mera na svetelnej križovatke. 
O rok na to pribudli dve nové 
kamery na Námestí slobody 
a Námestí republiky. Neskôr 
boli pridané ďalšie dve kamery 
na Kúpeľnom námestí a pred 
Billou. Postupne sa kamerový 
systém rozširoval na ďalšie 
lokality a aktuálne je mesto 
pokryté 107 bezpečnostnými 
kamerami.

V nasledujúcom rozhovore 
so zástupcom náčelníka Mest-
skej polície v Seredi Petrom 
Sokolom prinášame odpo-
vede na dôležité otázky ohľa-
dom bezpečnostných kamier. 
V rozhovore sa dozviete, či 
môže občan vidieť záznam z 
kamier, prečo nastáva situácia, 
že kamera nezachytí pácha-
nie trestnej činnosti, či môže 
občan použiť vlastnú kameru 
na monitorovanie verejného 
priestranstva a mnoho iných 
zaujímavých informácií.

Koľko nových kamier bolo 
nainštalovaných na území 
mesta tento rok?

V roku 2021 sme do systému 
zatiaľ pripojili 5 nových ka-
mier a to na Cukrovarskej ul. 
181 pred Cukrovarom, na Mlá-
dežníckej ul. pred OA, na Pažit-
nej ul. 1013 a 1014, na križovatke 
Železničná - A. Hlinku. Ďalších 
15 kamier podľa zmluvy bude 
osadených na miestach: Nám. 
slobody 29, Nám. slobody 30, 
Mlynárska 30, M. R. Štefánika 
(hokejka), D. Štúra 761, D. Štúra 
(Libresso + kino Nova), Trnav-
ská (Akuma), 2x Šulekovská 
(kruhový objazd), Jelšová (TJ 
Rozkvet), Mlynárska (3x tržni-
ca) a Železničná ul.

Tento rok plánujeme ešte 
v rámci novej výzvy osadenie 
ďalších kamier a to na Dol-
nomajerskej 1223 a 1235, ul. 
Krásna - F. Kráľa, Nám. Slobody 
- SAD, Šulekovská - garáže a Vi-
nárska - parkovisko.

Koľko statických a koľko 
otočných kamier je aktuálne 
nainštalovaných v Seredi?

Momentálne máme v mest-
skom kamerovom systéme pri-
pojených 55 otočných kamier a 
52 statických kamier.

Koľko dní je záznam z 
kamery zálohovaný?

Záznamy sa zálohujú na 
jednotlivé DVR zariadenia a 
podľa kapacity HDD diskov je 

záznam uchovávaný max. 14 
dní. Po 14 dňoch sa záznam au-
tomaticky prepisuje.

Má k záznamom prístup 
občan, ktorý sa stane obeťou 
krádeže alebo nehody?

Samotný občan nemá prí-
stup k záznamom a nemôže 
vidieť, čo je nahrané. Samo-
zrejme, ak nahlási protiprávne 
konanie, nehodu, krádež a pod., 
vieme mu záznam pozrieť, ale 
informáciu z kamier dostane 
až vtedy, ak je skutok nahlá-
sený a vec preveruje mestská 
alebo štátna polícia. Iba tieto 
zložky môžu disponovať s tým-
to kamerovým záznamom. Ak 
občanovi napr. niekto poškodil 
vozidlo a nechce to nahlaso-
vať, nemôžme mu povedať EČV 
vozidla, ktoré mu to spôsobilo. 
Informáciu dostane iba do-
pravný inšpektorát. Veľakrát 
sa občania snažia získať EČV 
vozidla, ktoré im spôsobilo 
škodu s tým, že oni si to s ním 
vybavia. Takto to ale nefungu-
je. Taktiež, ako som spomínal, 
niektoré spoločenstvá vlast-
níkov bytov, čo si zakúpili ka-
merové systémy a prepojili na 
MsP, už nedisponujú so zázna-
mom.

Obsluha kamerového 
systému je zabezpečená 
školenými pracovníkmi. Ide 
o chránenú dielňu. Koľko 
osôb obsluhuje kamerový 
systém?

Obsluhu kamerového sys-
tému zabezpečujú prevažne 8 
zamestnanci, ktorí sú , ako ste 
spomínali, evidovaní v chráne-
nej dielni. Tá bola pri Mestskej 
polícii zriadená v roku 2012 v 
spolupráci s Úradom práce soc. 
vecí a rodiny Galanta, pričom 
úrad prepláca mzdové náklady 
na zamestnancov približne vo 
výške 45%. Zamestnanci pra-
cujú v nepretržitej prevádzke, 
v 12 h zmenách, ranné a nočné 
zmeny. Celkovo pracujú v 35 h 
týždni. Na jednej zmene pracu-
jú 2 zamestnanci, ktorí ovláda-
jú kamery, vedia sa zameriavať 
na pohyb osôb, zaznamenávať 
priestupky a komunikovať s 
hliadkou pri zistení nejakého 
konania. 

Výhodou kamier je mož-
nosť naprogramovania a teda, 
ak kameru neovláda operátor, 
tak kamera má nahratú svoju 
jazdu, pri ktorej sa postupne 
sníma celé okolie pred kame-
rou. Predstava „niektorých ob-
čanov“, že ak je v priestore ka-
mera, tak všetko je nahraté, je 
veľmi mylná. Z uvedeného dô-
vodu vždy vyzývame občanov, 
aby boli nápomocní pri nahla-
sovaní rôznych protiprávnych 

konaní. Jednoduchým zavola-
ním na MsP a uvedením mies-
ta skutku je možné kameru 
okamžite natočiť na to miesto 
a jasne to zdokumentovať. Toto 
je pomoc občana polícii, polí-
cia nechce a nepotrebuje, aby 
to občan riešil, ale ak niečo 
vidí, tak aby zavolal telef. č. 159. 
Aj napriek tomu, že kamerový 
systém sledujú 2-3 osoby, pre 
väčší počet kamier si nemusia 
všimnúť niečo protiprávne.

Monitorovanie verejného 
priestranstva musí byť 
verejne známe. Sú občania 
Serede o monitorovaní 
informovaní napríklad 
nálepkami na stĺpoch VO a 
pod.?

Informácia o monitorova-
ní verejných priestranstiev je 
zverejnená viacerými spôsob-
mi, napr. na každom vstupe do 
mesta Sereď sú informačné ta-
bule o monitorovaní, pri vstu-
poch na sídliská a jednotlivé 
ulice sú tabule s oznámením o 
monitorovaní a aj na spomína-
ných stĺpoch verejného osvet-
lenia sú samolepky. 

Aká je kvalita dát? Je 
záznam v HD kvalite?

Prevažne do systému pripá-
jame otočné kamery Dahua 2 
Mpx IP PTZ kamera s IR prísvi-
tom do 100 m, 25x zoom s rozlí-
šením 1920 × 1080 px.

Statická kamera je prevažne 

Dahua 5 Mpx kompaktná Star-
light IP kamera, exteriérová, 
Day/Night s mechanickým IR 
filtrom, Smart IR LED s dosvi-
tom 50 m, 1/2.7“ 5 Megapixel 
progressive scan CMOS, rozlí-
šenie 2592 x 1944 px @ 20 fps, 
citlivosť 0,015 lx / F1.5, motor 
zoom objektív 2,7–13,5 mm / 
F1.5, uhol záberu 100°–28° .

Bezpečnostné kamery sú 
občas kritizované, že zrovna 
v čase krádeže alebo nehody 
sú otočené opačným sme-
rom. Vysvetlite, prosím, ako 
to teda je.

Danú vec kritizujú ľudia, 
ktorí pravdepodobne nechápu 
princíp kamery. Nás samot-
ných policajtov veľmi škrie, 
keď potrebujeme záznam a prá-
ve kamera sníma iný priestor. 
Pri otočných kamerách je toto 
veľký nedostatok. Kamera je 
naprogramovaná na sníma-
nie postupného priestoru 360 
stupňov + miesta pod kamerou, 
ale samotný pohľad objektí-
vu kamery zaberá iba cca 60 
stupňov (pri zoomovaní ešte 
menej), takže zvyšných 300 
stupňov kamera vždy nesníma. 
Žiadna kamera nikdy nesníma 
celých 360 stupňov. A tu je ten 
problém, že nikto nevie, kde 
sa čo stane, a tým pádom na-
stávajú aj situácie, že kamera 
nemusí nasnímať práve danú 
udalosť. Otočné kamery boli 
umiestňované zvyčajne na kri-
žovatky, kde je možné kamery 
otáčať a približovať na väčšie 
vzdialenosti. Otočnou kamerou 
vieme priblížiť sledovaný ob-
jekt na 100-150 metrov a prečí-
tať EČV vozidla, čo so statickou 
kamerou nikdy neurobíme. 
Nakoľko v tejto dobe už máme 
s otočnými kamerami pokryté 
centrum mesta, pristupujeme 
k osádzaniu statických kamier 
na jednotlivé parkoviská a 
miesta potrebné k sledovaniu. 
V prípade nutnosti niektoré 
otočné kamery budú nahrade-

né statickými.
Kamerový systém plní 

funkciu preventívneho opat-
renia mesta pre ochranu 
verejného poriadku a bez-
pečnosti. Ide o prevenciu 
voči prípadnej kriminalite, 
pouličnej trestnej činnosti, 
poškodzovaniu majetku či 
občanov. 

Ovplyvnili kamery počet 
priestupkov v meste?

Všeobecne kamera vo verej-
nom priestore plní preventív-
ne opatrenie. Pre porovnanie 
napr. oproti roku 2014 sa znížil 
počet zistených priestupkov 
kamerou z 63% na 30%. V mi-
nulosti sústavne po víkendoch 
boli poprevracané smetné 
nádoby a lavičky. Dnes sa tiež 
nájdu tieto prípady, ale je to v 
minimálnej miere. Operátori 
KS sa snažia pohyb osôb, vozi-
diel monitorovať a ak spozoru-
jú niečo podozrivé, oznamujú 
to hliadke. Kamerovým sys-
témom je možné odsledovať 
osoby poškodzujúce majetok 
mesta a občanov, znečisťujúce 
priestranstvá, psíčkarov, kto-
rí neodstraňujú exkrementy, 
zlé parkovanie vozidiel a pod. 
Kamerový systém prispel k ob-
jasneniu rôznych krádeží z vo-
zidiel, bicyklov, rôzneho majet-
ku a tiež k odhaleniu sprejerov. 
Pravidelne sú výstupy z kamier 
poskytované kriminálnej po-
lícii, NAKA, OOPZ a dopravnej 
polícii z dôvodu dokumentova-
nia trestných činov a doprav-
ných nehôd.

V súčasnosti bezpečnost-
né kamery nepredstavujú 
vysoké finančné náklady. 
Vysvetlite čitateľom, prosím, 
môže súkromná osoba alebo 
firma monitorovať verejné 
priestranstvo napr. pred svo-
jím domom či firmou?

Súkromná osoba alebo firma 
nemôže monitorovať verej-
né priestranstvo pred svojím 

domom alebo firmou, pokiaľ 
verejné priestranstvo nemá v 
osobnom vlastníctve.

Ako je to s kamerami vo 
vestibuloch činžiakov? 
Predsa len, ľudia si chcú 
chrániť svoj majetok.

Každý občan, prípadne spo-
ločenstvo obyvateľov si môže 
chrániť svoj majetok umiest-
nením kamerového systému 
vo vchode, výťahu a pod. Mala 
by byť vypracovaná bezpeč-
nostná smernica, kde budú 
uvedené podmienky monito-
rovania, umiestnenia kamier 
a manipulácie s archívom 
záznamov. Musí byť aj určená 
zodpovedná osoba, ktorá zod-
povedá za nahrávanie a preze-
rania záznamov. Monitorované 
priestranstvá musia byť vidi-
teľne označené, že sú monito-
rované. Verejné priestranstvá 
pred činžiakmi nemôžu byť 
monitorované týmito kamera-
mi.

Z uvedeného dôvodu sa nie-
ktoré spoločenstvá vlastníkov 
bytových domov dohodli, že si 
zakúpia kamerový systém, kto-
rý bude monitorovať verejné 
priestranstvá pred činžiakom 
a priľahlé parkoviská a ten-
to systém po dohode s mest-
skou políciou bol pripojený do 
mestského kamerového systé-
mu. Niektoré takto pripojené 
kamerové systémy boli buď 
darované mestu, alebo ostali 
v majetku spoločenstva vlast-
níkov. Po samotnom pripojení 
zodpovednosť preberá mestská 
polícia a výstupy z kamerové-
ho systému už prebiehajú iba 
podľa podmienok mestskej po-
lície. Týmto spôsobom ochrany 
v meste už spolupracujeme s 
vlastníkmi bytov na Cukrovar-
skej 145, 146, 147, Komenského 
3043/40, Čepeňská 3084, Pošto-
vá 1157, ktorí si kamerový sys-
tém zaplatili. 

IVETA TÓTHOVÁ

Mestská polícia rozširuje kamerový systém v Seredi 
a ďalšie informácie o bezpečnostných kamerách v meste 
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VSTUP PRE VŠETKÝCH 
DIVÁKOV (OČKOVANIE 
ANI TEST NA COVID-19 
NIE JE PODMIENKOU 
VSTUPU)

MARTIN A TAJOMSTVO 
LESA / Mazel a tajemství 
lesa / 
1.9.2021 streda 19:30 2D 
Rodinné dobrodružstvo 
detí zo skautského oddielu. 
Hrajú: Sebastian Pöthe, 
Josefína Krycnerová, 
Vasil Fridrich, Aleš Petráš, 
Kristýna Boková, Ester 
Geislerová. 
CZE, 80 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

SHANG-CHI: LEGENDA O 
DESIATICH PRSTEŇOCH / 
Shang-Chi and the 
Legend of the Ten Rings / 
2.-3.-4.9.2021 štvrtok 20:00 
2D, piatok 19:00 3D, sobota 
20:30 2D 
Stane sa Chang-Ti 
novým Mandarínom, 
nasledovníkom svojho otca, 
alebo sa pridá na stranu 
Avengerov? 
Hrajú: Simu Liu, Awkwafina, 
Tony Leung Chiu-wai, Fala 
Chen, Florian Munteanu, 
Ronny Chieng, Michelle 
Yeoh, Meng‘er Zhang. 
USA, 132 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

AFTER: TAJOMSTVO / 
After We Fell / 
2.-3.-4.-5.9.2021 štvrtok 
18:00 2D, piatok  21:30 
2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
Tessu a Hardina čaká 
tajomstvo... romantický 
príbeh pokračuje 
Hrajú: Hero Fiennes Tiffin, 
Josephine Langford, Arielle 
Kebbel, Mira Sorvino, 
Stephen Moyer, Louise 
Lombard, Rob Estes, Carter 
Jenkins, Kiana Madeira, 
Chance Perdomo, Frances 
Turner, Angela Sari. 
USA, 95 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

BABY ŠÉF: RODINNÝ 
PODNIK / The Boss Baby: 
Family Business / 
3.-4.-5.9.2021 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 
3D, nedeľa 16:30 2D 
Ted a Tim musia znovu 
spojiť sily proti novému 
zloduchovi. Animák. 
USA, 107 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

VEČIEROK / Večírek / 
5.-8.9.2021 nedeľa 18:30 
2D, streda 19:30 2D 

Česká komédia o stretnutí 
spolužiakov po rokoch. 
Hrajú: Jiří Langmajer, 
Tatiana Dyková, Karel 
Roden, Marek Taclík, Matěj 
Dadák, Marián Čekovský, 
Nela Boudová, Miroslav 
Vladyka, Petr Kolečko. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: TO TA MONARCHIA / 
To ta monarchia / 
7.9.2021 utorok 19:30 2D 
To ta monarchia je 
dokumentárna časozberná 
komédia o súčasných 
ľuďoch v súčasných časoch. 
Hrajú: Vladimír Ledecký, 
Michal Smetanka, Pavol 
Urda, Táňa Pastoreková, 
Veronika Šarišská. 
SVK, 80 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

AFTER: TAJOMSTVO / 
After We Fell / 
9.9.2021 piatok 21:30 2D 
Tessu a Hardina čaká 
tajomstvo... romantický 
príbeh pokračuje 
Hrajú: Hero Fiennes Tiffin, 
Josephine Langford, Arielle 
Kebbel, Mira Sorvino, 
Stephen Moyer, Louise 
Lombard, Rob Estes, Carter 
Jenkins, Kiana Madeira, 
Chance Perdomo, Frances 
Turner, Angela Sari. 
USA, 95 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

LABKOVÁ PATROLA VO 
FILME / Paw Patrol: The 
Movie / 
10.9.2021 piatok 17:00 2D 
Ryder a všetci obľúbení 
hrdinskí psíkovia zaradia 
najvyššiu rýchlosť aby čelili 
výzve. Animák. 
USA, 88 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

SHANG-CHI: LEGENDA O 
DESIATICH PRSTEŇOCH / 
Shang-Chi and the 
Legend of the Ten Rings / 
10.9.2021 piatok 21:00 2D 
Stane sa Chang-Ti 
novým Mandarínom, 
nasledovníkom svojho otca, 
alebo sa pridá na stranu 
Avengerov? 
Hrajú: Simu Liu, Awkwafina, 
Tony Leung Chiu-wai, Fala 
Chen, Florian Munteanu, 
Ronny Chieng, Michelle 
Yeoh, Meng‘er Zhang. 
USA, 132 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

JEDINE TEREZA / Jedině 
Tereza / 
10.-11.-12.9.2021 piatok 
19:00 2D, sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Romantická komédia o tom 

čo urobí zamilovaný človek, 
aby zachránil lásku, ktorá sa 
ocitla v kritickom bode? 
Hrajú: Veronika Khek 
Kubařová, Emma Smetana, 
Matouš Ruml, Igor Orozovič, 
David Matásek, Václav 
Kopta. 
CZE, 102 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

VTELENIE ZLA 
/ Malignant / 
11.-12.9.2021 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 2D 
Nový strašidelný príbeh od 
majstra hororov Jamesa 
Wana. 
Hrajú: Annabelle Wallis, 
Maddie Hasson, Jake Abel, 
Jacqueline McKenzie, 
George Young, Michole 
Briana White, Paula 
Marshall, Mckenna Grace. 
USA, 111 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

BABY ŠÉF: RODINNÝ 
PODNIK / The Boss Baby: 
Family Business / 
11.-12.9.2021 sobota 
16:30 3D, nedeľa 16:30 2D 
Ted a Tim musia znovu 
spojiť sily proti novému 
zloduchovi. Animák. 
Hrajú: Alec Baldwin, Amy 
Sedaris, James Marsden, 
Jeff Goldblum, Lisa Kudrow, 
Eva Longoria, Ariana 
Greenblatt, Jimmy Kimmel, 
Reyn Doi, Dave Needham. 
USA, 107 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

FK: GOGO / Gogo / 
14.9.2021 utorok 19:30 
2D 
Gogo nastúpila v 94 rokoch 
do dedinskej školy v 
Ndalatu, stala sa najstaršou 
školáčkou na svete. 
FRA, 87 min., ČT, MP , 
vstupné 2D 4€ FK 3€

ŽABY BEZ JAZYKA / Žáby 
bez jazyka / 
15.9.2021 streda 19:30 2D 
Rodina je najagresívnejšia 
skupina v spoločnosti, s 
výnimkou armády a polície. 
Hrajú: Jaroslav Plesl, Regina 
Rázlová, Petra Fornayová, 
Jazmína Cigáneková, Irena 
Bendová. 
SVK, 116 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

CHYBY / Chyby / 
16.-17.9.2021 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D 
Jedna noc rýchlo prerastie 
vo vzťah, lásku a spoločné 
bývanie, v minulosti sa však 
robia chyby. 
Hrajú: Pavla Gajdošíková, 
Jan Jankovský, Ondřej 
Kokorský, Jan Kolařík, Ivo 

Gogál, Eva Hacurová, Marta 
Dancingerová, Kryštof 
Rímský, Monika Načeva. 
CZE, 99 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

BABY ŠÉF: RODINNÝ 
PODNIK / The Boss Baby: 
Family Business / 
17.9.2021 piatok 17:00 2D 
Ted a Tim musia znovu 
spojiť sily proti novému 
zloduchovi. Animák. 
Hrajú: Alec Baldwin, Amy 
Sedaris, James Marsden, 
Jeff Goldblum, Lisa Kudrow, 
Eva Longoria, Ariana 
Greenblatt, Jimmy Kimmel, 
Reyn Doi, Dave Needham. 
USA, 107 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

VYŠEHRAD: SERYJÁL / 
Vyšehrad: Seryjál / 
17.-18.-19.9.2021 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Nazrite do duše a života 
kontroverzného futbalistu 
Laviho a života futbalového 
klubu SK Slavoj Vyšehrad. 
Hrajú: Jakub Štáfek, Jakub 
Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří 
Ployhar, Šárka Vaculíková, 
Věra Hlaváčková, Jaromír 
Bosák, Veronika Khek 
Kubařová, David Prachař, 
Ivana Chýlková. 
CZE, 83 min., ČV, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK / 
The Croods 2 / 
18.-19.9.2021 sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Budúcnosť už nie je to, čo 
bývala. Animák. 
USA, 95 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

ZÁTOPEK / Zátopek / 
18.-19.9.2021 sobota 
20:30 2D, nedeľa 18:30 2D 
Nový film Davida Ondřička. 
Hrajú: Václav Neužil ml., 
Martha Issová, Robert 
Mikluš, James Frecheville, 
Jiří Šimek, Milan Mikulčík, 
Peter Nádasdi, Štěpán 
Kozub. 
CZE, 130 min., OR, MP, 
vstupné 2D 5€

FK: PRÍPITOK 
/ Le discours / 
21.9.2021 utorok 19:30 
2D 
Adrien nemá rád svadby, 
budúceho švagra a verejné 
vystupovanie ... a to všetko 
ho čaká. 
Hrajú: Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, Emmanuel 
Soyer. 
FRA, 87 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

JEŠTĚ MÁME ČAS 
/ Falling / 
22.9.2021 streda 19:30 2D 
Úprimná dráma o 
odpustení, zodpovednosti 
a krehkosti rodinných 
vzťahov.
Hrajú: Viggo Mortensen, 
Lance Henriksen, Terry 
Chen, Laura Linney 
USA/DNK, 112 min., ČT, MP 
12+, vstupné 2D 5€

SPRÁVA / Správa / 
23.-24.-25.-26.9.2021 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Príbeh dvoch Slovákov, 
ktorý ušli z Osvienčimu a 
tým zasiahli do vývoja 2. 
svetovej vojny 
Hrajú: Noel Czuczor, Peter 
Ondrejička, Wojciech 
Mecwaldowsky, Christoph 
Bach, Florian Panzner, Lars 
Rudolf, Aleksander Mincer, 
Jan Nedbal, John Hannah. 
SVK, 120 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ 

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK / 
The Croods 2 / 
24.9.2021 piatok 17:00 2D 
Budúcnosť už nie je to, čo 
bývala. Animák. 
USA, 95 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

ATLAS VTÁKOV 
/ Atlas ptáků / 
24.-25.9.2021 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D 
Miroslav Donutil v rodinnej 
dráme, v ktorej sa rozpúta 
vojna, ktorá nebude mať 
víťazov. 
Hrajú: Miroslav Donutil, 
Alena Mihulová, Martin 
Pechlát, Vojtěch Kotek, 
Eliška Křenková, Pavla 
Beretová, David Bowles. 
CZE, 90 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

LABKOVÁ PATROLA VO 
FILME / Paw Patrol: The 
Movie / 
25.-26.9.2021 sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Ryder a všetci obľúbení 
hrdinskí psíkovia zaradia 
najvyššiu rýchlosť aby čelili 
výzve. Animák. 
Hrajú: Iain Armitage, Marsai 
Martin, Yara Shahidi, Ron 
Pardo, Kim Kardashian 
West, Randall Park, Dax 
Shepard, Jimmy Kimmel, 
Tyler Perry, Raoul Bhaneja. 
USA, 88 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€ 

PREDTUCHY / 
Forebodings / 
26.-29.9.2021 nedeľa 
20:45 2D, streda 19:30 2D 

V živote má všetko svoj čas. 
Hrajú: Stanislav Boklan, 
Ksenija Nikolajeva, Larisa 
Rusnak, Jevhenija Muc. 
UKR, 90 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: ÚTEK CEZ HRANICE / 
Flukten over grensen / 
28.9.2021 utorok 19:30 
2D 
Príbeh o veľkej odvahe, 
ktorú je možné objaviť aj u 
tých najmenších detí. 
NOR, 95 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

NIE JE ČAS ZOMRIEŤ / No 
Time to Die / 
30.9.2021 štvrtok 19:30 
2D 
Bond. James Bond. 
Agent 007 sa vracia zo 
zaslúženého odychu. 
Hrajú: Daniel Craig, Rami 
Malek, Ana de Armas, Ralph 
Fiennes, Ben Whishaw, 
Jeffrey Wright, Naomie 
Harris, Léa Seydoux. 
USA, 163 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME

KAREL, DUNA, NIE JE ČAS 
ZOMRIEŤ, POSLEDNÝ 
SÚBOJ, VENOM 2, CRY 
MACHO, HALLOWEEN 
ZABÍJA, RODINA 
ADAMSOVCOV 2

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina 

NOVA
/utorok - piatok/:  

15:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 

16:00 – 21:00
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 !

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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Predseda vlády 
navštívil prevádzku 
Amazonu v Seredi

Rybári vyčistili 
brehy v okolí 
vodných revírov

Predseda vlády Ing. Eduard 
Heger v rámci úsilia v boji 
proti Covid-19 a spolupráce 
štátnych inštitúcií s veľ-
kými zamestnávateľmi na 
Slovensku dňa 13. augusta 
navštívil prevádzku logis-
tického centra Amazonu v 
Seredi. Premiér sa stretol 
s manažérom prevádzky 
Milošom Jasenčákom, ako 
aj ďalšími predstaviteľmi a 
zamestnancami Amazonu. 
Premiér ocenil aj verejne na 
svojich sociálnych sieťach 
technologické vybavenie 
závodu, ako aj starostlivosť 
spoločnosti o zamestnan-

cov počas pandémie, efek-
tívne bezpečnostné opatre-
nia a podporu zaočkovanos-
ti zamestnancov.

,,Počas regionálnych 
výjazdov po Slovensku na-
vštevujem aj firmy a pod-
nikateľov. V Amazone pri 
Seredi som sa zaujímal aj o 
opatrenia, ktoré firma za-
viedla na ochranu zdravia 
zamestnancov počas pan-
démie. Predstavitelia spo-
ločnosti ma informovali aj 
o pripravenosti na ďalšiu 
vlnu,” zhodnotil Eduard 
Heger, predseda vlády SR.

KLAUDIA MAZSAROVÁ

Členovia Slovenského ry-
bárskeho zväzu v Seredi sa 
už roky príkladne starajú 
o svoje revíry. Nie raz sme 
informovali verejnosť o ich 
aktivitách. Okrem zaryb-
nenia vodných plôch, výlo-
vu, úprav terénu či prikr-
movaniu pravidelne čistia 
aj okolitú prírodu. Jedna 
z plánovaných brigád sa 
uskutočnila poslednú júlo-
vú sobotu. Cieľom bolo vy-
zbierať rôzny odpad, ktorý 
tam počas svojich výletov 
a vychádzok zanechávajú 
nezodpovední návštevníci. 
Skupinka dobrovoľníkov 
vyčistila brehy vodných 
plôch v Hornom Čepeni, 
Dolnej Stredy, ale aj šintav-
skú stranu Váhu od diaľnič-

ného mosta cez bagrovisko. 
Vyzbierať sa podarilo dva 
veľkoobjemové kontajnery 
odpadkov. Keďže sa medzi 
odpadom nachádzal aj ne-
bezpečný azbest, ten muse-
la zlikvidovať špecializova-
ná firma.

Výbor SRZ MsO Sereď plá-
noval brigádu vo väčšom 
počte dobrovoľníkov, no zá-
ujem bol minimálny: „Mrzí 
nás pasivita našich členov, 
ktorí vo veľkej miere túto 
dôležitú akciu odignorova-
li. O to viac ale ĎAKUJEME 
všetkým tým, ktorí si našli 
čas a pomohli nám vyčis-
tiť brehy našich vôd, a tým 
spríjemnili pobyt v prírode 
nám všetkým.“

           IVETA TÓTHOVÁ

Občianske združenie SLOVEN-
SKÉ ZDRUŽENIE PRÍRODA je 
pomerne mladou organizáciou, 
ktorá vznikla iba pred niekoľ-
kými mesiacmi. Zakladateľ-
kou je Mária Malaníková, ktorá 
prichádza so smelými plánmi 
- zrevitalizovať prírodu, ktorú 
familiárne Seredčania nazývajú 
PORONDA. Ide o lesík, ktorý sa 
tiahne od seredského kempingu 
až po Stredný Čepeň. Združenie 
chce z tohto územia vytvoriť le-
sopark, vyčistiť mŕtve ramená 
Váhu a obnoviť cestu z Dolného 
Čepeňa cez Porondu až k Váhu. 
Vzniknúť by tu malo miesto pre 
aktívny oddych Seredčanov. Z 
projektu nie je vynechaná ani 
tzv. Kačičáreň, ktorá sa nachá-
dza za záhradkárskou osadou v 
Čepeni. 

Mária Malaníková vysvetľu-
je, kedy a ako táto myšlienka 
vznikla: „Pred časom som sa 

vybrala do Porondy, aby som sa 
pozrela, ako to vyzerá pri Váhu. 
Keď som prišla na koniec zá-
hrad, bola som doslova zdesená. 
Videla som kamenné piliere a 
zatarasenú úzku cestu, ktorá 
skoro nikam neviedla. Ani som 
nešla ďalej. Zabočila som doľava. 
Chcela som vidieť, ako vyzerá 
Kačičáreň. Cez hustý porast som 
spočiatku ani nevidela vodu. 
Kúsok ďalej sa mi podarilo uvi-
dieť vodnú hladinu a na nej la-
buť, ktorá bola zablatená. Mala 
som pocit, že tá voda je doslova 
hustá. Spomenula som si, ako 
tam bolo, keď som chodila na zá-
kladnú školu. Na Kačičárni sme 
sa nekúpali, tá patrila husia a 
kačiciam.“

Dnes je z Kačičárne kus ne-
dotknutej prírody, ktorá si žije 
vlastným životom bez zásahu 
civilizácie. Hoci je tu stále množ-
stvo najmä vodných živočíchov, 

vodná plocha je zanesená ná-
nosmi bahna, okolie zarastené 
bujným porastom, náletovými 
drevinami a prístup kompliku-
jú aj popadané konáre či suché 
polámané stromy. Združenie si 
zobralo za cieľ túto lokalitu vy-
čistiť a vytvoriť tu pre Seredča-
nov priestor na trávenie voľné-
ho času. Mária Malaníková ďalej 
pokračuje: „Chceme vyčistiť 
vodu aj brehy tohto mŕtveho ra-
mena. Použijeme prírodný pro-
striedok, baktériu, ktorá bahno 
odstráni a voda bude čistá. Mys-
lím že na dne nájdeme aj nejaký 
odpad, ktorý tiež plánujeme od-
strániť. Všetko budeme robiť pod 
dohľadom odborníkov, za pomo-
ci brigádnikov a sympatizantov 
združenia, ktorí sú aj z okolitých 
dedín. Odbornú pomoc nám pri-
sľúbil profesor Kuczman z ka-
tedry krajinnej architektúry a 
inžinierstva v Nitre. Bude nám 

robiť projekt celého územia od 
Dolnej Stredy (od parku) až po 
Šúrovce. Po odstránení raždia a 
popadaných konárov, vysadíme 
okolo rastliny ktoré čistia vodu 
a odpudzujú komáre. Máme aj 
štúdiu o výskyte komárov. Na 
tomto území chceme odstrániť 
vysychajúce kmene stromov a 
vysadíme nové.“

To ale nie je všetko. Plány 
združenia zahŕňajú oveľa širšie 
ciele. Mária Malaníková pokra-
čuje: „Radi by sme vysadili v 
blízkosti mesta lesopark a na 
niektoré miesta lúky pre včely. 
V spolupráci s včelárskym spol-
kom postavíme včelíny, ktoré 
by slúžili pre praktickú výuku o 
včelách a ich význame pre udr-
žanie života na zemi. Aby deti, aj 
budúce generácie pochopili výz-
nam života včiel na zemi. Upra-
via sa chodníky pre bezpečnú 
prechádzku lesom a radi by sme, 

aby vznikli aj malé priestory na 
občerstvenie ako voda, čerstvé 
ovocie, včelie produkty, rybárske 
špeciality (v kempingu). Chce-
me pomôcť aj rybárom a vybu-
dujeme malé bazéniky a priesto-
ry na hranie pre deti, kým ich 
rodičia chytajú ryby. Vybuduje-
me aj zavlažovacie zariadenia, 
aby sme mohli polievať trávnaté 
plochy, ak to bude nutné, najmä 
v Strednom Čepeni. Radi by sme 
vybudovali malé plochy na cvi-
čenie popri hrádzi, cvičnú lúku 
pre psov, upravíme chodníčky a 
lepšie označíme smerovky. Po-
kúsime sa obnoviť aj spomína-
nú štrkovú pláž.“

Smelé plány podporila aj bý-
valá profesorka na gymnáziu 
v Seredi Magdaléna Mazáková, 
ktorá sa tak stala prvou člen-
kou tímu. V najbližšej dobe bude 
spustená webová stránka zdru-
ženia a vyhlásená verejná zbier-

ka. Práce si totiž budú vyžadovať 
nielen mnoho dobrovoľníkov, 
sponzorov, ale aj financií. Chuť 
a elán zmeniť prírodu v okolí 
Serede zakladateľky združenia 
majú, teraz už zostáva iba na 
obyvateľoch mesta, či budú v 
prípade vyhlásenia brigád k dis-
pozícii aj ďalšie pracovité ruky 
Seredčanov.

„Chceme vodu vyčistiť, pre-
tože voda bola vo Váhu kedysi 
čistá. Keď sme vošli do vody, vi-
deli sme si nohy. A naši dedovia 
si vodou z Váhu mohli uhasiť aj 
smäd. Teraz by sme chceli, aby aj 
každý občan, starý alebo mladý, 
mohol ísť do nášho lesa a nadý-
chať sa čerstvého vzduchu. Aby 
ľudia cez zážitok z prírody po-
chopili, prečo ju majú chrániť. 
Lebo veľa sme už o tom počuli 
aj čítali, len skutok sa niekde za-
stavil,“ povedala na záver Mala-
níková. IVETA TÓTHOVÁ

V Seredi na títeši pribudli odpadkové koše. 
Prosíme, používajte ich
Na podnet občana mesta 
sa v júni osadilo päť 
nových košov na títeš. 
V úseku od šintavského 
mosta po Zberný dvor 
budú prispievať k vyššej 
čistote okolitej prírody.

 
Pri prechádzkach sa mnohí 
Seredčania zapájajú do zbe-
ru odpadkov. Len tak, lebo 
chcú žiť v peknom prostre-
dí. Okolie nášho títeša veru 

nie je najčistejšie a všimli si 
to aj dobrovoľníci, Myslia si, 
že by tento problém, aspoň 
sčasti, vyriešilo umiestne-
nie nových odpadkových 
košov.

„Ide o frekventovaný 
úsek, kde denne prejdú stov-
ky cyklistov, ale aj chodcov, 
či ostatných športovcov, a 
tak sme mysleli, že vďaka 
takýmto smetným košom 
skončí v prírode menej od-

padkov. Zároveň zvýšime 
úroveň a komfort úseku Váž-
skej cyklomagistrály, ktorá 
prechádza naším mestom,“ 
uviedol Erik Štefánek z OZ 
Mám rád cyklistiku Sereď, 
ktorý nové odpadkové koše 
inicioval. 

Následne mestský úrad 
dohodol ich umiestnenie s 
majiteľom pozemku, kto-
rým je Slovenský vodohos-
podársky podnik. Nakoľko 

podmienkou vodohospo-
dárov bolo, aby im mobili-
ár nezavadzal pri kosení, 
zvolila seredská radnica ich 
umiestnenie na dopravných 
značkách. O vyprázdňova-
nie sa bude starať mesto 
Sereď. Zaujímavosťou je, že 
odpadkové koše už ustáli aj 
prvý nápor vandalizmu, keď 
sa ich hneď v prvý deň nie-
kto pokúsil demontovať.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Program na mesiac 
SEPTEMBER 2021

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:

Kovové hodiny s budíkom   
Hodiny na obdĺžnikovom podstavci z prvej 

polovice 20. storočia
z obchodu hodinára a zlatníka Michala Mayera 

zo Serede n/Váhom
Exponát do zbierok mestského múzea darovala 

Marta Šimeková z Vlčkoviec
SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝSTAVY: 

IN FANTASY MOOD
MAGDA VRÁBELOVÁ 

Výstava fotografií autorky Magdy Vrábelovej,
Výstava v spolupráci s Fotoklubom Galanta

Výstava potrvá od 1. 9. 2021 - 2. 10. 2021
-------

PODUJATIA V BASTIÓNE KAŠTIEĽA:

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
 18. 9. 2021 o 16.00 h Koncert historickej hudby 

(v bastióne kaštieľa)
ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM 

Villanelle di Luca Marenzio
18. 9. 2021 o 17.00 h Prednáška z histórie mesta 

(v bastióne kaštieľa)
PhDr. EVA VRABCOVÁ 

Spolky v Seredi
Pripravujeme v októbri: - Výstavu z tvorby 
reštaurátora Mgr. Františka Šmigrovského 

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Ulica M. R. Štefánika 8
OTVÁRACIE HODINY:  MÁJ - SEPTEMBER: UT–SO, 10°° - 18°°h,

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

Združenie má za cieľ zrevitalizovať PORONDU. 
V rámci prvej etapy chcú oživiť mŕtve rameno Váhu - Kačičáreň



•  Zvýhodnené stravovanie – obed za 1 €
•  Zamestnanecký asistenčný program
•  Zvozová doprava zo širokého okolia len za 24 € mesačne
•  100 € poukážky pre zamestnancov vyplácané 2x ročne
•  Čisté a klimatizované priestory, bezpečné 

a dezinfi kované prostredie

0800 200 100

Základná mzda 800 €, celkový zárobok
s príplatkami a diétami 1400-1500 € i viac.

Info na tel. č. 0907 746 785, e-mail: kleinedler@dalitrans.com

DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce (TN)

www.dalitrans.sk Možnosť parkovania
vmieste bydliska.

NAVNÚTROŠTÁTNE ZÁSOBOVANIE
S CHLADIACIMI NÁVESMI

PO SLOVENSKU.

PRĲME VODIČOV KAMIÓNOV

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

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

Náplň práce:
- Naskladnenie a vyskladnenie tovaru
- Ukladanie a organizácia materiálu v rámci skladu
-       Pravidelné inventúry, kontrola funkčnosti VZV 
Požadujeme:
-       Fyzická zdatnosť 
-       Ochota pracovať na 2 prípadne 3 zmeny
- Oprávenie a prax na VZV 
-       Čistý register trestov – podmienka
Ponúkame:
-      Motivačné finančné ohodnotenie 950 – 1050 eur  
       a iné benefity a bonusy
-   Výkonnostný a dochádzkový bonus
Miesto výkonu práce: Gáň, Galanta

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

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

Manipulačný pracovník - skladníkVodič kamiónu

Agentúra Kika, Revolučná 28, Lučenec

0907 657 669
A ponúka kurzy opatrovania, kurzy nemčiny /aj cez SKYPE/

HĽADÁ 
OPATROVATEĽKY DO RAKÚSKA




	SNA0_0824_001
	SNA0_0824_002
	SNA0_0824_003
	SNA0_0824_004
	SNA0_0824_005
	SNA0_0824_006
	SNA0_0824_007
	SNA0_0824_008
	SNA0_0824_009
	SNA0_0824_010
	SNA0_0824_011
	SNA0_0824_012
	SNA0_0824_013
	SNA0_0824_014
	SNA0_0824_015
	SNA0_0824_016

