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Lenka Kováčová už nejaký 
čas pracuje ako príslušníčka 
Mestskej polície v Seredi. Od-
malička rada športovala, no od 
roku 2015 sa súčasťou jej života 
stal hlavne svet fitnessu.

V uplynulých dňoch si Len-
ka na svoje konto pripísala 
ďalší úspech. Išlo o víťazstvo v 
pohárovej súťaži ICN Natural 
Cup 2021. Súťaž je určená pre 
športovcov, ktorí sa pripravujú 
len naturálnymi – prirodzený-
mi prostriedkami výživy, bez 
použitia akýchkoľvek zdraviu 
škodlivých látok. Preteky sa 
konali v Zemianskych Kostoľa-
noch, v sobotu 23. októbra 2021. 
Bola to nominačná súťaž na 
TBS v talianskej Perugii, kde 
sa bojovalo o Pro Card. Asoci-
ácia ICN Slovakia zastrešuje 
naturálnych športovcov, ktorá 
je členom naturálnej svetovej 
a európskej Muscle & models 
aliance ICN Worldwide.

Lenka pôvodne začínala v 
kategórii bikini, ale kvôli roz-
voju svalstva časom prešla do 
kategórií fitness model a sport 
model, kde našla svoje záze-
mie. „Snažím sa udržať svalo-
vú hranicu, vyššie by som už 
nechcela ísť, už teraz si mys-
lím, že je to akurát dosť. Moje 
súťažné kategórie na tejto sú-
ťaži boli sport model open a 
fitness model open,“ povedala.

Získané umiestnenia
Mladá športovkyňa v súťa-
ži ICN Natural Cup 2021 do-
siahla úspechy, ktoré si veľmi 
cení. Ako však sama priznala, 
príprava nebola jednoduchá: 

„Umiestnenia ma milo pre-
kvapili, keďže som nemala 
stopercentnú prípravu. Bol to 
prvý rok, kde som nevedela, 
ako si nastaviť stravu počas 
nočných zmien, regenerácia 
bola o dosť horšia, výkon ne-
bol, aký by mal byť. V súťažiach 
som mala ročnú prestávku, 
keďže sa nekonali kvôli pan-
démii. No ja sa snažím držať 
formu celoročne, aj keď je to 
o odopieraní, ale cítim sa lep-

šie a moje telo mi to raz vráti, 
dúfam. 

Príprava na ICN Natural 
Cup 2021 bola náročnejšia, ke-
ďže už nepracujem vo fachu 
trénerstva, kedy som mala čas 
na prípravu i regeneráciu. Sna-
žila som sa vydať zo seba ma-
ximum, no nešla som na 100 % 
a to ma trošku mrzelo. Ale dosť 
výhovoriek, všetko sa dá, keď 
človek chce. Je to pre mňa česť 
napísať, že som dvojnásobná 

vicemajsterka v kategóriách 
sport model a fitness model. V 
kategórii sport model nás súťa-
žilo 5 žien a v kategórii fitness 
model sme boli štyri.“

Ďalšia súťaž až na budúci rok
Seredská policajtka sa podľa 
všetkého na pódium postaví 
až na budúci rok. Tohtoročné 
súťaže sa totiž konajú mimo 
Slovenska a Lenka zásadne v 
zahraničí nesúťaží. S vtipom 
nám hovorí: „Moje slová pred 
súťažou si už vypočuli snáď 
všetci a to citujem: “Toto je po-
sledná súťaž!” :-) Ktorí ma už 
poznajú, vedia, že na tom nie 
je nič pravdy. Odohráva sa to 
pred každou súťažou, pretože 
psychika pracuje, máte deficit 
cukru, žiadnu energiu a vtedy 
z vás vyhŕkne, aj čo nemyslíte 
vážne. Práve preto je nutné nás 
brať s rezervou. :-) Teším sa už 
na budúci rok, dúfam len, že 
bude možnosť sa zúčastniť.“

Slová vďaky
Úspechy športovcov sú nielen 
o odriekaní a tréningoch, ale aj 
o podpore rodiny, priateľov či 
kolegov v práci. Výnimkou nie 
je ani Lenka, ktorá náš rozho-
vor končí vyjadrením vďaky:

„Touto cestou by som sa 
chcela poďakovať náčelníkovi 
MsP Sereď p. Fabovi a zástup-
covi p. Sokolovi za prístup a 
podporu v práci a v neposled-
nom rade mojim kolegom, že v 
posledných dňoch to so mnou 
zvládli. Veľké ĎAKUJEM patrí 
aj mojej rodine.“

IVETA TÓTHOVÁ 

Návšteva pápeža Františ-
ka bola pre Slovensko veľká 
udalosť a bude ešte dlho re-
zonovať v našej spoločnosti. 
Preto bolo cťou aj pre našich 
skautov zapojiť sa do nej na 
rôznej úrovni. Mladí skau-
ti vycestovali vlakom 13. 9. 
2021 na výpravu do Košíc na 
stretnutie pápeža Františ-
ka s mladými na štadióne 
Lokomotívy. S ubytovaním 
v Košiciach nám pomohol 
poskytnutím priestorov 
vo svojej klubovni 68. zbor 
Biele vrany, vďaka čomu si 
skautky mohli vychutnať 
atmosféru mesta Košice a 
program na štadióne Lo-
komotívy už od rána. Ako 
spomína naša skautka Mi-
riam: „Návšteva pápeža ma 
povzbudila v duchovnom 
rozvoji a vďaka Františ-
kovi som v mojom živote 
opäť našla impulz, ktorý mi 
vo viere a rozvoji už začal 
chýbať. Oslovilo ma, akým 

múdrym slovom ma doká-
zal ubezpečiť o viere v hod-
notu čistej lásky.“ Program 
vyvrcholil podvečer, keď na 
štadión zavítal pápež Fran-
tišek. Po povzbudivých sve-
dectvách mladých a slovách 
pápeža program pokračoval 
ešte ďalšími vystúpeniami 
slovenských gospelových 
kapiel až do noci. Niektorí 

dospelí skauti prijali výzvu 
pomôcť ako dobrovoľníci v 
Šaštíne, kde sa aktívne za-
pojili 3 naši skauti. Vycesto-
vali do Šaštína už o deň skôr 
a pomáhali organizátorom 
s prípravou a zabezpečova-
ním koordinácie pri tomto 
podujatí. Tisíce takýchto 
dobrovoľníkov obetovalo 
spánok, aby sa desaťtisíce 

účastníkov mohlo zúčastniť 
na návšteve svätého otca od 
Bratislavy až po Košice.

Ďalší naši skauti sa vybra-
li v skorých ranných hodi-
nách do Šaštína samostatne 
so svojimi rodičmi, pretože 
do posledných dní sa kvôli 
epidémii menili podmien-
ky účasti na podujatiach. 
Podobne ako aj iní, išiel do 
Šaštína s rodičmi aj Domi-
nik, ktorý svoje pocity vyjad-
ril takto: „Mňa veľmi dojala 
návšteva sv. otca u nás na 
Slovensku. Veľmi ma dojalo, 
čo hovoril, modlím sa, aby 
sme si jeho slová všetci zo-
brali k srdciam.“

Verím, že táto návšteva 
neupadne do zabudnutia, ale 
bude pre mnohých mladých 
impulzom do väčšej odvahy 
nachádzať nové cesty a spô-
soby, ako zlepšiť svoj vzťah 
k sebe, k svojim blížnym, ku 
Slovensku a k našej Zemi. 

JÁN JAVOR

Seredská policajtka Lenka 
Kováčová si pripísala ďalší 
úspech vo fitness súťaži

Seredskí skauti sprevádzali pápeža 
Františka v Košiciach a v Šaštíne 

Nocľaháreň bude 
opäť slúžiť ľuďom 
bez domova

Vandali poškodili 
nové lavičky 

Seredskí hasiči zasahovali 
pri požiari stavby, v dôsledku 
ktorého uhynulo 12 psov

Mesto Sereď plánuje aj v 
tomto roku otvoriť dve-
re nocľahárne pre ľudí bez 
domova. Klienti budú mať 
možnosť využívať jej služ-
by od 15. decembra 2021 do 
15. marca 2022 v priestoroch 
Domu kultúry v Seredi na 
Školskej ulici. Kapacita noc-
ľahárne je 10 klientov. Pod-
mienkou však je, aby mal 
klient trvalý pobyt v Seredi. 
Poplatok za prenocovanie 
je 80 centov. Nocľaháreň 
bude v prevádzke denne od 
19.00 h do 7.00 h nasledujú-
ceho dňa. Okrem nocľahu 
bude klientom poskytnutá 
aj možnosť vykonať osobnú 

hygienu a pripraviť si jed-
noduchú stravu. Mesto bude 
pre klientov nakupovať po-
lievky, kávu, čaj a hygienic-
ké potreby. Prevádzku noc-
ľahárne budú zabezpečovať 
3 zamestnanci mesta, ktorí 
sa budú v nočných službách 
striedať. 

Na prevádzku nocľahárne 
je v rozpočte mesta vyčle-
nená čiastka takmer 17-tisíc 
eur. Pre klientov však uvíta-
me teplé oblečenie, posteľnú 
bielizeň a uteráky. Ak máte 
záujem tieto veci darovať, 
prineste ich na Mestský 
úrad v Seredi. 

SILVIA ADAMČÍKOVÁ

Naši čitatelia už isto zachy-
tili informáciu, že seredskí 
skauti s OZ Vodný Hrad po-
stupne budujú na nábreží 
Váhu oddychovú zónu s ná-
učným chodníkom. Dobro-
voľníci sa na tomto mies-
te snažia vytvoriť verejný 
priestor na relax. Súčasťou 
bolo aj osadenie mega lavi-
čiek, ktoré majú slúžiť na 
oddych s pohľadom na rieku.

Lavičky ale dlho čisté a 
nepoškodené nezostali. Ne-
prešlo ani pár dní a vandali 
na drevených častiach za-
nechali svoj rukopis. Podob-
ne poškodená bola aj nová 
lavička z agátového dreva 
osadená pri Rakete.

Ide o poľutovaniahod-
ný čin, ktorý je, žiaľ, často 
opakujúcim javom v meste. 

Takýmto konaním vandali 
spôsobujú nielen „vizuál-
nu“, ale najmä materiál-
nu škodu, ktorej prípadné 
odstránenie si vyžaduje 
nemalé finančné náklady. 
Nehovoriac o strate času a 
sklamaní ľudí, ktorí v tomto 
prípade majú záujem vytvo-
riť príjemný a udržiavaný 
priestor v prírode pre nás 
všetkých. Táto pre niekoho 
„detská zábavka“ je podľa § 
245 Trestného zákona posu-
dzovaná ako poškodzovanie 
cudzej veci a páchateľ môže 
byť podľa rozsahu škody 
patrične potrestaný. Aké-
koľvek informácie o van-
dalskom čine hláste mest-
skej polícii na č. 159 alebo 
štátnej polícii na č. 158.

IVETA TÓTHOVÁ

Hasiči zo Serede a z Galanty 
boli dňa 12. novembra 2021 
po druhej hodine rannej 
privolaní k požiari jedno-
duchej stavby v obci Dolná 
Streda. V horiacom priesto-
re sa nachádzalo 34 psov, 
ktorí boli súčasťou regis-
trovaného chovu. Podľa KR 
HaZZ Trnava bola samostat-
ná stavba tvorená niekoľký-
mi miestnosťami, pričom v 
jednej z nich vznikol požiar. 
Na jeho lokalizáciu a likvi-
dáciu hasiči použili jeden 

vysokotlakový prúd a jeden 
prúd C. Strešná krytina, v 
miestnosti zasiahnutej po-
žiarom, bola prepadnutá na 
podlahe.

Počas celého zásahu prí-
slušníci zasahovali v auto-
nómnych dýchacích prí-
strojoch. Pri udalosti prišlo 
k usmrteniu 12 psov. Maji-
teľovi vznikla škoda v hod-
note 7 000 €. Príčina vzniku 
požiaru je v súčasnej dobe v 
štádiu vyšetrovania.

IVETA TÓTHOVÁ
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Pamätník oslobodenia, ktorý 
sa nachádza na Námestí slo-
body v Seredi, bol postavený 
z vďaky občanov mesta so-
vietskej armáde za oslobode-
nie v druhej svetovej vojne. 
Autormi pamätníka sú ing. 
arch. Krajíček a akad. sochár 
Draškovič. Ide o kompozíciu v 
tvare kosáka a kladiva s relié-
fom postupujúcej Sovietskej 
armády. Pamätník bol podľa 
dostupných informácií odha-
lený v r. 1973.

Keďže je táto pamiatka do-
minantou námestia, pri kto-
rom sa každoročne koná pietna 
spomienka obetiam 2. svetovej 
vojny, radnica sa rozhodla pa-
mätník zrenovovať. Vplyvom 
času, poveternostných pod-
mienok aj zásahom vandalov 
bol totiž značne poškodený a 
hlavne jeho spodná časť bola 
desaťročia v zlom stave.

Kompletnou obnovou prej-
de podstavec, na ktorom je 
umiestnená samotná kom-
pozícia. Niektoré časti boli to-
tiž vyštrbené a obklad bol na 
viacerých miestach opadaný. 
Realizačnou firmou je spoloč-
nosť Viliam Baloník - PIKVIP 
zo Serede, ktorá vyšla víťazne 
z verejného obstarávania so 
sumou 29 454,- eur. Práce si 
vyžiadajú napríklad odstráne-

nie starej obkladovej dlažby, 
očistenie muriva vysokotlako-
vou vodou, vybudovanie novej 
schodiskovej konštrukcie, zho-
tovenie izolácie, kladenie novej 
dlažby, vytmelenie a impreg-
náciu kamenných povrchov. 
Súčasťou bude aj čistenie, sce-
lenie a hydrofobizácia sochár-
skych častí pamätníka.

Renovácia „pódia“ je reali-
zovaná s finančnou podporou 

Úradu vlády Slovenskej repub-
liky, a to poskytnutím dotácie 
vo výške 16 000,- eur.

Tieto dotačné finančné pro-
striedky sú určené na opravu 
vojnových hrobov a sú posky-
tované z rozpočtovej rezervy 
predsedu vlády Slovenskej re-
publiky. Vojnovým hrobom sa 
rozumie miesto, kde sú ulože-
né ľudské ostatky vojnových 
obetí, ale aj náhrobok, pamät-

ník či iný pietny symbol alebo 
pamätné miesto, ktoré pripo-
mínajú vojnovú udalosť.

Základným cieľom poskyto-
vania týchto dotácií je nielen 
oprava vojnových hrobov, pa-
mätníkov alebo pamätných 
tabúľ, ale aj všeobecné zvýše-
nie národného povedomia o 
boji proti fašizmu a boji proti 
extrémizmu.

IVETA TÓTHOVÁ

V mestskom múzeu v Seredi 
sa 26. októbra začala výstava 
pod názvom Návrat pomníka 
legionárov. Výstava vznikla v 
spolupráci s OZ Vodný Hrad, 
Zväzu vojakov SR, Nadácie M. 
R. Štefánika a reštaurátora 
Františka Šmigrovského. Náv-
števníci v priestoroch nájdu 
autentické zábery z výroby 
repliky sochy z dielne rodiny 
Šmigrovských, históriu legi-
onárov v Seredi a ďalšie zaují-
mavé fakty. Ide o mimoriadnu 
výstavu, ktorá dokumentuje 
značnú časť histórie mesta. Z 
odhalenia pamätníka legioná-
ra, rozhovor so zhotoviteľom 
sochy F. Šmigrovským, ako aj 
životopisy mien legionárov 
vyrytých na podstavci pamät-
níka pod sochou sme v našich 
novinách pisali samostatné 
články a výstava je doplňujú-
cim materiálom k sérii uverej-
nených materiálov. Výstava je 
prístupná verejnosti do 27. 11. 
2021.

Vedúca múzea Mária Di-
ková vysvetľuje, že výstava je 
rozdelená na päť častí.

V prvej časti výstavy sú vy-
stavené fotografie z dokumen-
tácie prác reštaurátora Fran-
tiška Šmigrovského na tvorbe 
nového pamätníka legionárov 
v Seredi. Fotografie zobrazujú 
počiatočné práce reštaurátora, 
ako štúdium fotografií pomní-
ka legionárov v roku 1929 - so-
chy legionára, vyhotovenia jej 
kópie, pohľady do ateliéru, for-
movanie sochy a modelovanie 
z 800 kg hliny v skutočnej veľ-

kosti. V závere v tejto časti sú 
prezentované práce na inšta-
lácii a osadení pamätníka na 
Námestí republiky pred MsÚ.

V tejto časti výstavy je aj 
príspevok Ondreja Urbana, 
predsedu Zväzu vojakov – Klu-
bu v Seredi pod názvom Pa-
mätník legionárov s krátkymi 
životopismi mien legionárov, 
vyrytých na podstavci pamät-
níka pod sochou.

„V druhej časti výstavy je 
prezentovaná fotodokumen-
tácia slávnosti odhalenia 
pomníka legionárov v Seredi 
30. júna 1929 z albumu fotogra-
fií Jána Fischera, učiteľa a diri-
genta, zakladateľa zboru Zvon 
v Seredi. Fotografický archív 
zo slávnosti múzeu poskytlo 
Občianske združenie Vodný 
Hrad v Seredi. Fotografie po-
dávajú pohľad na zhromažde-
ných ľudí, československých 
vojakov, legionárov, vojenskú 
hudbu a slávenie svätej omše 

na námestí, ako i pohľad na 
rečníkov zhromaždenia,“ in-
formuje vedúca múzea Diková.

Tretia časť výstavy obsahuje 
exponáty o československom 
legionárovi Jozefovi Benovi zo 
Serede, ktorý slúžil v ruskej lé-
gii ako strelec v rýchlopalnom 
oddiele jazdeckého pluku Jána 
Jiskru z Brandýsa. Vystavené 
sú jeho pamätné listy a obrazy, 
vojenské fotografie, vyzname-
nania, medaily, predmety a ro-
dinné fotografie a dokumenty, 
ktoré boli pri likvidácii bytu 
darované pánom Dušanom 
Irsákom do zbierky múzea. 
Táto časť výstavy je doplnená 
textom s archívnymi zábermi 
dokumentov legionára z archí-
vov na Slovensku a v Čechách z 
výskumnej štúdie Márie Diko-
vej s názvom „Československý 
legionár Jozef Beno zo Serede“. 
O zásluhách legionára Vilia-
ma Paštiku svedčí vystavený 
pamätný list za obranu česko-

slovenského národa, udelený 
30. 11. 1920 T. G. Masarykom in 
memoriam. Legionár Viliam 
Paštika zomrel v bojoch na 
Sibíri 13. 4. 1919 a slúžil ako 
strelec v 1. záložnom pluku. 
Túto časť výstavy dopĺňa aj 
príspevok Ondreja Urbana pod 
názvom „Príbehy českosloven-
ských legionárov“, kde opisuje 
historické udalosti prvej sve-
tovej vojny, mobilizáciu voja-
kov, vznik légií.

V štvrtej časti sa nachádza 
databáza legionárov zo Serede, 
okresu Galanta a okolia z obcí 
Šintava, Dolná Streda a Šúrov-
ce, zostavená bola mestským 
múzeom podľa informácií z 
digitálneho archívu Vojenské-
ho historického archívu v Pra-
he. Do tejto časti bol priradený 
poster s historickými faktami 
o bojoch vojakov a legionárov 
o Trnavu a Sereď aj s mapka-
mi miest udalostí bojov legi-
onárov v blízkej lokalite aj so 
zoznamom legionárov, pochá-
dzajúcich z okresu Galanta. 
Uvedenú dokumentáciu zosta-
vili Ferdinand Vrábel a Pavel 
Šesták z Nadácie Milana Ras-
tislava Štefánika v Bratislave a 
poskytli ju na výstavu.

V poslednej piatej časti je 
fotodokumentácia z hľadania 
zakopanej sochy legionára v 
Seredi aktivistami z OZ Vod-
ný Hrad, Mestského múzea i 
ďalšími nadšencami a očitými 
svedkami, pamätajúcimi si 
udalosti zakopania v roku 1969 
z radov obyvateľov.

IVETA TÓTHOVÁ

Týždeň vedy a techniky 
na Gymnáziu V. Mihálika

V materskej škole na 
Ul. D. Štúra sú otvorené 
ďalšie dve triedy

Počas Týždňa vedy a techni-
ky na našom gymnáziu kaž-
doročne organizujeme sprie-
vodné podujatia. Ani tento 
rok sme tradíciu neporušili. 
Napriek nepriaznivej pande-
mickej situácii sa nám poda-
rilo zorganizovať prednášky 
s vysokou účasťou našich sú-
časných aj bývalých študen-
tov tak, že sme sa presunuli 
do online priestoru. Veľmi 
nás potešila účasť kolegov aj 
žiakov zo seredských základ-
ných škôl. 

Pozvanie prednášať prija-
li naši bývalí študenti, dnes 
doktorandi a vedeckí pra-
covníci.

Týždeň vedy a techniky 
sme otvorili prednáškou 
Mgr. Natálie Forgáčovej: 
„Cirkulujúca DNA - čo všet-
ko nám môže prezradiť?“. 
Natália nás sprevádzala sve-
tom rôznych typov cirkulu-
júcich DNA a poukazovala 
na spojitosť ich zvýšených 
hladín s rôznymi ochore-
niami. Držíme palce, aby sa 
jej tímu podarilo pripraviť 
neinvazívny test významne 
uľahčujúci diagnostiku ra-
koviny hrubého čreva, ktorý 
v súčasnosti vyvíjajú v la-
boratóriu Vedeckého parku 
Univerzity Komenského v 
Bratislave.

Prednáška Ing. Davi-
da Scherhaufera na tému: 
„Chémia antibiotík - Z je-
dovatých jazier k záchrane 
života“ bola na jednej strane 
veľmi zaujímavou sumari-
záciou doterajších poznat-
kov o mechanizme účinkov 
makrolidových antibiotík 
na molekulárnej úrovni, na 
druhej strane poukázala na 

možné prístupy a motiváciu 
k syntéze konkrétnych no-
vých derivátov. Čerešničkou 
na torte boli úplne „čerstvé“ 
snímky dokumentujúce 
fluorescenčné značenie no-
vosyntetizovaných molekúl 
zamerané na štúdium ich 
metabolizmu v baktériách. 
David ich vytvoril počas 
tohto týždňa v laboratóri-
ách Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie 
STU v Bratislave a Saneca 
Pharmaceuticals, a.s., v Hlo-
hovci.

Dúfame, že Davidovo nad-
šenie pre organickú syntézu 
zapálilo svetielko túžby po 
vedeckej kariére aspoň v jed-
nom účastníkovi prednášky.

Je úžasné z pozície učite-
ľa sledovať, kam sa posunuli 
jeho žiaci. Pocit, že vedecké 
prednášky dokážeme dlho-
dobo zabezpečovať z radov 
našich bývalých študentov, 
je neuveriteľne povzbudzu-
júci a motivujúci. Dokazuje, 
že aj naše malé gymnázium 
môže vychovať študentov, 
ktorí sa neskôr dokážu pre-
sadiť na poli nielen sloven-
skej, ba dokonca aj celosve-
tovej vedy.

Veríme, že sa nám vďaka 
týmto prednáškam podarilo 
popularizovať vedu, prezen-
tovať zaujímavé poznatky, 
vzbudiť záujem mladých 
ľudí o štúdium vedeckých 
a technických disciplín aj 
informovať verejnosť o naj-
novších poznatkoch vedy a 
techniky.

Ďakujeme všetkým účast-
níkom, že si našli čas pre 
vedu.

MARIANA STRAKOVÁ

Od 22. novembra 2021 sú 
otvorené ďalšie dve triedy 
materskej školy na Ul. D. 
Štúra. 

Pavilón bývalých jaslí 
je adaptovaný pre jednu 
triedu, pristavený bol nový 
pavilón pre druhú trie-
du. Zmodernizované boli 
priestory hospodárskeho 
pavilónu. Rozšírené bolo 
ihrisko v areáli materskej 
školy. Úpravy boli realizova-
né ako súčasť projektu Roz-
šírenie MŠ D. Štúra v Seredi. 

Celkové rozpočtované ná-
klady na práce a zariadenie 
predstavovali zatiaľ čiastku 
345 084 €. Mestu Sereď sa 
podarilo na tento projekt 

získať nenávratný finanč-
ný príspevok z Európskeho 
fondu regionálneho rozvo-
ja v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu. Jeho výška po 
verejnom obstarávaní na 
stavebné práce predstavuje 
čiastku 309 485 €. V súčas-
nosti prebieha ešte verej-
né obstarávanie na nákup 
nábytku a vybavenia ku-
chyne. To však nebránilo 
tomu, aby od pondelka 22.1. 
mohli deti využívať priesto-
ry na výchovno-vzdelávací  
proces. 

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY 

A ŠPORTU

Renovácia Pamätníka osloboditeľov 
na Námestí slobody

Výstava v mestskom múzeu venovaná 
histórii legionárov v Seredi 
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Prácu na soche legionára som vnímal 
s pokorou a zodpovednosťou, hovorí 
reštaurátor František Šmigrovský
Pamätník legionára, ktorý je 
umiestnený pred Mestským 
úradom v Seredi, bol sláv-
nostne odhalený 26. októbra 
2021. Replika pochádza z 
reštaurátorskej dielne rodi-
ny Šmigrovských. V nasledu-
júcom rozhovore priblížime 
čitateľom, ako socha vznikala 
a najzaujímavejšie fakty z jej 
výroby. Odpovedal nám zho-
toviteľ diela František Šmig-
rovský.

Ako dlho trvala výroba 
repliky Pamätníka 
legionára?
Výroba repliky trvala 11 me-
siacov od ukončenia výbero-
vého konania a podpísania 
zmluvy.

Z akého materiálu je 
pamätník zhotovený? Aké 
má rozmery a hmotnosť?
Všetky časti sú z minerálne-
ho kompozitu vo výraze pies-
kovca, podstavec je vysoký 3 
metre a socha 3,5 m, celková 
váha sochy je cca 2,7 tony, 
váha samotného podstavca 
je cca 7 ton.

Je pamätník opatrený 
špeciálnym náterom?
Povrch sochy je farebne pri-
patinovaný a fixovaný hydro-
fóbnym náterom.

Stretli ste sa počas výroby 
s nečakanými prekážkami, 
resp. nezvyčajnou 
situáciou? Prezraďte nám 
niečo zaujímavé z procesu 
výroby.
Neviem, či boli nečakané, ale 
kvalita dobových fotografií 
značne komplikovala práce, 
rušivo pôsobili drobné deš-
trukcie fotografií, ktoré kom-
plikovali proces modelova-
nia. Niektoré uhly legionára 
neboli vôbec zaznamenané a 
bolo nutné ich vydedukovať. 
Za pikošku možno považo-
vať, že som musel nadvih-
núť časť strechy v ateliéri, 
aby sa doň legionár vôbec 
vošiel. Rovnako počet úko-
nov, pri ktorých bola nutná 
asistencia žeriavu, značne 
prekročila obvyklú mieru. 
Ako zaujímavosť možno 
spomenúť, že súčasťou pod-
stavca je aj pôvodný text v 

jeho, dnes už nie spisovnej 
gramatickej úprave a erb, 
ktorý na origináli nebol, vy-
žiadal si ho spoluinvestor z 
Českej republiky, aktívne sa 
podieľajúci na schvaľovacom 
a pripomienkovacom proce-
se.

Pán Šmigrovský, opíšte 
našim čitateľom stručne 
postup prác.
Po ukončení výberového 
konania som začal detail-
ne študovať výstavbu sôch 
od autorov Jozefa Pospíšila 
a Vojtecha Ihriského, čo ob-
nášalo aj cestu do Prešova 
a Skalice. Vďaka zástupcovi 
pamiatkového úradu SR Mgr. 
Rastislavovi Petrovičovi a pá-
novi Dušanovi Irsákovi som 
mal množstvo dobových fo-
tografií, na základe ktorých 
som vytvoril model legionára 
v mierke 1:1. Následne som 
vytvoril železnú kostru, na 
ktorú sa naniesla hmota tva-
rov pomocou odľahčených 
materiálov. Najskôr som bu-
doval hrubé objemy tvarov a 
sledujúc najmä uhly. V prie-

behu modelovania som pra-
videlne študoval zobrazenie 
dobových vojenských odevov. 
Práca na legionárovi prebie-
hala aj z lešenia aj tzv. ležiac, 
aby som dosiahol uhol zobra-
zený na fotografiách. Socha je 
vymodelovaná zo šamotovej 
hliny, na ktorú bola nanesená 
vrstva lukoprénu, ktorá de-
tailne opisuje vymodelovaný 
tvar. Na zamedzenie defor-
mácií bola vytvorená sadrová 
kapsula. Následne som rea-
lizoval skúšky minerálneho 
kompozitu tak, aby svojím 
charakterom a farebnosťou 
čo najviac evokoval pieskovec. 
Po vyzretí materiálu a vybraní 
z formy som cizeloval jemné 
detaily, aby sa dosiahol poža-
dovaný výsledný výraz.

S akým pocitom teraz 
pozeráte na svoj výtvor, 
keďže viete že tu bude stáť 
dlhé desaťročia?
Celý čas som to vnímal s po-
korou a zodpovednosťou, 
nakoľko ide o výrazný prvok 
mesta, v ktorom žijem.

IVETA TÓTHOVÁ

Poslanci schválili udelenie 
CENY MESTA SEREĎ
Mesto Sereď každoročne vy-
jadruje svoje uznanie osob-
nostiam, ktorých mimoriad-
ny prínos prispel k rozvoju 
mesta a k šíreniu jeho dobré-
ho mena doma i v zahraničí 
prostredníctvom ocenení: 
CENA MESTA SEREĎ a ČEST-
NÝ OBČAN MESTA SEREĎ.

Podať návrh na ocenenie 
jednotlivých občanov alebo 
kolektívov môže ktokoľvek 
počas celého roka. Do 30. 9. 
2021 na udelenie ocenenia 
Čestný občan mesta Sereď ne-
bol doručený ani jeden návrh. 
Na udelenie ocenenia Cena 
mesta Sereď  bolo prihláse-
ných šesť návrhov, a to udeliť 
ocenenie:
1. Márii Dikovej (za prácu za-
meranú na históriu seredské-
ho regiónu)
2. Ing. Kamilovi Horáčekovi 
(za úspechy v leteckom mode-
lárstve)
3. Ing. Tiborovi Krajčovičovi 
(za nasadenie v období pan-
démie)
4. Ing. Márii Fačkovcovej (za 
dobrovoľnícku prácu v oblasti 
charity)
5. ORF COSMOS Camping Se-
reď (za činnosť a úspechy v 
oblasti športu)
6. Farskej charite Sereď (za 
charitatívnu činnosť)

Návrhy spĺňali všetky náleži-
tosti stanovené nariadením. 
Cena mesta je v zmysle § 5 
ods. 2 nariadenia udelená, ak 
za návrh hlasuje väčšina po-
slancov MsZ. Slávnostné oce-
ňovanie prebieha zvyčajne v 
januári nasledujúceho roka, v 
tomto prípade v roku 2022.

Poslanci na rokovaní Mest-

ského zastupiteľstva dňa 4. 11. 
2021 tajným hlasovaním roz-
hodli udeliť Cenu mesta Sereď 
nasledujúcim laureárom:

Mária Diková - vedúca 
Mestského múzea v Seredi. 
Jej práca je zameraná na his-
tóriu seredského regiónu. Ide 
predovšetkým o zbieranie a 
uchovávanie historických 
artefaktov. Jej zásluhou sa 
rozbehla práca s deťmi, pri-
pravuje vzdelávacie progra-
my, prednášky a vykonáva 
lektorskú činnosť. Organizuje 
workshopy, literárne večery, 
Noc múzeí a galérií, Víkend 
otvorených parkov a záhrad, 
výstavy regionálnych ma-
liarov, hudobné večery a ko-
morné koncerty. Významná 
je jej výskumná a publikačná 
činnosť. Navrhovateľkou oce-
nenia bola Ružena Scherhau-
ferová.

Tibor Krajčovič - prednos-
ta MsÚ v Seredi. Na ocenenie 
bol navrhnutý za osobné an-
gažovanie, vysoké pracovné 
a ľudské nasadenie v období 
pandémie. Osobne sa podie-
ľal na príprave a organizo-
vaní testovania, organizoval 
prácu testovacích tímov a 
zabezpečoval ich materiálne 
vybavenie. Nehľadel na svoju 
pracovnú vyťaženosť a vzdal 
sa na dlhšie časové obdobie, 
ktoré bolo potrebné v záujme 
ochrany života a zdravia ob-
čanov, svojho osobného času, 
aby sa osobne zúčastnil všet-
kých víkendových testovaní. 
Pri realizácii  protipandemic-
kých opatrení nehľadel na 
mieru vlastného ohrozenia. 
Zúčastňoval sa všetkých za-
sadnutí krízového štábu. Veľ-

kú ľudskosť prejavil aj v prí-
pade osoby v zložitej sociálnej 
situácii, ktorej bola z dôvodu 
pozitivity na Covid-19 naria-
dená karanténa. Denne tejto 
osobe zabezpečoval základné 
životné potreby. Navrhova-
teľom ocenenia bol Ladislav 
Fabo s rodinou.

Mária Fačkovcová - mana-
žérka. V rámci voľného času 
koordinuje prácu dobrovoľ-
níkov Farskej Charity Sereď. 
Pod jej vedením a hlavne 
osobným zaangažovaním sa 
pomohlo mnohým sociálne 
slabým rodinám zvládnuť ne-
ľahké situácie. Úspešne koor-
dinuje zbierky v našom mes-
te: potravinové, školských 
potrieb, drogérie, oblečenia. 
V čase pandémie, keď muse-
la byť z nariadenia vlády SR 
zatvorená výdajňa Farskej 
Charity na Novomestskej ul., 
bola v telefonickom kontakte 
s rodinami a občanmi v núdz-
nych podmienkach a násled-
ne zabezpečovala ich potreby 
osobne, rozvozom potrebných 
potravín a nutných vecí pria-
mo domov. V začiatku pandé-
mie pri akútnom nedostatku 
rúšok pod záštitou Farskej 
Charity ušila skupina 20 dob-
rovoľníčok vo veľmi krátkom 
čase vyše 3200 rúšok a tieto 
distribuovala v stovkách do 
zariadení Domovov dôchod-
cov v Seredi a okolí, detského 
domova, Nemocnice v TT a 
boli rozdávané v malých po-
travinách. Zabezpečuje komu-
nikáciu s príslušnými úradmi 
verejnej správy pre pomoc pri 
vybavovaní potrieb týchto ob-
čanov. Navrhovateľkou ocene-
nia bola Jana Javorová.

Farská charita Sereď - 
prioritou činnosti je pomoc 
sociálne slabším rodinám, 
opusteným matkám s deťmi, 
osamelým seniorom, ľuďom 
žijúcim na hranici chudoby, 
ľuďom bez domova, ľudom 
v rôznych formách núdze. 
Členovia charity navštevujú 
núdzne rodiny priamo v ich 
domácnostiach. Pomáhajú im 
najmä v sprostredkovaní soci-
álnych služieb, zabezpečenia 
materiálnych prostriedkov 
a finančného poradenstva. 
Mnohým rodinám svojím 
aktívnym prístupom a kon-
krétnou pomocou pomohla 
preklenúť veľmi náročné ži-
votné situácie. Farská charita 
sa podieľa aj na pomoci ľuďom 
bez domova - základnými po-
travinami, sociálnym šatní-
kom. Počas zimných období 
členovia charity vydávajú 
núdznym ľuďom teplé jedlo 
a stretávajú sa s nimi ·počas 
každoročne organizovanej 
predvianočnej večere. Dob-
rovoľníci FCH navštevujú aj 
osamelých seniorov, či už v 
ich domácnostiach alebo v 
domove sociálnych služieb, 
aby im robili spoločnosť, prí-
padne pomohli materiálnymi 
prostriedkami. Tradičnými sa 
stali aj predvianočné návšte-
vy týchto klientov a obdarová-
vanie ich malými vianočný-
mi pozornosťami a pozdrav-
mi. Aj počas pandémie, kedy 
mnohé občianske združenia 
museli prerušiť svoju činnosť, 
stáli blízko svojich núdznych. 
Navrhovateľkou ocenenia pre 
kolektív bola Marianna Krč-
máriková.

IVETA TÓTHOVÁ

Tanečná škola
Life is Perfect 2021
Tanečná škola Life is Perfect 
má v meste Sereď dlhodobú 
históriu. Každý rok otvára 
svoje brány všetkým deťom 
a aj dospelým, ktorí prejavia 
záujem o tanec. Tento rok 
2021 bol mimoriadne úspeš-
ný. Na zápis prišlo vyše 80 
detí, čo nám umožnilo otvo-
riť 5 tried, rôznych výkon-
nostných kategórií. Ako no-
vinku prinášame triedu Prí-
pravka 1, kde rodičia môžu 

byť v triede spolu so svojimi 
najmenšími deťúrencami. 
Ako zdôrazňujeme, je veľmi 
dôležité podchytiť správne 
návyky pohybu už od malé-
ho detstva. Naša nová trieda 
je ideálna možnosť, ako deti 
viesť k pohybu za pomoci 
tanca.

Projekt spolufinancujeme 
za pomoci dotácií 

mesta Sereď.
MARTIN MURÍN

V Seredi vzniklo veliteľstvo 
Ženijného pluku
Na základe rozhodnutia Ná-
čelníka generálneho štábu 
ozbrojených síl Slovenskej 
republiky vznikol v Seredi k 
1. novembru 2021 nový orga-
nizačný stupeň - veliteľstvo 
Ženijného pluku.

„Cieľom uvedenej orga-
nizačnej zmeny v štruktúre 
ozbrojených síl je zabez-
pečiť plnohodnotnú ženij-
nú podporu manévrovým 
jednotkám ozbrojených síl 
pri plnení zákonom stano-
vených úloh. Okrem toho sa 
uvedenou zmenou zvýšia aj 
kapacity OS SR pri riešení 
tzv. nevojenských ohrození, 
pri ktorých je nasadenie že-
nistov časté (napríklad pri 
povodniach a odstraňovaní 
ich následkov, požiaroch, ale 
aj pri pátraní po nezvestných 
osobách - ako napríklad ne-
dávna pomoc vojenských 
potápačov pri pátraní na 
Čiernej vode v Galantskom 
okrese)“, povedala pre Sered-
ské novinky Martina Kovaľ 
Kakaščíková z Ministerstva 
obrany SR.

Zmena sa bude týkať aj 
veliteľstva. Kým Ženijný 
prápor bol podriadený 1. me-
chanizovanej brigáde, ktorá 
bola podriadená Pozemným 
silám OS SR, Ženijný pluk 
bude podriadený priamo pod 
Pozemné sily OS SR a bude 
nadriadený:

- 901. Ženijnému práporu 
Sereď

- 902. Ženijnému práporu 
Michalovce

- 905. Centru špecializova-
nej bojovej podpory Nováky.

Nrtm. Dušan Rožník bližšie 
vysvetľuje, že poslaním Že-
nijného pluku bude aj naďa-
lej sa podieľať na zaručovaní 
obrany Slovenskej republiky, 

plnení záväzkov vyplýva-
júcich z medzinárodných 
zmlúv, ktorými je Slovenská 
republika viazaná, vykoná-
vať defenzívne, ofenzívne a 
umožňujúce aktivity k obra-
ne územia SR, podieľať sa na 
plnení úloh pri udržiavaní 
verejného poriadku, bezpeč-
nosti, zvrchovanosti a územ-
nej celistvosti. Pluk sa bude 
podieľať aj na nedotknuteľ-
nosti hraníc, poskytovaní po-
moci orgánom štátnej správy, 
samosprávy a obyvateľstvu 
pri ohrození života a majetku 
počas krízovej situácie a pri 
odstraňovaní následkov krí-
zovej situácie. Bude sa podie-
ľať i na plnení úloh krízového 
manažmentu mimo územia 
SR prostredníctvom plnenia 
záväzkov vyplývajúcich z 
medzinárodných zmlúv.

Pre príslušníkov Ženijné-
ho práporu nový organizač-
ný stupeň neprinesie žiadnu 
veľkú zmenu. Pre niektorých 
dôjde možno k zmene mies-
ta výkonu služby, pre iných 
zdokonaľovanie v iných spô-
sobilostiach, prípadne nové 
výzvy. Aj naďalej však bude 
ženijný pluk v maximálnej 
možnej miere podporovať 
miestnu samosprávu a po-
máhať pri riešení domáceho 
krízového manažmentu.

Aktuálny veliteľ Ženijné-
ho práporu pplk. Jozef Kasl 
bol 1. novembra povýšený 
do vojenskej hodnosti plu-
kovník a od tohto dátumu 
sa stáva veliteľom Ženijného 
pluku. Zmenu prijíma ako 
veľkú výzvu a zodpovednosť 
k plneniu stanovených úloh 
postupnej transformácie OS 
SR pre rozvoj nielen ženij-
ných spôsobilostí, ale celých  
OS SR. IVETA TÓTHOVÁ
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Domov dôchodcov a domov sociálnych 
služieb získal nový defibrilátor 

Zdravotná prednáška v Dennom 
centre pre seniorov v Seredi 

Cenu slobody Antona Srholca 
získal riaditeľ Múzea 
holokaustu Martin Korčok

Domov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb v Seredi v 
uplynulých dňoch obdržal da-
rom automatický defibrilátor 
(AED). Prístroj zamestnancom 
zariadenia darovala spoloč-
nosť PHARMACARE SLOVA-
KIA, s.r.o. Ide o plne automa-
tický externý defibrilátor Car-
diac Science AED G5. Tento typ 
má aj Mestská polícia v Seredi 
a zachránila s ním už niekoľ-
ko životov. Prístroj pomáha 
pri poskytovaní prvej pomoci 
tým, že pomocou elektrické-
ho výboja je schopný obnoviť 
správny srdcový rytmus.

Keďže je prístroj automatic-
ký, jeho používanie je jedno-
duché. Všetko je riadené po-
velmi. Stačí, ak sú pacientovi 
priložené na hrudník defibri-

lačné elektródy, prístroj sám 
analyzuje pacientov stav a v 
prípade potreby použije elek-
trický výboj. Zrozumiteľné a 
jednoduché pokyny vydávané 
prístrojom ho umožnia aj la-
ikovi použiť rýchlo a účinne. 
Vďaka AED v DD a DSS môže 
byť v prípade náhleho zlyha-
nia srdca klientov výrazne 

zvýšená šanca postihnutého 
na prežitie.

Martin Haas zo spoločnos-
ti PHARMACARE SLOVAKIA, 
s.r.o. uviedol, že len za rok 
2021 firma darovala na Slo-
vensku 4 defibrilátory, a to dva 
kusy dobrovoľným hasičským 
zborom a dva kusy domov do-
chodcov. konkrétne v Dubnici 
nad Váhom a v Seredi. „Kaž-
dý jeden defibrilátor zvyšuje 
šancu na prežitie osôb, kto-
rých postihne náhle srdcové 
zlyhanie. Každý zachránený 
je pre nás potvrdením toho, 
že robíme prácu, ktorá má 
význam. Mnohokrát sa stre-
távame s nezáujmom o AED 
a keď neskôr dôjde k úmrtiu 
človeka a potom nám zavola-
jú, že si AED chcú kúpiť – to 

nás mrzí,“ povedal Haas.
Napriek tomu, že defibri-

látor je automatický a sám 
hlasovými príkazmi vydáva 
inštrukcie, ako ho správne 
použiť, pracovníci DD a DSS v 
Seredi boli zaškolení, aby boli 
zorientovaní v tom, ako zaria-
denie použiť v prípade záchra-
ny ľudského života. Nacvičený 
postup zároveň minimalizuje 
aj stres pracovníkov, ktorý pri 
vyhrotených situáciách na-
stáva. Po celom svete každý 
deň náhle zomrie až 2000 ľudí. 
Pritom až v 80 % je príčinou 
porucha srdcového rytmu. 
Bolo dokázané, že skorá defib-
rilácia počas kardiopulmonál-
nej resuscitácie zvyšuje šance 
pacienta na prežitie.

IVETA TÓTHOVÁ

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Galante uspo-
riadal pre členov Denného cen-
tra pre seniorov v Seredi zdra-
votno-preventívnu prednášku 
zameranú na správne hodnoty 
krvného tlaku, cukru a choles-
terolu. 

Starnutie je prirodzená sú-
časť života. Aj keď niektoré 
anatomické a fyziologické pro-
cesy ovplyvniť nevieme, o svoje 
zdravie by sme sa starať mali. 
Najmä ľudia vo vyššom veku by 
mali dbať napríklad na správnu 
výživu, primeraný pitný režim, 

pobyt na čerstvom vzduchu či 
pravidelné prechádzky. Pracov-
níčky RÚVZ z Galanty vysvetlili 
seniorom, čo je predpokladom 
dlhého a zdravého života, aké 
sú správne hodnoty krvného 
tlaku, cukru či cholesterolu a 
ako postupovať, ak sú niektoré 
hodnoty nie práve najideál-
nejšie. V rámci prednášky záu-
jemcom odmerali spomínané 
hodnoty, a tak sa seniori bez 
dlhého čakania u lekára dozve-
deli bližšie informácie o svojom 
zdravotnom stave.

IVETA TÓTHOVÁ

V deň výročia udalostí No-
vembra ‚89 odovzdal predseda 
Trnavského samosprávneho 
kraja Jozef Viskupič Cenu Slo-
body Antona Srholca štyrom 
významným osobnostiam za 
prínos v boji za slobodu a de-
mokraciu. Prestížne ocenenie 
bolo tento rok udelené po tre-
tíkrát a získali ho:

 - spisovateľ a redaktor Rá-
dia Slobodná Európa Michal 
Lošonský

- vysokoškolský pedagóg a 
politológ László Öllös

- riaditeľ Múzea holo-
kaustu v Seredi Martin 
Korčok

- cenu in memoriam Hed-
viga Rozborová za statočnosť 
v období komunistickej tota-
lity.

Predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja Jozef Vis-
kupič okrem iného povedal, 
že týmto slávnostným aktom 
župa vyzdvihla a spopularizo-
vala mimoriadny prínos laure-
átov k ochrane ľudských práv, 
k upevneniu demokracie a 
právneho štátu, respektíve ich 
prejavy občianskej statočnosti. 
Po minulé roky ocenenie zís-
kali napríklad Milan Kňažko, 

spisovateľ Lajos Grendel, akti-
visti Michael Kocáb a Helena 
Woleková.

Jedným z tohtoročných 
laureátov je Martin Korčok
Narodil sa v roku 1979. Je vy-
študovaný etnológ, dlhodobo 
sa odborne sústreďuje na té-
mam holokaustu a uplatňo-
vaniu ľudských práv. Venuje 
sa výskumu, písaniu scenárov 
pre vzdelávacie filmy, pred-
náškovej činnosti a príprave 
metodických materiálov pre 
pedagógov. Trnavský samo-
správny kraj na svojej webovej 
stránke ďalej uvádza, že M. Kor-
čok v súčasnosti vedie Múze-

um holokaustu v Seredi, ktoré 
spadá pod Slovenské národné 
múzeum – Múzeum židovskej 
kultúry. Už roky spracováva 
unikátne výpovede preživších 
a natáča o nich krátke doku-
mentárne filmy (oral history), 
aby sa zachovali pre ďalšiu 
generáciu, keď už sami o nich 
nebudú môcť rozprávať. Je spo-
luautorom knihy Holokaust na 
Slovensku – Seredské svedec-
tvá.

Múzeum holokaustu v Seredi 
pod jeho vedením venuje špeci-
álnu pozornosť edukácii najmä 
mladej generácie. Organizuje 
množstvo aktivít pre širokú 
laickú ale aj odbornú verejnosť, 
napríklad aktívne sa venuje 
vzdelávaniu pedagógov základ-
ných a stredných škôl z celého 
Slovenska.

Popri mapovaní svedectiev 
o tragickom období holokaus-
tu na Slovensku, publikačnej 
činnosti a vzdelávacej činnosti, 
Martin Korčok je aj občiansky 
mimoriadne aktívny. Často sa 
vyjadruje k aktuálnym témam 
verejného diskurzu, ktoré sú-
visia s prejavmi extrémizmu, 
xenofóbie, netolerancie, a z 
pozície svojej odbornosti, ale 

aj občianskej angažovanosti 
analyzuje ich príčiny a navr-
huje riešenia. Hovorí o potrebe 
predchádzať šíreniu extrémiz-
mu predovšetkým cestou kva-
litného vzdelávania, sprístup-
ňovania faktov a zvyšovaním 
informovanosti.  (zdroj: TTSK)

K získanému oceneniu po-
vedal: „ Človeka vždy veľmi po-
teší, ak si jeho prácu všimnú a 
vážia. Ďakujem TTSK, županovi 
Jozefovi Viskupičovi a všetkým, 
ktorí za mnou stoja.“

Kto bol Anton Srholec
Slovenský rímskokatolícky 
kňaz, salezián, spisovateľ a fi-
lantrop bol rodákom zo Skalice. 
Štúdium absolvoval na gym-
náziu v Šaštíne. Za jeho po-
kus prekročenia rieky Morava 
strávil niekoľké o mesiacov vo 
vyšetrovacej väzbe v Leopol-
dove, neskôr nútene pracoval v 
uránových baniach. Po Nežnej 
revolúcii pomáhal ľuďom bez 
domova. Ako uviedol Trnavský 
samosprávny kraj na svojom 
webe. Anton Srholec sa svojím 
postojom k životu stal symbo-
lom viery v človeka a boja za a 
politické práva a slobody.

IVETA TÓTHOVÁ

Nové časy v konfrontácii
Od roku 1993 si 17. novem-
ber pripomíname ako deň 
boja za slobodu a demokra-
ciu. A aj keď si to uvedomu-
je málokto, dnešnú realitu 
v konfrontácii s minulos-
ťou dokonale dokumentu-
je budova bývalého hotela 
Hutník. Spomeňme si. Po 
svojom otvorení sa Hutník 
stal centrom spoločenské-
ho života Serede. Svoje zlaté 
časy v ňom prežila naprí-
klad skupina Ali Jazz Band. 

Na silvestrovské a Kata-
rínske zábavy spomínajú 
už iba pamätníci. Prevádz-
kovateľom hotela boli 
Reštaurácie a jedálne, š.p., 
Galanta. Obdobie po roku 
1989 môžem dnes pokojne 
označiť ako začiatok konca 
jeho existencie. Opakova-
ne ponúkaná myšlienka, 
že všetko, čo bolo, bolo zlé 
a neekonomické, spôsobila 
celospoločenské zatmenie 
mozgov. Hromadne sme 
sa stotožnili s predstavou, 
že záchranou bude priva-
tizácia. Lebo vraj najhorší 
vlastník je štát. V skutoč-
nosti však išlo o to, že vi-
dina zisku z predaja jedál 
a nápojov, plynúca dovtedy 
do štátnej kasy, bola do-
statočne silným motívom 
pre získanie zabehnutých 
a fungujúcich objektov 
do osobného vlastníctva. 
Hutník bol teda sprivati-
zovaný. Žiadna prevratná 
zmena ale nenastala. Ne-
jaký čas fungoval, a potom 
ho vlastník predal. Podľa 
ľudovej definície trhové-
ho hospodárstva: „Trhni, 
čo môžeš!“ bolo zariade-
nie kuchyne rozpredané 
a hotel sa z mapy uby-
tovacích zariadení stra-
til. „Úspešní“ privatizéri 
Hutníka ostanú pre ďalšie 
generácie milosrdne uta-
jení. Citujem z materiálu 
RIZIKO KORUPCIE V PRO-
CESE PRIVATIZÁCIE (Ana-
lýza vývoja privatizácie 
v Slovenskej republike s 
dôrazom na príčiny a sú-
vislosti rizika korupcie v 
tomto procese), ktorý na-
písal Ivan Mikloš v máji 
1995. str. č. 22.: „III.2.2.2.1. 
Priame predaje vo vláde J. 
Čarnogurského (apríl 1991 
- jún 1992) Počas tejto vlá-
dy boli všetky potenciálne 
privatizovateľné podniky 
rozdelené do dvoch skupín, 
do prvej vlny a druhej vlny. 
Pre podniky zaradené do 
prvej vlny bol schválený 
termín na predkladanie 
základných privatizačných 
projektov do konca októbra 
1991, termín na predkla-
danie konkurenčných pri-
vatizačných projektov do 
konca novembra 1991. Bola 
prijatá zásada, že ak nee-
xistuje reálny potenciálny 
záujemca o privatizáciu 
štandardnými metódami, 
je žiaduce pripraviť pro-
jekt na privatizáciu pro-
stredníctvom kupónov. V 
prvej vlne bolo zaradených 
asi 700 štátnych podnikov 
(presné číslo neexistuje, 
pretože dochádzalo k pre-
raďovaniu niektorých pod-
nikov medzi vlnami, najmä 
z prvej vlny do vlny druhej). 
Verifikovanie počtu pri-
vatizovaných podnikov je 

niekedy problematické, aj 
preto, že počet výstupných 
jednotiek mohol byť a aj 
často bol vyšší ako počet 
vstupných jednotiek. Je to 
dané jednoducho tým, že 
jeden bývalý štátny podnik 
mohol byť v procese priva-
tizácie rozdelený a privati-
zovaný po častiach. V obdo-
bí prvého polroka 1992 bolo 
vládou SR schválených 181 
privatizačných projektov 
na priamy predaj. Existo-
val mechanizmus, ktorý 
túto metódu privatizácie 
premenil na istý zjednodu-
šený systém verejnej súťa-
že. Princíp voľnosti vstupu 
do súťaže bol umožnený 
tým, že každý domáci i za-
hraničný subjekt mohol 
v určenom spoločnom a 
verejne známom termíne 
predložiť privatizačný pro-
jekt na priamy predaj (väč-
šinou pre seba, výnimočne 
aj pre inú právnickú, alebo 
fyzickú osobu).“

Preložím do zrozumiteľ-
nej ľudskej reči. Vtedajší 
vládni predstavitelia po-
žehnali svojimi rozhodnu-
tiami chaos, ktorý umožnil 
získať bývalý štátny ma-
jetok hyenám, a tie sa bez 
ohľadu na možnosti získa-
ného potenciálu, zamerali 
väčšinou na jeho vyžmý-
kanie, naplnenie si vlast-
ného vrecka, a ponechanie 
trosiek sprivatizovaných 
objektov osudu. Podobným 
príkladom je aj budova nie-
kdajšej výrobne sušeného 
mlieka MILEXU na Brati-
slavskej ceste. Torzá budov 
libanonského vlastníka 
budú pomníkom privati-
zácie až kým nespadnú. No 
a o kempingu je už škoda 
hovoriť. 

Vráťme sa ale do centra. 
Po zateplení fasády ná-

zov hotela HUTNÍK zmizol. 
Logicky, veď hotelom už 
dávno nebol. Na interne-
te je označený M. Holding 
ubytovňa a ako kontakt po-
núka iba večne obsadené 
telefónne číslo 031 789 04 
35. Niektorí Seredčania ako-
by s výčitkou (voči komu 
asi?) smutne konštatujú, 
že v Seredi nemáme hotel. 
Pýtam sa. A načo by nám aj 
bol? Päť minút cesty autom 
je v Dolnej Strede Mlyn a 
penzión Romantik. Jede-
násť kilometrov od Serede 
v Sládkovičove hotel Tevel, 
penzión Grand a ubyto-
vanie je aj na termálnom 
kúpalisku Vincov les. Zhru-
ba rovnako vzdialené sú v 
Galante hotel City a hotel 
Galanta a medzi Galantou 
a Váhovcami v Únovciach 
hotel Kaskády. 

Bývalý hotel Hutník je 
uzatvorená kapitola nášho 
mesta a skutočným hote-
lom už nikdy nebude. Jeho 
a strata ďalších spomenu-
tých objektov je daňou za 
nový politicko-ekonomic-
ký status. Plakať za nimi je 
zbytočné. Historická skúse-
nosť by nás ale mala držať 
v strehu. Aby sa opäť ne-
naplnil Murphyho výrok, 
že každá zmena znamená 
zhoršenie. Lebo v týchto 
prípadoch to zhoršenie 
bolo.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Nízkouhlíková stratégia mesta

Nástrahy vykurovacej sezóny

Spoločnosť Proma Energy, 
s.r.o., zo Žiliny v spolupráci 
s mestom Sereď vypracovala 
nízkouhlíkovú stratégiu, kto-
rá obsahuje opatrenia najmä 
na energetickú efektívnosť, 
využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie s ohľadom na 
ochranu životného prostredia, 
najmä v súvislosti s produk-
ciou emisií skleníkových ply-
nov a emisií znečisťujúcich 
látok do ovzdušia. Zároveň je 
stratégia potrebná aj pre čer-
panie dotácií v tejto oblasti.

Pri spracovaní tohoto do-
kumentu sa vychádzalo aj zo 
strategických dokumentov 
mesta Sereď, medzi ktoré patrí 
aj Koncepcia rozvoja cyklistic-
kej dopravy v meste Sereď, kto-
rú pripravilo naše o.z. Mám rád 
cyklistiku v spolupráci s Pet-
rom Sabom, členom komisie 
mesta Sereď pre rozvoj a život-
né prostredie.

Nízkouhlíková stratégia 
okrem množstva efektívnych 
opatrení obsahuje aj oblasť do-
pravy, ktorej sme sa povenovali 
detailnejšie.

Krátka citácia na úvod: „Z 
dôvodu väčšej mobility ľudí v 
poslednom období sledujeme 
aj zvyšujúci sa trend využíva-
nia rôznej formy dopravy, naj-
mä osobnej. Doprava ako taká 
má veľký dopad na životné 
prostredie, či už sú to negatív-
ne vplyvy ako zaberanie pôdy, 
alebo neskôr aj priamo pro-
dukcia emisií. Naopak, skvalit-
ňovaním dopravných služieb 
a technických parametrov 
cestných komunikácii sa môže 
dosiahnuť plynulejšia doprava 
a tým aj prispieť k následnému 
znižovaniu spomínaných ne-
gatívnych vplyvov.“

Ako je uvedené priamo v 
texte, doprava ako taká je jed-
nou z kľúčových oblastí, ktoré 
negatívne vplývajú na životné 
prostredie, či už je to samotné 
zaberanie pôdy parkoviskami, 
alebo produkcia emisií. Tro-

chu si dovolíme nesúhlasiť 
s faktom, že skvalitňovaním 
dopravných služieb a tech-
nických parametrov cestných 
komunikácii sa môže dosiah-
nuť plynulejšia doprava, čo je 
sčasti pravda, lebo plynulejšou 
dopravou dostaneme vozidlá 
skôr preč z mesta, ale nema-
lo by sa jednať o rozširovanie 
ciest, čím by sa vytvorili pod-
mienky, ktoré spôsobia nárast 
počtu vozidiel.

V oblasti elektromobility je 
spomenutá nabíjacia stanica 
2x22 kW pre elektromobily na 
Námestí slobody, ktorá umož-
ňuje nabíjanie dvoch automo-
bilov naraz. V budúcnosti by 
mala v meste pribudnúť ďalšia 
takáto nabíjacia stanica.

Dokument sa venuje aj cyk-
listickej doprave. Citujeme: 
„Cyklistická infraštruktúra na 
území mesta nie je ucelená, 
cyklotrasy sú vedené najmä po 
okrajoch mesta. V rámci mesta 
sú vybudované 2 úseky – Ná-
mestie slobody a premostenie 
rieky Váh. Cyklisti preto vyu-
žívajú na dopravu existujúce 
mestské komunikácie. Mesto 
plánuje budovať cyklistickú 
infraštruktúru v centre mes-
ta, ako aj v miestach bytovej 
výstavby a v prepojení do vý-
robných a priemyselných zón 
s cieľom vytvoriť podmienky 
pre podporenie cyklodopravy. 
V tejto súvislosti bol vypra-
covaný dokument Koncepcia 
rozvoja cyklistickej dopravy v 
meste Sereď.“

Ako je uvedené, vypracovaná 
a zastupiteľstvom schválená 
Koncepcia rozvoja cyklistickej 
dopravy v meste Sereď tvorí 
dôležitý podklad pri plánovaní 
budovania cyklistickej infraš-
truktúry a mala by byť priebež-
ne implementovaná nielen pri 
plánovaní novej výstavby, ale 
aj pri rekonštrukciách jednot-
livých ulíc. Dobrým príkladom 
je napríklad Mlynárska ulica 
pri trhovisku, kde má vzniknúť 

nová cyklotrasa.
Ďalej sa uvádza: „Pre kvalit-

nú cyklistickú infraštruktúru 
je potrebné zabezpečiť dosta-
točný priestor na parkovanie a 
počet stojanov, takisto je dôle-
žitá aj spolupráca s mestskou 
políciou, vytvorenie technickej 
komisie a v neposlednom rade 
aj osveta v oblasti udržateľnej 
mobility. Do budúcna, pre roz-
šírenie možností využívania 
tohto druhu dopravy, by bolo 
vhodné zrealizovať v meste 
tzv. zdieľanie bicyklov (bike-
-sharing), kedy by obyvatelia 
mesta mali možnosť požičať si 
a vrátiť bicykel na rôznych sta-
novištiach, rozmiestnených po 
meste.“

Považujeme za veľmi dô-
ležité primerane sa venovať 
udržateľnej mobilite, ako aj vy-
tvoriť technickú komisiu pre 
túto oblasť. Zavedenie služieb 
zdieľaných bicyklov či kolobe-
žiek je tiež aktuálnou témou, v 
tejto oblasti je však treba zvá-
žiť všetky faktory pre aj proti 
a nájsť najvhodnejšie riešenie. 
Každopádne ale tieto služby 
odporúčame implementovať aj 
v našom meste a sme presved-
čení, že bude len otázkou času, 
kedy sa dostanú aj k nám.

Dôležitým faktorom pre udr-
žateľnosť dopravy je aj verejná 
doprava, ktorú predstavuje au-
tobusová a železničná doprava. 
Práve tieto spôsoby dopravy 
dokážu vo väčších objemoch 
odľahčiť individuálnu automo-
bilovú dopravu (IAD). Pomôcť 
v tejto oblasti dopravy by mala 
aj zrekonštruovaná autobu-
sová stanica a pripravovaný 
projekt budovania odstavné-
ho parkoviska pri železničnej 
stanici vrátane parkoviska pre 
bicykle.

V oblasti dopravy hrá dôle-
žitú rolu okrem IAD aj tran-
zitná doprava. Ako je uvedené: 
„Najväčší podiel na motorovej 
doprave tvorí tranzitná dopra-
va cez mesto a územie mesta 

po hlavných ťahoch a účelová 
medzimestská doprava, túto 
dopravu vie mesto ovplyvniť 
len málo, najlepším riešením 
je jej presmerovanie mimo 
centra mesta, čo sa zatiaľ rela-
tívne úspešne darí.“ 

Presmerovaniu aktuálne po-
máha aj uzávera mostu ponad 
železničnú trať pre nákladné 
vozidlá. Negatívnym fakto-
rom cesty I. triedy vedúcej cez 
mesto je jej funkcia jediného 
prepoja v prípade uzávery na 
rýchlostnej ceste R1 (nehody, 
práce na ceste), čo spôsobuje 
vedenie všetkej tranzitnej do-
pravy cez mesto. Táto vo väč-
šine prípadov práve v piatok 
poobede spôsobuje upchatie 
nielen hlavnej komunikácie 
cez mesto, ale kompletne aj 
viacerých súbežných cestných 
ťahov cez obytné mestské úze-
mia. Takto preplnené ulice a 
dlhé kolóny majú negatívny 
vplyv nie len na životné pro-
stredie a zdravie obyvateľov 
mesta, ale aj na bezpečnosť a 
celkovú mobilitu v meste.

Za pozornosť stojí aj účelová 
vnútromestská doprava, kde sa 
uvádza: „Ďalšia časť motorovej 
dopravy sa realizuje v rámci 
mesta, dochádzanie z bydlis-
ka do práce, resp.za službami. 
Odhad intenzity vnútromest-
skej dopravy bol urobený na 
základe evidovaného počtu vo-
zidiel v okrese Galanta v roku 
2017. Tento údaj bol pomerovo 
vzhľadom k počtu obyvateľov 
premietnutý na mesto Sereď, 
čo zodpovedá 7192 vozidlám. 
Priemerná dĺžka prejdenej drá-
hy z obytných zón do centra a 
späť je 4 km. Ďalej pracujeme s 
predpokladom, že denne takto 
cestuje 33% z evidovaných vozi-
diel. Priemerne sa takýmto od-
hadom v rámci mesta odjazdí 9 
493 km, ročne je to 3 465 105 km, 
čo zodpovedá 514 tCO2 ročne.“

Tu je dôležité uviesť, že prie-
merná prejdená vzdialenosť v 
našom meste je pravdepodob-

ne ešte nižšia a častokrát ide 
o vzdialenosti, na ktoré nie je 
potrebné IAD využívať. Práve 
toto je jedna z oblastí, na ktorú 
by malo mať budovanie cyklis-
tickej infraštruktúry najväčší 
vplyv.

Mesto disponuje svojou flo-
tilou vozidiel, ktoré síce v cel-
kovom pomere tvorby emisií v 
meste nemajú takmer žiadny 
vplyv, ale z dlhodobého hľadis-
ka a z pohľadu udržateľnosti je 
potrebné venovať pozornosť aj 
jej. Uvádza sa: „Mesto Sereď a 
jeho zriaďovateľské organizá-
cie disponujú flotilou motoro-
vých vozidiel, ktoré slúžia na 
zabezpečenie dopravy pracov-
níkov mesta pri pracovných 
cestách, resp. na plnenie ich 
pracovných činností. Od roku 
2017 je viditeľný nárast v použi-
tí nákladnej motorovej dopra-
vy. Tento trend je dôsledkom 
snahy mesta o postupné vytvo-
renie vlastných technických 
služieb.“ 

Riešenie vlastných technic-
kých služieb je správnym kro-
kom, za zváženie do budúcnos-
ti stojí obstaranie automobilu 
na elektrický pohon, ktorý by 
spoľahlivo zabezpečoval po-
treby mesta na dochádzanie v 
blízkom okolí. Efektívnejším 
a finančne nenáročnejším rie-
šením je však využívanie al-
ternatívnych foriem dopravy, 
akou je napríklad cyklistická 
doprava. Za zmienku stojí fakt, 
že tento spôsob dopravy je za-
mestnancami mesta využí-
vaný aj aktuálne, a to či už pri 
dochádzaní do práce alebo pri 
výkone svojej funkcie (komisia 
rozvoja mesta a pod.).

Na záver sa stratégia venu-
je nemotorovej doprave, ktorá 
zahŕňa ostatné alternatívne 
spôsoby individuálnej dopravy 
a produkuje oproti motorovej 
doprave zanedbateľné množ-
stvo emisií. Píše sa: „Najčas-
tejšou formou nemotorovej 
dopravy v meste je pešia a 

cyklistická doprava, v súčas-
nosti stúpa aj počet kolobežiek. 
Podľa sčítaní vykonaných pri 
vypracovaní Koncepcie rozvo-
ja cyklistickej dopravy v meste 
Sereď (2019), bolo počas troch 
hodín v rannej špičke od 6.00 
do 9.00 h zaznamenaných cca 
360 cyklistov na dvoch hlav-
ných križovatkách v meste. 
Cieľom mesta je zlepšovať pod-
mienky pre obyvateľov či už z 
hľadiska infraštruktúry, alebo 
bezpečnosti pri nemotorovej 
doprave, a to výstavbou nových 
cyklotrás, vyznačením cyklis-
tických pruhov na vyťažených 
komunikáciách.“ 

Mesto Sereď v posledných 
rokoch rozbehlo a zrealizovalo 
viacero projektov v tejto oblas-
ti a pozitívne vnímame aj zvý-
šený záujem o rozvoj cyklistic-
kej dopravy. Je však dôležité 
venovať tejto oblasti primera-
nú pozornosť a kapacity.

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo na svojom zasadnutí 
dňa 4. 11. 2021 spolufinancova-
nie tejto stratégie, ktorá bude 
hradená z NFP v rámci výzvy 
„Výzva na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku 
zameraná na podporu nízko-
uhlíkových stratégií pre všet-
ky typy území“.

Do stratégie by mali byť na 
základe pripomienky poslan-
ca Dušana Irsáka v budúcnosti 
doplnené aj témy týkajúce sa 
parkovacej politiky a imple-
mentácie elektromobility v na-
šom meste. Ide nepochybne o 
oblasti, ktoré majú veľký vplyv 
na produkciu emisií znečisťu-
júcich látok do ovzdušia ako aj 
samotné životné prostredie.

K vypracovanej stratégii 
sme v našom o.z. Mám rád cyk-
listiku nemali žiadne závažné 
pripomienky, a tak budeme ak-
tívne sledovať jej detailnejšie 
rozpracovanie a aplikovanie v 
praxi.

OZ MÁM RÁD CYKLISTIKU

Tohtoročná vykurovacia se-
zóna je už v plnom prúde. 
Každoročne sa spája s prícho-
dom vykurovacej sezóny aj 
zhoršovanie kvality ovzdušia 
v mnohých lokalitách Sloven-
ska. Zimné obdobie je charak-
teristické nízkymi teplotami, 
bezvetrím alebo inverziami, 
a práve z toho dôvodu dochá-
dza aj k nárastu koncentrácií 
znečisťujúcich látok v ovzdu-
ší nad bezpečné limitné hod-
noty. Hoci sa kvalita ovzdušia 
naprieč Európou za posledné 
desaťročia zlepšila, problémy 
s kvalitou ovzdušia stále pre-
trvávajú. Na Slovensku zhor-
šenie kvality ovzdušia dosiah-
lo takú mieru, že na začiatku 
tohto roku Európska komisia 
rozhodla o tom, že Súdnemu 
dvoru EÚ postúpi prípad Slo-
venska v súvislosti so zlou 
kvalitou ovzdušia v dôsledku 
vysokej úrovne prachových 
častíc PM10. Najväčším zdro-
jom tejto znečisťujúcej látky 
na Slovensku je práve vyku-
rovanie domácností tuhým 
palivom. Takýto spôsob vyku-

rovania využíva približne 350 
000 slovenských domácností.

Kúrenie bez úplnej tvorby 
emisií nie je možné. Pri spa-
ľovaní dreva vždy vznikajú 
znečisťujúce látky ako pra-
chové častice PM10, PM 2,5, 
či benzo(a)pyrén. V prípade 
použitia uhlia pri spaľovaní 
produkujeme oxid siričitý a 
toxické ťažké kovy ako arzén, 
kadmium, nikel, olovo a ortuť. 
Vďaka správnemu zaobchá-
dzaniu s vykurovacím zaria-
dením a hlavne používaniu 
správneho paliva (suché dre-
vo), môžeme toto zaťaženie 
výrazne znížiť.

Kotly, krby a kachle patria 
k tzv. malým zdrojom zne-
čisťovania ovzdušia, ktorých 
prevádzkovatelia sú podľa zá-
kona o ovzduší povinní dodr-
žiavať ustanovené technické 
požiadavky a podmienky pre-
vádzkovania stacionárnych 
zdrojov. Obec, ako miestny 
orgán ochrany ovzdušia, vy-
dáva súhlas na umiestnenie a 
povolenie stavby týchto vyku-
rovacích zariadení pre účely 

stavebného povolenia a pre 
účely kolaudačného povole-
nia zasa súhlas na ich užíva-
nie. V praxi prevádzkovatelia 
vykurovacích zariadení o tie-
to súhlasy žiadajú, nakoľko 
sú nevyhnutné pre už spo-
mínané rozhodnutia. Tu však 
povinnosti prevádzkovateľov 
nekončia.

Domácnostiam vyplýva-
jú povinnosti pri inštalácii a 
uvedení vykurovacích zaria-
dení do prevádzky, ako aj pri 
ich samotnom prevádzkova-
ní, spaľovaní palív, či kontrole 
a čistení technického stavu 
týchto zariadení a komínov. 
Dodržiavaním týchto požia-
daviek si jednak plníme zá-
konnú povinnosť, ale taktiež 
šetríme svoje peniaze, chráni-
me zdravie nás a nášho okolia, 
ako aj chránime svoj majetok 
a životné prostredie. Používa-
ním zastaraných kotlov, krbov 
či kachlí, nevhodných palív, 
ale aj nesprávnou technikou 
a starostlivosťou o spotrebiče 
nielenže znečisťujeme ovzdu-
šie, ale taktiež zvyšujeme rizi-

ko vzniku požiarov v domác-
nostiach.

Podľa štatistiky Minister-
stva vnútra SR (MV SR) patrí 
za obdobie posledných 10 ro-
kov vyhorenie sadzí medzi 
najčastejšie príčiny vzniku 
požiarov súvisiacich s vy-
kurovacími spotrebičmi a 
komínmi - 4 726 požiarov. K 
zvýšenej tvorbe sadzí a dech-
tu v komíne dochádza z dôvo-
dov spaľovania nevhodného 
paliva, obmedzenia prívodu 
vzduchu či veľkým prieme-
rom komína bez vyvložkova-
nia. Ďalšími príčinami vzniku 
požiarov v domácnostiach sú 
opotrebenie dymovodu, za-
murovaná hrada v komíne, 
špára v komíne, úlet iskier z 
komína, technická porucha 
vykurovacieho spotrebiča, 
či nedodržanie bezpečných 
vzdialeností horľavých mate-
riálov od konštrukcií vykuro-
vacích telies resp. komínov a 
dymovodov a používanie ne-
vhodného paliva v palivovom 
spotrebiči.

Mnohým nešťastiam by 

sa dalo jednoducho zabrániť. 
Napríklad pravidelnými kon-
trolami, údržbami a čistením 
vykurovacích zariadení a 
spalinovodov. Podľa vyhlášky 
MV SR č. 401/2007 Z. z. vyplýva 
povinnosť čistiť a kontrolovať 
komín počas prevádzky naj-
menej v týchto lehotách:

1x za 4 mesiace - komín s 
pripojenými spotrebičmi do 
50kW na tuhé alebo kvapalné 
palivá,

1x za 6 mesiacov - komín s 
pripojenými spotrebičmi do 
50 kW na plynné palivá bez 
vložky,

1x za 12 mesiacov - komín 
s pripojenými spotrebičmi 
do 50 kW na plynné palivá s 
vložkou.

 
Spotrebič sa musí čistiť v le-

hotách určených jeho výrob-
com v dokumentácii k spotre-
biču. Ak táto lehota nie je v do-
kumentácii určená alebo taká 
dokumentácia chýba, musí sa 
čistiť v lehotách uvedených 
vyššie. Na čistenie a kontrolu 
dymovodu, ktorým sa spaliny 

odvádzajú priamo do ovzdu-
šia, platia rovnaké povinnosti.

Naviac je potrebné mys-
lieť na to, že v prípade, ak je 
uzatvorené poistenie domác-
nosti/nehnuteľnosti proti po-
žiaru, môže dôjsť ku kráteniu 
alebo nevyplateniu pri nezdo-
kladovaní odbornej údržby a 
revízie malých zdrojov zne-
čisťovania ovzdušia, dymovo-
dov a komínov.

Ďalšie informácie o tom, 
ako správne vykurovať, vráta-
ne legislatívnych požiadaviek 
týkajúcich sa vykurovania v 
domácnostiach sa dozviete 
na: http://vykurovanie.envi-
roportal.sk. 

Článok bol pripravený v 
rámci aktivít projektu LIFE 
IP - Zlepšenie kvality ovzdu-
šia, ktorý podporila Európska 
únia v rámci programu LIFE. 
Projekt je spolufinancovaný 
z prostriedkov štátneho roz-
počtu SR prostredníctvom 
MŽP SR. Viac informácií sa 
dozviete na: www.populair.sk

MARTA BEJDÁKOVÁ, 
KATARÍNA MIČÁKOVÁ
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Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi
Novembrové rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Seredi 
zvolal primátor mesta na štvr-
tok 4. 11. 2021 so začiatkom o 
8.00 h. Rokovanie bolo otvore-
né za prítomnosti 16 poslancov. 
Ospravedlnení boli JUDr. Čer-
veňová a Mgr. Královič.

Do programu rokovania boli 
doplnené body 15 E: Schválenie 
podania projektovej žiadosti o 
dotáciu a spolufinancovanie 
projektu „Modernizácia vyba-
venia divadelnej sály Domu 
kultúry v Seredi“ a 15 F: Schvá-
lenie podania projektovej žia-
dosti o dotáciu a spolufinanco-
vanie projektu „Modernizácia 
vybavenia Mestskej knižnice v 
Seredi“.

Návrhová komisia pracovala 
v zložení Mgr. Pavlína Karma-
žínová, Ing. Norbert Kalinai 
a PaedDr. Slávka Kramárová. 
Mandátová komisia pracovala 
v zložení Mgr. Marta Németho-
vá, Pavol Kurbel a Ing. Mária 
Fačkovcová. Za overovateľov 
zápisnice boli určení Ľ. Veselic-
ký a A. Dúbravec.

Na novembrovom rokovaní 
poslanci rozhodli, schválili ale-
bo zobrali na vedomie:

- Informatívnu správu o čin-
nosti MsÚ a mesta Sereď od os-
tatného zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva.

- Správy o výchovno-vzdelá-
vacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach MŠ Ul. D. Štúra 
2116/36, MŠ Ul. Komenského 
1137/37, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ 
J. Fándlyho a ZUŠ J. F. Kvetoňa v 
Seredi za školský rok 2020/2021.

- Správu o kontrole plnenia 
uznesení.

- Správu z kontroly a správu z 
čiastkovej kontroly zákonnosti 
pri nakladaní s finančnými 
prostriedkami poskytnutými 
z rozpočtu mesta spoločnosti 
SMS s.r.o. Sereď súvisiacich s 
rekonštrukciou a prestavbou 
futbalového štadióna v Seredi a 
s ostatnými verejnými finanč-
nými prostriedkami, ktoré boli 
poskytnuté na tento projekt.

- VZN č. 08/2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o 
výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a 
šk. zariadeniach mesta. Žia-
dosť podala v súvislosti s pre-
chodom na dištančnú formu 
štúdia riaditeľka ZUŠ J. F. Kve-
toňa. Prijatím VZN sa znížia 
príspevky v prípade dištanč-
ného vzdelávania trvajúceho 
aspoň 10 kalendárnych dní zo 
7 eur na 5 eur pre žiakov v prí-
pravnom, základom štúdiu a 
pre dospelých pre osobu do 25 
rokov a zo sumy 40 eur na 25 
eur pre dospelú osobu. Zároveň 
sa zmenila sa výška dotácie na 
stravovanie z 1,20 eur na 1,30 
eur na dieťa na deň.

- VZN mesta Sereď č. 09/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Sereď č. 7/2017 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými od-
padmi. Prijatím sa upravuje 
frekvencie jednotlivých zvo-
zov komunálneho odpadu z 
dôvodu zefektívnenia systému 
a nákladov mesta, ktoré sú pre-
mietnuté v miestom poplatku 
za komunálny odpad. Vývoz 
110 a 120-litrových čiernych 
nádob od rodinných domov 
sa zmení z intervalu raz za 7 
dní na jeden vývoz za 14 dní. 
Ďalej zber konárov v intervale 
1-krát za 14 dní v období marec, 

apríl, október a november a v 
období máj až september raz 
za mesiac súbežne so zberom 
skla spred rodinných domov (v 
prvú pracovnú stredu). Mení sa 
počet osôb z RD na 1 ks 110 l – 
120 l nádoby z pôvodných šesť 
na štyri a v prípade starostli-
vosti o imobilného človeka je 
možnosť si na rodinný dom 
požiadať o ďalšiu 120 l nádobu 
na zmesový odpad.

- Dodatok č. 6 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Sereď týkajú-
ci sa zriaďovania vecných bre-
mien na pozemkoch mesta. V 
dodatku sa upravujú pravidlá, 
kompetencie primátora a MsZ 
a jednorázová úhrada za zria-
denie vecných bremien. Prija-
tím bude primátor rozhodovať 
o zriadení vecného bremena, 
ak sa bude jednať o zriadenie 
prípojky k jednoduchej stavbe 
(napr. RD do 300 m2) a v prí-
pade prípojok k existujúcim 
stavbám, ktoré bude potrebné 
napojiť na siete. Podmienkou 
je, že sa nesmie jednať o stav-
by v centrálnej mestskej zóne 
(CMZ). Ak sa bude jednať o prí-
pojku k RD v CMZ, o vecnom 
bremene rozhodne, tak ako do-
teraz, mestské zastupiteľstvo.

- Výšku minimálneho ná-
jomného upraveného v Zása-
dách hospodárenia a naklada-
nia s majetkom mesta, doplnili 
ďalšiu sadzbu nájomného za 
umiestnenie reklamných za-
riadení na budovách a zaria-
deniach vo vlastníctve mesta 
a zmenili minimálnu cenu pri 
prevodoch pozemkov vo vlast-
níctve mesta, ktoré sú v extra-
viláne mesta na čiastku 1 eur/
m2.

- Dodatok č. 2 k Štatútu mes-
ta, ktorým sa rozšíria úlohy a 
teda aj kompetencie Komisie 
pre rozvoj mesta a životné pro-
stredie pri MsZ o “posudzova-
nie žiadostí o dotácie v zmysle 
VZN mesta Sereď o poskyto-
vaní dotácií z rozpočtu mesta 
Sereď v oblasti rozvoja mesta a 
životného prostredia.“

- Strategický dokument 
„Koncepcia rozvoja mesta Se-
reď v oblasti tepelnej energe-
tiky“.

- Strategický dokument 
„Nízkouhlíková stratégia mes-
ta Sereď“ na roky 20222029.

- Tajné hlasovanie pre výber 
laureátov Ocenenia mesta Se-
reď. Komisia na vyhodnotenie 
výsledkov tajného hlasovania 
pracovala v zložení: Mgr. P. 
Karmažínová, JUDr. M. Irsák, 
Ing. B. Horváth,  Ing. arch. R. 
Kráľ. Tajným hlasovaním bolo 
ocenenie „Cena mesta Sereď“ 
udelené: Márii Dikovej, Ing. Ti-
borovi  Krajčovičovi, Ing. Márii 
Fačkovcovej a Farskej charite 
Sereď. 

- Mimoriadne finančné od-
meny poslancom MsZ Sereď 
udelené podľa účasti na MsZ: 
MUDr. M. Bucha 87 eur, JUDr. 
E. Červeňová 437 eur, Bc. A. 
Dúbravec 437 eur, Ing. M. Fač-
kovcová 437, Ing. B. Horváth 
350 eur, D. Irsák 437 eur, JUDr. 
M. Irsák 350 eur, Ing. N. Kalinai 
437 eur, Mgr. T. Karmažín 262 
eur, Mgr. P. Karmažínová 350 
eur, PaedDr. S. Kramárová 437 
eur, Mgr. M. Královič 262 eur, 
Ing arch. R. Kráľ 350 eur, Ing. 
O. Kurbel 437 eur, P. Kurbel 437 
eur, R. Stareček 437 eur, Bc. Ľ. 
Veselický 437 eur, JUDr. PhDr. 

M. Tóth 262 eur, Mgr. M. Né-
methová 350 eur.

- Šiestu zmenu rozpočtu 
MESTA SEREĎ na rok 2021 
kvôli aktualizácii príjmov a 
výdajov mesta. K výdavkom 
pribudnú výdavky napríklad 
na správu cintorína od 1. de-
cembra 2021alebo výdavky na 
„Vypracovanie nízkouhlíkovej 
stratégie mesta Sereď“, vy-
pustenie výdavkov na hodový 
jarmok, ktorý sa kvôli pan-
démii nekonal. K príjmom sa 
doplnili napríklad financie z 
Environmentálneho fondu v 
čiastke 26 240 eur, ktoré budú 
použité na pokrytie nákladov 
súvisiacich so zabezpečením 
zberu kuchynského odpadu.

- Nakladanie s voľnými fi-
nančnými prostriedkami 
spoločnosti MsBP Sereď, s.r.o. 
dočasne voľné prostriedky 
spoločnosti budú vložené do 
J&T banky nasledovne: 200-ti-
síc eur na ročný termínovaný 
vklad s úrokom 0,8% p.a. a 
100-tisíc eur na vkladový účet 
s výpovednou lehotou tri me-
siace s úrokom 0,5% p.a.

- Prípravu viacročného roz-
počtu mesta na roky 2022 – 
2024, v rámci ktorej sa schvále-
ním ponecháva čiastka 500-ti-
síc eur v rezervnom fonde na 
prípadné havárie či spoluúčasť 
na vyhlásených projektoch.

- Spolufinancovanie opra-
vy portálu hradnej brány na 
kaštieli v Seredi pre OZ Vodný 
hrad z rozpočtu mesta.

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projektov 
mesta a projektov „Koncepcia 
rozvoja mesta Sereď v oblasti 
tepelnej energetiky“, ktorej 
úlohou je vytvorenie pod-
mienok pre systémový rozvoj 
sústav tepelných zariadení v 
Seredi a schválením sa stala 
aj súčasťou územnoplánova-
cej dokumentácie obce. Vďaka 
nej sa môže mesto zapojiť do 
dotačných výziev; „Nízkouhlí-
ková stratégia pre mesto Sereď 
na roky 2022–2029“.

- Predloženie žiadosti o do-
táciu za účelom realizácie pro-
jektu „Vybudovanie prístrešku 
pre bicykle v areáli ZŠ J. A. Ko-
menského a CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda v Seredi“ v rámci vý-
zvy na predkladanie žiadostí o 
dotáciu Min. dopravy a výstav-
by SR. Mesto má záujem o vy-
budovanie nového veľkokapa-
citného prístrešku pre bicykle 
v areáli týchto ZŠ. Projekt sa 
plánuje realizovať v roku 2022 
až 2023 a výška nákladov na 
spolufinancovanie z rozpočtu 

mesta je 1 992,16 €.
- Predloženie žiadosti Do-

mom kultúry Sereď o dotáciu 
z Min. kultúry SR na vypraco-
vanie projektu s názvom „Mo-
dernizácia vybavenia divadel-
nej sály Domu kultúry v Sere-
di“. Cieľom je modernizovať 
divadelnú sálu. Náklady pro-
jektu sú 200-tisíc eur, spolufi-
nancovanie z rozpočtu mesta 
je vo výške minimálne 5%, do 
sumy 10-tisíc eur.

- Predloženie žiadosti Do-
mom kultúry Sereď o dotáciu 
z Ministerstva kultúry SR na 
projekt s názvom „Modernizá-
cia vybavenia Mestskej kniž-
nice v Seredi“.

Cieľom je modernizovať 
mestskú knižnicu a dosiahnuť 
jej úplnú bezbariérovosť. Ná-
klady projektu sú do 200-tisíc 
eur, spolufinancovanie z roz-
počtu mesta je vo výške mini-
málne 5%, do sumy 10-tisíc eur.

- Zadanie Urbanistickej štú-
die „IBV ul. Športová – Sereď – 
lokalita BI-04“, ktorá má riešiť 
možnosti využitia vnútroblo-
ku pre výstavbu.

- Zadanie Urbanistickej štú-
die „IBV Horný Čepeň BI - 38 
Sereď“, ktorá má riešiť mož-
nosti využitia vnútrobloku pre 
výstavbu.

- Nájom pozemku pod ga-
rážou na Čepeňskej ul. pre 
T. Jánošíka, ktorý je majite-
ľom prefabrikovanej garáže 
umiestnenej na pozemku, na 
dobu neurčitú.

- Nájom pozemku pod ga-
rážou na Čepeňskej ul. pre 
D. Horvátha, ktorý je majite-
ľom prefabrikovanej garáže 
umiestnenej na pozemku, na 
dobu neurčitú.

- Výsledok OVS pre výber 
uchádzača o uzatvorenie ná-
jomnej zmluvy na halu „Re-
lax“ na Mlynárskej ulici pre 
Bc. E. Hladký a Ing. J. Mikuš na 
dobu 5 rokov. 

- Predaj pozemku na Mlá-
dežníckej ulici žiadateľom, 
ktorými sú vlastníci bytového 
domu č. 2937/12. Predaj sa vzťa-
huje na p. č. 3282/2, vo výmere 
267 m2 a p.č. 3282/33 v celej 
výmere, ktoré žiadatelia dlho-
dobo užívajú. Predaj pozemku 
na p.č. 3282/34 zastupiteľstvo 
neschválilo.

- Informáciu o zámere pre-
vodu budovy gymnázia s po-
zemkom na Školskej ulici v 
Seredi (len menšia budova 
oproti knižnici) formou záme-
ny s Trnavským samospráv-
nym krajom. Zámerom TTSK 
je premiestniť Obchodnú aka-

démiu z Mládežníckej ulice do 
priestorov súčasného gymná-
zia na Školskej ul. a vybudovať 
tu aj stravovacie zariadenie 
pre potreby škôl. Zachovanie 
OA v meste Sereď je podmie-
nené získaním priestorov na 
Školskej ul. do vlastníctva 
TTSK. Sereď by v prípade zre-
alizovania zámeny získala od 
TTSK jej majetky: pozemky 
pod zberným dvorom a časť 
pozemku pri športovej hale v 
areáli OA na Mládežníckej uli-
ci. Tú by v budúcnosti mesto 
využilo na vybudovanie verej-
ného parkoviska pre potreby 
športovej haly a sídliska Me-
ander.

- Zámer prevodu majetku 
mesta užívaných ako súčasť 
záhrad v Strednom Čepeni 
pre Ing. Ľ. Kubánek, E. Karas, 
M. Tkáč, I. Tkáč, I. Pösinger, M. 
Tkáčová, Ing. R. Chatrnúch a 
Ing. M. Mlynár.

- Uzatvorenie zámennej 
zmluvy pre M. Žigovú Javoro-
vú a A. Hulkovú, ktorej pred-
metom bude zámena pozemku 
mesta dlhodobo využívaného 
ako súčasť záhrady pri RD na 
Vinárskej ulici a súkromných 
pozemkov užívaných ako ve-
rejné priestranstvo na tej istej 
ulici. Zároveň príde k finanč-
nému dorovnaniu v prospech 
mesta kvôli rozdielom vo vý-
merách zamieňaných parciel.

- Umožnenie úhrady kúpnej 
ceny za pozemok formou splá-
tok pri prevode majetku mesta 
na Trnavskej ulici pre P. Laka-
toša v hodnote 20.832 eur.

- Zriadenie vecného bre-
mena súvisiaceho s uložením 
prípojky vody, kanalizácie, roz-
vodov NN a istiacej skrine SR k 
stavbe „Bytový dom – nadstav-
ba a prístavba na Námestí slo-
body“ pre žiadateľov M. Pavlo-
viča s manželkou.

- Zriadenie vecného breme-
na súvisiaceho s preložkou 
plynu na mestských pozem-
koch k pripravovanej stav-
be bytového domu na Ulici 
Vonkajší rad pre Norbi & Tuti 
Group. s.r.o. 

- Zverenie novovybudova-
ného prechodového tunela 
medzi budovami „A“ a „B“ ZŠ 
J. A. Komenského do správy 
tejto ZŠ.

- Informáciu o uvoľnení 
mestského bytu na Námestí 
slobody po exekúcii a o nedo-
statku priestorov pre výučbu ZŠ 
J. Fándlyho.

- Informáciu o skončení 
Zmluvy o nájme so spoločnos-
ťou GreenConRecycling, s.r.o., 

predmetom ktorej je nájom 
pozemkov v lokalite „Malý háj“, 
dňom 31. 12. 2021. Mesto trvá na 
odstránení stavieb, na ktoré ne-
dalo ako prenajímateľ písomný 
súhlas a trvá na vyčistení pred-
metu nájmu od odpadov, ktoré 
boli nájomcom spracovávané 
na prenajatých pozemkoch. Zá-
roveň MsZ schválilo pripraviť 
návrh obchodnej verejnej súťa-
že na nájom pozemkov v lokali-
te „Malý háj“ na účel dočasné-
ho uloženia a spracovania bio-
logicky rozložiteľných odpadov.

- Žiadosť spoločnosti Green-
Con Recycling s.r.o. o splátkový 
kalendár dlhu, ktorý vznikol 
spoločnosti neuhradením ná-
jomného na pozemky v lokalite 
„Malý háj“. Dlh za neuhrade-
né nájomné je v celkovej výš-
ke 14.910 eur, výška mesačnej 
splátky je 621,25 eur.

- Zobralo na vedomie žiadosť 
spoločnosti LRL PROFITECH, 
s.r.o., o súhlas predĺženia ter-
mínu dokončenia stavebných 
prác na mestskej budove na 
Garbiarskej ulici z decembra 
2021 na jún 2022 a tiež súhlas 
na zmenu užívania časti stavby 
z prevádzky obchodu a služieb 
(napr. fitnescentrum) na pre-
vádzkovanie detských jaslí.

Zastupiteľstvo neschválilo:
- Obstaranie územnopláno-

vacej dokumentácie „Územný 
plán zóny – lokalita OV-10- Se-
reď“ z finančných prostriedkov 
mesta Sereď. Ide o lokalitu vo 
vnútrobloku v centrálnej mest-
skej zóne.

- Nájom pozemku na Spádo-
vej ul. vo výmere 148 m2 vlast-
níkom bytov a nebytových 
priestorov bytového domu so 
súpisným číslom 1144, ktoré 
chceli využívať za účelom par-
kovania.

- Prevod nehnuteľného ma-
jetku mesta na Vážskej ulici v 
Seredi pre J. Kresana.

- Prevod nehnuteľného ma-
jetku mesta na Vážskej ulici v 
Seredi pre M. Malaníkovú.

- Nájom pozemku na Druž-
stevnej ulici pod budovou pre 
J. Vašáka. Zároveň bude vyhlá-
sená obchodná verejná súťaž 
na celý pozemok. Jedná sa o 
pozemok, ktorého časť je zasta-
vaná budovou vo vlastníctve J. 
Vašáka a pre mesto je inak ne-
využiteľný.

Video záznam, materiály k 
rokovaniu, uznesenia, zápis-
nicu aj hlasovania poslancov 
si môžete pozrieť na: https://
www.sered.sk/s284_zastupitel-
stva

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Pamiatka všetkých zo-
snulých, ľudovo nazývané 
Dušičky, je každoročne sa 
opakujúci čas, kedy inten-
zívnejšie myslíme na tých, 
ktorí nás navždy opustili.

Na Slovensku si Sviatok 
všetkých svätých pripo-
míname v pondelok 1. no-
vembra a o deň neskôr ide 
o Pamiatku zosnulých. Po-
čas týchto dní navštevujú 

cintoríny tisícky ľudí, aby 
ozdobili hroby svojim blíz-
kym a venovali im tichú 
spomienku.

Aj cintorín v Seredi roz-
kvitol pod záplavou kve-
tov a mihotavým svetlom 
kahancov. Stovky ľudí sem 
prišli navštíviť hroby, aby 
si uctili pamiatku zosnu-
lých. 

(IT)

Cintorín v Seredi zaplavili 
kvety a mihotavé 
svetlo kahancov 
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Od decembra tohto roku bude dve 
mestské pohrebiská spravovať 
mesto Sereď. Uzniesli sa na tom se-
redskí poslanci na svojom septem-
brovom zasadnutí. Táto zmena so 
sebou prinesie mierny nárast poplat-
kov za služby pri pohrebe. Nájomné za 
hrobové miesta, otváracia doba poh-
rebísk a fungovanie na nich ostávajú 
nezmenené.

Nájomné za hrobové 
miesta sa nemení
V súvislosti s ukončení nájomnej 
zmluvy dohodou s predchádzajúcim 
správcom pohrebísk na Kasárenskej aj 
Hornočepenskej ulici sa mesto pripra-
vilo na prebratie zodpovednosti za ich 

chod. Vzniklo nové pracovné miesto a 
mesto zabezpečilo potrebnú odbornú 
spôsobilosť na výkon tejto služby pre 
mesto. „S účinnosťou od prvého de-
cembra 2021 bude prevádzkovateľom 
obidvoch pohrebísk mesto Sereď. Z dô-
vodu zvýšenia nákladov na prevádzku 
pohrebísk boli upravené ceny za po-
skytované služby. Rozdiel oproti pred-
chádzajúcim cenám za služby je od 1,1 
eur do 2,80 eur. Nájomné za hrobové 
miesta, teda hrob, hrobka a urna, zo-
stáva nezmenené,“ vysvetlila vedúca 
oddelenia životného prostredia mesta 
Sereď Zuzana Vohláriková. 

Mestský úrad vypracoval nový Pre-
vádzkový poriadok pohrebísk, ktorý 
bude verejnosti prístupný na strán-

ke mesta a tiež v kancelárii správky-
ne pohrebísk. Tú bude možné nájsť v 
budove pri cintoríne na Kasárenskej 
ulici.

Taktiež mesto vypracovalo manu-
ál, ako postupovať, ak musíte vybaviť 
pohreb.

Čo rieši správca pohrebísk a čo poh-
rebná služba?
Správa pohrebísk bude obsahovať na-
príklad vykopanie a zasypanie hrobu, 
zapožičanie Domu smútku, márnice, 
már, chladiaceho a mraziaceho zaria-
denia, fotodokumentáciu po vykopaní 
hrobu, exhumácie na základe žiadosti, 
nájomné zmluvy na hrobové miesta, 
nájomné za hrobové miesta v zmysle 

cenníka alebo kontroly dodržiavania 
povinností vyplývajúcich z Prevádz-
kového poriadku pohrebísk a platnej 
legislatívy.

Pohrebná služba, ktorú si zabezpe-
čuje obstarávateľ pohrebu, zabezpeču-
je služby v súvislosti s prepravou zo-
snulého a uložením ho do chladiace-
ho zariadenia, úpravu zosnulého pred 
pohrebom a samotné pochovanie. 
Pohrebná služba je tiež oprávnená 
predávať všetky predmety potrebné k 
obradu, kvety, smútočné oznámenia, 
poskytuje poradenskú činnosť súvi-
siacu s pohrebom. 

Termín pohrebného obradu možno 
dohodnúť osobne alebo telefonicky 
počas pracovného času prevádzkova-

teľa pohrebísk. V dňoch sobota, nedeľa 
a počas sviatkov sa pohrebné obrady 
môžu vykonať len po dohode s pre-
vádzkovateľom pohrebísk.

Kontakt: p. Monika Plavocká, tel. 
0951 797 937, 031/789 6380, mail: mo-
nika.plavocka@sered.sk
Pohrebiská Serede 
sú verejnosti prístupné:
v období od 1. 4. do 30. 9. 
v čase od 8.00 h do 20.00 h,
v období od 1. 10. do 30. 10. 
v čase od 8.00 h do 18.00 h,
v období od 31. 10. do 2. 11. 
v čase od 8.00 h do 22.00 h,
v období od 3. 11. do 31. 3. 
v čase od 8.00 h do 18.00 h.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Sereď si dala vypracovať 
odbornú krajinno-archi-
tektonickú štúdiu. Jej 
cieľom je priniesť kva-
litnú a funkčnú zeleň do 
priestranstva v okolí bý-
valej Vravy. Čerstvo vyno-
venú časť Cukrovarskej 
ulici skrášli sedem mla-
dých vzrastlých stromov, 
lúčne aj trvalkové plochy. 
Očakávané zazelenanie 
zabezpečí mesto na jar 
budúceho roka.

Pestrý celý rok
Priestranstvo zazelenajú 
tri vzrastlé javory a štyri 
okrasné hrušky. Vysadia 
sa najväčšie možné stro-
my, ktorých koruna bude 
nasadená v minimálnej 
výške 2,2 metra.

Veronika, echinacea, 
šuškarda, kráska, vero-
nika, kocúrnik, poniklec, 
prýštec, okrasný ces-
nak, tulipán, modravky, 
narcis. Toto sú názvy tr-
valiek a cibuľovín, kto-

ré prinesú farebnosť do 
mesta od apríla do ok-
tóbra. Záhony trvaliek 
a cibuľovín budú tvo-
riť plochu približne 230 
metrov štvorcových. Pod 
nové aj zachované staré 
stromy sa zasa budú vy-
sádzať pôdokryvné typy 
trvaliek.

Do pripravenej a zú-
rodnenej pôdy sa zasejú 
aj semiačka lúčneho kve-
tinového trávnika. Ich 
rozloha bude 200 metrov 
štvorcových a bude ob-
sahovať vyše 80 druhov 
bylín, tráv, letničiek aj 
ďateľovín.

Prilákame opeľovače
Okrem krásy a farebnos-
ti počas roka majú tieto 
nové zelené plochy pri-
niesť do mesta viac živo-
ta. Pestrosť kvetov totiž 
zabezpečí podmienky pre 
život užitočného hmyzu 
a dostatok medonosných 
rastlín pre opeľovačov.

900 metrov lúčnych 
plôch
Aby toho nebolo málo, na 
budúcu jar mesto vyseje 
aj ďalšie lúčne plochy. Pri-
bližne 700 metrov štvor-
cových kvetnatej lúčnej 
plochy vytvorí na Kos-
tolnej ulici, v okolí novo-
vzniknutého parkoviska. 
Spoločne tak budeme mať 
v Seredi asi 900 metrov 
štvorcových plôch preme-
nených na lúky.

Sú pritom podstatné pri 
prispôsobovaní sa miest 
klimatickým zmenám. 
Lúčne plochy okrem toho, 
že sú podmienkou pre ži-
vot potrebného hmyzu, 
aj plnia funkciu akejsi 
špongie. Tá zachytáva a 
drží vodu, ktorú v skro-
tenej podobe v mestách 
intenzívne potrebujeme. 
Voda mestské prostredie 
prirodzene ochladzuje, čo 
oceníme počas horúcich 
letných dní.

MARIANA STRAKOVÁ

V piatok 22. októbra pri-
šiel do Serede plný nákla-
diak mladých stromov 
- 81 líp a vyše päť desia-
tok ďalších stromov bude 
ešte v priebeh tejto jese-
ne vysadených v našom 
meste.

Na jarnú výzvu mesta 
„Adoptuj si lipu“ zare-
agovalo množstvo Se-
redčanov a tiež niektoré 

mestské organizácie. 
Okrem líp malolistých 
pre potreby obyvateľov 
zakúpilo mesto aj 53 ďal-
ších listnatých stromov. 
Sú medzi nimi javory, 
jasene, ginko, prunusy, 
hraby aj ľaliovníky. Tieto 
budú vysadené ako ná-
hradná výsadba, ďalej za 
stromy, ktoré v meste ne-
dávno vyhynuli, a tiež o 

ne požiadali na Oddelení 
životného prostredia sa-
motní obyvateľov.

Všetkých, ktorí prejavi-
li záujem o lipu do svojej 
záhrady, už kontaktova-
lo Oddelenie životného 
prostredia a v najbližších 
dňoch mesto Sereď zaria-
di distribúciu stromov 
priamo k obyvateľom.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom 
pohrebu? Mestský úrad pripravil manuál

Nové stromy, lúka a trvalky. Takto 
sa na jar zazelená zrevitalizovaný 
priestor na Cukrovarskej

Lipy pre Seredčanov sú už v meste 
Od marca tohto roka mali Se-
redčania možnosť zvážiť svoj 
záujem o zámenu hnedej ná-
doby na zelený bioodpad za 
nový kompostér. Do dnešné-
ho dňa si takúto zmenu fun-
govania svojej záhrady pre-
myslelo približne 40 obča-
nov. Ďalší majú možnosť sa 
dodatočne prihlásiť mailom 
na kompostujem@sered.sk.

Všetci nahlásení záujem-

covia budú čoskoro kon-
taktovaní zamestnancami 
mesta a nový kompostér im 
mestský úrad sprostredkuje 
k začiatku novej záhradkár-
skej sezóny. Zároveň im bude 
ponechaná možnosť odo-
vzdávania zelených odpadov 
prostredníctvom čiernych 
vriec, ktoré mesto zberá svo-
jim občanom spred ich ro-
dinných domov. 

„Aby kompostéry v rukách 
Seredčanov dobre fungovali 
a prinášali želaný úžitok, vy-
tvoril mestský úrad návod. 
Manuál správneho kompos-
tovania prináša vysvetlenia, 
rady a tipy a jeho cieľom je 
uľahčiť záhradkárom práce 
pri kompostovaní,“ vysvet-
lila Zuzana Slahučková zo 
seredskej radnice. Dodala, 
že manuál bude distribuo-

vaný do domácností spolu s 
kompostérmi a záujemcovia 
si ho môžu vyzdvihnúť aj na 
prvom kontakte Mestského 
úradu, či v kancelárii Odde-
lenia životného prostredia, 
číslo štyri.

Prebytočný zelený odpad 
uložte na zberný dvor. Bez-
platne

Ak váš kompostér nebu-
de stíhať a zistíte prebytky 

zeleného bioodpadu z vašej 
záhrady, môžete ich zadar-
mo odovzdať na Zberný dvor 
mesta na Cukrovarskej ulici.

Mesto Sereď opakovane 
žiada občanov o nevysýpa-
nie akýchkoľvek odpadov, 
ani zelených, na neoznače-
né a neudržiavané skládky. 
Mesto postupne pristupuje 
k ich likvidácii na vlastné 
náklady, ktoré sa v koneč-

nom dôsledku prenášajú do 
poplatkov za smeti obča-
nom.

Zároveň mesto žiada obča-
nov, aby spolupracovali pri 
udržiavaní už vyčistených 
plôch. Prípadné nelegálne 
vývozy hláste Mestskej po-
lícii Sereď na číslo 159, kto-
rá bude okamžite na mieste 
priestupky riešiť.

(ZS)

Sereď pripravila pre svojich občanov manuál správneho kompostovania. 
Zabezpečí tiež zámenu hnedých nádob za kompostér
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rozpočtu 2022, smetiach, zeleni, aj o nových chodníkoch 
O ROZPOČTE
Čo je rozpočet mesta?
Niečo ako rodinný rozpočet, 
len s väčšími číslami a širším 
záberom. Doma si zabezpeču-
jete príjmy na stravu, energie, 
oblečenie, dovolenku, drob-
né opravy a havárie. Rodina 
funguje s jednoduchými príj-
mami a výdavkami, čo sú na 
meste bežné výdavky na chod 
úradu. Na meste máme však 
aj kapitálové či finančné po-
ložky.

Ako sa tvorí?
Najprv si nastavíme tie zák-
ladné potreby, ktoré by v do-
mácnosti predstavovali jedlo, 
bývanie a energie, zdravie, 
údržba. Tu na meste sú nimi 
energie, platy zamestnancov, 
uloženie a zber komunálneho 
odpadu, údržba majetku, chod 
mestom zriadených organi-
zácií a škôl a iné. Túto fázu 
sme už zvládli. Obstarali sme 
k budúcemu roku všetky naj-
dôležitejšie služby a tovary. 
Niektoré sme postíhali pred 
zdražovaním.

Teraz budeme riešiť in-
vestície a opravy. Pre nás sú 
to kapitálové výdavky. Doma 
si plánujete napríklad lep-
šiu dlažbu v kúpeľni, novšiu 
sprchu, lepší televízor, nové 
auto. O takejto kúpe sa roz-
hodnete, až keď máte exis-
tenčné podmienky zabezpe-
čené a ich kúpou neohrozíte 
chod domácnosti. Pri každej 
kapitálovej investícii uvažu-
jeme dopredu aspoň na päť 
rokov: koľko nás to bude stáť 
teraz? Pre koľko ľudí bude mať 
investícia úžitok? Kto sa o to 
bude starať?

Kedy sa tvorí rozpočet?
Teraz v októbri je to naozaj 
aktuálna téma, no začíname 
už na prelome mája a júna. 
Spolu s vedúcou ekonomické-
ho oddelenia, pani Florišovou, 
začíname prípravou časového 
harmonogramu. Na jeseň sa 
kreujú konkrétne čísla, to sa 
práve deje v týchto dňoch.

Čo bude nasledovať?
Niekoľkokrát s poslancami 
nastavujeme sumy, ktoré vy-
chádzajú z aktuálnych potrieb 
a z poslaneckých návrhov. Ná-
vrh rozpočtu zverejníme na 
centrálnu úradnú elektronic-
kú tabulu, na úradnú tabuľu 
mesta, ako aj na webstránku 
mesta. Počkáme na pripo-
mienky občanov. Prichádza-
jú len výnimočne. K návrhu 
rozpočtu sa potom vyjadria 
odborné komisie, kontrolórka 
a úplne na záver sa o rozpočte 
rokuje na mestskom zastu-
piteľstve. Tento rok to bude 
9. decembra. Občania môžu 
schvaľovanie sledovať online.

Čo sa stane, ak poslanci 
rozpočet neschvália?
Rozpočet sme zatiaľ vždy 
schválili. Občas sa stane, že 
jeden či dvaja poslanci sa 
zdržia hlasovania v tomto 
bode. Ak by rozpočet nebol 
schválený, išli by sme nasle-
dujúci rok do rozpočtového 
provizória, ktoré by prinieslo 

rôzne obmedzenia, napríklad 
by sme nemohli poskytovať 
dotácie a ohrozili by sme čer-
panie nenávratných dotácií a 
grantov. V minulom roku sa 
do tejto situácie dostalo na-
príklad mesto Liptovský Mi-
kuláš: https://www.mikulas.
sk/samosprava/tlacove-spra-
vy/10751.

Musíte myslieť na všetky 
detaily nastávajúceho roka?
Musíme a mali by sme. No aj 
tak sa dejú nepredvídané veci. 
Vedeli sme, že príde Covid a 
viete, ako dlho tu budú jeho 
obmedzenia? Že nastane kala-
mita komárov? Či príde tuhá 
zima? Že bude drahá ropa a 
priam nedostupný zemný 
plyn? Preto sa okrem decem-
brového schvaľovania roz-
počtu schvaľujú v priebehu 
roka aj mnohé zmeny tohto 
rozpočtu.

Tvorili ste ho odlišne 
v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom?
Po predošlej kritike ohľadne 
výberu chodníkov, ktoré sme 
obnovili tento rok v meste, 
očakávame tento rok odporu-
čenia pre zastupiteľstvo for-
mou nových kritérií výberu 
konkrétnych investícií od Ko-
misie rozvoja mesta a životné-
ho prostredia. Takto získame 
uhol pohľadu z perspektívy 
toho druhého. Zároveň pred-
ložíme poslancom aj komisii 
nami navrhované investície a 
stanoviská, ktoré vyplynuli z 
podnetov občanov, poslancov 
a našich vlastných zistení. 
Definitívne rozhodnutie však 
zostáva v rukách volených zá-
stupcov mesta.

 
ZDROJE, DANE, POPLATKY
Odkiaľ prúdia do mesta 
peniaze?
Hlavným príjmom sú podie-
lové dane zo štátu a dotácie, 
predovšetkým na prenesené 
kompetencie. Tieto peniaze 
sa míňajú najmä na základ-
né a materské školy. Máme aj 
vlastné zdroje, čo sú dane od 
občanov mesta: daň z nehnu-
teľnosti, zo záberov verejného 
priestranstva, daň za psa, za 
komunálny odpad a mnoho 
iných poplatkov. Okrem toho 
dostávame aj iné transfery: 
na matriku, registre adries, 
stravné, chránenú dielňu, 
školský úrad a mnoho iných 
účelových transferov.

Kde ešte máme zdroje?
Za blízkosť k jadrovej elektrár-
ni dostávame 18-tisíc eur roč-
ne, z dividend približne 60-120 
tisíc eur, ďalej máme príjmy z 
prenájmov pozemkov, budov, 
priestorov, bytov približne 
260-tisíc eur. Pokuty mestskej 
polície tvoria približne 20-30 
tisíc eur. Ďalej je to množstvo 
drobných poplatkov na mat-
rike, na stavebnom úrade, za 
separovanie a podobne.

Aké vysoké dane platíme v 
Seredi?
Sereď má jedny z najnižších 
daní z nehnuteľnosti spome-
dzi miest na celom Slovensku. 

Kľudne si to môžu občania 
overiť a porovnať s okolitými 
mestami.

Od januára 2021 platíme 
viac za smeti a počuť, že 
poplatky opäť pôjdu hore. 
Je to pravda?
Áno. A to ešte mestá doplácajú 
obrovskú čiastku za tieto služ-
by. Odpady sa stávajú skutoč-
ne drahou komoditou kvôli 
záväzkom voči EÚ a z pozície 
mesta cenu za uloženie ko-
munálneho odpadu nevieme 
ovplyvniť.

Avšak, dnes to zatiaľ vyzerá 
tak, že poplatky za smeti Se-
redčanom nebudeme v roku 
2022 navyšovať. Záleží, ako do-
padneme s vysúťažením zbe-
ru a spracovaním biologicky 
rozložiteľného odpadu (BRO), 
s kuchynským odpadom a 
akú mieru separácie odpadov 
občanmi budeme mať za rok 
2021.

Navýšia sa niektoré dane 
budúci rok?
Na podnet niektorých poslan-
cov chystáme rokovanie o 
zavedení dane z rozvoja. Táto 
daň prinesie mestu možno 
20-tisíc za rok, možno 200-ti-
síc a možno aj milión eur a 
toto sú podstatné sumy pre 
náš rozpočet. Daň sa dotkne 
tých, ktorí získajú stavebné 
povolenie.

Už v roku 2015, pred prícho-
dom významných investorov, 
som pripravil uvedený mate-
riál na rokovanie poslancov, 
no nebol vtedy schválený. 
Mohli sme vtedy zarobiť veľké 
peniaze. Postupne sa totiž do-
staval Meander, aj celý prie-
myselný park. Otázne však je, 
či by sem potom títo investori 
aj prišli.

Korona testovanie 
financoval štát, realizovalo 
ho mesto Sereď. Čo nám 
prinieslo?
V ekonomickom pohľade nám 
to v čistom do rozpočtu mesta 
prinieslo riadne cez 100-tisíc 
eur, ktoré sme využili na mo-
dernizáciu vybavenia úradu, 
nákupy nových predajných 
stánkov na tržnicu a mnoho 
iných potrebných vecí pre 
mesto či školy.

Bolo to však neuveriteľne 
náročné obdobie, hlavne na 
psychiku ľudí. Stres a neistota 
sa striedali s vyčerpanosťou 
ľudí. V očiach kolegov som vi-
del strach. Po pretestovanom 
víkende opäť pondelok do 
práce.

 
ŠPECIFIKÁ A NOVINKY 2022
Čím bude špecifický 
rozpočet na nasledujúci 
rok?
To sa dozvieme až po jeho 
schválení 9. decembra. Teraz 
môžem povedať len to, že je 
znova poznačený istou ne-
istotou na strane príjmu a 
neviem aké ceny budú vysú-
ťažené pri zdražovaných sta-
vebných materiáloch, do čoho 
sa iste premietnu aj terajšie 
vysoké ceny energií. Zároveň 
verím v nové výzvy v Progra-
movom období 2021–2027 z ob-

lasti envirofondov.

Aké zmeny môžeme 
očakávať?
Vymysleli sme, ako udržať 
poplatky za smeti na úrov-
ni tohto roka, a tak zavádza-
me nové opatrenia. Nastanú 
zmeny vo frekvencii zvozu 
odpadov. Navrhujeme zmenu 
pravidelnosti zberu komunál-
neho odpadu od rodinných 
domov z raz týždenne na raz 
za dva týždne. Polovicu mes-
ta zozbierame v párny pon-
delok, druhú polovicu mesta 
v nepárny pondelok. Taktiež 
stiahneme z mesta niekoľko 
1100-litrových nádob. Takže 
budeme šetriť na logistike a 
frekvencii zberu.

Môžeme si toto dovoliť?
Zistili sme, že odseparova-
ním kuchynských odpadov z 
komunálu sa nám čiastočne 
vyprázdnili niektoré čier-
ne 1100-litrové nádoby. Tým 
pádom už nevytvárame toľ-
ko odpadov, alebo aj trochu 
lepšie triedime. Za toto obča-
nom nesmierne ĎAKUJEM. 
Pri rodinných domoch zasa 
často zberáme poloprázdne 
nádoby, resp. ich ľudia nevy-
kladajú vôbec každý týždeň. 
Na rodinných domoch sa vo 
všeobecne triedi odpad pocti-
vejšie než na činžiakoch. Teší 
ma, že smetiarskej autá budú 
brázdiť mestom menej a tým 
pádom budú menej znečisťo-
vať ovzdušie.

Čo zo smetí je najdrahšie?
Ideálne by bolo, ak by Sered-
čania vyseparovali čo najviac 
plastov, papiera a skla, pretože 
ich odvoz a druhotné spraco-
vanie je pre mesto takmer 
bezplatné. Občania platia len 
zvoz a uloženie nevyseparo-
vaných odpadov, po novom aj 
kuchynského odpadu a zber 
a spracovanie BRO. Najdrahší 
z nich je zber kuchynského 
odpadu a od roku 2022 bude aj 
zber a spracovanie BRO.

Sereď poskytuje nadštan-
dardné služby pre občanov: 
zberáme zelené odpady pria-
mo z pred domov a tiež veľko-
objemové odpady každý týž-
deň od marca do novembra. 

Na aké projekty je 
nastavený budúcoročný 
rozpočet?
Projekčne sme sa pripravili 
na zatepľovanie ďalších dvoch 
budov materských škôl, ďalej 
revitalizáciu parčíka druhej 
časti vnútrobloku D. Štúra. 
Pripravujeme aj rekonštruk-
ciu domu na Trnavskej ulici, 
pre sociálne účely. Tu očaká-
vame nové výzvy, do ktorých 
sa chceme prihlásiť a byť opäť 
úspešnými. Neznamená však, 
že to hneď v budúcom roku 
stavbu aj skolaudujeme a odo-
vzdáme do užívania.

Budeme robiť aj nové chod-
níky na cintoríne, zakúpime 
sociálne zariadenia pre pra-
covníkov údržby, okrem toho 
sme podali žiadosť na Štátny 
fond rozvoja bývania ohľad-
ne modernizácie nájomného 
bytového domu na Čepenskej 

ulici. Ostatné investície budú 
jasné až po deviatom decem-
bri, respektíve po aktualizácii 
rozpočtu v roku 2022.

Novinkou bude aj možnosť 
požiadania formou dotácie 
na životné prostredie a rozvoj 
mesta. Predbežne je navrhnu-
tých 30-tisíc eur na zelené ak-
tivity pre záujmové združenia 
aj občanov nášho mesta.

 
VPLYV OBČANA NA ZMENU
Môže jeden poslanec 
docieliť výraznú zmenu 
konkrétnej položky?
Samozrejme, môže. Príkla-
dom je spomínané zavedenie 
dani za rozvoj. Plánované je 
tiež navýšenie dane z reklam-
ných bannerov, či poníženie 
nákladov na právnické služby. 
Ekonomicky si týmto veľmi 
nepolepšíme, no toto sú po-
slanecké návrhy.

Ak chce poslanec navyšovať 
konkrétnu položku v rozpoč-
te, vždy sa zároveň opýtam, 
z ktorej inej položky rozpoč-
tu tie peniaze vziať. Je ľahké 
navrhovať nové investície a 
požadovať navýšenie našich 
nákladov, no hľadať zdroje je 
ťažšie. Ak pridávame, tak mu-
síme zákonite aj uberať.

Avšak nielen poslanec, ale 
aj občan vie nastavenie roz-
počtu ovplyvniť: cez poslan-
cov zo svojho volebného ob-
vodu.

Takže kam smerovať 
podnety?
Kontakty na poslancov mesta 
sú uvedené na stránke mesta. 
Podnety a prípadné sťažnosti 
však odporúčam hlásiť v pr-
vom rade príslušným oddele-
niam mestského úradu. Ak je 
niekto nespokojný s vybave-
ním na úrade, môže sa neskôr 
obrátiť na mňa, či primátora.

Viete, čo trápi Seredčanov?
Vieme o tých podnetoch, kto-
ré ľudia nahlasujú priamo 
na mestský úrad. Osobne na 
úrade, telefonicky, či mailom. 
Toto je jediný spôsob, ako sa 
my vieme dozvedieť, čo Sered-
čanov trápi.

Čo sa deje s podnetmi na 
úrade?
Nerobíme závery na základe 
jedného podnetu. Môže to byť 
pohľad jedného občana a ne-
raz má okolie odlišný názor. 
Takže sa osobne presvedčíme 
o skutočnosti. Podnety ďalej 
sumarizujeme, vyhodnocu-
jeme a ak sú opodstatnené, 
adekvátne a vieme ich aj rie-
šiť, tak riešime. Tie, ktoré ne-
máme kompetenciu riešiť my, 
posunieme zodpovedným in-
štitúciám a osobám, ktoré za 
uvedenú oblasť zodpovedajú. 
Následne, keď sa schvaľujú 
zmeny rozpočtu, tak vyhod-
notené podnety od občanov 
zapracujeme do plánov. Je to 
proste spolupráca občanov, 
zamestnancov úradu a mest-
ského zastupiteľstva. My všet-
ci tvoríme mesto.

Častá otázka Seredčanov: 
prečo sa chodníky 
rekonštruujú až teraz? Idú 

voľby?
Už v 2017-tom a aj 2018-tom 
roku sme vedeli, že peniaze 
mesta chceme nasmerovať do 
ciest a chodníkov. Každý rok 
sa do niečoho investovalo aj v 
uvedenom období. Robili sme 
postupne ulice Športová, 8. 
mája, Lúčna, Vážska, Kuzmá-
nyho, predtým cesty takmer v 
celom Hornom Čepeni. Chod-
níky sa odkladali na neskôr z 
dôvodu plánovaných investí-
cií sieťarov. Všetci sme predsa 
videli, koľko rozkopávok sa za 
posledné dva-tri roky v Seredi 
realizovalo. 

V spomínanom 2018-tom 
roku sme zorganizovali dô-
ležité stretnutie so všetkými 
správcami sietí: Telekom, SPP, 
Orange, elektrikári, plynári, 
Energetika a iní. Zistili sme si, 
kto má aké zámery na najbliž-
ších tri až päť rokov. Tie sme 
zosumarizovali a zistili, do 
ktorých ciest a chodníkov sa 
ešte neoplatí investovať. Záro-
veň, vymysleli sme to tak, aby 
si rozkopané chodníky po sebe 
tieto spoločnosti aj zrekon-
štruovali. To sú takzvané spät-
né úpravy. Napríklad cesty, 
ktoré sa opravovali v Hornom 
Čepeni skoro celé prefinanco-
vala vodárenská spoločnosť, 
chodníky na Hviezdoslavovej, 
Obežnej, Šulekovskej, Pekár-
skej, Vojanskej, Železničnej, 8. 
mája, Rovnej, Vysokej, Prieč-
nej a časť Cukrovarskej (od 
Niklovej smer Dolná Streda a 
chodník pred Vravou pri hlav-
nej ceste a smer Fándlyho) za-
platili tiež sieťari. Nie mesto. 
To, čo by nás stálo státisíce 
eur, nás takýmto postupom 
stálo necelú polovicu.

Tam, kde sieťari nezasaho-
vali do chodníkov, bolo v plá-
ne začať v rokoch 2019–2020, 
no to sa nepodarilo a násled-
ná pandémia zdržala veľa in-
vestícií.

Prepáčte, položím 
protiotázku: aké voľby idú, 
prosím, a čo s opravami 
chodníkov majú vôbec 
spoločné voľby?
Položka na zeleň sa ponížila. 
Nemala by sa práve naopak 
navýšiť? Seredčania chcú viac 
stromov, viac kosení, viac kva-
litnej zelene.

Táto položka je nižšia, lebo 
sa navýšila iná položka, kto-
rou zabezpečujeme starost-
livosť o zeleň. Mzdy novým 
zamestnancom na údržbu 
zelene, prevádzka a údržba 
nových strojov. Napríklad v 
roku 2015 sme za údržbu ze-
lene zaplatili asi 150-tisíc eur. 
Kosenie, údržba, výsadba, veľa 
sme platili za služby firmám. 
Avšak prijali sme nových 
kmeňových zamestnancov, 
zakúpili plošinu, krovinorezy, 
kosačky, postupne objednáva-
me menej externých služieb 
na zeleň, pretože si túto prácu 
vieme robiť svojpomocne. A 
pritom neznížime frekvenciu 
služieb v prospech verejnej 
zelene. Bude sa sadiť, polievať, 
kosiť, orezávať rovnako, ako 
minulý rok. Nie menej, ale ani 
nie viac.

pokračovanie na strane 11
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pokračovanie zo strany 10
Zároveň si ponechávame po-
ložku vonkajších služieb na 
vysoko náročnú arboristickú 
prácu, na ktorú objednávame 
odbornú firmu.

Seredčania chcú viacej 
stromov. Čo pre to prosím 
urobili oni sami? Keď sme 
zorganizovali mestské bri-
gády napríklad pri čistení 
Zámockého parku, či oprave 
amfiteátra alebo kempingu, 

pridali sa organizácie ako 
Vodný hrad, Veteráni, Mla-
dá Sereď, Cosmos, Rozkvet. 
Aktuálne aj seredskí skauti 
tvoria novú hodnotu pre nás 
všetkých, resp. rybári okolo 
svojho pôsobiska. Takto si ja 
predstavujem chcenie mať 
viac stromov a mať krajšie 
mesto Sereď.

 
OČAMI PREDNOSTU
Ste ekonóm. Ako je na tom 

mesto Sereď finančne?
Dobre. A ak myslíte ohľadom 
financií a dlhov, tak ešte lep-
šie.

Môžete ísť viac do detailov?
Na účte máme vyše dvoch 
miliónov eur a sme pripra-
vení na ďalšie investície na 
budúci rok.

Mesto Sereď má aktuálne 
tri účelové pôžičky zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania 

s minimálnym úrokom. Sú 
viazané na nájomné byty. Je-
den z nich, na nájomné byty 
v G-pavilóne na Komenského 
ulici bude splatený 30. 6. 2022. 
Všetko nám splácajú nájom-
covia, takže mesto nie je za-
ťažené. Okrem toho splácame 
investíciu za modernizáciu 
verejného osvetlenia, tá bude 
splatená približne o tri roky.

V prípade potreby vieme 
ísť do vyšších pôžičiek, no v 

rozpočte by sa to niekde od-
razilo.

Akú položku by ste ponížili 
a akú povýšili?
Ak by to bolo iba na mne, tak 
na opravu ciest a chodníkov 
by som opäť investoval viac. 
Rokmi naakumulovaný dlh 
mesta voči týmto komuni-
káciám je evidentný. Druhou 
položkou by bol cintorín. Od 
decembra 2021 budeme totiž 

správcami cintorína my ako 
mesto. Opravil by som chod-
níky, vybudoval nové verejné 
osvetlenie a kúpil nový chla-
diaci box.

Neinvestoval by som už na 
ďalšie vonkajšie workoutové 
ihriská, ponížil by som ná-
klady na starostlivosť o zeleň 
pri objednávaných službách, 
čo sme vlastne v návrhu aj 
urobili.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Ing. Mária Fačkovcová
Bolo by možné umiestniť 
monitorovací bezpeč. systém 
(kamery) z dôvodu prevencie 
voči vandalom a páchateľom 
deliktov na novovybudovanej 
oddychovej zóne „Nábrežie 
Garbiarska“? 

V meste pribudla vďaka 
zaangažovaniu sa množstva 
dobrovoľníkov, predovšetkým 
skautov a členov OZ Vodný 
hrad, pekná oddychová zóna. 
Žiaľ, po jej vybudovaní „ruku 
k dielu“ priložili aj vandali, 
čo je veľmi smutné a pre viac 
ako 40 mládežníkov a detí, 
ktoré do jej vybudovania boli 
zapojení cez ich skautských 
vedúcich a rodičov, aj veľmi 
demotivujúce.

Odpoveď: Umiestnenie bez-
pečnostnej kamery (kamier) 
pri oddychovej zóne „Nábre-
žie Garbiarska“ bude možné 
až po rekonštrukcii preno-
sovej siete. Rekonštrukciu 

(zvýšenie prenosu rýchlosti 
dát) by sme radi urobili v roku 
2022. 

JUDr. Michal Irsák
Predmet: Zánik mandátu po-
slanca PhDr. Michala Hanusa. 
Uplynulo isté časové obdobie, 
keď došlo k vysloveniu záni-
ku mandátu poslanca MsZ v 
Seredi PhDr. Michala Hanusa 
pre jeho neúčasť na rokova-
niach mestského zastupiteľ-
stva v zákone určenom obdo-
bí. Dotknutý poslanec sa ob-
rátil na súd. Na základe vyššie 
uvedeného žiadam odpoveď 
na tieto otázky:

1) V akom štádiu je súdne 
konanie o preskúmanie záni-
ku mandátu poslanca PhDr. 
Michala Hanusa na Krajskom 
súde v Trnave, navrhovateľ 
PhDr. Michal Hanus c/a Mesto 
Sereď. Žiadam uviesť všetky 
procesné úkony, ktoré mesto 
v tejto veci urobilo.

Odpoveď: Na novembrovom 
rokovaní zastupiteľstva v in-
formatívnej správe primátora 
odznela informácia:

„Súdny spor mesto verzus 
p. Michal Hanus. Na Krajskom 
súde v Trnave je vedené súdne 
konanie, sp. zn. 14S/21/2021, 
vo veci preskúmania zániku 
mandátu poslanca Mestské-
ho zastupiteľstva v Seredi, p. 
Michala Hanusa. Mesto za-
stupuje advokát doc. JUDr. Jo-
zef Sotolář, PhD. V súčasnosti 
prebieha dokazovanie. Súd 
postupne vyzýval jednotlivé 
sporové strany na vyjadrenie 
sa k tvrdeniu a argumentácii 
druhej sporovej strany. Ostat-
ne, a to dňa 29. 10. 2021, bolo 
zo strany mesta prostred-
níctvom advokáta doručené 
krajskému súdu v poradí už 
druhé vyjadrenie mesta.“

2) Aké boli doteraz finančné 
výdavky spojené s týmto spo-
rom, napr. za právny rozbor 

veci, súdne poplatky, odme-
na advokátovi a iné hotové 
výdavky, ako napr. poštovné, 
telekomunikačné poplatky a 
iné.

Odpoveď: Mesto uhradilo 
nasledovné faktúry na zákla-
de týchto zmlúv:

1. Zmluva o poskytova-
ní právnych služieb zo dňa 
3.2.2021: 

• právny rozbor veci - spra-
covanie odborného právneho 
stanoviska pre potreby klien-
ta vo veci zániku mandátu 
poslanca.
interné číslo faktúry 
- 20210119 - došlá dňa - 
11.2.2021 - suma - 1 585,44 €
interné číslo faktúry 
- 20210144  - došlá dňa - 
22.2.2021 - suma - 340,56 €

2. Zmluva o poskytova-
ní právnych služieb zo dňa 
22.6.2021:

- právne zastupovanie 

klienta vo veci Krajské-
ho súdu Trnava, sp. zn. 14 
S/21/2021 (vec M.  Hanus c/a 
mesto Sereď o preskúmanie 
zániku mandátu poslanca) a 
to až do právoplatného  skon-
čenia veci.
interné číslo faktúry - 
20210756 - došlá dňa - 13.7.2021 
- suma - 2 304,00 €
interné číslo faktúry 
- 20211260  - došlá dňa - 
5.11.2021 - suma - 460,80 €

Ing. arch. Róbert Kráľ
Bolo by možné vytvoriť sys-
témové riešenie pri ochrane 
drevín pagaštanu konského? 
Tieto dreviny sú napádané 
špeciálnym chrobáčikom 
(ploskáčik). Sú to krásne stro-
my na území mesta Sereď a 
bolo by dobré vyčleniť finanč-
né prostriedky na systémové 
riešenie. 

Odpoveď: Na území mesta 
v súčasnosti evidujeme 55 ks 

stromov „pagaštanu konské-
ho“. Ošetrenie postrekom pro-
ti ploskáčikovi pagaštanové-
mu sme naposledy realizovali 
v r. 2018. Na základe informá-
cií z Ústredného kontrolné-
ho a skúšobného ústavu poľ-
nohospodárskeho (ÚKaSÚP) 
momentálne nie je možná 
chemická ochrana pagaštanu 
konského, nakoľko v súčas-
nosti nie je schválený žiadny 
prípravok proti ploskáčikovi 
pagaštanovému.

Na Slovensku sa môžu pou-
žívať len prípravky na ochra-
nu rastlín, ktoré sú autorizo-
vané, resp. povolené kontrol-
ným ústavom. V súčasnosti 
toto kritérium nespĺňa žiadny 
prípravok. Platnosť jediného 
schváleného prípravku proti 
ploskáčikovi pagaštanovému 
(DIMILIN 48 SC) bola ukonče-
ná 8. 9. 2018. 

Ing. MArtIN tOMČÁNyI, 
primátor mesta Sereď 

Dňa 22. októbra 2021 cukrovar v 
Seredi spustil prevádzku novej 
plynovej kotolne, ktorá spĺňa 
najprísnejšie ekologické nor-
my kladené počas celého pro-
cesu výroby. Moderná stavba 
tým úplne nahradila starú ko-
tolňu na hnedouhoľný prach. 
Slávnostné spustenie novej 
kotolne sa konalo za účasti 
ministra pôdohospodárstva 
Samuela Vlčana, realizátora 
stavby PPA CONTROLL, a.s. 
Bratislava, zástupcov z poľno-
hospodárskej a potravinárskej 
samosprávy, ako aj predstavi-
teľov okolitých miest a obcí. 
Mesto Sereď zastupoval primá-
tor Martin Tomčányi.

Slovenské cukrovary, s.r.o., 
uvádzajú, že výstavba novej 
kotolne stála 6,7 mil. eur a pra-
cuje iba na zemný plyn a bio-
plyn. Jej prevádzkou sa znížia 
emisie oxidu uhličitého a síry 
vypúšťané do ovzdušia. Toto 
množstvo bude dokonca v 
rozmedzí o 20 až 40% pod zá-
konom stanovenými limitmi. 

Ako Agrana informovala, za 
posledných 10 rokov investo-
vala viac ako 25 miliónov eur 
do zvýšenia efektívnosti vý-
robnej, logistickej a energetic-
kej štruktúry cukrovaru. Nová 
kotolňa bude slúžiť ako zdroj 
pary, ktorá je základnou ener-
giou pri spracovaní cukrovej 
repy a výrobe cukru. Jej pre-
vádzka ušetrí cukrovaru nie-
len energie, ale aj zníži vypúš-
ťané emisie CO2 o minimálne 
50%.  „Agrana sa zaviazala k 
CO2-neutrálnej produkcii a vy-
tvorila akčný plán s ambicióz-
nymi, ale realistickými míľ-
nikmi. Preto budeme investo-
vať do konkrétnych projektov 
na úsporu emisií CO2 spôsobe-
ných našou výrobou, aby sme 
ich do roku 2040 znížili na čis-
tú nulu. Nový plynový kotol v 
Seredi je cennou súčasťou na-
šej stratégie dekarbonizácie na 
dosiahnutie našich emisných 
cieľov,“ zdôraznil Agrana CTO 
Norbert Harringer.

Minister pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR Samuel 
Vlčan povedal:, ,Spolu s naši-
mi poľnohospodármi a potra-
vinármi sme vo Vízii rozvoja 
slovenského poľnohospodár-
stva a potravinárstva do roku 
2035 vyhodnotili, že pestova-
nie cukrovej repy a výroba 
cukru je v našich klimatických 
podmienkach perspektívne a 
strategické odvetvie. Preto v 
nasledujúcom eurofondovom 
období zvyšujeme podporu 
pre pestovateľov cukrovej repy 
z 12 miliónov eur ročne na 

13,2 milióna eur ročne. Záro-
veň vzrastú platby na hektár, 
podporená výmera aj celková 
alokácia na cukrovú repu. Oce-
ňujem vedenie cukrovaru v Se-
redi, že zodpovedne reaguje na 
požiadavky vyplývajúce z boja 
s klimatickou zmenou a inves-
tuje do inovácií, ktoré prinesú 
zníženie energetických nákla-
dov, a tým aj znižovanie emisií 
uhlíka a uhlíkovej stopy pri 
výrobe cukru. Iba neustálym 
inovovaním a modernizáci-
ou podniky ako tento dokážu 

čeliť globálnym klimatickým 
výzvam. Na ministerstve sme 
pripravení poskytnúť im ma-
ximálnu podporu.“

Cukrovarníctvo na Sloven-
sku má takmer 200-ročnú tra-
díciu a svojou kapacitou pro-
dukcie sme úplne sebestační 
v zásobovaní cukrom. Výrazne 
sa na tom podieľa aj cukrovar v 
Seredi. Podpredseda Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory Miroslav Štef-
ček uviedol, že úplná sebestač-
nosť vo výrobe slovenského 
cukru, bezpečná potravina 
a zdravá krajina v mieste jej 
produkcie sú mimoriadne be-
nefity. Veď čo je viac v dnešnej 
dobe ako naše zdravie, ktoré si 
vieme zabezpečiť aj vďaka kva-
litným potravinám a čistému 
životnému prostrediu?

SLOVENSKÉ CUKROVARY, 
s.r.o., Sereď uvádzajú, že sa 
týmto krokom hlásia ku svojej 
politike kvality, bezpečnosti 
potravín a ochrany životného 
prostredia, ktorej základným 

princípom je vytváranie pri-
danej hodnoty pre zákazníkov, 
podnikanie etickým, zákon-
ným a trvalo udržateľným 
spôsobom. Cukor vyrábajú 
výlučne z domácej suroviny a 
významne znižujú uhlíkovú 
stopu (import cukru pre spot-
rebu SR by znamenal kolónu 8 
000 kamiónov/rok). Pestovanie 
cukrovej repy je certifikované 
a trvalo udržateľné. Sektor má 
aj pozitívny vplyv na bilanciu 
zahraničného obchodu – vyše 
100 mil. €/rok. A priamo aj 
nepriamo vytvára vyše 3 000 
pracovných miest. Celkové fi-
nančné prínosy pre rozpočet 
Slovenskej republiky predsta-
vujú 42,1 mil. €/rok. Je preto 
nevyhnutné, aby sektor bol 
podporovaný aj intervenciami 
zo strany národných autorít 
podporou pestovania cukrovej 
repy a podporou investičných 
a inovačných aktivít.

(zdroj: 
Slovenské cukrovary, s.r.o.)

IVEtA tÓtHOVÁ

Prednosta radnice Tibor Krajčovič o špecifikách 
rozpočtu 2022, smetiach, zeleni, aj o nových chodníkoch 

Interpelácie poslancov MsZ zo 4. 11. 2021

Seredský cukrovar spustil novú plynovú kotolňu, 
ktorá zabezpečí čistejší vzduch v okolí
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SLEDUJTE WEBSTRÁNKU S 
NAJNOVŠÍMI INFORMÁCIAMI 

O PRAVIDLÁCH VSTUPU  

AKO SOM SA STALA 
PARTIZÁNKOU / Ako som sa 
stala partizánkou / 
1.12.2021 streda 19:30 2D 
Dokument o Rómoch v odboji, 
ktorí bojovali za našu slobodu 
a padli 
SVK, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

RESIDENT EVIL: VITAJTE 
V RACCOON CITY / Resident 
Evil: Welcome to Raccoon 
City / 
2.-3.-4.12.2021 štvrtok 19:30 
2D, piatok 17:00 2D, sobota 
19:30 2D 
Odhaľte počiatok zla! Horor. 
Hrajú: Hannah John-
Kamen, Tom Hopper, Kaya 
Scodelario, Robbie Amell, 
Neal McDonough, Avan Jogia, 
Donal Logue. 
USA, 87 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ŽELANIE PRE JEŽIŠKA / 
Přání Ježíškovi / 
3.12.2021 piatok 19:30 2D 
Ukážkovo rozkmotrená rodina 
znova a znova snaží zmieriť. 
Komédia. 
Hrajú: Richard Krajčo, Jaroslav 
Dušek, Eva Holubová, 
Jiří Langmajer, Elizaveta 
Maximova, Anna Polívková. 
CZE, 109 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

RON MÁ CHYBU / Ron’s Gone 
Wrong / 
4.-5.12.2021 sobota 15:00 
2D, nedeľa 15:00 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€ 

MACHER NA 30 DNÍ / 
30 jours max / 
4.-5.12.2021 sobota 17:00 
2D, nedeľa 19:30 2D 
Režisér, scenárista a hlavná 
postava v jednej osobe. 
Hrajú: Tarek Boudali, José 
Garcia, Philippe Lacheau, 
Vanessa Guide, Marie-Anne 
Chazel, Julien Arruti, Chantal 
Ladesou, Elisa Bacihr Bey. 
FRA, 87 min., ČD, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

KAREL / Karel / 
5.12.2021 nedeľa 17:00 2D 

Karel Gott, legendárny Zlatý 
slávik a jeho príbeh. 
Hrajú: Karel Gott. 
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

QUO VADIS, AIDA? / 
Quo vadis, Aida? / 
7.12.2021 utorok 19:30 2D 
Bosna, júl 1995. Srbská armáda 
sa blíži k Srebrenici ... 
Hrajú: Jasna Ďuričić, Izudin 
Bajrović, Dino Bajrović, Johan 
Heldenbergh. 
BIH, 101 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

STRATENÍ V RAJI / Ztraceni v 
ráji / 
8.12.2021 streda 19:30 2D 
Komediálny road-movie film 
o strete dvoch svetov a dvoch 
generácií 
Hrajú: Dominique Jann, Hana 
Vagnerová, Ivan Pokorný, Andri 
Schenardi, Vratislav Brabenec, 
Heidi Maria Glössner, Matyáš 
Řezníček, Robert Nebřenský. 
CZE, 75 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

WEST SIDE STORY / 
West Side Story 2021 / 
9.-10.-11.-12.12.2021 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:30 2D, 
sobota 17:00 2D, nedeľa 
19:30 2D 
Najlepší muzikál všetkých čias 
v réžii Stevena Spielberga. 
Hrajú: Ansel Elgort, Rachel 
Zegler, David Alvarez, Ariana 
DeBose, Rita Moreno, Corey 
Stoll, Brian d‘Arcy James. 
USA, min., ČT, MP, vstupné 
2D 5€

TRI ORIEŠKY PRE 
POPOLUŠKU / Tre nøtter til 
Askepott / 
11.-12.2021 sobota 15:00 
2D, nedeľa 15:00 2D, streda 
15:00 2D, utorok 15:00 2D 
Remake slávnej rozprávky 
tentokrát od Nórskych 
filmárov. 
NOR, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

TAJOMSTVO STAREJ 
BAMBITKY 2 / Tajemství 
staré bambitky 2 / 
10.-11.12.2021 piatok 17:00 
2D, sobota 19:30 2D 
Pokračovanie úspešnej 
rozprávky. 
Hrajú: Tomáš Klus, Kamila 
Janovičová, Ondřej Vetchý, 
Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, 
Veronika Khek Kubařová, Petr 
Štěpánek,
 Otmar Brancuzský, Markéta 
Plánková, Václav Noid Bárta, 

Dita Zábranská, Vladimír Polák, 
Valentýna Bečková. 
CZE, 100 min., ČV, MP, vstupné 
2D 5€

RESIDENT EVIL: VITAJTE 
V RACCOON CITY / Resident 
Evil: Welcome t
o Raccoon City / 
12.12.2021 štvrtok 19:30 
2D, piatok 17:00 2D, sobota 
19:30 2D 
Odhaľte počiatok zla! Horor. 
Hrajú: Hannah John-
Kamen, Tom Hopper, Kaya 
Scodelario, Robbie Amell, 
Neal McDonough, Avan Jogia, 
Donal Logue. 
USA, 87 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ADA / Lamb / 
14.12.2021 utorok 19:30 2D 
Mysteriózna islandská balada 
o dare materskej lásky, ktorý 
sa môže ľahko zmeniť na 
najstrašnejšie prekliatie. 
Hrajú: Noomi Rapace, Hilmir 
Snaer Gudnason, Björn Hlynur 
Haraldsson. 
SWE, 106 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

TAJOMSTVO STAREJ 
BAMBITKY 2 / Tajemství 
staré bambitky 2 / 
15.12.2021 streda 19:30 2D 
Pokračovanie úspešnej 
rozprávky. 
Hrajú: Tomáš Klus, Kamila 
Janovičová, Ondřej Vetchý, 
Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, 
Veronika Khek Kubařová, Petr 
Štěpánek,
 Otmar Brancuzský, Markéta 
Plánková, Václav Noid Bárta, 
Dita Zábranská, Vladimír Polák, 
Valentýna Bečková. 
CZE, 100 min., ČV, MP, vstupné 
2D 5€

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA / 
Spider-Man: No Way Home / 
16.-17.-18.-19.12.2021 
štvrtok 19:30 2D ST, piatok 
19:30 3D SD, sobota 17:00 
2D SD, nedeľa 19:30 2D SD 
Po prvýkrát vo filmovej histórii 
sa náš priateľský sused Spider-
Man ocitá bez ochrany svojej 
masky 
Hrajú: Tom Holland, Zendaya, 
Marisa Tomei, Benedict 
Cumberbatch, Jamie Foxx, 
Alfred Molina, Jacob Batalon. 
USA, 120 min., SD/ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

VIKI A JEJ MYSTERY / 
Mystère / 
17.-19.12.2021 piatok 17:00 
2D, nedeľa 17:00 2D 

Rodinný dobrodružný príbeh 
inšpirovaný skutočnosťou. 
Hrajú: Tchéky Karyo, Marie 
Gillain, Vincent Elbaz, Shanna 
Keil, Eric Elmosnino. 
FRA, 83 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

RODINA ADDAMSOVCOV 2 / 
Addams Family 2, The / 
18.-19.12.2021 sobota 15:00 
2D, nedeľa 15:00 2D 
Neradi vás opäť vidíme! 
Animované dobrodružstvo 
najstrašidelnejšej rodiny 
pokračuje. 
USA, 120 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

WEST SIDE STORY / West 
Side Story 2021 / 
18.12.2021 sobota 19:30 2D 
Najlepší muzikál všetkých čias 
v réžii Stevena Spielberga. 
Hrajú: Ansel Elgort, Rachel 
Zegler, David Alvarez, Ariana 
DeBose, Rita Moreno, Corey 
Stoll, Brian d‘Arcy James. 
USA, min., ČT, MP, vstupné 
2D 5€

TRI ORIEŠKY PRE 
POPOLUŠKU / 
Tre nøtter til Askepott / 
22.12.2021, streda 15:00 2D
Remake slávnej rozprávky 
tentokrát od Nórskych 
filmárov. 
NOR, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€ 

MATRIX RESURRECTIONS / 
The Matrix Resurrections / 
22.-23.12.2021 streda 17:00 
2D, štvrtok 19:30 2D 
Keanu Reeves a Carrie-Ann 
Moss sa vracajú v úlohách Nea 
a Trinity! 
Hrajú: Keanu Reeves, Jessica 
Henwick, Yahya Abdul-Mateen 
II, Christina Ricci, Carrie-Anne 
Moss, Ellen Hollman, Priyanka 
Chopra Jonas,
 Jonathan Groff, Neil Patrick 
Harris, Daniel Bernhardt, Jada 
Pinkett Smith, Lambert Wilson. 
USA, 155 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA / 
Spider-Man: No Way Home / 
21.-22.-23.12.2021 utorok 
19:30 2D ST, streda 19:30 2D 
SD, štvrtok 17:00 3D SD 
Po prvýkrát vo filmovej histórii 
sa náš priateľský sused Spider-
Man ocitá bez ochrany svojej 
masky 
Hrajú: Tom Holland, Zendaya, 
Marisa Tomei, Benedict 
Cumberbatch, Jamie Foxx, 
Alfred Molina, Jacob Batalon. 

USA, 120 min., SD/ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

SPIEVAJ 2 / Sing 2 / 
23.-26.12.2021 štvrtok 15:00 
2D, nedeľa 15:00 2D
Pokračovanie úspešného 
animáku. 
Hrajú: Taron Egerton, 
Scarlett Johansson, Reese 
Witherspoon, Matthew 
McConaughey, Adam Buxton, 
Garth Jennings, Tori Kelly, Nick 
Kroll, Halsey. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€ 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: 
DOBRO DOŠLI / Šťastný nový 
rok 2: Dobro došli / 
26.-28.-29.-30.12.2021 
nedeľa 17:00 2D, utorok 
19:30 2D, streda 17:00 2D, 
štvrtok 19:30 2D 
Voľné pokračovanie úspešnej 
komédie. 
Hrajú: Táňa Pauhofová, 
Gabriela Marcinková, 
Antónia Lišková, Zuzana 
Norisová, Emília Vášáryová, 
Anna Kadeřávková, Karolína 
Tkáčová,
 Nina Petrikovičová, Jiří 
Bartoška, Ján Koleník, Tomáš 
Maštalír, Jozef Vajda, Dagmar 
Havlová, Marek Majeský, Petr 
Vaněk. 
SVK, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

MATRIX RESURRECTIONS / 
The Matrix Resurrections / 
26.-28.12.2021 nedeľa 19:30 
2D, utorok 17:00 2D 
Keanu Reeves a Carrie-Ann 
Moss sa vracajú v úlohách Nea 
a Trinity! 
Hrajú: Keanu Reeves, Jessica 
Henwick, Yahya Abdul-Mateen 
II, Christina Ricci, Carrie-Anne 
Moss, Ellen Hollman, Priyanka 
Chopra Jonas,
 Jonathan Groff, Neil Patrick 
Harris, Daniel Bernhardt, Jada 
Pinkett Smith, Lambert Wilson. 
USA, 155 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

TRI ORIEŠKY PRE 
POPOLUŠKU / Tre nøtter til 
Askepott / 
28.12.2021 utorok 15:00 2D 
Remake slávnej rozprávky 
tentokrát od Nórskych 
filmárov. 
NOR, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

SPIEVAJ 2 / Sing 2 / 
29.-30.12.2021 streda 15:00 
2D, štvrtok 15:00 2D 
Pokračovanie úspešného 

animáku. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€ 

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA / 
Spider-Man: No Way Home / 
29.12.2021 streda 19:30 2D 
Po prvýkrát vo filmovej histórii 
sa náš priateľský sused Spider-
Man ocitá bez ochrany svojej 
masky 
Hrajú: Tom Holland, Zendaya, 
Marisa Tomei, Benedict 
Cumberbatch, Jamie Foxx, 
Alfred Molina, Jacob Batalon. 
USA, 120 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

THE KING‘S MAN: PRVÁ 
MISIA / The King‘s Man / 
30.12.2021 štvrtok 17:00 2D 
Spoznajte začiatky tejto 
štýlovej, britskej tajnej služby. 
Hrajú: Gemma Arterton, 
Matthew Goode, Aaron Taylor-
Johnson, Ralph Fiennes, Tom 
Hollander, Djimon Hounsou, 
Harris Dickinson, Stanley Tucci, 
Rhys Ifans, Daniel Brühl.  
USA, 130 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
KROTITELIA DUCHOV: 
DEDIČSTVO, MARVEL: 

MORBIUS, VEĽKÝ ČERVENÝ 
PES CLIFFORD, CYRANO, 
SCREAM, HLBOKÁ VODA, 
SPENCER, ATLAS VTÁKOV

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:  OKTóBER – APRÍL UT–SO:  900 - 1700 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
 

EXPONÁT MESIACA: 
Dekrét z roku 1919 o udelení vyznamenania 

– vojnového záslužného kríža
vojakovi Ondrejovi Horčičákovi, príslušníkovi talianskej légie,

 vydaný veliteľom Československého zboru 
z Talianska generálom Piccionim

Do zbierky mestského múzea daroval Alexander Horčičák zo Serede

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVY: 
FRANTIŠEK ŠMIGROVSKÝ

VÝBER Z TVORBY REŠTAURÁTORA A SOCHÁRA  
Výstava reštaurátorskej tvorby a ochrany 

pamiatok slovenského reštaurátora 
Mgr. Františka Šmigrovského 

Výstava potrvá od 10. 12. 2021 - 26. 2. 2022
Vernisáž výstavy 10. 12. 2021

-------

PODUJATIA V MESTSKOM MÚZEU:
Výtvarná dielnička „Zimný sen“ s Ester Hvojníkovou

Technika akvarel, akryl, bližšie informácie v múzeu: t. č.  0950 894 373 
3. 12. 2021 od 16.30 – 20.00 hod.
4. 12. 2021 od 9.30 – 12.30 hod.

PROGRAM NA MESIAC 
DECEMBER 2021
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KUPUJETE? PREDÁVATE?
31  schránkových 

novín

OSLOVTE CELÉ SLOVENSKO RÝCHLO – JEDNODUCHO – NA PÁR KLIKOV!

viac ako

domácností

1 milión

výpočet
ceny priamo
na stránke

platba kartou
alebo cez
internetbanking

KLIKNI A ZADAJ SVOJ INZERÁT NA

www.riadkoveinzeraty.skwww.www.

23  regionálnych
týždenníkov

Skauti z 82. zboru Polaris Se-
reď v spolupráci s OZ Vodný 
Hrad si zobrali za úlohu vy-
budovať na Garbiarskej ulici 
za hrádzou oddychovú zónu 
a náučný chodník. Cieľom 
je nábrežie Váhu skultúr-
niť, vytvoriť občanom mesta 
priestor na relax a využiť po-
tenciál rieky Váh. Myšlienku 
oddychovej zóny Garbiarska 
sa darí realizovať zo získané-
ho grantu z Nadácie Sloven-
skej sporiteľne MÁM NA TO 
a z podpory patricipatívneho 
rozpočtu Trnavského samo-
správneho kraja.

Čistenie a osadené 
komponenty
Okrem náročného vyčistenia 
priestoru v roku 2019 za po-
moci mesta Sereď a vojakov 
zo Ženijného práporu sa tu 
s úpravami pokračovalo aj 
v ďalšom období. Nebolo to 
jednoduché a práce si vyžia-
dali mnoho času a energie. 
„Našou úlohou bolo spraviť 
lokalitu čistejšiu, prístupnú 
a bezpečnejšiu. Nielen že bol 
tento pozemok dlhodobo za-
rastený hustým porastom 
náletových drevín, ale sa tu 
nachádzalo aj množstvo na-
vezeného odpadu. Od šatstva 

v rôznom stupni rozkladu, cez 
stavebný odpad, kusy železa, 
ale aj injekčné striekačky a 
veľa skla. V minulosti tu bola 
rómska kolónia a donedávna 
tu prespávali bezdomovci. Prá-
ve množstvo odpadu a skla na 
povrchu i v zemi, najviac spo-
malilo realizáciu oddychovej 
zóny,“ povedal Ondrej Kurbel, 
ktorý skautov zastupuje a je aj 
poslancom MsZ. Počas uplynu-
lých mesiacov sa tu skautom 
podarilo vybudovať bylinkovú 
špirálu a ohnisko. V októbri 
boli na brehu Váhu osadené 
aj tri originálne lavičky – le-
žadlá, z ktorých si obyvatelia 

mesta môžu vychutnať krásny 
výhľad na rieku Váh. V lokalite 
boli vysadené aj ovocné stro-
my a postavené pódium.

Verejná brigáda
V sobotu 23. októbra bola na 
nábreží zorganizovaná ďal-
šia brigáda aj za prítomnosti 
verejnosti. V rámci finálnej 
úpravy terénu bol vybudovaný 
štrkový náučný chodník, vy-
siata tráva, osadené krmítko 
a vtáčie búdky. Nainštalované 
boli aj informačné tabule k ná-
učnému chodníku o lodných 
mlynoch, kedysi tvoriacich 
nezameniteľný kolorit mes-

ta Sereď. Zámer je zachovať 
históriu predkov pre budúce 
generácie a poskytnúť zdroj 
poučenia formou relaxu – pre-
chádzky v prírode.

„Občianske združenie Vod-
ný Hrad nadviazal spoluprá-
cu s facebookovou skupinou 
poMOCnica, poŽIČovňa a po-
ŽIVeň. Pre účastníkov brigá-
dy napiekli pekárky a pekári 
čerstvé bochníky kváskového 
chleba. Táto skupina propa-
guje princípy udržateľnosti, 
znižovania tvorby odpadu a 
využívania lokálnych produk-
tov. Omrvinkami z chlebíkov 
sme symbolicky pokrstili spo-
mínané informačné tabule, 
na ktorých sme pracovali viac 
ako pol roka. Chlebíky krájali 
„mlynárky“ v sedliackych ode-
voch, symbolizujúce remeslá v 
minulosti – mlynárov a peká-
rov, „ uviedla Martina Hilko-
vičová, podpredsedníčka OZ 
Vodný Hrad 

Poslankyňa Mária Fačkov-
cová nielen k brigáde, ale aj k 
celkovému zámeru povedala, 
že ak sa spojí kreativita, múdre 
nápady, pracovité ruky a ocho-
ta všetkých zúčastnených, k 
tomu ešte úžasné kvaskové 
diela z POŽIVNI, tak nie je z 
toho len pocit pekne prežitého 

dňa, ale na konci toho všetké-
ho príjemná oddychová zóna 
pri Váhu spojená s náučným 
chodníkom o lodných sered-
ských mlynoch, ktorá bude 
slúžiť všetkým naším obyva-
teľom.

História mlynárov v Seredi 
Podľa OZ Vodný hrad mlyná-
ri v minulosti tvorili početnú 
skupinu remeselníkov v Sere-
di. Prvé cechové pravidlá boli 
seredským mlynárom vydané 
v roku 1646. Počet mlynov na 
Váhu v Seredi bol veľmi vyso-
ký, v roku 1900 štatistiky vyka-
zujú v meste až 48 mlynárov. 
Jedna z posledných pripomie-
nok na túto históriu Serede 
je už len názov ulice pri Váhu 
– Mlynárska ulica. Posledné 
mlyny zanikli v 50. rokoch mi-
nulého storočia. Mladá gene-
rácia už nemá o tejto bohatej 
histórii, ktorá je neoddeliteľ-
nou súčasťou vytvárania sú-
časnej podoby Serede, žiadne 
informácie.

Ďalšie plány a poďakovanie
Práce na lokalite Garbiarska 
zďaleka nie sú na konci. Čo 
ešte daný priestor čaká, odpo-
vedal Ondrej Kurbel: „Chod-
ník vedúci cez lesík popri osa-

dených náučných tabuliach 
sa nám ešte nepodarilo cel-
kom dokončiť. Chodníky ešte 
zhutníme a okraje prihrnie-
me zeminou. Ďalšie práce nás 
budú čakať na jar. Vybudu-
jeme altánok, doplníme ešte 
niekoľko lavičiek a hojdačku. 
Časť chodníka vedúcu od hrá-
dze k pódiu vylepšíme dreve-
nou palubovkou. Pribudne aj 
prírodný prvok pre deti.

Chcem využiť priestor a po-
ďakovať všetkým, ktorí sa po-
čas verejnej brigády zapojili, 
či už priamo na mieste, alebo 
napečením skvelých kvás-
kových chlebíkov. Dobrovoľ-
níctvo nie je samozrejmosť. 
Jazierkové centrum Petomar 
nám sponzorsky zabezpečilo 
vzrastlé stromy, vďaka čomu 
sme mohli vysadiť dva pekné 
javory, platan a vŕbu. Stavebná 
firma Kurbel Ján zas bezplat-
ne zabezpečila práce bagrom. 
Aj vďaka sponzorom, ktorí sa 
pridávajú, sa napriek obme-
dzenému rozpočtu darí skul-
tivovať pomerne veľkú plochu 
priestoru. Verím, že tento dlho 
prehliadaný kus prírody, blíz-
ko k mestu a blízko k rieke, sa 
stane obľúbeným miestom na 
prechádzky a oddych.“

IVETA TÓTHOVÁ

Vyčistené okolie, náučný chodník, informačné tabule, lavičky 
a nová zeleň. Aj takto sa mení nábrežie Váhu na Garbiarskej ulici

Žiačky z Obchodnej akadémie 
v Seredi získali prvé miesto 
v medzinárodnom hackatone
JA Europe v spolupráci s EIT 
Food zorganizovalo medzi-
národný hackaton s témou 
„World Food Day Foodathon”, 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 
13.-15. októbra 2021 (on-line).

Úlohou súťažiacich tímov 
bolo vybrať si jednu z troch 
výziev, zameraných na prob-
lematiku zdravého životného 
štýlu a plytvania jedlom.

Žiaci 3. ročníka Obchod-
nej akadémie v Seredi - Lara 
Vajdíková, Damián Tengeri 
a Veronika Koláriková, ktorí 
navštevujú voliteľný predmet 
Aplikovaná ekonómia, sa zú-
častnili tejto výzvy a vytvorili 
spoločný tím so žiakmi z af-
rickej Zambie a ostrova Mau-
rícius. Vybrali si výzvu: plyt-
vanie jedlom a jeho vplyv na 
životné prostredie.

Náš tím navrhol výrobu 
ekologických obalov – kon-
krétne to bola kokosová mis-
ka, ako vedľajší produkt po 
očistení kokosového orecha a 
jedlý obal na polievku, vyro-
bený z potravín. Obal je mož-
né po skonzumovaní polievky 
následne zjesť. Výroba týchto 

inovatívnych bezodpadových 
produktov má pozitívny vplyv 
na životné prostredie – odstrá-
ni hromadenie plastového 
odpadu a v konečnej miere 
zabráni globálnemu otepľo-
vaniu.

Bola to skvelá príležitosť 
spoznať nových ľudí z iných 
krajín. Nakoľko stretnutie tí-
mov prebiehalo on-line, spolu-
práca bola o trochu náročnej-
šia kvôli technickým problé-
mom.

Aj napriek tomu náš tím ob-
sadil krásne 1. miesto v medzi-
národnej konkurencii 9 tímov, 
ktoré riešili rovnakú výzvu. Zo 
Slovenska boli do súťaže vy-
braté iba dve stredné školy.

Ďakujeme organizátorom z 
JA Europe, JA Africa a EIT Food 
za príležitosť zapojiť sa do da-
nej aktivity, za možnosť riešiť 
vybrané výzvy a svojimi ná-
padmi tak prispieť k ochrane 
životného prostredia.

VERONIKA KOLÁRIKOVÁ

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

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

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

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

Manipulačný pracovník - skladníkVodič kamiónu

www.seredskenovinky.sk
TP213020292
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TP2130603027

TP21630105120

TP20306341

TP21305044

TP213020115

TP213061351

Vianočné stromčeky
v črepníku

už v ponuke!

Vianočné stromčeky
v črepníku

už v ponuke!

Dedinská 102
Trnava-Modranka
0905 613 448
www.dechticky.sk

Po – Pia
od 8:00 do 16:30

So
od 8:00 do 12:00

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

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

VLASOVÁ KÔRA POMÁHA

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

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

najaktuálnejšie
spravodajstvo

www.MYregiony.sme.sk

ČÍSLO 36 / 11. 9. – 17. 9. 2020magazín

TV 
PROGRAM

31 staníc
na 7 dní

magazín ČÍSLO 47 / 26. 11. – 2. 12. 2021

Krížovka Horoskopy

Baran
Barani majú za sebou niekoľko hádok so svojimi partnermi či 
partnerkami, ale stále nevedia, na čom sú. Mali by ste byť úprimnejší, 

snažiť sa o to, aby sa medzi vami skončili nedorozumenia a našli ste vhodné 
riešenie. Iste, nie na váš úkor, ale také, aby ste dokázali znovu nájsť spoločnú reč. 

Býk
Býkom sa nedarí doviesť každú ich záležitosť do úspešného konca 
len tak jednoducho. Zakaždým narazíte na nejakú komplikáciu. 

Nakoniec budete mať pocit, že vám niekto hádže polená pod nohy a to veru bude 
pravda. Lenže kto je na vine? 

Blíženci
Blížencom sa bude v najbližších dňoch viac dariť v menších 
a nepodstatných veciach ako v namáhavých a zložitých. 

Budete sa cítiť trochu vyčerpaní a vaše myslenie nebude na takej úrovni, ako 
v predchádzajúcom období. Snažte sa viac pozornosti venovať aj svojmu 
súkromiu, vaši blízki sú pre vás kdesi na okraji, čo by sa vám mohlo vypomstiť. 

Rak
Rakom množstvo záležitostí uniká, strácajú prehľad v tom, čo by 
malo byť ich prioritou, nedokážu svoj život riadiť. Nie je ale čas na 

beznádej, práve naopak. Riskujte, len tak sa dokážete vymaniť z problémov, ktoré 
vás môžu zničiť na dlhší čas. 

Lev
Levi sa chcú presadiť, a to aj nasilu – je jedno, za akých podmienok. 
To je síce rýchle, ale nie trvalé. Nezabudnite na to, že zatiaľ každá 

vaša neférovosť a údery pod pás boli časom potrestané a veru, zaplatili ste za ne 
vysokú cenu. Čo tak pustiť sa teraz do boja inak? Spravodlivo a prijať aj možnú 
prehru? 

Panna
Pannám sa celkom dobre vydarí každý deň v tomto týždni. Pri ich 
spoločenskej odmeranosti a častých pracovných konfl iktoch to 

bude priam neuveriteľné, ale znovu sa im všetko dôležité podarí dosiahnuť. 

Váhy
Tento týždeň budete práve vy nepostrádateľné. Váhy čakajú rôzne 
rozhovory, riešenie záležitostí, ktoré sa ich síce práve teraz netýkajú, 

no mohli by ovplyvniť ich budúcnosť a ich smerovanie. Každý sa bude na vás 
obracať so žiadosťami o pomoc, o radu alebo podporu. A vy nájdete to správne 
riešenie, vyhovujúce všetkým. Bude to pokračovať aj doma, medzi vašimi blízkymi. 

Škorpión
Ste až príliš vážni, niektoré vaše poznámky uvádzajú iných ľudí do 
pomykova, musia popremýšľať, ako ste to vlastne mysleli. Čo keby 

ste na sebe viac popracovali a začali budovať iný imidž? Inak si ľudia od vás ihneď 
vytvoria odstup. 

Strelec
Analyzujte svoju situáciu – nemali by ste zbytočne míňať svoju 
energiu a čas na to, aby ste získali niečo malé, čo vlastne nenapĺňa 

vaše túžby, ale radšej vyčkať a získať výrazný posun vpred. Táto taktika platí 
najmä pre obchodovanie, podnikanie či nové investície. V láske by ste mali veriť 
svojej intuícii a nedať sa klamať polopravdami.

Kozorožec
Kozorožci budú môcť naplno uspokojiť svoju ctižiadostivosť, svoje 
ambície, ak nezaváhajú a využijú správny okamih. Ste blízko vášho 

cieľa, tak postupujte opatrne a dosiahnete ho! Mladším z vás nie je jasné, kto stojí 
na ich strane a kto proti nim, hľadajte záškodníkov medzi vašimi priateľmi, máte 
vo svojom okolí málo úprimných ľudí. Starším sa podarí zmiasť jedného oponenta, 
čo im vynesie uznanie, no pozor, aby ste to nehnali do krajnosti. Celkovo teda 
budete úspešní v manipulácii a presadzovaní vašich záujmov. 

Vodnár
Vodnári môžu rátať s pozitívnymi zmenami. Tešte sa z toho, čo vás 
motivuje k vyšším výkonom, z nových síl a energie, no nestrácajte 

ju na zbytočnosti. Najmä nie na klebetenie. Iste, vás zaujíma všetko, čo sa okolo 
deje, ľudia, ich správanie, ich sny alebo tajomstvá, no ak to preženiete, zamotáte 
sa do životných ťažkostí a tie nedokážete riešiť tak ľahko ako svoje vlastné. 
Radšej nehaste to, čo vás nepáli. Len vtedy, ak vás sami o to požiadajú, nie skôr. 
Podnikajúcim Vodnárom sa naskytne jedna náhla cesta mimo domova, mali by 
to určite využiť!

Ryby
Ryby by si mali uvedomiť, že strácajú čas. Nevyužívate svoj potenciál, 
neplníte si svoje sny ani túžby, ste medzi ľuďmi, ktorí vás nechápu 

a nechávate sa manipulovať tými, ktorých máte radi. Popremýšľajte konečne nad 
tým, kam ide vaša cesta a či sa vôbec hýbete a keď už, či správnym smerom!

RELAX

Sudoku
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