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Za zmienku stojí aj prevenčná 
činnosť polície, ktorá je venova-
ná rôznym vekovým skupinám 
od detí až po seniorov. Mestská 
polícia bola úspešná v mnohých 
grantoch, kde sa jej podarilo zís-
kať finančné prostriedky na re-
alizáciu niektorých projektov. 
Úspech si polícia môže pripísať 
aj v rôznych súťažiach či v orga-
nizovaní letných táborov, o kto-
ré je vždy veľký záujem.

Primátor Martin Tomčányi v 
príhovore povedal: „Som hrdý, 
že som bol pred 30 rokmi pri za-
ložení mestskej polície. Spoznal 
som šikovných a zanietených 
ľudí. Každý z náčelníkov či po-
licajtov odovzdal tomuto mestu 
kus seba. Všetci, ktorí na mest-
skej polícii pracujete, odvádzate 

dobrú prácu pre občanov. Mno-
ho ľudí ani netuší, čo všetko 
musíte podstúpiť pri výkone 
Vašej práce. Musíte byť pripra-
vení fyzicky i psychicky a obr-
není trpezlivosťou a v mnohých 
prípadoch až nadštandardnou.“ 
Náčelník Ladislav Fabo doplnil, 
že častokrát si ľudia myslia, že 
polícia môže konať tak, ako si 
to želajú. No polícia môže ko-
nať len v medziach zákona. 
Pri porovnaní minulosti MsP 
a súčasnosti podľa náčelníka 
Faba mestská polícia predbehla 
dobu. Má moderné vyhovujúce 
priestory, zabezpečenie, logis-
tiku, vozidlá, techniku a kame-
rový systém, ktorý je v dnešnej 
dobe veľmi potrebný. Náčelník 
Fabo v príhovore zaželal mest-
skej polícii veľa síl, energie, 

úspechov v nasledujúcich ro-
koch, chuť prinášať pozitívne 
a nové veci, byť súdržnou jed-
notkou s prívlastkom najlepšia. 
Svojim kolegom zaželal predo-
všetkým pokoj, rozvahu zvlá-
dať náročné situácie, ochotu a 
trpezlivosť pri pomáhaní obča-
nom.

Pamätné plakety
V rámci podujatia boli hosťom 
odovzdané pamätné plakety vy-
dané pri príležitosti 30. výročia 
založenia Mestskej polície v Se-
redi. Prevzali si ich:

Vladimír Beno, bývalý primá-
tor mesta - za veľkú mieru od-
vahy a odhodlania pri zakladaní 
MsP v roku 1991.

Jozef Sečen, prvý náčel-
ník - za osobný prínos a rozvoj 
MsP, ktorý pretavil rozhodnu-
tie mestského zastupiteľstvo o 
zriadení polície v skutočnosť.

Miloš Klenovič – od vzniku 
MsP pracoval na útvare ako prí-
slušník a od mája 1995 ako ná-
čelník. Počas jeho pôsobenia sa 
MsP pozdvihla dokumentačne, 
výstrojne aj výzbrojne. Za jeho 
éry sa zrodila koncepcia budo-
vania bezpečného mesta.

Ján Mizerík – bol vo funkcii 
náčelníka od mája 2012. Práve 
počas jeho pôsobenia sa po-
lícia presťahovala do nových 
priestorov, v ktorých sídli do-
teraz a zároveň polícia značne 
rozšírila kamerový systém.

Ladislav Fabo – na MsP pra-
cuje od júla 2016. Do funkcie na-
stúpil ako človek s dlhoročnými 
skúsenosťami s výkonom po-
licajnej práce. Na MsP výrazne 
pozdvihol podmienky na pria-
my výkon služby a neustále sa 
snaží budovať dôveryhodnosť 
mestskej polície v očiach verej-
nosti.

Mestská polícia stojí na pev-
ných základoch, ktorý tvoria jej 
zamestnanci. Najmä tí, ktorých 
kariéra je viac ako 20 rokov spo-
jená s prácou pre Mestskú polí-
ciu Sereď. Plaketu za dlhoročnú 
prácu si prevzali: Mária Sokolo-
vá, Peter Sokol, Ivan Dobiš, Pe-
ter Čapkovič, Silvester Hladký, 
Mário Brosch, Miroslav Vaško 
a Alexander Tománek. Plake-
ta bola odovzdaná aj služobne 
mladším príslušníkom a operá-
torom kamerového systému.

Spolupráca mestskej polície a 
mesta Sereď ako jej zriaďovate-
ľa je na vysokej profesionálnej 
úrovni. Ako povedala preven-
tistka Karin Kapustová: „Počas 
30-ročnej histórie boli obdobia, 
kedy musela mestská polícia 
tvrdo bojovať o svoje prijatie v 
očiach občanov aj svojho zria-
ďovateľa. O to viac si polícia 
cení podporu v súčasnosti, a to 

nielen podporu finančnú, ale aj 
sociálnu, emočnú a mediálnu zo 
strany hlavných predstaviteľov 
mesta.“ Preto si ďakovnú pla-
ketu za dlhoročnú spoluprácu, 
rozvoj a podporu mestskej polí-
cie prevzali za seba aj za mesto 
Sereď primátor Martin Tom-
čányi a viceprimátor Ľubomír 
Veselický.

Spestrením podujatia bolo aj 
vystúpenie Galantského saxa-
fónového kvarteta, ktoré svojou 
hrou prispelo k slávnostnému 
charakteru osláv. Po skončení 
podujatia sa začala písať ďalšia 
dekáda existenice Mestskej po-
lície Sereď. Príslušníkom pra-
jeme do ďalších rokov veľa od-
hodlania a chuti do práce, ktorú 
vykonávajú v prospech spoloč-
nosti. Aby prostredie, v ktorom 
žijeme, bolo lepšie a bezpečnej-
šie. 

IVETA TÓTHOVÁ

Výroba cukru v Seredi 
bude ekologickejšia
Cukrovarníci v Seredi spus-
tia v septembri novú sezó-
nu, počas ktorej spracujú 
odhadom 750-tisíc ton cuk-
rovej repy. Tento rok však 
bude výroba cukru najeko-
logickejšia za ostatných 10 
rokov. Do prevádzky bude 
totiž v týchto dňoch uvede-
ný nový ekologický zdroj na 
výrobu tepla.

V areáli spoločnosti Slo-
venské cukrovary začala 
pred niekoľkými mesiacmi 
doslova na zelenej lúke vy-
rastať nová moderná tep-
láreň. Tá je teraz tesne pred 
kolaudáciou a už v prvej po-
lovici septembra by sa mala 
para, ktorá je potrebná na 
výrobu cukru, získavať v no-
vej teplárni na zemný plyn a 
bioplyn.

Stavba novej teplárne stá-
la 6,7 milióna eur. Slovenské 
cukrovary považujú túto 
sumu za investíciu do zefek-
tívnenia výroby, ale aj eko-
lógie.

Pri výrobe cukru už nebu-
de potrebná energia zo su-
sediacej teplárne na hnedé 
uhlie. Hoci aj zemný plyn je 

fosílne palivo, jeho využí-
vanie na energetické účely 
zaťažuje životné prostredie 
podstatne menej než spaľo-
vanie tuhého paliva.

Technologická výzva
So samotnou výstavbou sa za-
čalo vo februári a spoločnosť 
PPA CONTROLL v priebehu 
niekoľkých mesiacov vybu-
dovala nielen novú modernú 
a ekologickú tepláreň, ale aj 
regulačnú stanicu plynu, roz-
vody na dva zdroje paliva a 
ďalšie zariadenia, ktoré budú 
neustále monitorovať bezpeč-
nosť a ekologickosť prevádzky.

V nasledujúcich dňoch 
budú všetky technológie 
vyskúšané, no to, či fungujú 
naozaj bezchybne, sa bude 
dať preveriť až počas ostrej 
prevádzky cukrovaru. Dodá-
vateľ stavby a technologic-
kých riešení PPA CONTROLL 
sa zaviazal, že prípadné ne-
dostatky či výpadky vyrieši v 
priebehu niekoľkých hodín, 
takže nebude ohrozená ani 
výroba cukru, ani životné 
prostredie v regióne.

HANA GÁLISOVÁ

Očná lekárka v Seredi ukončila svoju 
činnosť. Poliklinika hľadá nového lekára

Mestská polícia v Seredi...

Dlhé roky ordinovala na po-
liklinike v Seredi oftalmologič-
ka MUDr. Erika Klobušická. V 
jej ambulancii boli pokytované 
služby ako vyšetrenie zrakovej 
ostrosti, meranie očného tlaku, 
fotometria, perimetria, vyšetre-
nie farbocitu, očného pozadia 
a ďalšie pre pacientov dôležité 
vyšetrenia. Medzi najčastejšie 
ochorenia, s akými sa stretáva-
la, boli šedý a zelený zákal, syn-
dróm suchého oka a poškode-
nie očí v súvislosti s inými cho-
robami ako diabetes či reuma-
tické ochorenie. Samozrejme, 
najdôležitejšie boli preventívne 
prehliadky, pretože včasným 
odhalením choroby sa zvyšuje 
miera úspešnej liečby. 

Doktorka Klobušická však 
ukončila na poliklinike v Sere-
di pracovný pomer a otvorila si 

lekársku prax v inom regióne. 
Stále častejšie sa pacienti pý-
tajú na nastupujúceho lekára, 

resp. kam majú ísť v prípade po-
treby na vyšetrenie. Tomáš Kráľ 
zo spoločnosti ProCare a Svet 
zdravia nás informoval, že po-
liklinika Sereď vytrvalo hľadá 
za MUDr. Klobušickú náhradu. 
Pacienti sú zatiaľ provizórne 
posielaní do zariadení v Galan-
te a Nitre. 

Ak máte vážne zdravotné 
problémy a nemáte možnosť 
cestovať, očné vyšetrenie v Se-
redi poskytujú aj súkromné of-
talmologické ambulancie:

- OFTEVA, s.r.o., na Vinárskej 
4450/A - Perlovka II

alebo
- Marcel Bartoš na Námestí 

slobody 4283/368.
IVETA TÓTHOVÁ

Termín rekonštrukcie 
mosta nad železničnou 
traťou je známy
Most ponad železnicu v  Se-
redi je roky v  dezolátnom 
stave. Z tohto dôvodu Sloven-
ská správa ciest- Bratislava, 
ktorá je správcom mostného 
objektu už dlhší čas pripra-
vuje zlepšenie bezpečnost-
ných parametrov mosta. Pre 
zlý technický stav je most od 
februára 2019 uzatvorený pre 
nákladné vozidlá. Nepriaz-
nivá situácia nastala aj pre 
autobusovú dopravu, ktorá 
musí na vjazde do a z mes-
ta už cez dva roky využívať 
obchádzkové trasy. Správa 
z diagnostiky mostnej kon-
štrukcie totiž ešte v roku 
2019 hovorila, že na základe 
vykonanej diagnostiky, pre-
hliadky a statického pre-
počtu možno technický stav 
mosta označiť stupňom VII. 
HAVARIJNÝ. Znamená to, 
že stav porúch je na hranici 
havárie a vyžaduje okamžité 
opatrenia.

Termín rekonštrukcie 
mosta nad železničnou tra-
ťou je známy. Premávka 
bude vylúčená, pre peších a 
cyklistov bude postavená do-
časná lávka

Aj napriek stavu mosta 
reálne kroky k rekonštrukcii 
stále neprichádzali. Obča-
nia z obavy o bezpečnosť sa 
právom pýtajú na konkrét-
ny termín opravy. Slovenská 
správa ciest, Bratislava pod-
ľa najnovších informácií už 
disponuje predpokladaným 
začiatkom prác.

Na konkrétny termín sme 
sa informovali priamo na 
Slovenskej správe ciest, Bra-
tislava. „V súčasnosti SSC 
spracováva majetkovopráv-
ne vysporiadanie dočasných 
záberov pozemkov potreb-
ných pre stavbu a zabezpe-
čuje potrebné vyjadrenia, 
stanoviská k vydaniu sta-
vebného povolenia (SP). Zá-
roveň prebieha proces posu-
dzovania vplyvov na životné 
prostredie EIA (zisťovacie 
konanie). Predpoklad zača-
tia stavby je v druhej polovi-
ci roka 2022. Dĺžka realizácie 
sa predpokladá na cca 12 me-
siacov. Stavba bude realizo-

vaná za vylúčenia premávky 
po obchádzkových trasách. 
Pešia doprava bude zabez-
pečená dočasnou lávkou pre 
peších a cyklistov,“ povedal 
pre Seredské novinky Mar-
tin Guzi z SSC.

Obchádzkové trasy sa 
najviac dotknú ľudí denne 
jazdiacich cez most na a z 
rýchlostnej komunikácie R1, 
zamestnancov firiem fungu-
júcich v lokalite za mostom, 
ale najmä samotných oby-
vateľov Trnavskej, Kasáren-
skej či Bratislavskej ulice. 
Na dlhšiu trasu sa musia 
pripraviť napríklad aj rodi-
čia voziace deti do a zo ško-
ly na osobnom motorovom 
vozidle.

Aktuálne informačný por-
tál rezortu MŽP SR na svojej 
webovej stránke uverejnil 
vizualizáciu mosta ponad 
železnicu po rekonštrukcii.

Cesta je súčasťou cestnej 
siete SR v smere západ - vý-
chod, v úseku Senec – Sládko-
vičovo – Veľká Mača – Sereď– 
Šoporňa. Začína v križovatke 
s cestou I/61 v Senci a končí 
v pred Šoporňou, kde sa na-
pája na R1, ktorá je súčasťou 
európskej cesty E58. Predme-
tom navrhovanej činnosti je 
podľa MŽP SR modernizácia 
a zlepšenie bezpečnostných 
parametrov mosta. Mostný 
objekt premosťuje železnič-
nú trať ŽSR na trase Galan-
ta – Leopoldov. Na predmet-
nom úseku cesty je riešená 
rekonštrukcia a rozšírenie 
vozovky s cyklochodníkom a 
chodníkom pre peších, úpra-
va resp. výmena dopravného 
značenia, výmena a doplne-
nie bezpečnostných zaria-
dení. Cieľom stavby sú sta-
vebné úpravy na moste a pri-
ľahlých úsekov cesty podľa 
aktuálnych STN a EU noriem 
kvôli zabezpečeniu bezpeč-
nosti cestnej premávky na 
tomto dôležitom cestnom 
ťahu. Zmena navrhovanej 
činnosti sa netýka zmeny 
umiestnenia mosta.

 (zdrOj INfOrmÁcIí:
 www.ENVIrOpOrTAL.Sk)          

   IVETA TÓTHOVÁ
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Bušákov cyklo memoriál venovaný 
pamiatke Milana Buchu
Dňa 2. februára navždy opustil 
svoju rodinu, priateľov, kole-
gov a poslanecký zbor mnohý-
mi milovaný a obľúbený Milan 
Buch. Jeho odchod zarmútil 
nielen úzky okruh ľudí, ale aj 
širokú verejnosť. Milan Buch 
bol človek veľmi priateľský a 
empatický. Miloval prírodu, 
šport a spoločnosť ľudí. Bol 
známy organizovaním rôz-
nych aktivít. Jeho najväčším 
koníčkom bolo bicyklovanie 
a preto ako člen ORF Cosmos 
usporiadal niekoľko cyklový-
letov. 

Anton Dúbravec (poslanec 
MsZ) si spomína: „Tých výle-
tov bolo veľa, a to nielen tu po 
okolí ale aj do vzdialenejších 
miest. Boli to jazdy do Hlohov-
ca, Šale, Trnavy, Piešťan, Smo-

leníc, ale aj do Malých Karpát 
či dokonca na Moravu. Milan 
nikdy nemal núdzu o účasť, 
vždy sa stretol s pozitívnymi 
reakciami a nadšením.“

Členovia ORF Cosmos na 
svojho priateľa nezabúdajú a 
aj po jeho odchode chcú po-
kračovať v tradíciách, ktoré 
Milan organizoval. V sobotu 4. 
septembra zorganizovali spo-
ločnú cyklotúru na trase Sereď 
– Hlohovec. Krásna športová 
akcia niesla názov BUŠÁKOV 
CYKLO MEMORIÁL.

Dušan Kabát na úvod cyk-
lotúry povedal: „Kto poznal 
Milana, vie, že veľmi miloval 
prírodu. Vídavali sme ho na 
cyklotrasách, na splavoch či 
turistike. Mal jednu krásnu 
vlastnosť – spájať ľudí k dob-

rej veci, vytvárať priateľstvá a 
dobrú náladu. Bral život tak, 
ako prichádzal, v dobrých aj 
zlých podmienkach. Rád by 
som mu poďakoval za všetku 
činnosť, ktorú vykonal pre 
Cosmos, ale aj pre nás, priate-
ľov. Česť jeho pamiatke, bude 
nám chýbať!“

Cyklo memoriálu sa zúčast-
nilo až 70 cyklistov. Trasa vied-
la popri Váhu a merala 40 km. 
Keďže terén nebol všade ideál-
ny, vyskytli sa aj drobné pády a 
zranenia. No to všetko patrí k 
zážitkom, na ktoré sa vždy po 
čase s úsmevom spomína. Na 
záver cyklotúry Dušan Kabát 
v mene všetkých zablahoželal 
manželke Milana Buchu k na-
rodeninám a poďakoval jej za 
starostlivosť o ich priateľa. 

Oľga Buchová sa prítom-
ným prihovorila slovami: „Do-
voľte mi, aby som sa vám všet-
kým poďakovala za účasť a za 
uctenie si pamiatky môjho 
manžela. Cyklistika bola pre 
neho top a ja verím, že keby 
nás tu teraz videl, a ja verím, 
že nás vidí, tak by sa veľmi te-
šil.“

Búšákov cyklo memoriál 
odštartoval nultým ročníkom 
a podľa Antona Dúbravca by sa 
v tejto tradícii malo pokračo-
vať: „Milana sme mali všetci 
radi, a preto verím, že táto a 
aj ďalšie jeho obľúbené akti-
vity budú pokračovať ďalej. 
Hoci nám všetkým chýba, pri 
takýchto spoločných akciách 
cítime, že je stále s nami.“

IVETA TÓTHOVÁ

Zápasník MMA Attila Végh 
navštívil Centrum pre deti 
a rodiny v Seredi
Attila Végh je slovenský 
bojovník zmiešaných bojo-
vých umení. Je najlepším 
a najpopulárnejším MMA 
zápasníkom na Slovensku, 
ktorý bojuje pod organizá-
ciou Oktagon. Súťažil v diví-
ziách poloťažkej váhy Bella-
tor Fighting Championships 
a Konfrontacja Sztuk Walki. 
Vyhral letný turnaj Bellator 
2012 Summer Series Light 
Heavyweight Tournament 
a potom šampionát Bellator 
poloťažkých váh. Aj keď ide 
o tvrdého zápasníka, je to zá-
bavný a vtipný človek. Dňa 

7. septembra prijal pozvanie 
do Centra pre deti a rodiny v 
Seredi.

Deti z centra strávili prí-
jemné popoludnie plné in-
špiratívnych a motivačných 
slov zo strany úspešného 
športovca. Okrem výbornej 
nálady Attila Végh odpovedal 
na zvedavé otázky detí a pri-
blížil im šport, ktorému sa 
venuje. Na pamiatku inšpira-
tívneho stretnutia sa zápas-
ník s deťmi ochotne odfoto-
grafoval.

IVETA TÓTHOVÁ
fOTO:CDR SEREď

Beh nádeje mal 7. ročník
Občianske združenie Po-
mocníček zorganizovalo 
dňa 18. septembra športo-
vo-charitatívne podujatie s 
názvom Beh nádeje. Akciu 
prišlo podporiť mnoho ľudí, 
aby spoločným výťažkom 
z podujatia pomohli dobrej 
veci.

Združenie Pomocníček 
vzniklo v roku 2012 a za ten 
čas zorganizovalo množstvo 
podujatí, z ktorých výťažok 
je vždy rozdelený rodinám so 
zdravotne znevýhodnenými 
deťmi. Jedným z nich je aj Beh 
nádeje, ktorého sa každoroč-
ne zúčastňujú bežci z celého 
Slovenska aj zahraničia. Vý-
nimkou nebol ani siedmy roč-

ník, kde sa zaregistrovalo 206 
pretekárov, z ktorých sa reálne 
na štartovaciu čiaru postavi-
lo 160 bežcov. Moderátorskej 
úlohy sa opäť zhostil Peter To-
mič, ktorý už niekoľko rokov 
podporuje toto podujatie pre 
jeho charitatívnu myšlienku. 
Hosťom akcie bol Jany Landl, 
bývalý majster Európy v kara-
te, držiteľ čierneho pásu prvý 
dan, niekoľkonásobný majster 
Slovenska v karate, víťaz a me-
dailista svetových pohárov.

Program odštartovala ro-
dinná cajglovačka, po ktorej 
nasledovali jednotlivé kategó-
rie behu. Športovci si mohli 
vybrať dĺžku trate, ktorej sa 
chceli zúčastniť. Pre najmen-

ších bol pripravený detský beh 
so šašom Bašom, dospelí sa 
mohli zúčastniť hobby behu 
s dĺžkou 4,5 km alebo hlavné-
ho behu o dĺžke 8,5 km. Štart 
a cieľ trasy bol v príjemnom 
prostredí seredského kempin-
gu.

Podľa celkovej výslednej lis-
tiny sa víťazom hobby behu 
stal Štefan Vaško zo Šalgočky s 
časom 16:29,4. Druhým v pora-
dí bol Martin Vaško z ŠK Cyk-
lo Tour Sereď s časom 16:43,5 
a tretie miesto získal Miloš 
Blaho z Bernolákova s časom 
16:59,7.

V hlavnom behu sa víťazom 
stal Matúš Šajbidor zo Šopor-
ne s časom 33:39,5. Druhý bol 

Ramiro Bazaldua z CK AB Se-
reď s časom 34:14,6 a tretí Pe-
ter Dóka z DHZ Križovany nad 
Dudváhom s časom 35:11,4.

Podujatie s charitatívnym 
podtónom opäť spojilo ľudí s 
dobrým srdcom. Podľa združe-
nia Pomocníček dopadol celý 
Beh nádeje na výbornú, za čo 
ďakujú veľkému množstvu 
ľudí, ktorí priložili pomocnú 
ruku. Vďaka patrí dobrovoľní-
kom, sponzorom, kuchárom, 
záchranárom, mestskej po-
lícii, mestu Sereď, zvukárovi 
aj médiám. Výťažok vo výške 
2182,- eur bude použitý na 
úhradu terapií klientov a prí-
padné potreby centier. 

IVETA TÓTHOVÁ

Krásny a dojímavý koncert 
venovaný Nikolke 
Občianske združenie Ni-
kolka zo Serede bolo pô-
vodne založené pre malú 
bojovníčku Nikolku Polá-
kovú, ktorá odmalička bo-
juje s viacerými diagnóza-
mi. Združenie sa postupne 
rozrastalo a dnes pomáha 
ďalším deťom s podob-
ným osudom ako Nikolka.

OZ Nikolka už niekoľko 
rokov organizuje charita-
tívne koncerty, ktorých vý-
ťažok je venovaný deťom, 
ktoré sú na pomoc iných 
odkázané. Ten posledný sa 
uskutočnil vo štvrtok 16. 
septembra v Dome kultúry 
v Seredi.

Na koncerte vystúpili Za-
hrajko zo Spievankova, Ma-
liny Jam a rozprávkoví mas-
koti. Celé podujatie sa nieslo 
v znamení spevu, tanca ale 
najmä dobrých skutkov. Vo 
verejnej zbierke, ktorú pre 
Nikolku vyhlásila Asociácia 
APPA, sa vyzbierala nádher-
ná suma 831,50 €, z ktorej 
budú uhradené potrebné 
rehabilitácie a terapie pre 
Nikolku.

Ľubomíra Poláková po 

koncerte povedala: „Rada 
by som sa poďakovala ľu-
ďom a organizáciám, bez 
ktorých by sa podujatie ne-
mohlo uskutočniť. Ďakuje-
me Asociácii Appa a Nadácii 
ZSE za podporu nášho pro-
jektu a pokrytie časti nákla-
dov na koncert, mestu Sereď 
a spoločnosti Billboardovo 
za pomoc a miestnym mé-
diám za propagáciu.“ Veľké 
prekvapenie pripravila aj 
firma Party s maskotom, 
ktorí nielen vystúpili bez 
nároku na honorár, ale na 
pódiu organizátorom odo-
vzdali aj finančný dar. Krás-
ne a srdečné podujatie si 
obecenstvo naplno užilo. 
Deti prejavili spontánnu 
radosť a spievali i tancova-
li s účinkujúcimi. „Ešte raz 
ďakujeme každému, kto sa 
prišiel na koncert zabaviť a 
podporiť našu Nikolku. Bolo 
to krásne a dojímavé, keď sa 
nám pri východe stretali oči 
a usmiali ste sa na nás, či 
poďakovali. Obrovská vďaka 
všetkým,“ dodala na záver 
Ľubomíra Poláková.

IVETA TÓTHOVÁ
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Veterán & Truck víkend v Seredi 

Pietny akt kladenia vencov 
pri príležitosti 77. výročia SNP

Slovenské cukrovary podporia obnovu portálu seredského kaštieľa

Veterán car club a Oldtimer 
múzeum v Seredi usporiadali 
v dňoch 20. až 22. augusta pod-
ujatie s názvom VETERÁN & 
TRUCK víkend. Podobná pre-
hliadka ťahačov sa konala už 
minulý rok, no v oveľa men-
šom rozsahu. Pre veľký záujem 
návštevníkov sa organizátori 
rozhodli výstavu zopakovať aj 
tento rok.

Hlavnou myšlienkou a cie-
ľom akcie bolo poskytnúť 
majiteľom, vodičom ale naj-
mä fanúšikom truck vozidiel 
priestor na ich stretnutie, 
relax a zábavu. Milovníkov 
veľkých strojov čakali nablýs-
kané ťahače rôznych značiek, 
farieb či vybavenia. Každý, kto 
zavítal do areálu múzea, mo-
hol nahliadnuť do interiéru 
vozidiel a pozrieť si, aký majú 
život kamionisti, ktorí trávia 
celé dni za volantom. Jedným 

z nich je Karol Bača: „Jazdím 
na aute značky Volvo a vozím 
hlavne obilie. Trasu mám po 
celom Slovensku aj Rakúsku. 
Vozidlo je moja srdcovka, pre-
to sa o neho aj patrične sta-
rám.“ Ďalšie kamióny počas 
všedných dní vozia spotrebný 
tovar, potraviny aj nové osob-
né autá. Záujem vzbudzovali aj 
dve vozidlá, ktoré prepravujú 
nepojazdné a búrané autá. Pe-
ter Mikuláš a Martin Kinský 
sa odťahovej službe venujú už 
dlhé roky a na túto činnosť po-
užívajú vozidlo zn. Iveco: „Jaz-
díme hlavne po Slovensku, ale 
ak je to potrebné, nie je pre nás 
problém ísť aj do zahraničia. 
Vozidlá udržiavame v stoper-
centnom stave, k čomu patria 
samozrejme aj čisté vonkajšie 
aj vnútorné priestory.“ Medzi 
veľkými ťahačmi si málokto 
všimol aj menšie vozidlo, a to 

dodávku Opel Movano. Maji-
teľ Róbert Suchánek na nej už 
najazdil 176 000 km. S vozid-
lom rozváža pivo po Záhorí. 
Denne najazdí 250 až 300 km, 
ale svoju lásku má v perfekt-
nom stave a aj preto sa s vo-
zidlo rád prišiel pochváliť do 
Serede.

Návštevníci mali možnosť 
počas víkendu navštíviť aj Ol-
dtimer múzeum a prezrieť si 
vystavené veterány. Spojenie 
moderných velikánov a histo-
rických strojov urobili z celé-
ho podujatia nezabudnuteľný 
zážitok.

IVETA TÓTHOVÁ

Pri príležitosti 77. výročia SNP 
sa dňa 26. augusta v Seredi ko-
nal pietny akt kladenia ven-
cov pri pomníku hrdinov Slo-
venského národného povsta-
nia. Spomienkového stretnu-
tia sa zúčastnil primátor mes-
ta Sereď Martin Tomčányi, 
viceprimátor Ľubomír Vese-
lický, vedúca organizačného 
oddelenia Silvia Adamčíková, 
poslanci MsZ, zástupcovia Že-
nijného práporu v Seredi, čle-
novia Únie vojenských vete-
ránov, členovia Základnej or-
ganizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, 
Zväzu vojakov SR - Klub Sereď, 
občania mesta a iní hostia. 

Výročie Slovenského ná-
rodného povstania si v Sere-
di každoročne pripomíname 
slávnostným ceremoniálom 
a položením vencov na znak 
úcty tým, ktorí na Slovensku 
v nerovnom boji s fašistickým 
Nemeckom položili svoje živo-
ty.

Primátor v úvodnom prího-
vore povedal, že prešlo už 77 
rokov od doby, kedy sa začalo 
ozbrojené povstanie sloven-
ských povstaleckých jedno-
tiek počas II. svetovej vojny 
proti nemeckým okupantom: 

„Slovenské národné povstanie 
je v slovenskej histórii výni-
močným počinom a dokáza-
lo zmobilizovať desaťtisíce 
ľudí. Títo ľudia, presvedčení o 
správnosti svojho konania, ve-
dení túžbou po slobode a spra-
vodlivosti čelili nielen proti 
početnejšej, ale aj skúsenejšej 
nemeckej armáde. Neprípust-
nosť fašizmu v akejkoľvek 
forme je trvale platným odka-
zom Slovenského národného 
povstania. Sloboda a demokra-
cia stála mnohé ľudské životy, 
rodinné tragédie, vypálenie 
celých obcí a mnohé ďalšie 
straty, s ktorými bolo ťažké sa 
zmierniť a prekonať ich.“

Dátum 29. august bude na-

vždy veľkým medzníkom slo-
venskej histórie. V tento deň 
v roku 1944 s platnosťou od 
20. hodiny podplukovník Ján 
Golian vydal rozkaz „Začnite s 
vysťahovaním“, čo bolo heslo 
dohodnuté na začatie povsta-
nia. Centrom povstania bola 
Banská Bystrica. Boje odvtedy 
pokračovali proti nacistom 
až do oslobodenia krajiny na 
jar 1945. Históriu SNP počas 
tohtoročného spomienko-
vého stretnutia pripomenul 
aj Anton Pančík - člen pred-
sedníctva oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Galante, 
ktorý okrem iného pozname-
nal: „My občania Slovenska 

máme byť na čo hrdí. Sú to 
naše vlastné dejiny, písané 
hrdinami povstania. Preto ďa-
kujeme svojim otcom, dedom, 
pradedom, ale aj ženám, mat-
kám či sestrám a aktívnym 
ľuďom za odhodlanie, statoč-
nosť a vôľu vytrvať v boji pro-
ti fašizmu. Pravdivú históriu 
treba zachovať pre budúce 
generácie. Vzdelaná, zdravá a 
sebavedomá mladá generácia 
je zárukou, že obete v SNP ne-
boli zbytočné. Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 
bude aj naďalej dôstojne chrá-
niť pamiatku bojovníkov za 
slobodu.“

Odkaz Slovenského národ-
ného povstania musí ostať 
živý. V tomto boji padlo veľa 
ľudí a to len preto, aby sme 
my mohli žiť a mali slobodu. 
Primátor Tomčányi na záver 
svojho príhovoru povedal: 
„Slovenské národné povstanie 
ukázalo, aké je dôležité robiť 
náš svet lepším a spravodlivej-
ším. Zvlášť v tejto dobe, kedy 
sa ozývajú hlasy extrémistov, 
je mimoriadne potrebné, aby 
sme tento odkaz pripomínali 
našim deťom, vnúčatám i ďal-
ším generáciám.“

IVETA TÓTHOVÁ

Občianske združenie Vodný 
hrad v uplynulých rokoch 
vyvíja nemalé úsilie na ob-
novu kamenného portálu 
seredského kaštieľa. Podľa 
združenia je na portáli nutné 
rekonštruovať kamenné člán-
ky a obnoviť chýbajúci oblúk 
brány, ktorý bol v minulosti 
odstránený. Nad portálom bol 
osadený 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. Portál podopiera pro-
vizórna drevená konštrukcia. 
Z vnútornej strany brány sa 
zachoval drevený trám, ktorý 

ma po stranách otvory na osa-
denie niekdajšej 2-krídlovej 
brány. Aj tento bude potreb-
né ošetriť. Podľa prvotných 
výpočtov bude odhadovaná 

suma rekonštrukcie činiť 17 
686 eur. Zbierkou sa podarilo 
vyzbierať 30 % odhadovaných 
finančných prostriedkov z 
rozpočtu. Preto združenie 

pokračuje v hľadaní aj iných 
zdrojoch financovania.

Medzi pozitívne správy po-
sledných dní združenia Vodný 
hrad je uzatvorenie darovacej 
zmluvy so spoločnosťou Slo-
venské cukrovary, s.r.o., o da-
rovaní finančnej čiastky práve 
na obnovu portálu seredského 
kaštieľa. Ako združenie Vodný 
hrad informuje verejnosť, ten-
to dar na obnovu časti histo-
rickej pamiatky získava viac 
na symbolike, ak si pripome-
nieme históriu spojenú s cuk-
rovarníctvom v Seredi:

„Terajší cukrovar patriaci 
spoločnosti Slovenské cuk-
rovary, s.r.o., je v súčasnosti 
najstarší existujúci priemy-

selný podnik v Seredi. Na 
území mesta Sereď už v roku 
1844 vznikol prvý cukrovar. 
Zakladateľom bol aj gróf Ka-
rol Esterházy, posledný maji-
teľ seredského kaštieľa z rodu 
Esterházyovcov, ktorí vlastnili 
kaštieľ vyše 200 rokov. Cukro-
var po 14 rokoch svoju výrobu 
ukončil z finančných a kon-
kurenčných dôvodov. Veľko-
statkári z okolia Serede, ne-
spokojní s cenami okolitých 
cukrovarov, sa v januári 1907 
rozhodli založiť v Seredi nový 
cukrovar. A ten od roku 1908 
nepretržite až do súčasnosti 
vyrába cukor.

Ďalšia časť seredského 
kaštieľa, pamiatky s tisícroč-

nou históriou, je tak spolu s 
príspevkami od občanov zís-
kaných zbierkou a s financia-
mi od spoločnosti Slovenské 
cukrovary, s viac ako storoč-
nou históriou, bližšie k rea-
lizácii obnovy. Tak, ako bol v 
spolupráci so spoločnosťou 
Slovenské cukrovary, občian-
skym združením Vodný hrad 
a mestom Sereď obnovený 
bastión.“

 Zdroj: Janíček Dušan: 110 
rokov výroby cukru v Seredi, 
Sladké dedičstvo trnavského 
kraja: Zborník príspevkov se-
minára, OZ PONVAGLI Sládko-
vičovo.

IVETA TÓTHOVÁ
FOTO: OZ VOdný HrAd

Pozor na falošného policajta
Najzraniteľnejšou skupinou 
obyvateľstva sú seniori. Kvô-
li svojej dôverčivosti a ne-
pozornosti sa ľahko stávajú 
obeťou podvodu. A to od kla-
sických krádeží až po rôzne 
prepracované „finty“. Zdá sa, 
že niektorým podvodníkom 
nechýba fantázia a dokážu 
vymyslieť zakaždým nové 
spôsoby, ako starých ľudí ob-
rať o úspory.

Okresné riaditeľstvo v 
Galante pod vedením ria-
diteľa Juraja Čemana dáva 
do pozornosti opakované 
prípady podvodov, v kto-
rých sa páchateľ vydáva za 
falošného policajta menom 
JUHOS / JUHAS. Ten tele-
fonicky seniora upozorní, 
že jeho peniaze na účte sú 
ohrozené a je potrebné ich 
previesť na iný bezpečný 
účet. Falošný policajt se-
niorovi uvedie, že mu bude 

volať kompetentná osoba z 
banky, ktorá mu zadá číslo 
účtu, na ktorý má senior 
bezodkladne previesť pe-
niaze.

Polícia upozorňuje, že ide 
o ďalší zo spôsobov, ktorým 
chcú podvodníci pripra-
viť staršie osoby o nemalé 
úspory. Telefonujú zvyčaj-
ne z utajeného čísla alebo 
z čísla s predvoľbou Českej 
republiky.

Preto prosíme, buďte opa-
trní. Dôkladne si preverte, s 
kým telefonujete. Cudzím 
ľuďom neotvárajte dve-
re. Ak máte pochybnosti, 
okamžite kontaktujte svoju 
rodinu alebo políciu na č. 
158. Mladší by mali poučiť 
svojich starších rodinných 
príslušníkov a informovať 
ich o rôznych spôsoboch 
podvodu.

IVETA TÓTHOVÁ

V auguSTe 2021
Ivan Keller (1964), Marta Kuklišová (1961), Mgr. Eva Krajčo-
vičová (1950), Karol Šimko (1930)
V SePTembri 2021
Ľudovít Holbík (1943), Miroslav Delinčák (1959), Peter Oko-
ličányi (1964), Vilma Godályová (1931), Ladislav Malý (1946), 
Jozef Ďurica (1936), Alžbeta Humeníková (1930), Karol Ho-
chel (1947), Alida Šiatinská (1978), Lýdia Biharyová (1953), 
Adriana Kašíková (1966), Pavol Chovanec (1953), Mária Kiš-
šová (1943), Margita Farská(1931), Vladimír Šiška (1959)
 čEsť IcH pAmIATkE!

OPUSTILI NÁS:

ZmeNa V režime TeSToVaNia 
Na PolikliNike V Seredi

Poliklinika Sereď prevádzkuje PCR testovanie formou 
kloktacích testov, testov zo slín alebo výterom z hltanu 

a nosohltanu.
 
Obyvateľ, ktorý chce byť otestovaný, má dve možnosti:

 - nahlásiť sa na testovanie online prostredníctvom 
stránky https://korona.gov.sk/

 - priniesť výmenný lístok od lekára.

Indikácia lekárom, teda výmenný lístok, slúži ako 
náhrada žiadanky a v tomto prípade nie je potrebné 

online prihlásenie.

V rámci prípravy na PCR testovanie je potrebné 
minimálne 2 hodiny pred odberom na PCR vyšetrenie 

nejesť, nepiť, nefajčiť, neaplikovať si nosné kvapky
 a spreje a nežuť žuvačku.

 
Testovanie prebieha na Poliklinike v Seredi každý 

piatok od 7.30 do 12.00 h
MESTSKÁ POLIKLINIKA V SEREDI
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Ako ďalej s naším štadiónom

Najekologickejší spôsob dopravy 
je po vlastných nohách

Správna rada Športového 
klubu futbalu, mesto Sereď a 
Správa majetku Sereď, s.r.o., 
zastúpená konateľom Ing. Ka-
rolom Andrášikom, si dali za 
cieľ zrekonštruovať štadión v 
Seredi už koncom roka 2019. 
Štadión by mal spĺňať najvyš-
šiu kategorizáciu futbalových 
štadiónov UEFA a bude niesť 
štatút I. ligy. Tento proces re-
konštrukcie prešiel zatiaľ veľ-
mi zdĺhavým administratív-
nym procesom. Pre vydanie 
rozhodnutia EIA bolo spra-
cované Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti „Šta-
dión Sereď – rekonštrukcia a 
dostavba“ (ďalej len „oznáme-
nie“). Pre spracovanie ozná-
menia v požadovanom rozsa-
hu bolo potrebné spracovať 
akustickú štúdiu, svetlotech-
nický posudok a dopravno-
-technické posúdenie.  

Spracovanie dopravno-tech-

nického posúdenia v období 
pandemickej situácie v súvis-
losti s Covid-19 nebolo možné, 
nakoľko nápory dopravy na 
komunikácie v meste Sereď 
neboli také objemné, ako býva-
jú za bežného stavu. Akustická 
štúdia bola spracovaná, ale na-
koľko v areáli štadióna musí 
byť vybudovaných viac ako 
500 parkovacích miest, podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 549/2007 
Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, in-
frazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí prekračujú najvyššie 
prípustné hodnoty hluku pre 
iné zdroje. Svetlotechnický po-
sudok taktiež nebolo jednodu-
ché vypracovať, nakoľko svetlá 
štadióna osvetľovali okolité 
rodinné domy nad povolené 
hodnoty. 

Štadión navrhnutý v ta-
komto „objeme“ nie je možné 
„vtlačiť“ do obytného územia, 
kde je obklopený rodinnými 
domami. Reorganizáciou do-
pravy by museli prejsť mnohé 
ulice v meste Sereď. Vedenie 
Správy majetku Sereď, s.r.o., 
sa preto rozhodlo zvoliť iný 
postup rekonštrukcie štadió-
na. Na základe všetkých spra-
covaných štúdii a posudkov 
bola projektová dokumentácia 
prepracovaná a návrh rekon-
štrukcie štadióna upravený 
tak, aby splnil všetky zákonom 
stanovené podmienky a požia-
davky futbalového zväzu.

V prvej etape bola z pôvod-
nej projektovej dokumentácie 
vytiahnutá a prepracovaná 
pôvodná hlavná tribúna, ktorá 
je prispôsobená tak, aby po jej 
výstavbe štadión spadal mini-
málne do 3. ligy. Následne sa 
modulárnym systémom môžu 

v ďalších etapách napojiť na-
sledujúce tri tribúny, ktoré 
spolu vytvoria takzvaný „ko-
tol“. Tento model nebude svet-
lo ani zvuk šíriť do priľahlých 
rodinných domov nad stano-
vený rámec. 

Dokončenie prvoligového 
štadióna je behom na dlhú 
trať, nakoľko budeme musieť 
riešiť spomínanú reorganizá-
ciu dopravy v meste a vybudo-
vanie záchytného parkoviska 
pre návštevníkov štadióna. V 
prvej etape plánujeme vybu-
dovať 100 parkovacích miest v 
areáli štadióna.

Počas mesiaca september 
bolo ukončené verejné obsta-
rávanie na projektovú doku-
mentáciu pre vydanie územ-
ného rozhodnutia. 

Predpokladaný začiatok re-
konštrukcie štadióna je na jar 
2022.

ADRIÁN ŠEVEČEK

Európsky týždeň mobility 
vyvrcholil 22. septembra Sve-
tovým dňom bez áut. Tento 
rok sa niesol v duchu hesla 
- Bezpečne a zdravo ekologic-
kou dopravou. Svetový deň 
bez áut bol na medzinárodnej 
úrovni zavedený v roku 1998. 
Cieľom je poukázať aj na iné 
alternatívne formy dopravy, 
ako je automobilová. Pri tejto 
príležitosti sa v mestách a v 
obciach konajú rôzne aktivity.

Mestská polícia v Seredi pri 
príležitosti Európskeho týž-
dňa mobility pripravila pre 
všetky školy aj verejnosť ak-
tivitu v duchu tohtoročného 
hesla. Ide o bezpečnú a zdra-
vú dopravno-ekologickú pre-
chádzku s hľadaním indícií, 
ktorá má deti previesť miesta-
mi, kde v meste môžu vidieť 
ekologické spôsoby dopravy. 
Jednotlivé triedy si mohli dob-
rovoľne urobiť prechádzku v 
rámci vyučovania alebo počas 
času tráveného v družine. Na-
koľko počasie v týchto dňoch 
veľmi nepraje, táto exteriérová 
aktivita bude pre deti k dispo-
zícii ešte týždeň-dva. Všetko 
závisí od záujmu o účasť.

Preventistka Karin Kapusto-
vá z MsP pripravila okrem škôl 
túto zábavnú formu vzdeláva-
nia v oblasti mobility aj pre ve-
rejnosť. Rodičia môžu v meste 

na rôznych miestach nájsť in-
dície v podobe kartičiek alebo 
v nádobkách s malými zvit-
kami, ktoré sú pre deti pripra-
vené, aby ich trasou previedli. 
Takže ak máte čas a chuť, mô-
žete indície po meste hľadať aj 
vy. Trasa je každé ráno prekon-
trolovaná, indície (ak niekto 
odstránil) doplnené a miesta 

vydezinfikované.
Učiteľka Jana Vašková zo 

Špeciálnej základnej školy v 
Seredi o akcii povedala: „Ab-
solvovali sme zdravú a bezpeč-
nú prechádzku najekologic-
kejším spôsobom dopravy - po 
vlastných nohách. Našu pre-
chádzku viedli jednoduché in-
dície, ktoré súviseli s ekologic-

kým spôsobom dopravy (vlak, 
bicykel...). Indícií bolo 16, boli 
rozmiestnené po meste a všet-
ky sa nám podarilo nájsť. Žiaci 
sa nielen zabavili, ale sa niečo 
nové naučili. Aj touto cestou 
ďakujeme za všetkým zúčast-
neným za vydarenú aktivitu.“ 

IVETA TÓTHOVÁ
FOTO: JANA VAŠKOVÁ

Nová autobusová 
zastávka 
na Cukrovarskej ulici 
Prepravu cestujúcich hro-
madnou dopravou v Seredi 
zabezpečuje Slovenská au-
tobusová doprava Dunajská 
Streda, a.s. Ide o poskyto-
vanie služieb vo verejnom 
záujme, vykonávaných na 
uspokojenie prepravných 
potrieb cestujúcej verejnosti 
ako pravidelne opakovaná 
preprava vopred nevyme-
dzeného okruhu cestujúcich 
po vopred stanovenej trase s 
určenými zastávkami na na-
stupovanie a vystupovanie 
cestujúcich. Na území mesta 
sa na tento účel nachádza 16 
autobusových zastávok.

Niektoré čakárne sú v de-
zolátnom stave, podpísal sa 
na nich zub času aj vandali. 
Keďže za stavby autobuso-
vých zastávok zodpovedá 
mesto, radnica sa rozhodla 
postupne čakárne obnoviť. 
V mesiaci jún boli osadené 
nové autobusové čakárne na 
Strednočepenskej a Dolno-
čepenskej ulici. Sponzorsky 
ich vybudovala Slovenská 

autobusová doprava Dunaj-
ská Streda, a.s.

Koncom augusta bola 
osadená nová autobusová 
zastávka aj na Cukrovarskej 
ulici. Stará nevzhľadná be-
tónová čakáreň bola odstrá-
nená a nahradená novým 
moderným typom z bezpeč-
nostného skla. Strešná kry-
tina je opatrená UV filtrom. 
Vo vnútri sa nachádzajú la-
vičky pre cestujúcich, čaka-
júcich na spoj a odpadkový 
kôš.

Demoláciu starej, doda-
nie a osadenie novej čakár-
ne zrealizovala firma, ktorá 
rekonštruovala chodník na 
danej ulici. Ako sme písali 
v jednom z našich predchá-
dzajúcich článkov, budúci 
rok má Oddelenie rozvoja 
mesta v pláne vybudovať 
ďalšiu zastávku na Priemy-
selnej ulici. S výhľadom na 
ďalšie roky by mohli pri-
budnúť nové autobusové za-
stávky na M. R. Štefánika a 8. 
mája. IVETA TÓTHOVÁ

Pomôžme hlasovaním získať špeciálne 
pomôcky pre hendikepované deti
Občianske združenie Nikolka 
zo Serede už niekoľko rokov 
pomáha hendikepovaným 
deťom. Svoju činnosť pred 
časom rozšírili o denné cen-
trum, ktoré ponúka indivi-
duálnu rehabilitáciu pre deti 
s fyzickým alebo mentál-
nym postihnutím. Keďže sa 
združenie chce stále zlepšo-
vať a ponúkať deťom nové a 
moderné pomôcky, zapojilo 
sa do programu Gesto pre 
mesto. Cieľom je získať fi-

nancie na kúpu špeciálnych 
pomôcok.

Ľubomíra Poláková zo 
združenia vysvetľuje, prečo 
sa so svojim projektom do 
programu prihlásili: „Aby aj 
deti so zdravotným znevý-
hodnením mali pekný a bez-
pečný priestor na hru, rozvoj 
a terapie, zrealizovali sme 
náš sen – Denné centrum o. 
z. Nikolka. Keďže sama mám 
dcérku s detskou mozgovou 
obrnou a autizmom, viem, 

aká náročná a nákladná je 
starostlivosť o dieťatko so 
špeciálnymi potrebami. Pre-
to naše združenie pomáha 
rodinám s podobným osu-
dom. Vďaka projektu by sme 
radi zakúpili potrebné špe-
ciálne pomôcky na terapie a 
rehabilitáciu, aby mohli de-
tičky ďalej napredovať a spo-
znávať okolitý svet.“

Hlasovať môže každá oso-
ba staršia ako 18 rokov pros-
tredníctvom online formulá-

ra na stránke www.gestopre-
mesto.sk. Každá osoba môže 
hlasovať iba raz. Podporením 
OZ Nikolka získate dobrý po-
cit z pomoci.

Program Gesto pre mesto 
prevádzkuje Raiffeisen ban-
ka, ktorá podporuje projekty 
na zlepšenie života v mestách 
a obciach. Svoje financie roz-
deľuje do oblastí ako šport, 
kultúra, prírodné a sociálne 
prostredie či vzdelávanie.

IVETA TÓTHOVÁ

Dobrovoľníci pomohli 
s čistením mesta
V sobotu 18. septembra sa Se-
reď pripojila k medzinárod-
nej aktivite Svetový čistiaci 
deň 2021. Iniciatívu na Slo-
vensku zastrešuje občianske 
združenie Upracme Sloven-
sko.

Do Svetového čistiaceho 
dňa sa každoročne zapája cez 
150 krajín a s miliónmi dob-
rovoľníkov po celom svete. 
Zbieraním odpadu v prírode, 
mestách, v okolí vodných to-
kov či napríklad v oceánoch 
prispievajú k čistejšiemu 
prostrediu, v ktorom žijeme. 
Hlavnou patrónkou tohto-
ročného Svetového čistiace-
ho dňa bola predsedníčka Eu-
rópskej komisie Ursula von 
der Leyen: “Som veľmi hrdá 
na to, že môžem byť patrón-
kou Svetového čistiaceho dňa. 
Musíme zmeniť spôsob, akým 
zaobchádzame s našou plané-
tou, viac dbať na jej zdroje a 
zachovať jej biodoverzitu. Pri-
spieť k tomu môže každý.” (fb 
Upracme Slovensko)

V Seredi aktivitu zameranú 
na vyčistenie určitých loka-
lít v meste zorganizovalo OZ 
Mladá Sereď v spolupráci s OZ 
Upracme Slovensko. Pomoc-
nú ruku podalo KC Priestor a 

niekoľko dobrovoľníkov. Ako 
informovali na sociálnej sie-
ti, spoločné upratovanie bolo 
výnimočnejšie o ľudí, ktorí 
prišli. Okrem odhodlaných 
Seredčanov prišli aj ľudia zo 
Šintavy, či dokonca z druhej 
strany Slovenska, ktorí žili 
pár rokov v Seredi a odsťaho-
vali sa do Galanty. Prišli po-
môcť upratať Sereď, lebo im 
stále záleží na tomto meste.

Len z parku sa dobrovoľ-
níkom podarilo vyzbierať 
približne 1000 litrov odpadu. 
Dobrovoľníci aj malou účas-
ťou prispeli k čistejšiemu 
prostrediu v Seredi. Poďako-
vanie organizátori z Upracme 
Slovensko adresovali cez so-
ciálnu sieť slovami: „Ďakuje-
me všetkým organizátorom 
a dobrovoľníkom, ktorí sa aj 
napriek miestami nepriaz-
nivému počasiu pripojili k 
miliónom dobrovoľníkov po 
celom svete a zúčastnili sa 
Svetového čistiaceho dňa, 
na ktorom sme spoločne po-
mohli vyčistiť okolie od od-
padkov a nelegálnych sklá-
dok. Taktiež ďakujeme našim 
partnerom za ich hmotnú aj 
nehmotnú pomoc a účasť.“
 IVETA TÓTHOVÁ
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Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva
Mestské múzeum v Sere-
di pripravilo v rámci Dní 
európskeho kultúrneho 
dedičstva pre obyvateľov 
mesta a blízkeho regiónu v 
sobotu 18. septembra 2021 
koncert historickej hudby 
súboru Ensemble Thesau-
rus Musicum a prednášku 
PhDr. Evy Vrabcovej pod 
názvom Spolky v Seredi. 
Spoluorganizátorom tých-
to podujatí bolo Občianske 
združenie Vodný hrad v Se-
redi.

Nádherné diela majstrov–
velikánov, ktorí tvorili v 16.-
18. storočí, oživilo hudobné 
teleso Enseble Thesaurus 
Musikum, ktoré vzniklo v 
roku 2015 v Žiline. Súbor je 
zameraný na komornú a in-
štrumentálnu hudbu z tohto 
obdobia. Okrem hudobní-
kov podali skvelý výkon aj 
speváci. Vystúpenie dotvo-
rilo prostredie Bastiónu, v 
ktorom má takýto hudob-
ný štýl vhodné podmienky 
a priestor. Hudobníkom a 
spevákom sa podarilo doko-
nale oživiť dávne skladby z 
územia dnešného Sloven-

ska. Skladby interpretovali 
na kópiách originálov his-
torických nástrojov. Svojím 
vystúpením pripravili divá-
kom dokonalý zážitok.

Keďže vystúpenie hudob-
ného súboru sa uskutočni-
lo v rámci Dní európskeho 
dedičstva, v sobotňajší pod-
večer vystúpila ešte PhDr. 
Eva Vrabcová s prednáškou 
Spolky v Seredi. Naše mesto 
má skutočne veľmi bohatú a 
pestrú históriu. Tí, ktorí zo-
stali a vydržali, so záujmom 
si vypočuli rozprávanie fun-
dovanej historičky a zapojili 
sa do družnej debaty s ňou. 
Navzájom si odovzdávali 
svoje skúsenosti a vedomos-
ti, ktoré získali nielen pro-
stredníctvom rozprávania 
svojich starých rodičov, ale 
aj starších spoluobčanov a 
známych.

Škoda, že napriek dobrej 
propagácii týchto podujatí 
bolo v Bastióne menej náv-
števníkov. Takéto výnimoč-
né podujatia nebývajú až tak 
často. Veru, kto nebol, môže 
ľutovať.

RUŽENA SCHERHAUFEROVÁ

Memoriál plukovníka Štefana Ivana 
o putovný pohár veliteľa 
Pozemných síl OS SR v minifutbale
Zväz vojakov SR – klub Se-
reď, občianske združenie 
UN-Veteran Slovakia, Ženij-
ný prápor Sereď pod zášti-
tou veliteľa Pozemných síl 
OS SR a mesta Sereď uspo-
riadali 11. septembra IX. roč-
ník Memoriálu plukovníka 
Štefana Ivana o putovný po-
hár veliteľa Pozemných síl 
OS SR v minifutbale. 

 Plk. Štefan Ivan bol jedným 
z obetí leteckého nešťastia 
19. januára 2006, kedy sa vo-
jenský špeciál An-24 vracal z 
mierovej misie v Kosove. Ne-
ďaleko maďarskej obce Hejce 
lietadlo narazilo do terénu. 
Pri tejto katastrofe zahynulo 
42 slovenských vojakov. Jed-
ným z nich bol aj plk. Štefan 
Ivan, ktorý dlhodobo pôsobil 
v Ženijnom prápore v Seredi. 
V roku 2007 mu mesto Sereď 
udelilo Čestné občianstvo 
mesta Sereď in memoriam. V 
roku 2014 Štefanovi Ivanovi 
Trnavský samosprávny kraj 
udelil „Pamätnú medailu 
predsedu TTSK – in memo-
riam“ a v roku 2016 mu bola 
udelená v Tekovských Luža-
noch, kde prežil svoje detstvo, 
cena „Čestný občan obce in 
memoriam“.

 Štefan Ivan bol v súkromí 
veľký športovec a miloval fut-
bal. Práve preto bola na jeho 
počesť v roku 2013 založená 
generálom Ing. Ondřejom 
Novosadom tradícia futba-
lových turnajov. Športového 
podujatia sa zúčastnil pre-
zident UN-Veteran Slovakia 
Štefan Jangl, náčelník štábu 

veliteľstva Pozemných síl 
ozbrojených síl Slovenskej 
republiky Roland Bartako-
vics, primátor mesta Martin 
Tomčányi a pozvanie medzi 
ďalšími hosťami prijala aj 
manželka i dcéra plk. Štefana 
Ivana.

 Miestom priateľského fut-
balového turnaja bol mestský 
štadión ŠKF Sereď. Zúčastnili 
sa 4 družstvá: Ženijný prápor 
Sereď, AFK Vodra Sereď, UN-
-Veteran Slovakia a Kikinda 
Dolná Streda. Hralo sa systé-
mom každý s každým. Jeden 
zápas trval 2x10 minút. Na 
regulérny priebeh zápasov 
dohliadal veliaci poddôstoj-
ník Dušan Rožník zo Ženij-
ného práporu Sereď. Počas 
sobotného dopoludnia vládol 

na podujatí športový duch a 
dobrá nálada. Na konci zápa-
sov prebehlo vyhodnotenie.

 
1. miesto: družstvo ženijné-
ho práporu Sereď, získalo 
opäť putovný pohár velite-
ľa Pozemných síl OS SR.
2. miesto: družstvo UN-Ve-
teran Slovakia
3. miesto: družstvo AKF 
Vodra Sereď
4. miesto: družstvo Kikinda 
Dolná Streda

 
Za najlepšieho brankára bol 
vyhlásený Michal Bara z 
družstva UN-Veteran Slova-
kia a za najlepších strelcov 
zhodne Michal Spáčil a Ján 
Hutaj z družstva Ženijného 
práporu Sereď.

Prezident UN-Veteran 
Slovakia plukovník v.v. Ing. 
Štefan Jangl, PhD. v rámci 
podujatia odovzdal rad UN-
-Veteran Slovakia 2. stupňa 
plukovníkovi v.v. Ing. Ľubo-
mírovi Kolenčíkovi, prvému 
veliteľovi ženijného práporu 
mierových síl OSN v misii 
UNPROFOR a rad 1. stupňa 
zástupcovi veliteľa ženijného 
práporu Sereď majorovi Ing. 
Rastislavovi Duboveckému, 
ktorému zároveň spoločne 
s veliacim poddôstojníkom 
ženijného práporu Sereď nad-
rotmajstrovi Dušanovi Rožní-
kovi odovzdal predseda klubu 
Zväzu vojakov SR Sereď pplk. 
v.v. Ing. Ondrej Urban pamät-
nú medailu klubu.

IVETA TÓTHOVÁ

Nielen o Koncepcii rozvoja mesta Sereď 
v oblasti tepelnej energetiky
Na rokovaní mestského za-
stupiteľstva 16. septembra 
2021 predniesol Ing. Branislav 
Urban, zástupca spoločnosti 
Proma Energy, s.r.o., Bytčická 
16/3492, 010 01 Žilina, pomer-
ne krátku, ale veľmi dôležitú 
informáciu o stave tepelného 
hospodárstva v našom meste. 

Z jeho vystúpenia vyberám: 
Je treba povedať, že mesto 

Sereď má v súčasnosti veľmi 
dobre vybudované centrálne 
zásobovanie teplom, ktoré spĺ-
ňa, dokonca prevyšuje požia-
davky Slovenskej republiky, čo 
sa týka emisných faktorov, čo 
sa týka podielu OZ na výrobe. 
Je treba ale povedať, že treba 
pokračovať v tomto trende a 
ten trend sa týka hlavných 
opatrení. Čiže ja poprosím, aby 
ste sa zamerali možno na tie 
posledné kapitoly, ktoré sú v 
tejto našej správe, a to hlavne 
pokračovať v tom, že sa bude 
rekonštruovať horúcovodné 
alebo teplovodné potrubie, 
ktoré časom sú staré, sú tam 
veľké straty, takže určite to je 

nutné riešiť v ďalšej etape. Táto 
koncepcia sa robí samozrejme 
na päť rokov, ale je treba ku nej 
každý rok proste pristupovať, 
čo sa urobilo, prípadne aké 
opatrenia, prípadne aký je vý-
voj. Takže prvá vec je riešenie 
tých strát v rozvodoch, druhá 
vec sme navrhli v rámci kotol-
ne K1 K2sme navrhli riešenie 
kogeneračky.

Kogenerácia znamená vlast-
ne výroba elektrickej energie 
a výroba tepla súčasne. Už v 
súčasnosti je v jednej kotolni 
takáto kogenerácia postavená 
a práve pri súčasných cenách 
elektriky, tak ako rastie, veľmi 
výhodné a aj URSO (Úrad pre 
reguláciu sieťových odvet-
ví) podporuje vlastne takéto 
aktivity vo forme takzvanej 
VÚKVET, čiže vysoko účinnej 
kogenerácie výroby elektriky 
a tepla. Ako ďalšie opatrenie 
by sme navrhli modernizá-
ciu kotolne K3 inštaláciou 
spalinových kondenzačných 
výmenníkov. Tam ide o to, 
aby sme tiež využili ešte ne-

jaké odpadové teplo, ktoré sa 
nachádza v spalinách a je ho 
možné využiť, a tak sa zvýši 
vlastne účinnosť celého CZT 
(Centrálne zásobovanie tep-
lom). Tým, že dosiahneme 
zvýšenie tejto účinnosti, a do-
siahneme zvýšenie podielu aj 
vplyvom tepelných čerpadiel 
aj vplyvom kogenerácie, po-
meru, tak tým pádom vlastne 
je možné potom čerpať rôzne 
podporné programy na tie-
to aktivity. A práve aj naprí-
klad rekonštrukcia rozvodov 
OSC tam je daná v súčasnosti 
platná výzva aktuálna, ktorú 
môže energetika Sereď, ak sa 
splnia a mesto Sereď samo-
zrejme, ak splnia dané pod-
mienky ,čerpať na toto. A to 
je presne typická dlhodobá 
investícia, ktorá pomôže tej 
návratnosti tej investície pri-
čom tam je , myslím 50 % spo-
luúčasť.“

V súvislosti so spracovanou 
koncepciou rozvoja mesta 
Sereď v oblasti tepelnej ener-
getiky je vhodné povedať nie-

koľko údajov, ktoré umožnia 
vytvoriť si predstavu o tech-
nickom zázemí, ktoré aktuál-
ny nájomca tepelného hospo-
dárstva na základe nájomnej 
zmluvy obhospodaruje. 

Horizontálne teplovodné 
potrubie spájajúce miesta 
výroby a miesta odberateľov 
tepla a teplej vody meria 12 
325 metrov. 

Domácnosti majú 85 % po-
diel na čerpaní tepla zo sys-
tému CZT, vzdelávacie inšti-
túcie 9% umenie kultúra 3%, 
ostatní odberatelia 3 %.

Samotný materiál má 56 
strán a poskytuje veľmi sluš-
nú analýzu stavu nášho tepel-
ného hospodárstva

Na prvý pohľad by sa mohlo 
zdať, že všetci by sme mohli 
byť s tým stavom spokojní. No 
nie je to tak a žiaľ, ide o vec, 
ktorá pretrváva od 19. mája 
2015, keď v hoteli Max Plaza v 
Trnave vystúpil náš poslanec 
Pavol Kurbel na tlačovej kon-
ferencii ICOCRIMu. Na tejto 
konferencii  povedal Ivan 

Katrinec na adresu primátora 
Serede Martina Tomčányiho 
v súvislosti s jeho súhlasným 
stanoviskom k prenajatiu te-
pelného hospodárstva MsBP 
okrem iného toto: „Toto je 
čistý zrelý prípad pre orgány 
činné v trestnom konaní a ta-
kýto podnet bude ešte dnes na 
NAKu doručený. Krajší prípad 
tunelovania mestského ma-
jetku sme ani nemohli nájsť.“ 
Podotýkam, že o prenájme ne-
rozhodol primátor, ale poslan-
ci MsZ.

Prenájmom tepelného hos-
podárstva, ktorý nielen Pavol 
Kurbel, ale aj niektorí ďalší 
poslanci označovali za nevý-
hodný, chceli oznámeniami 
na NAKA dosiahnuť, aby vy-
šetrovacie orgány túto nevý-
hodnosť či dokonca trestnosť 
potvrdili. Nestalo sa. Opak je 
pravdou. Aktuálny prevádz-
kovateľ zariadení tepelného 
hospodárstva mesta získal na 
výmenu teplovodných rozvo-
dov, ktoré zabraňujú vysokým 
tepelným stratám medzi ko-

tolňou a odberateľmi 2,4 mil. 
eur a 800 tisíc € ešte v roku 
2015 aj preinvestoval. Nové 
rozvody po ukončení nájmu 
budú podľa obsahu zmluvy 
majetkom mesta.

A teraz zopakujem prvú 
vetu Ing. Urbana. 

„Je treba povedať, že mesto 
Sereď má v súčasnosti veľmi 
dobre vybudované centrálne 
zásobovanie teplom, ktoré 
spĺňa, dokonca prevyšuje po-
žiadavky Slovenskej republi-
ky, čo sa týka emisných fak-
torov, čo sa týka podielu OZ 
(obnoviteľných zdrojov) na 
výrobe.“

Takzvaná „kauza tepelné 
hospodárstvo“ v očiach reál-
ne uvažujúcich obyvateľov už 
dávno prestala byť kauzou. Iba 
udavači zaslepení nenávisťou 
stále hľadajú podporovateľov 
tej ich pravdy. A keď došli „ar-
gumenty“, slúžia na pošpine-
nie aj obvinenia o braní úplat-
kov. Veď keď sa to vraj deje v 
štátnej správe...? 

ĽUBOMÍR VESELICKÝ



seredské novinky 7
Umenie bez hraníc: partnerská 
návšteva Tišnova v Seredi

Stretnutie bývalých vojakov Oderského ženijného útvaru Sereď

V rámci projektu „Umenie 
bez hraníc“ spolufinancova-
ného EÚ v rámci operačné-
ho programu cezhraničnej 
spolupráce sa 17. septembra 
uskutočnilo ďalšie stretnutie 
partnerských miest – Tišnova 
a Serede. Delegáciu za mesto 
Tišnov zastupovali: Aleš Na-
vrátil – miestostarosta, Irena 
Ochrymčuková - etnologička 
Podhoráckeho múzea v Tiš-
nove a Daria Švecová z odboru 
kancelárie starostu a vonkaj-
ších vzťahov. Za Sereď zahra-
ničnú návštevu privítal vice-
primátor Ľubomír Veselický.

Cieľom projektu Ume-
nie bez hraníc je posilnenie 
cezhraničnej spolupráce pro-
stredníctvom rozvoja a vý-
meny regionálnych kultúr-

nych tradícií a spoločenských 
aktivít. Ide o niekoľkoročnú 
spoluprácu, v rámci ktorej sú 
navzájom prezentované spo-
ločenské akcie oboch partner-
ských miest. Po minulé roky 

sa kultúrne podujatia konali 
na amfiteátri, no z dôvodu 
zlého počasia sa tento rok 
program presunul do divadel-
nej sály Domu kultúry.

Česká strana si v rámci pod-

ujatia pripravila divadelné 
predstavenie Karasova divad-
la z Tišnova. Divadlo obnovilo 
svoju činnosť v roku 2015 po 
viac ako dvadsiatich rokoch. 
Dnes je súčasťou Tělocvičné 
jednoty Sokol Tišnov. Za roky 
fungovania súbor zrealizoval 
množstvo predstavení. Do 
Serede prišli s predstavením 
Tanec pro Karla IV. Divadlo 
zvolilo trochu neobvyklý spô-
sob opisu tohto najslávnejšie-
ho panovníka, a to očami jeho 
štyroch manželiek.

Za Slovensko na pódiu vy-
stúpila tanečná skupina LY 
Dance United zo Serede pod 
vedením Aleny Krivosudskej. 
Príjemná návšteva skončila 
prianím ďalšej návštevy opäť 
o rok. IVETA TÓTHOVÁ

História Oderského ženijné-
ho útvaru siaha do roku 1944 
a je previazaná s históriou že-
nijnej roty 1. československej 
samostatnej tankovej brigády 
1. československého armád-
neho zboru v ZSSR. Tanková 
brigáda v tej dobe ešte ne-
mala organickú ženijnú jed-
notku, a preto bola rozkazom 
veliteľa brigády 19. decembra 
1944 vytvorená ženijná rota 
1. československej samostat-
nej tankovej brigády, ktorá 
sa neskôr stala základom pre 
vytvorenie spomínaného 
„Oderského ženijného prápo-
ru.“

Oto Beňo, bývalý zástup-
ca veliteľa k histórii útvaru, 
povedal nasledovné: „Prápor 
vznikol v roku 1944 na ceste 
oslobodenia z Buzuluku do 
Prahy. Bola to ženijná rota 
zmobilizovaná pri Dukelskej 
operácii v Prešove. Táto že-
nijná rota postupovala poza 
Zakarpatie cez Kežmarok až 
do Ostravy. Oslobodzovala 
Československo a dostala sa 
až do Prahy. Od roku 1944 do 
roku 1951 sa prápor spolupo-
dieľal na povojnovej obnove. 
No vojna sa v tomto období 
ešte neskončila, tisícky mín 
ostalo položených, a tak prá-
por pracoval po vojne aj na 

odmíňovaní. V roku 1951 bola 
rota povýšená na útvar 8006. 
V roku 1968 sa útvar presťa-
hoval do Serede. Tu pôsobil 
do roku 2001. To znamená, že 
tento rok oslavujeme 50 ro-
kov založenia a 20 rokov zru-
šenia útvaru.“

Stretnutia sa zúčastnili aj 
bývalí velitelia VÚ 8006: Jozef 
Filipeje, Ján Sekereš a Gabriel 
Tóth. Pod ich velením slúžili 
v kasárňach stovky profesi-
onálnych vojakov. Všetci na 
armádne časy spomínajú len 
v dobrom. Jeden z veliteľov 
Ján Sekereš na profesijnú 
službu vlasti spomína: „Aj 
napriek tomu, že vojenská 
služba nebola jednoduchá, 
spomínam na to obdobie len 
v tom najlepšom. Ak vznikli 
problémy alebo komplikácie, 
vždy sme si vedeli poradiť. 

A tu musím zdôrazniť, že to 
bolo zásluhou dobrých a ši-
kovných ľudí, ktorých sme 
na útvare mali.“

Stretnutia sa zúčastnilo 
vyše 50 hostí: bývalých voja-
kov, civilných zamestnan-
cov i zdravotníkov. Niektorí 
sa nevideli dlhé roky, a tak 
bola radosť zo stretnutia o to 
väčšia. Po úvodnom fotogra-
fovaní nasledoval prípitok a 
príhovor. Oto Beňo spoločne 
s Jánom Sekerešom všetkým 
poďakovali za účasť a vyjad-
rili potešenie, že sa stretnu-
tie uskutočnilo: „Rozišli sme 
sa pred 20 rokmi, čo je dosť 
dlhá doba. Cesty každého z 
nás zaviali iným smerom. 
Nie všetkých bývalých ko-
legov sa podarilo dohľadať, 
niektorí už nie sú ani medzi 
živými. Preto sme nesmierne 

radi, že sme sa tu zišli v tak 
hojnom počte. Niektorí zo-
stali armáde verní a dosiahli 
vysokých vojenských hod-
ností, mnohí zastávali alebo 
aj stále zastávajú významné 
pozície na ministerstve ale-
bo generálnych štáboch. Sme 
radi, že si každý po rozpuste-
ní útvaru našiel v živote to 
správne miesto.“

Všetkých hostí čakalo po-
sedenie pri občerstvení, ale 
hlavne spomienky na časy 
strávené v armáde. Príjemné 
počasie a skvelá partia ľudí 
bola zárukou dobrej nálady. 
Oto Beňo všetkým adresoval 
záverečné slová: „Oderský 
ženijný prápor bol aj o nás. 
O nás všetkých. My sme jeho 
úlohy plnili až do jeho záni-
ku a ja som na vás všetkých 
hrdý.“ IVETA TÓTHOVÁ

Škola v novom šate
Posledný rok by sme mohli 
nazvať aj rokom zatvorených 
dvier. Mnohé ustanovizne, 
kultúrne a spoločenské za-
riadenia zatvorili svoje brá-
ny a osireli. Zatvorili sa kiná, 
divadlá, športoviská. Po roku 
však prišlo oživenie a pomaly, 
i keď neisto, sa do nich vrátil 
život. Letné prázdniny už bu-
dili dojem, že všetko sa vracia 
do starých koľají a svet si pôj-
de ďalej svojou cestou.

Na Základnej škole Jana 
Amosa Komenského v Seredi 
sme však ani v tomto období 
nezaháľali a využili sme čas 
tichých tried a chodieb počas 
prázdnin na činnosti, ktorý-
mi exteriér budovy školy zís-
kal na atraktivite a vnútorné 
priestory dýchli na žiakov 
novotou a funkčnosťou. Bolo 
by radosťou pozvať verejnosť 
na malú prehliadku budovy 
a ukázať všetko, čo sa tu po-
darilo zrealizovať. Vzhľadom 
na súčasnú situáciu a protie-
pidemické opatrenia to však 
nie je možné. Neukrátime 
však priateľov školy a obyva-
teľov Serede o novinky, s kto-
rými sme do nového školské-
ho roka vstúpili.

Budova školy - pavilón A 
- prešiel rozsiahlymi vonkaj-
šími úpravami. Vzhľadom na 
vlhnutie obvodových múrov 
bolo potrebné zrealizovať 
hydroizolačné ošetrenie zá-
kladov. S tým súviselo i osa-
denie nového schodiska pri 
zadnom vchode do budovy 
a dobetónovanie odkvapo-
vých chodníkov. Vnútorné 
priestory šatní v suteréne sa 
tým zbavili vlhkosti na ste-
nách a vytvorili zdravšie pro-
stredie. V tejto chvíli je pri-
pravený projekt na celkovú 
rekonštrukciu elektrických 
rozvodov budovy, ktorý bude 
realizovaný ihneď po získaní 
finančných prostriedkov.

Aj v exteriéri sa pracovalo. 
Trošku budeme parafrázovať 
slovenský frazeologizmus, že 
nezostal kameň na kameni 
a prispôsobíme ho činnosti 
pri novom detskom ihrisku, 
za multifunkčným ihriskom 
a pri jedálni. Takže: nezostal 
ani betón v zemi - vykopali sa 

betóny a železá z pôvodných 
skleníkov a všetky betóno-
vé pozostatky boli vyvezené 
na skládku. Na vyčistených 
miestach vzniklo nové detské 
a pre nádejných športovcov i 
workoutové ihrisko. Okrem 
toho vznikla nová oddycho-
vá zóna medzi pavilónmi A 
a B. Výsadbou stromov, zele-
ne a osadením gabionových 
sedení a pergoly na mieste 
bývalého parkoviska vznikol 
nádherný priestor nielen na 
oddych, ale v prípade priaz-
nivého počasia i na realizova-
nie vyučovacích hodín.

V pavilóne B prešli rozsiah-
lou rekonštrukciou sociálne 
zariadenia na 2. poschodí. 
Rovnako do každej triedy pri-
budlo priame pripojenie na 
internet, wi-fi pripojenie os-
talo pre potreby tabletov.

Budova školského klubu 
detí takisto prešla rozsiahlou 
rekonštrukciou - v herni bol 
odstránený starý obklad stien 
a vymaľovalo sa. A maľovalo 
sa nielen tam, nový náter zís-
kali steny na schodisku budo-
vy B, v triedach 1. a 6. ročníka, 
v dvoch oddeleniach ŠKD a 
časť školskej jedálne.

Interiér oboch pavilónov 
bol obohatený o nové vyba-
venie - inštalovali sa interak-
tívne a keramické tabule do 
prvého ročníka a jazykovej 
učebne, nákupom pomôcok a 
zariadenia sa uviedla do pre-
vádzky učebňa fyziky. Nový 
nábytok pribudol v triedach 
1. ročníka i v školskom klube 
detí. Vzhľadom na úspešnosť 
školy v projekte Eko alarm 
pribudli v triedach nové koše 
a kontajnery na separovanie 
odpadu.

Smelo konštatujeme, že na 
škole sa nezaháľalo a vidno 
to na každom kroku. Cieľom 
všetkých úprav je totiž vy-
tvoriť estetické, funkčné a 
zdravé prostredie školy pre 
všetky deti a zamestnancov. 
O tom, že sa to darí, svedčí 
nielen letmý pohľad na školu, 
ale hlavne radosť detí z toho, 
že všetky zariadenia a novin-
ky naplno využívajú počas 
vyučovania i po ňom. 

     DARIA BRAUNOVÁ

Od decembra dochádza k zmene prevádzkovateľa pohrebísk v Seredi
Mesto Sereď prevádzkuje na 
svojom území dve pohre-
biská: na Kasárenskej a Hor-
nočepenskej ulici. Predchá-
dzajúcou správkyňou piet-
nych miest bola Edita Kaší-
ková, Dolná Streda. Po novom 
bude od 1. 12. 2021 prevádzko-
vateľom pohrebísk samotné 
mesto Sereď. Táto činnosť je 
mestu (obci) vymedzená pa-
ragrafom 17 ods. 1 zákona o 
pohrebníctve.

Na základe zmeny prevádz-
kovateľa pohrebísk poslanci 
na zasadnutí 16. 9. 2021 schvá-
lili nové všeobecno záväzné 
nariadenie, ktorým sa schva-
ľuje nový Prevádzkový poria-
dok pohrebísk mesta Sereď. 
To nadobudne účinnosť 1. 12. 
2021.

Zmena správcu však nijako 
neovplyvní fungovanie cin-

torínov. Prevádzkovanie poh-
rebísk naďalej bude zahŕňať 
rozsah služieb ako vykopanie 
a zakopanie hrobu, vykonáva-
nie exhumácie, správu domu 
smútku, administratívnu čin-
nosť, údržbu zelene a pod.

Pohrebisko bude verejnosti 
tak ako doteraz, prístupné v 
letnom a zimnom režime:

a) v období od 1. 4. do 30. 9. v 
čase od 8.00 h do 20.00 h,

b) v období od 1. 10. do 30. 10. 
v čase od 8.00 h do 18.00 h,

c) v období od 31. 10. do 2. 11. 
v čase od 8.00 h do 22.00 h,

d) v období od 3. 11. do 31. 3. v 
čase od 8.00 h do 18.00 h.

Z dôvodu zvýšenia nákla-
dov na prevádzku pohrebísk 
dôjde aj k úprave cien za po-
skytované služby. Členovia 
finančnej a majetkovej komi-
sie mali síce k výške navrho-

vaných cien pripomienku, no 
tie bude možné po uplynutí 
určitého časového obdobia 
prehodnotiť. Výkop hrobu pre 
truhlu a jeho zasypanie bude 
napríklad po novom 82,- €, v 
období od novembra do mar-
ca sa cena zvyšuje na 91,- €. 
Vykopanie jamy pre uloženie 
urny sa stanovuje na 38,- €, v 
zimnom období 45,- €. Vysta-
venie a odstránenie kvetino-
vých darov vyjde pozostalých 
na 8,- € a napríklad zapožiča-
nie már 7,- €. Pre porovnanie 
vykopanie a zakopanie hrobu 
pozostalí v Galante zaplatia 
124,- €.

Nájomné za hrobové miesta 
(hrob, hrobka a urna) zostáva 
nezmenené. Nové hrobové 
miesta sa zakladajú v súlade 
s plánom hrobových miest. 
Ľudské ostatky musia byť 

uložené v hrobe najmenej do 
uplynutia tlecej doby, ktorá 
podľa zloženia pôdy musí tr-
vať najmenej 10 rokov. Preto 
sa aj nájomné za prenájom 
hrobového miesta určuje na 
obdobie 10 rokov.

Vo všeobecne záväznom 
nariadení sú vymedzené aj 
povinnosti návštevníkov poh-
rebísk. Na miestach posled-
ného odpočinku je zakázané 
znečisťovať priestory, poško-
dzovať hroby a zeleň, spaľovať 
trávu či iný odpad, vysádzať 
stromy a kríky, jazdiť na bi-
cykli, kolobežke alebo korču-
liach. Ďalej je v priestoroch 
cintorína zakázané fajčiť, uží-
vať alkoholické nápoje, robiť 
hluk, umiestňovať reklamu 
či zapaľovať kahance mimo 
miest na to určených.

IVETA TÓTHOVÁ
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Začala revitalizácia 
parku na ul. Dionýza Štúra
V súvislosti s projektom 
„Regenerácia vnútrobloku 
na sídlisku Dionýza Štúra v 
Seredi“ začali v septembri 
rekonštrukčné práce. Ide o 
projekt financovaný z pro-
striedkov EÚ a spolufinan-
covaný mestom Sereď. 

Záujem zrevitalizovať park 
malo mesto Sereď už dlhšie 
obdobie. Konkrétne kroky sa 
začali v roku 2017. Z dôvodu 
dlhých administratívnych a 
schvaľovacích procesov teda 
ubehlo takmer päť rokov. Čo 
je rozhodujúce, že po všet-
kých byrokratických úska-
liach sa mesto dostalo do 
fázy realizácie.

Kubačov pamätník
V uplynulých dňoch došlo v 
parku k odstráneniu pozo-
statkov tzv. Kubačovho pa-
mätníka, ktorý mal už poru-
šenú statiku. Ten bol niekedy 
ozdobou parku. Pamätník 
bol slávnostne odhalený 7. 
mája 1975. Autorom busty bol 
akad. sochár Bohumír Pri-
hel a autorom pomníka Ing. 
arch. Krajíček. Text na do-
ske pomníka informoval, že 
František Kubač žil v rokoch 
1887-1958 a bol zakladajúcim 
členom Komunistickej stra-
ny Československa, popred-
ným straníckym a verejným 
činiteľom a organizátorom 
revolučných bojov proletari-
átu proti kapitálu a za víťaz-
stvo socializmu. Busta bola 
po novembri 1989 odstráne-

ná a uschovaná.

Zelené plochy a stromy
V parku boli už vykonané aj 
väčšie zásahy do existujú-
cej zelene. Zo zdravotných i 
kompozičných dôvodov mu-
seli byť odstránené aj nie-
ktoré stromy, no všetky budú 
nahradené novou výsadbou. 
Podľa návrhu bude jednou 
z funkcií novej výsadby op-
tické a akustické odčlenenie 
parku od komunikácie, t.j. 
protihluková ochrana. Pri-
budne aj nový závlahový sys-
tém. Celá zelená plocha par-
ku bude esteticky, prevádz-
kovo i funkčne spĺňať nároky 
na moderný exteriér. Pribud-
nú nielen nové stromy, ale aj 
okrasné trávy či záhony s tr-
valkami. Pozitívom riešenia 
je zmenšenie spevnených 
plôch v porovnaní so súčas-
ným stavom a ich náhrada za 
zelené plochy. Úpravy budú 
mať kladný vplyv na životné 
prostredie a celý park bude 
atraktívnejší.

Chodníky, ihrisko, 
osvetlenie
Súčasné chodníky budú 
minulosťou. Povrch už bol 
odfrézovaný a v konečnom 
výsledku bude nahradený 
zámkovou dlažbou v dvoch 
farbách: hnedej a sivej. V 
strednej časti, kde sa križujú 
chodníky, pribudne detské 
ihrisko s dopadovou plochou. 
Deti sa môžu tešiť na her-

ný domček s troma vežami, 
šmykľavkou a mostíkmi, ďalej 
tu bude kolotoč, prevažovacia 
a pružinová hojdačka či pre-
liezačka na rovnováhu. V are-
áli parku pribudnú nové lavič-
ky, smetné nádoby i stojan na 
bicykle. V rámci regenerácie 
parku sa prevedie aj čiastoč-
ná rekonštrukcia verejného 
osvetlenia. Existujúce stožiare 
sa nahradia novými, na ktoré 
budú premiestnené pôvodné 
svietidlá, keďže tieto boli me-
nené v rámci predchádzajúcej 
rekonštrukcie VO. Zrevitalizo-
vaný park bude podľa projek-
tovej dokumentácie vyzerať 
atraktívne. Na výslednú po-
dobu si občania budú musieť 
ešte chvíľu počkať. Momen-
tálne kompetentní pracovníci 

prosia obyvateľov okolitých 
obytných domov o  zhovieva-
vosť a trpezlivosť pri prácach, 
ktoré sa žiaľ nezaobídu ani bez 
hlučnosti.

“Aj o tejto časti mesta sa 
hovorilo možno 30 rokov, že 
by bolo treba... Ale jedna vec 
je rozprávanie a druhá vec je 
konkrétny výsledok aj s víziou 
udržania, financovania pre-
vádzky a údržby. Je to nároč-
ný proces a stoja za ním kon-
krétni ľudia, ktorí odviedli 
kus práce. Verím, že do konca 
roka bude park zrevitalizova-
ný. Naši obyvatelia potrebu-
jú ďalšiu peknú oddychovú 
časť, kde sa na prechádzkach 
budú cítiť príjemne,“ pove-
dal primátor Martin Tomčá-
nyi. IVETA TÓTHOVÁ

Zreštaurovaná socha v Madona 
parku nesie odkaz dôležitosti 
roly matky v rodinách
Pocta materstvu. Aj takýto 
odkaz by mohli Seredčania 
vypozorovať zo sochy Matky 
s  dieťaťom, ktorá sa vyníma 
v strede parčíka na Čepenskej 
ulici. Mesto počas tohto leta 
zabezpečilo jej reštaurovanie. 

Sochu stvoril 
seredský umelec
Seredské sídlisko na rozhra-
ní ulíc A. Hlinku, Čepenská a 
Poštová vybudoval závod 
Niklova huta Sereď pre svo-
jich zamestnancov ešte v 60-
tych rokoch minulého sto-
ročia. Zelené priestranstvo 
uprostred sídliska dostalo 
zároveň do daru sochu Mat-
ka s  dieťaťom. Jej autorom 
je seredský rodák Ján Hučko, 
ktorého diela dodnes zdobia 
viaceré sídliská napríklad aj v 
Bratislave. 

Aj obnovu sochy 
vykonal Seredčan
Ján Hučko sochu vysekal 
z  vápenca – vratiča a  osadil 
ju na betónový podstavec 
obložený travertínom. „Za 
desaťročia povrch sochy čias-
točne pokryli machy, huby, 
uhlíkové čiastočky a  rôzne 
nečistoty z  okolia, napríklad 
peľ z  okolitej zelene. Malé 
poškodenia boli zavinené aj 
ľudským faktorom. Časom 
ubudlo z  hmoty, prejavilo sa 
to napríklad na nosoch po-
stáv, prstoch, alebo drapérií,“ 
vysvetlil reštaurátor sochy 
Martin Šmigrovský. 

Reštaurovanie 
po 60 rokoch hradil 
mestský rozpočet
Desaťročia bez ošetrenia sa 
odzrkadlili na vzhľade sochy, 
a  tak počas letných mesia-
cov tohto roka mestský úrad 
zabezpečil a uhradil  jej ob-
novu. Stála necelých 2-tisíc 
eur. „Viackrát sme aplikovali 
biologicky rozložiteľné her-
bicídy, ktoré uvoľnili všetku 
nahromadenú biotu z  ka-
meňa. Následne sme ju od-
stránili skalpelom, kefou aj 
prúdom vody. Na soche boli 
veľmi viditeľné usadeniny 
uhlíka, čo boli v  podstate 
sadze z  komínov, keďže ke-
dysi sa vykurovalo uhlím. 
Časti, ktoré časom zvetrali 
sme tmelili a  retušovali. Na-
príklad nos matky bolo po-
trebné nanovo kompletne 
vytvoriť. Keď bola modelácia 
hotová, napustili sme celú 
sochu roztokom, ktorý zaručí 
dlhú životnosť. V  dnešnom 
stave tak socha vydrží 10 až 15 
rokov, no životnosť kameňa 
môže byť až tisíc rokov. Sochu 
sme ošetrili aj proti šíreniu 
mikroorganizmov a  úplne 
na záver sme sochu aj pod-
stavec ošetrili ochranným 
hydrofóbnym  náterom,“ po-
písal postupnosť prác umelec 
Šmigrovský. 

Ojedinelé reštaurovanie
V  Seredi teda dostala socha 
z čias bývalých šancu na dlh-
ší život. „Má vysokú umelec-
kú hodnotu. Jedná sa o kúsok 
z  dielne sochárskej rodiny 
Hučkových, ktorých meno 
je v  našich kruhoch zvučné. 
Nadčasovosť seredskej Matky 

s dieťaťom spočíva v  tom, že 
prechádza z jedného politic-
kého zriadenia do iného bez 
toho, aby ideové znaky prevá-
žili nad estetickými hodno-
tami sochy. Sochárske zvlád-
nutie výrazu a priestorové 
vnímanie majú hodnotné 
prvky školeného a citlivého 
výtvarného prejavu autora,“ 
vysvetlil umeleckú hodno-
tu Šmigrovský. Doplnil, že v 
našich končinách bolo ne-
blahým zvykom odstraňo-
vať pamiatky bývalých čias. 
Pritom nesú v sebe kus našej 
vlastnej histórie. „Táto socha 
v  Madona parku môže divá-
kovi sprostredkovať emóciu, 
ktorú chcelo sprostredkovať 
dané obdobie. Socha Matka 
s dieťaťom v sebe nesie posol-
stvo pokoja a  dôležitosť role 
matky v  rodinách a v  našej 
spoločnosti,“ myslí si Martin 
Šmigrovský.

Pozornosť by si zaslúžili 
ďalšie pamiatky
Reštaurátor upozornil, že 
v meste sa nachádzajú viace-
ré sochy, ktoré by si zaslúžili 
odbornú reparáciu. „Všímam 
si najmä stav sakrálnych pa-
miatok v  meste. Najviac je 
znehodnotený  barokový stĺp 
so sochou Immaculaty pri 
kostole. Potom, aj kríž v Hor-
nom Čepeni by potreboval 
profesionálny zásah, nakoľko 
nedávna neodborná repará-
cia mu skôr uškodila a reálne 
uberie životnosť. Spomeniem 
tiež sochu svätého Jána Ne-
pomuckého, ktorá je viditeľ-
ná z rýchlostnej cesty v sme-
re na Trnavu,“ vymenoval 
Šmigrovský.

Očakávaný Legionár 
bude čoskoro odovzdaný 
verejnosti
Rodina Šmigrovských má 
momentálne vo svojej dielni 
aj nadrozmernú sochu Legio-
nára. Na jej dokončenie a osa-
denie na pôvodné miesto, 
pred budovu seredskej radni-
ce, už ostávajú posledné týžd-
ne. „Všetko ide podľa plánu 
a  koncom októbra dostane 
mesto Sereď krásnu domi-
nantu. Práce sú z našej strany 
takmer na konci, potrebuje-
me dokončiť betónový pod-
stavec a hotovú sochu osadiť. 
Jediné, čo nám momentálne 
ostáva vyriešiť je, ako hotovú 
a osadenú 3,5 metrovú sochu 
na 3 metrovom podstavci 
skryjeme pred očami ľudí do 
doby jej slávnostného odha-
lenia,“ uzavrel rozhovor Mar-
tin Šmigrovský.

              ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Pietna spomienka pri príležitosti Pamätného dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia v mestskom parku v Seredi
Dňa 9. septembra si pripomí-
name Deň obetí holokaustu 
a rasového násilia. V tento 
deň v roku 1941 vláda voj-
nového slovenského štátu 
vydala Židovský kódex. Išlo 
o súhrn právnych predpisov 
o spoločenskej a hospodár-
skej degradácii židovského 
obyvateľstva. Týmto dňom 
si pripomíname 80. výročie 
od prijatia Židovského kó-
dexu, ktorý bol vytvorený na 
základe norimberských ra-
sových zákonov a zasahoval 
do všetkých oblastí života 
Židov.

Pri tejto príležitosti zor-
ganizoval Trnavský samo-
správny kraj v spolupráci s 
mestom Sereď a SNM-MŽK-
-Múzeum holokaustu v Sere-
di pietnu spomienku, ktorá 
sa konala v rámci celosloven-
skej tryzny pod spoločným 
názvom Nezabudnutí suse-
dia. Zapojilo sa do nej vyše 60 
miest a obcí z územia celého 
Slovenska. Pietna spomienka 
začala v každom zo zapoje-
ných miest o 10.00 h rozo-
zvučaním kostolných zvo-
nov a minútou ticha za obete 
holokaustu. Týmto aktom 
boli uctení ľudia, ktorí sa ne-
dožili mierových časov. Pocta 
bola vzdaná aj tým, ktorí v 
ťažkých časoch pomáhali a 
riskovali svoje životy.

Slávnostného spomien-
kového aktu sa zúčastnili: 
splnomocnenec vlády SR 
pre národnostné menši-
ny László Bukovszky, vi-
ceprimátor mesta Galanta 
Miroslav Psota, prednosta 
Okresného úradu v Galante 
Ján Duranský, viceprimátor 
mesta Sereď Ľubomír Vese-
lický, podpredseda TTSK Ma-
rek Neštický, delegácia ÚZ 
ŽNO vedená jej predsedom 
Richardom Dudom, vedúci 
Múzea holokaustu v Sere-
di Martin Korčok, predseda 
Zväzu vojakov SR v Seredi 
Ondrej Urban, členovia Slo-
venského zväzu protifašis-

tických bojovníkov a ďalší 
zástupcovia organizácií, 
miest, obcí a študentov.

Udalosti holokaustu a ra-
sového násilia, ktoré viedli 
k najväčšej tragédii ľudstva, 
nemožno nechať upadnúť 
do zabudnutia. K tejto myš-
lienke sa priklonili všetci 
prítomní. Medzi nimi aj pro-
fesor Pavel Traubner, ktorý 
sa v spomienkach vrátil do 
svojho detstva a opísal osob-
né zážitky z vojnového obdo-
bia. Na záver príhovoru po-
vedal: „Ja som dnes ochotný 
bojovať proti tomu, aby sa 
opäť vrátilo nebezpečie ne-
ofašizmu a neonacizmu. Veľ-

mi by som si želal, aby sme 
sa všetci spolu postavili na 
odpor, aby už nikdy nikto na 
základe rasovej, náboženskej 
či politickej príslušnosti ne-
bol nakladaný do dobytčích 
vagónov s tým, že je nežia-
dúci. Ja by som prial všet-
kým, aby naše deti a vnúča-
tá nemuseli zažiť to, čo som 
musel zažiť ja.“

Súčasťou pietneho aktu 
bolo zapálenie siedmich 
sviečok. Šesť z nich symbo-
lizuje šesť miliónov obetí a 
siedma večné svetlo a záro-
veň nádej v budúci život v 
mieri. Pred každou zapálenou 
sviečkou bolo prečítaných 
desať mien zo zoznamu obetí 
holokaustu. Spomínané boli 
aj mená záchrancov. Násled-
ne boli k Pamätníka obetiam 
holokaustu položené kvety a 
mnohí prítomní si obete ucti-
li už tradične položením ma-
lého kamienka ako symbol 
večnej spomienky na zomre-
lých. Počas aktu odznela aj 
Modlitba Kadiš v hebrejskom 
jazyku. Hlavnú časť chválo-
spevu tvoria slová: „Nech je 
požehnané Jeho veľké meno 
na večné veky vyjadrujúce 
vieru v Božiu svätosť a veľko-
sť, oddanie sa Božej vôli a ná-
dej na skorý príchod Božieho 
kráľovstva.“

IVETA TÓTHOVÁ
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Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva
Rokovanie Mestského zastupi-
teľstva v Seredi zvolal primátor 
mesta na štvrtok 16. 9. 2021 so 
začiatkom o 8.00 h. Rokova-
nia sa zúčastnilo 17 poslancov, 
ospravedlnení boli Mgr. Kar-
mažínová a MUDr. Bucha. Na 
návrh poslanca Ing. arch. Kráľa 
bol do programu rokovania za-
radený bod 16 – Zmena územ-
ného plánu mesta Sereď pre 
žiadateľa Hubert J.E. a bod 17 – 
Doplnenie členov Komisie pre 
rozvoj mesta a životné prostre-
die a z rokovania bol vypustený 
bod 14D2 – Zriadenie vecného 
premena na pozemok na Ná-
mestí slobody. 

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

- Informatívnu správu pri-
mátora mesta o činnosti Mest-
ského radu a mesta Sereď od 
ostatného zasadnutia Mest-
ského zastupiteľstva v Seredi.

- Správu hlavnej kontrolór-
ky o kontrole plnenia uznese-
ní. Hlavná kontrolórka kon-
štatovala, že nebolo splnené 
uznesenie č. 39/2021, ktorým 
bol schválený prevod pozem-
kov pre žiadateľa p. Lakatoša. 
Žiadateľ požiadal o splátkový 
kalendár na kúpnu cenu, tejto 
žiadosti však poslanci nevyho-
veli. Ani následnej žiadosti o 
nájom pozemku. Hlavná kon-
trolórka predložila požiadavku, 
aby pri prijímaných uznese-
niach týkajúcich sa majetku 
bol určený termín splnenia 
uznesenia. 

- Správu z vykonanej kon-
troly dodržiavania zákona o 
egovernmente, ktorá bola za-
meraná na dodržiavanie záko-
na na elektronické doručova-
nie dokumentov prostredníc-
tvom elektronickej schránky. 

- Správu z vykonanej kon-
troly čerpania finančných 
prostriedkov na nehnuteľný 
majetok mesta, ktorý vlastník 
nevyužíva pre svoje potreby 
(nájomné zmluvy, zmluvy o 
výpožičke, inak využívaný ma-
jetok) v rokoch 2011–2020. Hlav-
ná kontrolórka konštatovala, 
že neprišlo k nehospodárnemu 
nakladaniu s majetkom mesta 
alebo porušeniu účelu. 

- Informatívnu správu o 
hospodárení Domu kultúry 
Sereď za I. polrok 2021 a infor-
matívne správy o hospodárení 
škôl a školských zariadení za I. 
polrok 2021 bez pripomienok. 
Primátor mesta poďakoval 
prednostovi úradu, vedúcej od-
delenia školstva a riaditeľkám 
základných a materských škôl 
za zvládnutie situácie počas 
pandémie koronavírusu. Po-
žiadal o tlmočenie poďakova-
nia všetkým zamestnancom 
škôl a školských zariadení.

- VZN mesta Sereď č. 6/2021 o 
určení spádových materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Sereď. Prijatím 
VZN si mesto plní zákonnú po-
vinnosť určiť spádová územie 
pre 2 materské školy na území 
mesta. Vo VZN sú určené ulice, 
podľa ktorých si budú 5-roč-
né deti s trvalým pobytom na 
týchto uliciach plniť povinnú 
predškolskú výchovu v jednot-
livých materských školách a 
ich elokovaných pracoviskách. 

- VZN mesta Sereď č. 7/2021, 
ktorým mesto Sereď schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohre-
bísk mesta Sereď. K prijatiu no-
vého VZN prišlo z dôvodu, že od 
1. 12. 2021 sa správcom pohre-
bísk stáva mesto Sereď. Z dôvo-
du zvýšenia nákladov na pre-
vádzku pohrebísk boli uprave-
né ceny za služby poskytované 
na pohrebisku. Prijatím VZN 
bolo zrušené pôvodné VZN č. 
8/2019, ktorým bol schválený 
Prevádzkový poriadok pohre-
bísk mesta Sereď. 

- Informatívnu správu o pl-
není rozpočtu mesta Sereď a 
monitorovaciu správu o plnení 
programového rozpočtu mes-
ta Sereď k 30. 6. 2021. Vedúca 
finančného odd. Ing. Florišová 
uviedla, že za I. polrok 2021 boli 
mestským zastupiteľstvom 
schválené 4. zmeny rozpočtu. 
Celkové príjmy boli rozpočto-
vané vo výške 17 238 872 €. Cel-
kové plnenie rozpočtu v príj-
movej časti predstavuje 48,3% 
. Vo výdavkovej časti rozpočtu 
je plnenie 46,1%. Kapitálové vý-
davky boli plnené na 24,9%, ich 
čerpanie sa realizuje prevažne 
v II. polroku. Celkový výsledok 
hospodárenia za I. polrok do-
siahol čiastku 821 164 €.

- 5. zmenu rozpočtu mes-
ta Sereď na rok 2021. Celková 
zmena predstavuje čiastku 103 
705 €. Dôvodom zmeny rozpoč-
tu bola potreba riešiť výpadok 
príjmov v rozpočtových orga-
nizáciách mesta (Dom kultúry 
a školy), zahrnúť do rozpočtu 
podiel na príjmoch v záuj-
movom združení obcí „Kom-
plex“, dotáciu na nové projekty 
„Predškolácia“ a „Modernejšia 
škola“, dotáciu na odstránenie 
havárie – hydroizolácia zák-
ladov na ZŠ J.A. Komenského, 
zníženie transferov a výdavkov 
na opatrovateľskú službu a iné.

- Prípravu rozpočtu mesta 
Sereď na roky 2022–2024. Pred-
nosta úradu Ing. Krajčovič 
uviedol, že mesto pokračuje v 
príprave rozpočtu podľa schvá-
leného harmonogramu. Dňa 27. 
9. 2021 sa bude konať pracovné 
stretnutie s poslancami k prí-
prave rozpočtu na budúci rok. 
K 30. 6. 2022 bude splatený úver, 
ktorý si mesto zobralo na pre-
stavbu G pavilónu na nájomné 
byty. Mesto má dobrú finančnú 
kondíciu a v prípade potreby 
bude možnosť vziať si úver. 

- Súhlas s realizáciou pro-
jektu „Zníženie energetickej 
náročnosti bytového domu 
Čepeňská ul. 4305“ – nájomné 
byty za účelom zateplenia by-
tového domu a jeho celkovej 
rekonštrukcie. Poslanci sú-
hlasili s predložením žiadosti 
o úver zo Štátneho fondu roz-
voja bývania na financovanie 
projektu vo výške 287 200 €, so 
spôsobom financovania obsta-
rávacej ceny na projekt vo výš-
ke 378 438 € a zriadením zálož-
ného práva v prospech ŠFRB k 
nehnuteľnostiam – bytovému 
domu a pozemku pod bytovým 
domom. 

- Vzatie si úveru maximálne 
vo výške 200 000 € spoločnos-
ťou Správa majetku Sereď s.r.o. 
na výmenu okien v Mestskom 
kultúrnom stredisku NOVA 
a v prípade požiadavky ban-
ky poskytujúcej úver aj ruče-
nie nehnuteľným majetkom 
spoločnosti. V zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta môže primá-

tor mesta ako Valné zhromaž-
denie spoločnosti rozhodnúť o 
takejto finančnej transakcii až 
po prijatí uznesenia MsZ.

- Poskytnutie pôžičky spo-
ločnosťou Mestský bytový pod-
nik Sereď, s.r.o. vo výške 270 000 
€ spoločnosti Energetika Sereď 
na rekonštrukciu štvor-trub-
kových systémov na centrál-
nu prípravu teplej úžitkovej 
vody a ústredného kúrenia a 
výmenu 12 odovzdávacích sta-
níc tepla za tlakovo nezávislé v 
okruhu kotolne K3. Cieľom tej-
to investície je zabrániť ďalších 
stratám tepla vo vedení tepla v 
tomto úseku kotolne K3. Doba 
poskytnutia pôžičky je 7 rokov, 
teda 84 mesiacov, od 1.10.2021 
za ročnú úrokovú sadzbu mi-
nimálne 2,5% p.a., avšak ma-
ximálne do výšky úrokovej 
sadzby určenej Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví. 
Úroky budú splatné vždy k 31. 
12. každého roka, okrem úrokov 
za rok 2028, ktoré budú splatné 
k 30. 9. 2028 spolu s celou isti-
nou pôžičky. Pôžička je ručená 
zmenkou spoločnosti dlžníka 
– spoločnosťou GGE a.s. so síd-
lom Bajkalská 19B, Bratislava. 

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projektov, 
v ktorej projektový manažér 
Ing. Bíro informoval o aktu-
álnych projektoch a výzvach: 
„Umenie bez hraníc“ – v rámci 
monitorovania tohto projek-
tu mesto Sereď v spolupráci s 
partnerským mestom Tišňov 
zorganizovalo 17. 9. 2021 kul-
túrne a spoločenské podujatie, 
„Regenerácia vnútrobloku D. 
Štúra“ – prebiehajú prípravné 
práce na realizácii projektu, 
„Cyklotrasa“ – pokračuje sa 
v príprave projektovej doku-
mentácie, „Opatrovateľská 
služba“ – bol podaný nový pro-
jekt, „Rozšírenie MŠ D. Štúra“ 
– prebieha vyúčtovanie nená-
vratného finančného príspev-
ku, kapacita MŠ sa rozšíri o 44 
miest a deti by mali nastúpiť v 
novembri, „Zníženie energetic-
kej náročnosti MŠ D. Štúra A“ – 
prebieha príprava projektovej 
dokumentácie, „Regenerácia 
vnútrobloku D. Štúra II“ – bola 
podaná žiadosť, „Socha legio-
nára“ – prebiehajú realizačné 
práce. Dňa 26. 10. 2021 by sa 
malo konať slávnostné odha-
lenie sochy za účasti ministra 
obrany ČR, ministra vnútra SR 
a veľvyslanca ČR. 

- Koncepciu rozvoja mesta 
Sereď v oblasti tepelnej ener-
getiky. Na to, aby mesto mohlo 
žiadať finančné prostriedky 
a podnikať kroky za účelom 
zlepšenia centrálneho zásobo-
vania teplom, rekonštrukcie 
teplovodných rozvodov, mo-
dernizácie kotolní a nízkouhlí-
kovej stratégie je potrebné mať 
spracovanú Koncepciu rozvoja 
v oblasti tepelnej energetiky. 
Koncepcia je spracovaná na 5 
rokov a je zverejnená na we-
bovom sídle mesta Sereď na 
pripomienkovanie. Podnet na 
doplnenie či zmenu koncepcie 
je možné podať prostredníc-
tvom mailu alebo osobne na 
Mestskom úrade v Seredi do 4. 
10. 2021. 

- Súhlas s podaním projektu 
„IKT vzdelávanie od materskej 
školy“ v MŠ Komenského a vy-
tvorenie rezervy finančných 
prostriedkov vo výške 600 € 

na spolufinancovanie pro-
jektu a v prípade schválenia 
projektu poskytnutie týchto 
prostriedkov materskej škole. 
Cieľom projektu je získanie 
finančných prostriedkov z na-
dácie PONTIS na zariadenia s 
informačnými technológia-
mi, ktoré budú využívané na 
výchovno-vzdelávací proces v 
materskej škole. 

- Vyhlásenie obchodnej ve-
rejnej súťaže na nájom športo-
vej haly RELAX na Mlynárskej 
ul. z dôvodu ukončenia nájmu 
súčasnou nájomníčkou. Celé 
znenie súťažných podmienok 
je zverejnené na úradnej tabuli 
mesta. Návrhy na uzatvorenie 
nájmu je možné podávať do 20. 
10. 2021 do 12.00 h na Mestský 
úrad Sereď. 

- Vyhlásenie obchodnej ve-
rejnej súťaže na nájom doteraz 
neprenajatých 2 častí kaštieľa. 
Celé znenie súťažných pod-
mienok je zverejnené na úrad-
nej tabuli mesta. Návrhy na 
uzatvorenie nájmu je možné 
podávať do 1. 12. 2021 do 12.00 h 
na Mestský úrad Sereď. 

- Zámer nakladania s majet-
kom mesta – terasy a pozem-
ku v areáli zámockého parku, 
nachádzajúcich sa pri časti 
kaštieľa, ktorá je prenajatá žia-
dateľovi GODY GROUP s.r.o. Se-
reď – formou výpožičky. 

- Zámer prevodu pozemku 
na Vinárskej ul. formou záme-
ny pozemkov vo vlastníctve 
mesta a žiadateliek s finanč-
ným vyrovnaním rozdielu vo 
výmerách žiadateľkám M. Ži-
govej Javorovej a A. Hulkovej. 

- Vrátenie materiálu týka-
júceho sa žiadosti o prevod 
pozemku v k.ú. Stredný Čepeň 
– Kapustniská na dopracova-
nie a následné predloženie na 
rokovanie MsZ.

- Nadobudnutie budovy na 
Družstevnej ul. 2916 do majet-
ku mesta za cenu 159 tis. € od 
vlastníka budovy J. Vašáka po-
slanci neschválili. 

- Zámer prevodu pozemku 
pod budovou na Družstevnej 
ul. 2916 a pozemku pri budove 
žiadateľovi J. Vašákovi poslan-
ci neschválili. 

- Zámer prevodu pozemku 
nachádzajúceho sa v lokalite 
„Ramena Horný Čepeň“ žiada-
teľovi Slovenský rybársky zväz 
– MO Sereď, za účelom výkonu 
rybárskeho práva. 

- Prevod pozemku na Hor-
nočepeňskej ul. vo výmere 89 
m2 J. Holíkovi a manželke z 
dôvodu dlhodobého užívania 
pozemku ako súčasť záhrady 
pri rodinnom dome. 

- Prevod pozemku na Vážskej 
ul. vo výmere 166 m2 Š. Smole-
novi a manželke z dôvodu dl-
hodobého užívania pozemku 
pred rodinným domom a tvo-
riaceho súčasť záhrady za ro-
dinným domom.

- Zriadenie vecného bre-
mena spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu po časti 
parcely vo vlastníctve mesta v 
k.ú. Horný Čepeň žiadateľovi 
STAVODOPRAVA s.r.o. Sereď.

- Súhlas na technické zhod-
notenie časti prenajatých ne-
bytových priestorov v budove 
Mestskej polikliniky Sereď 

s.r.o. na rádiologickom praco-
visku, v bloku D na 1. poschodí. 

- Nadobudnutie nehnuteľ-
ného majetku – stavby verej-
ného vodovodu na Ul. Vonkajší 
rad v dĺžke 287,17 m do vlast-
níctva mesta Sereď. 

- Zmenu urbanistickej štú-
die Polyfunkčná zóna „Prúdy“ 
na základe žiadosti spoločnosti 
Haus Land s.r.o. Sereď z dôvodu 
vytvorenia nového urbanistic-
kého bloku. 

- Obstaranie zmien a dopln-
kov Územného plánu mesta 
Sereď na základe žiadosti spo-
ločnosti Hubert J.E. Sereď z dô-
vodu realizácie plánovaného 
rozšírenia výrobných kapacít 
spoločnosti, v súvislosti s pro-
jektom CHARMAT. Spoločnosť 
získala finančné prostriedky a 
má záujem o čo najskoršiu rea-
lizáciu investície. 

- Doplnenie členov Komisie 
pre rozvoj mesta a životné pro-
stredie o Mgr. Jána Jankulára a 
Ing. Lukáša Nešťáka.

- Delegovania 4 zástupcov 
mesta do Rady školy pri ZŠ J.A. 
Komenského: Bc. Ľubomíra 
Veselického, Róberta Starečka, 
Bc. Antona Dúbravca a Dušana 
Irsáka. 

Podrobnejšie informácie o 
priebehu rokovania, materiály 
na rokovanie, kompletnú in-
formatívnu o činnosti úradu, 
ako aj uznesenia a zápisnicu z 
rokovania, účasť poslancov na 
rokovaní a ich hlasovanie si 
môžete pozrieť na internetovej 
stránke mesta: https://www.
sered.sk/s284_zastupitelstva 

SILVIA ADAMČÍKOVÁ

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

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

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

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

Manipulačný pracovník - skladníkVodič kamiónu

TP213020292
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Prezidentka Zuzana Čaputová si uctila v Seredi pamiatku obetí holokaustu

Určenie spádových materských škôl na území mesta

Pri príležitosti Pamätného 
dňa obetí holokaustu a raso-
vého násilia navštívila Múze-
um holokaustu v Seredi pre-
zidentka Zuzana Čaputová. 
Slávnostného aktu kladenia 
vencov sa zúčastnilo aj 25 
preživších holokaust spoloč-
ne s predstaviteľmi Národnej 
rady SR, vlády SR, Trnavského 
samosprávneho kraja, mesta 
Sereď a ďalších hostí. Poduja-
tie sa v priestoroch bývalého 
pracovného a koncentračné-
ho tábora uskutočnilo k 80. 
výročiu prijatia Židovského 
kódexu vládou vojnovej Slo-
venskej republiky.

Múzeum holokaustu uvá-
dza, že priamym následkom 
uplatňovania vtedajších zá-
konov v praxi skončilo 57 752 
Židov zo slovenského štátu v 
koncentračných a vyhladzo-
vacích táboroch. Európa tak 
prišla nielen o predstaviteľov 
jednej menšiny, ale aj kultúru, 
ktorú so sebou niesla. Priamo 
z miesta, kde sa konala pietna 
spomienka, bolo v minulosti 
deportovaných približne 16 
000 ľudí, z ktorých bola väčši-
na zavraždená.

Zuzana Čaputová po náv-

števe múzea povedala: „V Mú-
zeu holokaustu v Seredi som 
sa stretla s preživšími. Nič 
nedokáže vymazať strašlivú 
skúsenosť tých, ktorí prežili. 
Aj dnes vidíme rastúci anti-
semitizmus. Po celom svete 
pribúdajú nenávisťou motivo-

vané útoky na Židov, židovské 
objekty a organizácie. Množia 
sa tiež prípady znevažovania 
obetí holokaustu prostred-
níctvom bagatelizácie toho, 
čo prežili, aj prirovnávaním 
nesúhlasu s pandemickými 
opatreniami k holokaustu. 

Tvárou tvár k preživším ho-
vorím, že tieto prirovnania sú 
nemiestne. Znevažujú pamiat-
ku miliónov ľudí zavražde-
ných v plynových komorách, 
či inými krutými spôsobmi. 
Dodnes nesú v sebe traumu z 
hrôz, z predčasnej straty svo-

jich blízkych, a často aj z toho, 
že ani dlhé roky po vojne otvo-
rene nehovorili o tom, čoho 
boli svedkami.“

Martin Korčok, vedúci Mú-
zea holokaustu v Seredi, pove-
dal, že protižidovská politika 
nevznikla zo dňa na deň a Ži-
dovský kódex predstavoval jej 
vrchol. Na jeho základe Židia 
na Slovensku nemohli vyko-
návať niektoré povolania, pri-
chádzali o svoje majetky, boli 
umiestňovaní do pracovných 
táborov a stredísk a napokon 
deportovaní za hranice slo-
venského územia, kde bola 
väčšina z nich fyzicky zlik-
vidovaná. Jedným z väzňov v 
pracovnom a koncentračnom 
tábore v Seredi bol aj Naftali 
Fürst, ktorý o dôležitosti pri-
pomínania si hrozných uda-
lostí z našich dejín povedal: 
„My, uhlíky, ktoré sme prežili 
veľký požiar, pri ktorom bolo 
vyhladených vyše šesť milió-
nov Židov, máme povinnosť 
rozprávať a povinnosť pripo-
mínať ďalším generáciám, čo 
sa stalo za holokaustu, ktorý 
sa odohral v Európe.“

Slovenská vláda prejavila 
ľútosť a ospravedlnila sa za 

tzv. Židovský kódex, ktorý na 
základe rasového pôvodu po-
zbavil ľudí židovského pôvodu 
ich občianskych a ľudských 
práv a slobôd. Stalo sa tak v 
predvečer 80. výročia prijatia 
nariadenia č. 198/1941 Sl. z. o 
právnom postavení Židov (Ži-
dovský kódex). Vo vyhlásení 
členovia vlády odsúdili kona-
nie vtedajšej štátnej moci a 
vyjadrili ľútosť nad zločinmi, 
ktorých sa dopustila. Premiér 
Eduard Heger v mene vlády 
preživších holokaust a členov 
slovenskej židovskej obce po-
prosil o odpustenie. 

Súčasťou pietnej spomien-
ky bolo aj otvorenie výstavy 
malieb umelca Felixa Nuss-
bauma. Nemecký maliar začal 
tvoriť ešte v roku 1924 v Berlí-
ne. Pre zhoršujúcu sa situáciu 
emigroval do Belgicka, v roku 
1944 ho však zatkli a transpor-
tovali do Auschwitz-Birkenau, 
odkiaľ sa už nikdy nevrátil. 
Program spestril aj koncert 
komorného orchestra Bruna 
Waltera, ktorého ideou je zblí-
žiť ľudí so záujmom o spoločné 
európske židovské dedičstvo.
 IVETA TÓTHOVÁ

fOTO: fb ZuZAnA ČApuTOVÁ

Dňom 10. 7. 2021 vstúpil do 
platnosti zákon č. 273/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č. 245/2008 o výchove a 
vzdelávaní. Mestám a obciam 
bola doplnená povinnosť ur-
čiť Všeobecne záväzným na-
riadením spádovú materskú 
školu, ktorej zriaďovateľom 
je mesto. Ide o materské školy 
určené deťom s trvalým po-
bytom v meste/obci, v ktorej 
plnia povinné predprimárne 
vzdelávanie. To je povinné pre 
všetky deti, ktoré dosiahli päť 
rokov veku do 31. augusta, kto-
rý predchádza začiatku škol-
ského roka, od ktorého bude 
dieťa plniť povinnú školskú 

dochádzku v základnej škole. 
Rodič je povinný takéto dieťa 
zapísať do materskej školy.

Aj po prerozdelení mater-
ských škôl môže rodič pre 
predprimárne vzdelávanie 
dieťaťa zvoliť aj inú škôlku 
než spádovú, ale v spádovej 
má garantované povinné 
prijatie, ak sa pre ňu roz-
hodne. Zdôrazňujeme, že o 
povinnom prijatí dieťaťa do 
škôlok stále píšeme o pred-
primárnom vzdelávaní, teda 
detí nad 5 rokov, nie mladšie. 
Ak dieťa, ktoré navštevuje 
materskú školu pred dovŕ-
šením veku, od ktorého je 
predprimárne vzdelávanie 

povinné (5 rokov), pokraču-
je v povinnom predprimár-
nom vzdelávaní v príslušnej 
materskej škole, kde chodilo 
doteraz, pokiaľ sa rodič ne-
rozhodne ho prehlásiť inde. 

Mesto Sereď je zriaďova-
teľom 2 materských škôl: 
Materskej školy na Komen-
ského ul. s kapacitou 216 detí 
a Materskej školy na ul. D. 
Štúra s kapacitou 228 detí. 
Podľa nového schváleného 
Všeobecno záväzného naria-
denia boli určené spádové 
materské školy nasledovne: 
1. Pre spádovú Materskú ško-
lu Komenského ul. 1137/37, 
926 01 Sereď je určené úze-

mie mesta Sereď definované 
týmito ulicami a inými ve-
rejnými priestranstvami:

8. mája, A. Hlinku, Čepe-
ňská, Dlhá, Dolnočepeňská, 
Dolnomajerská, Družstevná, 
Fraňa Kráľa, Hornočepeňská, 
Hornomajerská, Hrnčiar-
ska, Hviezdoslavova, Ivana 
Krasku, Jasná, Jelšová, Je-
senského, Jilemnického, 
Komenského, Konvalinková, 
Krásna, Krátka, Krížna, Kú-
peľné námestie, Kuzmány-
ho, Ľ. Podjavorinskej, Legio-
nárska, Lipová, Lúčna, Malá 
ulička, Matičná, Mierová, 
Murgašova, Námestie re-
publiky, Nová, Nezábudkova, 

Obežná, Orechová, Parková, 
Pekárska, Pionierska, Pivo-
varská, Pod hrádzou, Pod-
zámska, Poštová, Považský 
breh, Pribinova, Priečna, 
Rovná, Severná, Sládkovičo-
va, Slnečná, Slnečná II, SNP, 
Spádová, Starý Most, Stred-
nočepeňská, Stromová, Svä-
toplukova, Športová, Štefana 
Moyzesa, Šulekovská, Tehel-
ná, Topoľová, Tulipánová, 
Vážska, Veterná, Vojanská, 
Vysoká. 

2. Pre spádovú Materskú 
školu Ul. D. Štúra 2116/36, 926 
01 Sereď je určené územie 
mesta Sereď definované tý-
mito ulicami a inými verej-

nými priestranstvami:
Amazonská, Bratislav-

ská, Cukrovarská, D. Štúra, 
Dolnostredská, Fándlyho, 
Garbiarska, Jarná, Južná, Ka-
sárenská, Kostolná, Kukučí-
nova, Letná, M. R. Štefánika, 
Malý Háj, Mládežnícka, Mly-
nárska, Námestie slobody, 
Niklová, Novomestská, Nový 
Majer, Pažitná, Poľná, Prie-
myselná, Šintavská, Školská, 
Trnavská cesta, Vinárska, 
Vonkajší rad, Železničná. Táto 
materská škola je spádovou 
materskou školou aj pre deti s 
trvalým pobytom „mesto Se-
reď“. 

 IVETA TÓTHOVÁ

 
 

 
Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  
v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení 

neskorších predpisov 
 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) 
 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, 
 predmetom ktorej je nájom:  

 stavby -  polyfunkčného  centra voľného času na Mlynárskej ul. v Seredi,  súpisné číslo 
4340 – športová hala „Relax“,   

 pozemku, na ktorom stojí stavba - parcely registra „C“, parcelné číslo 3127/40 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 775 m2,  

 priľahlého pozemku - parcely registra „C“,  parcelné číslo 3127/41 - zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 497 m2,  

všetko zapísaného na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, k.ú. Sereď  
na dobu určitú, a to na dobu  5 rokov,  najskôr od 01.11.2021, najneskôr od 01.01.2022.  
 
Plné znenie vyhlásenia OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na: 
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 
 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa. 
Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením  č.202/2021  
dňa 16.9.2021. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  

v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a) ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov 
 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) 
na nájom nehnuteľného majetku,  

 
stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ,  ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1.  
Predmetom OVS je nájom neprenajatých dvoch častí kaštieľa   s uvedením zámeru  využitia 
predmetu nájmu, a to:  
časti 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu, 
časti 3 – rovná časť južného krídla. 
   Časť 1 kaštieľa  - severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý 
suterén aj pod časťou 2,  je v súčasnosti prenajatá na dobu od  1.1.2021 do 31.12.2070 a nie 
je predmetom tejto OVS.  
 
Plné znenie vyhlásenia  OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na: 
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 
 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa. 
Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením  č. 207/2021  
dňa 16.09.2021. 
   
 
 

Ing. Martin Tomčányi, v.r. 
                                                                                                        primátor 

 
 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  

v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a) ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov 
 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) 
na nájom nehnuteľného majetku,  

 
stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ,  ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1.  
Predmetom OVS je nájom neprenajatých dvoch častí kaštieľa   s uvedením zámeru  využitia 
predmetu nájmu, a to:  
časti 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu, 
časti 3 – rovná časť južného krídla. 
   Časť 1 kaštieľa  - severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý 
suterén aj pod časťou 2,  je v súčasnosti prenajatá na dobu od  1.1.2021 do 31.12.2070 a nie 
je predmetom tejto OVS.  
 
Plné znenie vyhlásenia  OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na: 
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 
 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa. 
Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením  č. 207/2021  
dňa 16.09.2021. 
   
 
 

Ing. Martin Tomčányi, v.r. 
                                                                                                        primátor 
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Slovenské národné povstanie
29. augusta uplynulo 77 rokov 
od vypuknutia Slovenského ná-
rodného povstania (SNP). Pre 
mnohých z nás je tento deň 
iba štátnym sviatkom na kon-
ci prázdnin, ktorý si pripomína 
stále menej priamych žijúcich 
účastníkov. Odporcovia opod-
statnenosti protifašistického 
odboja dnes tvrdia, že Slovensko 
prosperovalo, SNP bolo zbytočné, 
prinieslo Slovensku iba utrpenie 
a škody, vojna mohla Slovensko 
obísť. Zabúdajú, že Slovenský 
štát sa jej zúčastnil aktívnym 
pôsobením na strane fašistické-
ho Nemecka až do posledných 
dní. Nehovoria o tom, že na Slo-
vensku sa mnohí, najmä medzi 
dôstojníkmi Slovenskej armády, 
nezmierili s rozbitím Českoslo-
venskej republiky, nesúhlasili so 
systémom vlády Hlinkovej slo-
venskej ľudovej strany (HSĽS), 
represívnymi opatreniami pro-
ti Židom, Rómom a nasadením 
slovenských vojakov na východ-
nom fronte proti Sovietskemu 
zväzu a v Taliansku proti západ-
ným spojencom.

Naši dedovia a otcovia mohli v 
relatívnom pokoji čakať, kým ví-
ťazstvo vybojujú iní, ale rozhodli 
sa prispieť k porážke fašizmu so 
zbraňou v ruke, riskujúc nielen 
svoje životy, ale aj životy svojich 
blízkych. Slováci v ozbrojenom 
povstaní ukázali svoj antifašis-
tický postoj a aktívne prispeli k 
porážke nacistického Nemecka, 
čo malo veľký význam z hľadiska 
povojnového usporiadania. Vďa-
ka tomu Slovensko neskončilo 
na konci vojny medzi porazený-
mi ako spojenec fašistického Ne-
mecka, ale ako súčasť Českoslo-
venska sa zaradilo medzi víťazov 
vojny.

SNP vypuklo ako reakcia do-
máceho odbojového hnutia na 
vstup nemeckých okupačných 
vojsk na územie Slovenskej re-
publiky. Signálom na začiatok 
ozbrojeného odporu proti pri-
chádzajúcim nemeckým jed-
notkám bolo heslo „Začnite s 
vysťahovaním!“, vyhlásené 29. 
augusta 1944 krátko po 20.00 h. V 
Seredi vyhlásila 30. augusta 1944 
skupina miestnych antifašistov, 
ktorú tvorili Vlastislav Rambo-
usek, František Remenár, Voj-
tech Stoklas, klobučník Chme-
lár a technický úradník Bureš 
so žandárskym strážmajstrom 
Štefanom Kunštekom, v mene 
ilegálneho národného výboru v 
miestnom rozhlase mobilizač-
nú výzvu, na ktorú reagovalo 
asi 200 mužov. Veliteľ malej, pri-
bližne 60-člennej, vojenskej po-
sádky v Seredi nadporučík jaz-
dectva Ladislav Donoval však 
v mestskom rozhlase správu o 
vyhlásení mobilizácie poprel 
a trval na tom, že zbrane vydá, 
iba ak dostane písomný rozkaz. 
Na telefonické výzvy z trnav-
skej posádky, aby sa s posádkou 
pridal k povstaniu, odpovedal, 
že zostáva v Seredi a ak proti 
nemu pošlú nejakú jednotku, je 
pripravený začať paľbu. Svojim 
vojakom nedovolil opustiť po-
sádku, čo neskôr zdôvodňoval 
tým, že niektorí obyvatelia Se-
rede chceli vyrabovať vojenské 
sklady a on musel zabezpečiť 

ich ochranu. A tak činnosť po-
vstalcov v Seredi nepokračova-
la. Viacerí iniciátori povstania v 
Seredi, ako Karol Bucko, Teodor 
Ševeček, Štefan Štibrányi, Ján 
Sekereš, Vojtech Stoklas, odišli 
na druhý deň do Trnavy, aby sa 
pripojili k tamojšej vojenskej 
posádke. Trnava však už bola 
obsadená nemeckými vojska-
mi, a tak sa vydali do Banskej 
Bystrice na vlastnú päsť, alebo 
sa vrátili do Serede. Seredská 
posádka bola 31. augusta na zá-
klade žiadosti vedúceho notára 
posilnená 139-člennou rotou 
vojenských akademikov z Bra-
tislavy. 2. septembra ju však 
bez boja odzbrojili jednotky ne-
meckej bojovej skupiny „Schill“ 
a zmocnili sa materiálu v do-
plňovacom sklade jazdeckého 
priezvedného oddielu I. Hlavné 
sily skupiny „Schill“ potom po-
kračovali do Nitry a v Seredi zo-
stala iba čata „Hradischko“ pod 
velením Sturmführera Polleho. 
12. septembra prišlo do Serede 
33 príslušníkov SS z Einsatz-
gruppe H, ktorí boli ubytovaní 
v kaštieli a koncom septembra 
bol veliteľom tábora menova-
ný SS-hauptsturmführer Alojz 
Brunner. S jeho príchodom sa 
začal masový odsun väzňov do 
koncentračných táborov.

Čo sa týka nadporučíka Do-
novala, treba povedať, že nebol 
presvedčeným prívržencom 
ľudáckeho režimu. Ako veliteľ 
eskadróny jazdeckého priezved-
ného oddielu zaisťovacej divízie 
v Bielorusku počas nasadenia v 
ťažení proti Sovietskemu zvä-
zu sa dostal 2. augusta 1942 do 
sporu s nadporučíkom Klei-
nertom zo 102. pešieho pluku, 
keď chcel zabrániť vraždeniu 
civilných obyvateľov v obci 
Maloduš slovenskými vojakmi. 
Podal o tom hlásenie veliteľovi 
oddielu majorovi Jaroslavovi 
Kmicikievičovi, ale Kleinert bol 
potrestaný až po vojne, kedy 
bol v decembri 1947 odsúdený 
za vojnové zločiny a popravený. 
Ladislav Donoval svoje konanie 
na začiatku SNP zdôvodňoval 
po vojne tým, že nebol do prí-
prav povstania zasvätený. Podľa 
posledného rozkazu, ktorý do-
vtedy dostal od podplukovníka 
Jána Goliana, mal zostať v Sere-
di a trikrát denne hlásiť želez-
ničné transporty nemeckých a 
maďarských vojsk smerom do 
Galanty. Rozkaz zostať v Seredi 
mu 30. augusta 1944 telefonicky 
potvrdil aj nadriadený veliteľ 
major Marcinka a neskôr ten 
istý deň dokonca aj sám Ján 
Golian, ktorý mu nariadil zabez-
pečiť pokoj v meste, pripraviť sa 
na odchod a krytie očakávaného 
presunu bratislavskej posádky 
smerom na Banskú Bystricu. 
Ten sa však neuskutočnil, keďže 
bratislavská posádka bola 1. sep-
tembra večer odzbrojená. Ne-
skôr sa snažil svoje rozhodnutie 
odčiniť a zapojil do protifašis-
tického odboja. Prostredníc-
tvom príbuzných na Kysuciach 
nadviazal 10. septembra 1944 
kontakt so sovietskymi výsad-
kármi oddielu „Za vlasť“ pod 
velením Michaila Jakovleviča 
Savelieva. Dostal úlohu zostať v 

aktívnej vojenskej službe s cie-
ľom získavať informácie a zbra-
ne. Až do oslobodenia pracoval 
ako referent na slovenskom 
Ministerstve národnej obrany a 
v máji 1945 vstúpil do Českoslo-
venskej armády. Až do roku 1948 
slúžil v 7. pešom pluku v Nitre a 
v roku 1946 sa zúčastnil bojov 
proti Banderovcom. Po odchode 
z armády pracoval v riadiacich 
funkciách v drevospracujúcom 
priemysle.

Seredskí žandári sa na rozdiel 
od vojenskej posádky k povsta-
niu pripojili. Pod vedením ich 
veliteľa Juraja Országha a žan-
dárskeho veliteľa tábora Jozefa 
Juraja Matuščína odišlo zo Se-
rede na povstalecké územie asi 
30 žandárov. Hneď po vypuknutí 
povstania na rozkaz okresného 
žandárskeho veliteľstva v Trna-
ve otvorili žandári brány sered-
ského pracovného tábora a veli-
teľ tábora vydal bojaschopným 
Židom zbrane. Časť z nich, ktorá 
bola organizovaná v odbojových 
bunkách pod názvom Kolektív, 
odišla do povstania a pripojila 
sa k partizánskemu oddielu ka-
pitána Belova.

Na pamätnej tabuli na bu-
dove Mestského úradu v Seredi 
z roku 1964 a pomníku padlým 
hrdinom SNP v Šintave z roku 
1946 sú uvedené mená 27 bojov-
níkov proti fašizmu, ktorí počas 
SNP obetovali svoje životy. Pri-
pomeňme si znova ich príbehy.

Jozef Bojnanský po mobili-
začnej výzve narukoval do Trna-
vy. S trnavskou posádkou odišiel 
do SNP, zúčastnil sa bojov proti 
nemeckým vojskám v okolí 
Žarnovice a Prievidze a ako prí-
slušník II. práporu 1. českoslo-
venskej armády padol 17. 9. 1944 
v Banskej pri obci Veľká Čausa, 
kde bol pôvodne aj pochovaný, 
ale po vojne bol prevezený do 
Serede.

Matúš Bulej sa narodil 27. 8. 
1910 vo Vysokej nad Kysucou, 
ale vyrástol v Dolnej Strede. Do 
SNP sa zapojil 30. 8. 1944 a zahy-
nul 17. 4. 1945.

Štefan Doboš, narodený 14. 10. 
1922 v Šintave, povstania sa zú-
častnil ako partizán, padol 22. 2. 
1945 v boji v Čičmanoch.

Pavel Dodoň (na pomníku 
padlým hrdinom SNP v Šintave 
uvádza priezvisko Dudon), na-
rodený v roku 1922 v Šintave, bol 
členom partizánskeho zväzku 
Alexander Nevský pod velením 
V. A. Karasjova-Stepanova a za-
hynul 8. 12. 1944 (podľa iného 
zdroja 13. 10. 1944) pri Skýcove.

Štefan Dúbrava, narodený 19. 
7. 1926 v Seredi, bol príslušní-
kom partizánskej brigády Jána 
Nálepku pod velením kapitána 
Sečánskeho.

Mikuláš Dym, narodený v 
Seredi, bol členom partizánskej 
skupiny Dolina pod velením 
Jozefa Pristacha a popravený v 
Kremničke.

Ľudovít Halán, narodený 21. 2. 
1914, do povstania sa zapojil ako 
príslušník pešieho pluku I v Tr-
nave, bol väznený v koncentrač-
nom tábore Mauthausen, dožil 
sa oslobodenia a chcel sa dostať 
na Slovensko čo najkratšou ces-
tou cez Rakúsko, domov sa však 

nevrátil.
Jozef Holček, narodený 26. 6. 

1924 v Seredi, bojoval v partizán-
skom zväzku Kriváň ako člen 
partizánskej skupiny Sergej, po 
jednom z bojov zostal nezvest-
ný.

Ľudovít Holička, narodený 14. 
9. 1905 v Šintave, 12. 4. 1945 bol 
zastrelený príslušníkmi SS v 
Nimnici.

Štefan Javor, narodený 5. 7. 
1922 v Šintave, bol príslušníkom 
Československej partizánskej 
brigády Jána Nálepku pod ve-
lením kapitána Michala Sečan-
ského, padol 11. 2. 1945.

Vojtech Koza bojoval s Joze-
fom Bojnanským proti nemec-
kým vojskám pri Prievidzi ako 
príslušník pešieho pluku I v 
Trnave a padol 17. 9. 1944 na tom 
istom mieste v Banskej pri obci 
Veľká Čausa.

Jozef Pecár, narodený 27. 8. 
1923 v Strednom Čepeni, zahy-
nul 14. 9. 1944 pri obci Priekopa, 
kde nemecké jednotky v lokali-
te na Rúbani zavraždili 11 rane-
ných povstalcov. Je pochovaný 
na Partizánskom cintoríne v 
Priekope.

Jozef Poláš, narodený 5. 2. 
1909 v Strednom Čepeni, bol od 
21. 8. 1944 príslušníkom pešieho 
pluku 1 v Trnave, do povstania 
odišiel s trnavskou posádkou, 
padol v boji 26. 9. 1944.

Ján Ridzi narodený 26. 3. 1896 
v Dolnej Strede, bol príslušní-
kom partizánskej brigády Jána 
Nálepku pod velením kapitána 
Michala Sečanského, padol 9. 9. 
1944 pri Šimonovanoch neďale-
ko Partizánskeho.

Ján Rybanič, narodený 8. 11. 
1907 v Seredi, bojoval v partizán-
skej brigáde Jána Nálepku, zo-
stal nezvestný a pravdepodobne 
zahynul v koncentračnom tábo-
re Sachsenhausen.

Vojtech Stoklas s manželkou 
Štefániou ukrýval až do vypuk-
nutia povstania francúzskych 
vojnových zajatcov. Nadšení z 
toho, že vypuklo povstanie, vy-
šli medzi ľudí a začali spievať 
francúzsku hymnu Marseillai-
se, čím sa prezradili. Cez Sereď 
prešlo k partizánom v Kantor-
skej doline až 150 Francúzov. 
Oni odišli, ale Vojtecha Stoklasa 
spolu s manželkou po obsadení 
Serede okupačnými vojskami 
na základe udania zatkli a oni 
zahynuli v koncentračnom tá-
bore Sachsenhausen.

Michal Strapek (Strapko), na-
rodený 29. 8. 1919 v Seredi, padol 
29. 8. 1944, bojov proti nemeckej 
armáde sa zúčastnil ako prísluš-
ník pešieho pluku 1 v Trnave.

Jozef Szücz vo veku 25 rokov 
padol pri Orovnici neďaleko 
Hronského Beňadiku počas pre-
chodu Nitrianskej partizánskej 
brigády pod velením gardového 
plukovníka G. D. Avdejeva cez 
frontovú líniu k Červenej armá-
de, ktorý sa uskutočnil 13.-14. 2. 
1945.

Jozef Šemelák, narodený 4. 
6. 1921 v Dolnom Čepeni, ako 
príslušník 1. paradesantného 
práporu 2. paradesantnej brigá-
da 1. československého armád-
neho zboru v ZSSR sa zúčastnil 
Karpatsko-duklianskej operá-

cie, ktorá bola naplánovaná na 
pomoc SNP. Padol 13. 9. 1944 pri 
poľskej obci Pielnia. V marci 
1946 bol in memoriam vyzna-
menaný československým voj-
novým krížom z roku 1939 za 
boje o Duklu.

Teodor Ševeček sa narodil 
v Seredi 13. 1. 1913, pôsobil ako 
učiteľ v Šintave a počas pobytu 
francúzskych vojakov v Seredi 
im tlmočil. Zahynul v koncen-
tračnom tábore Sachsenhausen 
v jednej skupine so Stoklasovca-
mi. Jeho pamiatku donedávna 
pripomínal Memoriál Dr. Teo-
dora Ševečka v atletike.

František Šiška, narodený 11. 
8. 1914 v Seredi, zostal nezvestný.

Rudolf Šiška, narodený 25. 12. 
1916 v Seredi, vykonával vojen-
skú službu v Novom Meste nad 
Váhom a v povstaní bojoval ako 
príslušník 1. československej 
armády na Slovensku, zostal ne-
zvestný.

Jozef Štefunko zahynul 21. 10. 
1944 v Stratenej pri Dobšinej.

Štefan Štibrányi, narodený v 
Seredi 28. 4. 1914, zahynul počas 
pochodu smrti do koncentrač-
ného tábora.

Vojtech Vajdík narukoval v 
roku 1943 do Trnavy, po vyhlá-
sení SNP odišiel s trnavskou po-
sádkou na povstalecké územie, 
v boji utrpel poranenie brucha, 
ktorému 6. 10. 1944 podľahol. 
Po vojne ho jeho rodina v hro-
madnom hrobe spoznala podľa 
svetra, ktorý mu mama uplietla 
a jeho pozostatky preniesli do 
Serede.

Augustín Žák zo Šintavy sa 
narodil 17. 5. 1907 a zahynul 19. 
9. 1944. Pracoval ako železničiar, 
čo pripomína pamätná tabuľa s 
jeho menom na železničnej sta-
nici v Seredi.

Dalimír Žarnovický pochá-
dzal z Uhrovca, jeho meno uve-
dené medzi obeťami SNP na 
pamätnej tabuli pri vchode do 
tamojšieho evanjelického kos-
tola, vo veku 21 rokov podľahol 
mučeniu a v Seredi má spoločný 
hrob spolu s neznámym 15-roč-
ným partizánom. Obaja podľah-
li 17. 12. 1944 mučeniu.

Väčšina z tých, ktorí vojnu 
prežili a donedávna nám mohli 
odovzdávať posolstvo o boji pro-
ti fašizmu z vlastných spomie-
nok, nás už tiež opustila.

Karol Bucko sa zapojil do po-
vstania ako príslušník sloven-
skej armády, po zničení jeho 
jednotky sa pešo vrátil do Se-
rede, ale na základe udania ho 
zatkla Hlinkova garda a spolu s 
Vojtechom Stoklasom bol väz-
nený v koncentračnom tábore 
Sachsenhausen. Podarilo sa mu 
prežiť, ale vrátil sa s trvalo pod-
lomeným zdravím.

Florian Čambál sa narodil 16. 
júla 1913 v Abraháme, pred vy-
puknutím povstania bol pred-
sedom ilegálneho okresného 
vedenia KSS v Seredi. 20. júla 
1944 odišiel k partizánom a stal 
sa komisárom v partizánskej 
brigáde Alexander Nevský pod 
velením podplukovníka Karaso-
va-Stepanova. Po vojne zastával 
v rokoch 1948–1962 funkciu ve-
liteľa 11. bratislavskej brigády 
Pohraničnej stráže.

Anton Debnár sa narodil 25. 
10. 1924 v Župkove, pôsobil v 
partizánskej brigáde M. R. Štefá-
nika velením Petra Alexejeviča 
Velička a po 2. svetovej vojne sa 
usadil v Seredi, kde nás navždy 
opustil v roku 2010.

Jozef Holček narodený v Se-
redi 16. apríla 1915 sa zúčastnil 
SNP ako príslušník trnavskej 
posádky, v roku 1964 bol za svo-
ju účasť navrhnutý Miestnym 
národným výborom v Trnave na 
prepožičanie Pamätnej medaily 
k 20. výročiu SNP. 

Ladislav Holík sa narodil v 
roku 1922. Vypuknutie SNP ho 
zastihlo vo vojenskom väzení, 
kde si odpykával disciplinárny 
trest. Po vypuknutí povstania 
ho partizáni prepustili a pri-
dal k povstalcom. Prvýkrát sa 
do bojov zapojil v okolí Zlatých 
Moraviec, po potlačení SNP do 
hôr bol členom partizánskej 
brigády pod velením nadporu-
číka Ernesta Bielika. V roku 2015 
bol vyznamenaný pamätnou 
medailou ministra obrany SR k 
70. výročiu oslobodenia. Navždy 
nás opustil v roku 2016.

Jozef Hvizd narodený v roku 
1922 bol členom partizánskej 
brigády Klement Gottwald pod 
velením kapitána V. A. Kvitin-
ského. Rozlúčili sme sa s ním v 
novembri 2012.

MUDr. Viliam Kratochvíla 
pôsobil v Seredi ako lekár, po vy-
puknutí SNP bol lekárom odvo-
dovej komisie 1. československej 
armády na Slovensku v Banskej 
Bystrici. Po oslobodení ošet-
roval zranených sovietskych 
vojakov v občianskej nemocnici 
v Seredi, za čo mu verejne poďa-
koval gardový staršina Michail 
Teodosjevič Močalov (Pravda z 5. 
5. 1945) a starší seržant E. Anikin 
(Pravda, 27. 4. 1945).

František Kubač sa narodil 
v Seredi 3. 12. 1887. V roku 1919 
založil v Seredi organizáciu 
Československej sociálnodemo-
kratickej strany robotníckej a v 
roku 1921 vstúpil do komunis-
tickej strany. Bol vydavateľom 
časopisov Brázda, DAV, po pre-
chode do ilegality od roku 1939 
Boľševická zástava a od roku 
1941 redigoval Hlas dediny. Po 
vypuknutí SNP sa stal členom 
povstaleckej Slovenskej ná-
rodnej rady a jej povereníkom 
pre sociálnu starostlivosť. Bol 
príslušníkom partizánskeho 
oddielu Petrov, včleneného do 
partizánskej brigády Smrť fašiz-
mu. Po oslobodení pôsobil ako 
predseda Okresného národné-
ho výboru v Galante, neskôr bol 
ako inštruktor poverený organi-
zovaním národných výborov na 
juhozápadnom Slovensku a od 
roku 1950 do svojej smrti v roku 
1958 bol predsedom Slovenskej 
národnej rady.

Štefánia Lehká, narodená v 
roku 1924, sa ako mladé diev-
ča podieľala na zabezpečovaní 
partizánskych jednotiek v oko-
lí Martina, nosila im potraviny 
a lieky. Jej manžel zahynul v 
koncentračnom tábore. Rozlúčili 
sme sa s ňou v novembri 2012.

pokračovanie na ďalšej 
strane
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PROGRAM KINA NOVA OKTÓBER 2021
www.kinonova.sered.sk

VSTUP PRE VŠETKÝCH 
DIVÁKOV (OČKOVANIE ANI 
TEST NA COVID-19 NIE JE 
PODMIENKOU VSTUPU)

LABKOVÁ PATROLA VO 
FILME / Paw Patrol: The 
Movie / 
1.10.2021 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€

NIE JE ČAS ZOMRIEŤ / No 
Time to Die / 
1.-2.-3.10.2021 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 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€

FESTIVAL PANA RIFKINA / 
Rifkin’s Festival / 
1.-2.10.2021 piatok 19:00 
2D, sobota 21:30 2D 
Nová komédia od Woodyho 
Alena 
Hrajú: Wallace Shawn, Gina 
Gershon, Elena Anaya, Louis 
Garrel, Christoph Waltz, Steve 
Guttenberg, Michael Garvey. 
USA, 88 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

BABY ŠÉF: RODINNÝ 
PODNIK / The Boss Baby: 
Family Business / 
2.-3.10.2021 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Ted a Tim musia znovu spojiť 
sily proti novému zloduchovi. 
Animák. 
USA, 107 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

MINUTA VĚČNOSTI / Minuta 
věčnosti / 
3.-6.10.2021 nedeľa 18:30 
2D, streda 19:30 2D 
Príbeh otca a dcéry na 
dobrodružnej výprave na 
Island 
Hrajú: Jiří Langmajer, Martina 
Babišová, David Švehlík. 
CZE, 81 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: INÁ SVORKA / Külön 
Falka / 

5.10.2021 utorok 19:30 2D 
Bývalý väzeň čelí svojej 
minulosti a hľadá spôsob 
ako sa stať svojej dcére 
skutočným otcom 
Hrajú: Gusztáv Dietz, Zorka 
Horváth, Éva Bandor, Gábor 
Boráros. 
HUN, 111 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

NIE JE ČAS ZOMRIEŤ / No 
Time to Die / 
7.-8.-9.-10.10.2021 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:30 2D, 
sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 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, Rory Kinnear, Billy 
Magnussen, David Dencik, 
Lashana Lynch, Christoph 
Waltz, Dali Benssalah. 
USA, 163 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

BABY ŠÉF: RODINNÝ 
PODNIK / The Boss Baby: 
Family Business / 
8.10.2021 piatok 17:00 2D 
Ted a Tim musia znovu spojiť 
sily proti novému zloduchovi. 
Animák. 
USA, 107 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

VŠETCI SVÄTÍ MAFIE / THE 
MANY SAINTS OF NEWARK 
/ 
8.-12.10.2021 piatok 19:00 
2D, utorok 19:30 2D 
Ako začal príbeh Tonyho 
Soprana a jeho rodiny? 
Gansterka. 
Hrajú: Michael Gandolfini, 
Jon Bernthal, Billy 
Magnussen, Vera Farmiga, 
Corey Stoll, Alessandro 
Nivola, Ray Liotta. 
USA, 120 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

100 % VLK / 100% Wolf / 
9.-10.10.2021 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Každá svorka potrebuje 
vodcu. Animák. 
AUS, 96 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€ 

ZBOŽŇOVANÝ 
/ Zbožňovaný / 
9.-10.10.2021 sobota 21:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Na Jiřího Bartošku čakajú 
pekne horúce chvíľky a 
rozhodne nie bezstarostná 

pohoda, ktorú si plánoval.ako 
dôchodok. 
Hrajú: Jiří Bartoška, Zuzana 
Kronerová, Ivana Chýlková, 
Jiří Langmajer, Petra 
Hřebíčková, Martina Czyžová. 
CZE, 98 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ZNÁMI NEZNÁMI / Známi 
neznámi / 
13.10.2021 streda 19:30 2D 
Naozaj potrebujete vedieť 
všetko? Sladko horká 
komédia. 
Hrajú: Tomáš Maštalír Klára 
Issová Táňa Pauhofová Pe. 
SVK, 95 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

VENOM 2: CARNAGE 
PRICHÁDZA / Venom: Let 
There Be Carnage / 
14.-15.-16.-17.10.2021 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 21:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Toma Hardyho a Venoma 
čakajú nepríjemnosti, potom 
čo sa ďalším hostiteľom stáva 
sériový vrah. 
Hrajú: Tom Hardy, Michelle 
Williams, Woody Harrelson, 
Naomie Harris, Stephen 
Graham, Reid Scott, Sean 
Delaney, Laurence Spellman, 
Etienne Vick, Amber Sienna. 
USA, 99 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

100 % VLK / 100% Wolf / 
15.10.2021 sobota 16:30 
2D 
Každá svorka potrebuje 
vodcu. Animák. 
AUS, 96 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

POSLEDNÝ SÚBOJ / Last 
Duel, The / 
15.-16.10.2021 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D 
Skutočný príbeh zrady a 
pomsty na pozadí temného 
a brutálneho stredovekého 
Francúzska 14. storočia. 
Hrajú: Adam Driver, Matt 
Damon, Ben Affleck, Jodie 
Comer, Harriet Walter, 
Nathaniel Parker. 
USA, 152 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK / The 
Croods 2 / 
16.-17.10.2021 sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Budúcnosť už nie je to, čo 
bývala. Animák. 
USA, 95 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

VLK A LEV / Wolf and the 
Lion, The / 
17.-19.10.2021 nedeľa 
20:30 2D, utorok 19:30 2D 
Nečakané priateľstvo. 
Neuveriteľné dobrodružstvo. 
Hrajú: MOLLY KUNZ, 
GRAHAM GREENE, CHARLIE 
CARRICK. 
FRA, 99 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

BE2CAN: TITAN / Titan / 
20.10.2021 streda 19:30 2D 
Po sérii nevysvetliteľných 
trestných činov sa otec 
stretne so svojím synom, 
ktorý bol 10 rokov nezvestný 
Hrajú: Vincent Lindon, Lais 
Salameh, Agathe Rousselle, 
Garance Marillier. 
FRA, 108 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

DUNA / Dune / 
21.-22.-23.-24.10.2021 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
Hviezdne obsadená filmová 
adaptácia kultového sci-fi 
románu Franka Herberta. 
Hrajú: Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Josh 
Brolin, Zendaya, Oscar Isaac, 
Javier Bardem, Dave Bautista, 
Charlotte Rampling, Stellan 
Skarsgård, Jason Momoa. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

RON MÁ CHYBU / Ron’s 
Gone Wrong / 
22.-23.-24.10.2021 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Školák Barney a jeho nový 
neustále sa kaziaci robot 
Ron prežívajú veselé 
dobrodružstvá v novej 
Disneyovke. 
USA, 105 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€ 

VENOM 2: CARNAGE 
PRICHÁDZA / Venom: Let 
There Be Carnage / 
22.10.2021 piatok 19:00 2D 
Toma Hardyho a Venoma 
čakajú nepríjemnosti, potom 
čo sa ďalším hostiteľom stáva 
sériový vrah. 
Hrajú: Tom Hardy, Michelle 
Williams, Woody Harrelson, 
Naomie Harris, Stephen 
Graham, Reid Scott. 
USA, 99 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH / 
Láska na špičkách / 
23.-24.10.2021 sobota 21:30 

2D, nedeľa 18:30 2D 
Romantická komédia o 
bývalej primabaleríne, ktorá 
musí zachrániť svoj krúžok 
pre malé baletky 
Hrajú: Vica Kerekes, Ondřej 
Veselý, Valentýna Bečková, 
Jiří Havelka, Leoš Noha, Jakub 
Kohák, Igor Chmela, Tomáš 
Jeřábek, Robert Mikluš. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: MOJA AFGANSKÁ 
RODINA / Moja afganská 
rodina / 
26.10.2021 utorok 19:30 2D 
Príbeh Herry, ktorá sa 
zamiluje do Afganca Nazira 
a rozhodne sa s ním odísť do 
jeho rodnej krajiny. 
SVK, 80 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

BE2CAN: ĽÚBIL SOM 
SVOJU ŽENU / A feleségem 
története / 
27.10.2021 streda 19:30 2D 
Kapitán lode sa staví, že 
si vezme prvú ženu, ktorá 
vstúpi do kaviarne. A vstúpi 
Francúzka Lizzy. Romantická 
dráma. 
Hrajú: Léa Seydoux, Gijs 
Naber, Louis Garrel. 
ITA, 169 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

RODINA ADDAMSOVCOV 
2 / Addams Family 2, The / 
28.-29.-30.-31.10.2021 
štvrtok 17:00 2D, piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Neradi vás opäť vidíme! 
Animované dobrodružstvo 
najstrašidelnejšej rodiny 
pokračuje. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

HALLOWEEN ZABÍJA / 
Halloween Kills / 
28.-30.-31.10.2021 štvrtok 
19:30 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Niektoré netvory je nemožné 
zabiť. Michael Myers, 
legendárny tichý zabijak s 
bielou maskou je späť. 
Hrajú: Jamie Lee Curtis, 
Anthony Michael Hall, Judy 
Greer, Kyle Richards, Andi 
Matichak, Dylan Arnold, Nick 
Castle, James Jude Courtney. 
USA, 90 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PAROŽIE / Antlers / 
29.-30.10.2021 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D 
Guillermo del Toro prináša 

nový horor o záhadnom 
študentovi a temnom 
tajomstve. 
Hrajú: Keri Russell, Jesse 
Plemons, Jeremy T. Thomas, 
Graham Greene. 
USA, 99 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY / 
Kurz manželské touhy / 
29.-31.10.2021 piatok 
19:00 2D, nedeľa 20:30 2D 
Kde končí objatia a začína 
škrtenie? Romantická 
komédia. 
Hrajú: Vojta Kotek, Jiří 
Bartoška, Lenka Vlasáková, 
Stanislav Majer, Šárka 
Vaculíková, Ondra Bauer, 
Josef Polášek, Vasil Fridrich, 
Lucia Šipošová. 
CZE, 90 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME

MARVEL: ETERNALS, 
KROTITEL DUCHOV: 
DEDIČSTVO, KAREL, 

POSLEDNÁ NOC V SOHO, 
HOUSE OF GUCCI, KRÁĽ 

RICHARD, ENCANTO: 
ČAROVNÝ SVET

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

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Ulica M. R. Štefánika 8
OTVÁRACIE HODINY:  MÁJ - SEPTEMBER UT–SO:  1000 - 1800 h.,  INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

STÁLE EXPOZÍCIE:
PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA
OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO 

ZBIERKY
 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI
VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO 
KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ   

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝSTAVY: 
IN FANTASY MOOD

MAGDA VRÁBELOVÁ 
Výstava fotografií autorky Magdy Vrábelovej,

Výstava v spolupráci s Fotoklubom Galanta
Výstava predĺžená do 15. 10. 2021

---------------
Legionár

Znovu postavenie sochy legionára v Seredi 
Dokumentačná výstava prác reštaurátora Františka Šmigrovského

 na novej soche legionára v Seredi
 a výstava exponátov a dokumentov o legionároch zo 

seredského regiónu
 v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave 

Výstava potrvá od 26. 10. 2021 - 31. 1. 2022
-------

PODUJATIA V MESTSKOM MÚZEU:

15. 10. 2021 o 17.00 hod. Prednáška o knihe
  ŽENY RODU ESTERHÁZYOVCOV, zväzok II.,

 s PhDr. ANNOU JÓNÁSOVOU 
Pripravujeme v novembri: - Výstavu z tvorby reštaurátora Mgr. 

Františka Šmigrovského 

Program na mesiac 
OKTÓBER 2021



•  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

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

Môj lekár mi odporučil používať prípravky SALON TEXTURES, 
ktoré by mali vyriešiť môj veľký problém s vypadávaním a rastom 
nových vlasov. Pretože neviem, kde tieto veľmi účinné výrobky 
zohnať, obraciam sa na Vašu redakciu, aby ste mi poskytli bližšie 
informácie.      pán Pavol V.

ŠPECIÁLNE O VLASOCH

Výhradným dovozcom týchto 
veľmi kvalitných zahraničných 
výrobkov, ktoré sa vyrábajú na 
prírodnom základe, je firma 
KVATROFIN s.r.o., Skalica. Tieto 
prípravky stoja 23 € a 16 €, a odpo-
rúča sa používať ich súčasne. Ho-
vorí sa, že v mnohých prípadoch 
dochádza k novému rastu vlasov 

tam, kde sme sa už zmierili s ple-
šinou. Môžete si ich aj s presným 
návodom kúpiť, prípadne objednať 
na adrese: 

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

909 01 Skalica, 
034/664 74 35, 

www.vlasovakura.sk
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Mercedes-Benz má v Nitre unikátny showroom, 
jeho súčasťou sú najnovšie technológie 

Mercedes-Benz otvoril 
v Nitre na Bratislavskej ceste 
showroom, aký na Slovensku 
nemá obdobu.

„Vybudovanie takéhoto 
priestoru nebolo jednodu-
ché a len samotná projektová 
príprava sa dolaďovala so zá-
stupcami značky a  s  berlín-
skym architektonickým štú-
diom takmer rok,“ povedal 
Samuel Antoš, konateľ a  ria-
diteľ spoločnosti Motor-Car 
Nitra. 

Nitrania prichádzajú ako 
prví na Slovensku so služ-
bou bezkontaktného príjmu 
do servisu, prebratia vozidla 
zo servisu, a  takisto ponú-
kajú možnosť zapožičať si 
auto. Pripravuje sa možnosť 
aj mimo pracovných hodín 
a  dní klientovi poskytnúť 
služby a  mobilitu pomocou 
najnovších technológií bez 
potreby osobnej interakcie.

KLIENTOM PONÚKAJÚ 
NOVÝ ZÁŽITOK

V rámci slovenských 
showroomov značky Mer-
cedes-Benz ide o  najmo-
dernejšie architektonické 
stvárnenie. Je v  dokonalej 
symbióze s  najnovšími digi-
tálnymi technológiami a no-
vým procesom predaja.

Klientom ponúkajú úpl-
ne nový zážitok. Najväčšou 
zmenou oproti minulosti je 
spôsob komunikácie. „Za-
mestnanec Mercedes-Benz 
vystupuje v  úlohe osobného 
hostiteľa, tzv. star asistenta, 
a  na základe individuálnych 
potrieb zákazníka organizuje 
odbornú asistenciu napríklad 
produktového špecialistu 
alebo predajcu,“ vysvetľuje 
Andrea Dóczyová,vedúca 
predaja v Motor - Car Nitra.

Klienti profitujú aj zo 
spoločného poradenského 
priestoru pre oblasť predaja 
a oblasť zákazníckych slu-
žieb. Celý predajný proces – 

od výberu vozidla, cez jeho 
zážitkovú konfiguráciu až 
po samotnú kúpu – prebieha 
digitálne, bez akýchkoľvek 
papierov.

SHOWROOM SI PODMANÍ 
KLIENTA

Ojedinelý projekt sa po-
darilo úspešne zrealizovať aj 
napriek nepredvídateľným 
úskaliam - mesiac po zača-
tí stavebných prác vypukla 
pandémia koronavírusu. 

„Ide o niekoľkomiliónovú 
investíciu, ktorá sa začala 
realizovať kúpou pozemku 
v roku 2016. Stavebné úpra-
vy sa začali v  polovici roka 
2018,“ informoval Samuel 
Antoš. 

„Prvoradým cieľom novej 
koncepcie a  stratégie pre-
daja značky je filozofia, že 
showroom si podmaní klienta 
svojím fascinujúcim priesto-
rovým dizajnom, inovatívny-
mi poradenskými procesmi, 
či zavedenými technologic-
kými a digitálnymi postupmi 
v  oblasti poradenstva, pre-
daja a služieb,“ doplnila An-
drea Dóczyová. 

Showroom sa tak stáva 
akýmsi pomyselným pó-
diom, ktoré ponúka virtuálne 
a realistické zážitky.

EFEKTIVITA A KOMFORT
V  čom je teda nitriansky 

showroom výnimočný? Sa-
muel Antoš kladie dôraz 
okrem samotných proce-
sov aj na neobvyklý komfort 
pre klienta a zamestnancov. 
Priestory sú plne klimatizo-
vané a  atraktívne, sú v  nich 
najnovšie digitálne komuni-
kačné technológie. 

„Celý koncept je založený 
na modulárnom dizajne, kto-
rý umožňuje flexibilne a hlav-
ne variabilne reagovať na 
potreby klienta a zaintereso-
vaných strán. Servisná časť 
disponuje okrem priestorov 
pre mechanikov aj najmoder-
nejšou lakovňou, na Sloven-
sku jedinečnou kabínou Rap-
tor s infračerveným sušičom,  
ktorý skracuje dĺžku celého 
procesu o tretinu a až o 50% 
šetrí elektrickú energiu. Za 
kratší čas tak dokážu vybaviť 
takmer o polovicu viac vozi-
diel,“ prezradil vedúci servisu 
Jozef Špaňúr. 

V  tejto súvislosti vytvori-
li dve ďalšie nové pracov-
né pozície pre lakovníka 
a  klampiara. Dve miesta 
pribudli aj na pozície me-
chanikov, ďalšia vznikla pre 
činnosť nastavenia geomet-
rie vozidla a pneuservisu. „V 

rámci servisnej časti dispo-
nujeme samostatnou odde-
lenou časťou na prezúvanie 
a  uskladnenie pneumatík, 
jednou manuálnou a  jednou 
vysoko ekologickou a  mo-
dernou umývacou linkou, 
a predpripravenými priestor-
mi na vytvorenie plánované-
ho detailingového centra.“

MYSLELI AJ NA 
ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ

Prevádzka je ohľaduplná 
k  životnému prostrediu, spĺ-
ňa nielen legislatívne štan-
dardy, ale podporuje aj jednu 
z kľúčových hodnôt značky - 
trvalú udržateľnosť. 

„Máme jedny z  najnovších 
technológií a  zariadení pou-
žívaných v  priemysle, ktorý-
mi šetríme vodu a  elektrinu. 
Máme vlastnú čističku odpa-
dových vôd, ekologické ole-
jové hospodárstvo, plánuje-
me osadiť na streche budovy 
slnečné kolektory a využívať 
tak aj slnečnú energiu. Vďaka 
tomu sme nielen neporovna-
teľne efektívnejší a  rýchlej-
ší, ale hlavne to pocítia naši 
klienti – napríklad vo forme 
skrátenia čakacej doby ser-
visných prác na ich vozidle,“ 
konštatoval Samuel Antoš. 

V areáli je nainštalovaných 

aj tucet nabíjacích elektric-
kých boxov, ktoré sú zákaz-
níkom k  dispozícii 24 hodín 
denne. Spoločnosť sa tak 
pripravuje na elektrickú mo-
toristickú budúcnosť. 

ZDVOJNÁSOBILI PLOCHU
„Pri budovaní showroomu 

sa kládol veľký dôraz na to, 
aby bolo v  nových priesto-
roch spoločnosti Motor-Car 
Nitra všetko prispôsobené 
potrebám a maximálnej spo-
kojnosti klienta, ktorý je pre 
nás prioritou,“ dodal Antoš. 

Vyčíslil, že oproti pôvodnej 
ploche 250 m2 zdvojnásobili 
predajno-servisný priestor, 
teraz má rozlohu 473 m2: 
„Vďaka tomu sa nám podari-
lo vytvoriť dostatočne veľkú 
prezenčnú plochu pre jedno 
elektrické vozidlo, jedno úžit-
kové a až päť osobných vo-
zidiel. Vznikol aj úplne nový, 
špeciálny privátny priestor 
určený na digitálnu konfigu-
ráciu a  prezentáciu vozidla, 
ktorý obsahuje veľkú obra-
zovku, náladové osvetlenie 
a zaujme aj zvukovým systé-
mom, špeciálne nakonfiguro-
vaným pre zákazníkom zvo-
lený typ vozidla.“

 
PROZÁKAZNÍCKA 
ORIENTÁCIA

„Som nesmierne rád, že 
vďaka nášmu zastúpeniu sa 
aj Slovensko stalo súčasťou 
globálnej koncepcie unikát-
nej zmeny, v rámci ktorej 
prechádza naša značka z 
produktovej na prozákaz-
nícku orientáciu, a to po-
mocou efektívneho využitia 
najmodernejších digitálnych 
technológií, ale aj formy ma-
loobchodu a prístup k zákaz-
níkom.“

V Motor-Car Nitra ponúkajú 
v jednom priestore bez sta-
vebného predelenia súčasne 
dve značky - Mercedes-Benz 
a KIA, ktoré sa výborne do-
pĺňajú. 

Zákazník na prvom mieste

Klient, ktorý príde do servisu, bude buď online objednaný, alebo 
priamo „načítaný“ už pri príchode do areálu a následne bude digitálne 

nasmerovaný k priestorom servisu, kde zaparkuje svoje vozidlo 
a odovzdá kľúče buď star asistentovi, alebo servisnému prijímaciemu 

technikovi. 
V komfortnej oddychovej lobby časti si môže dať kávu, prejsť si 

s prijímacím servisným technikom detaily zákazky, pokým carchecker 
v priestore servisu urobí krátku, ale dôslednú prehliadku vozidla a jeho 
povinnej výbavy a digitálnou formou posunie servisnému technikovi 

možné návrhy.
Čas v oddychovej lobby zóne môže klient využiť aj na prácu (pomocou 

vyskorýchlostného internetového pripojenia) a popri tom na veľkej 
obrazovke  sledovať, ako sa servisní mechanici venujú jeho vozidlu. 
Oproti minulosti je možné zaplatiť realizované zákazky pomocou 

digitálneho automatického platobného kiosku, a to buď v hotovosti 
alebo platobnou kartou. 

Rovnako bezkontaktne to bude vyzerať aj pri návšteve predajného 
priestoru a kúpe vozidla. Klient po predchádzajúcej konfigurácii svojho 

vozidla na webovej stránke značky, či online komunikácii so zastúpením, 
bude po svojom príchode do showroomu manažovaný star asistentom. 

Samuel Antoš  
konateľ a riaditeľ spoločnosti 

Andrea Dóczyová
vedúca predaja 

Jozef Špaňúr
vedúci servisu




	SNA0_0928_001
	SNA0_0928_002
	SNA0_0928_003
	SNA0_0928_004
	SNA0_0928_005
	SNA0_0928_006
	SNA0_0928_007
	SNA0_0928_008
	SNA0_0928_009
	SNA0_0928_010
	SNA0_0928_011
	SNA0_0928_012
	SNA0_0928_013
	SNA0_0928_014
	SNA0_0928_015
	SNA0_0928_016

