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Nová encyklopédia 
mestských a obecných polícií 

Materská škola úspešná v projekte 
na zamestnanie pomocných vychovávateľov

Ocenenie pre riaditeľa múzea 
holokaustu Martina Korčoka

Zadržali vodiča pod 
vplyvom alkoholu. 
33-ročného Seredčana 
tento rok už po tretíkrát

Nový termín vystúpenia 
Miroslava Donutila 
v Seredi

NAKA opäť zasahovala 
na viacerých miestach v Seredi 

Príslušníci Mestskej polície 
zadržali v Seredi vodiča, kto-
rý šoféroval osobné motoro-
vé vozidlo pod vplyvom alko-
holu. Išlo o 33-ročného Se-
redčana, ktorý bol v tomto 
roku riešený už po tretíkrát.

Podľa zástupcu náčelní-
ka MsP Petra Sokola prijala 
mestská polícia v utorok vo 
večerných hodinách ozná-
menie, že na Jesenského 
ul. vo vozidle sedí muž pod 
vplyvom alkoholu a prav-
depodobne sa chystá odísť 
s vozidlom. Hliadka MsP 
počas preverovania ozná-
menia zistila, že vodič s vo-
zidlom bezohľadnou jazdou 
ohrozuje ostatných účast-
níkov cestnej premávky. 
„Z dôvodu, aby sa ochránili 
životy, zdravie a majetok 
občanov, vozidlo bolo zá-
konným spôsobom pomo-
cou majáku zastavené na 
Pažitnej ullici. Keďže vodič 
javil známky požitia alko-
holu, bola na miesto privo-
laná hliadka OOPZ, ktorá 
vykonala u vodiča dychovú 

skúšku s pozitívnym vý-
sledkom. Vodič bol následne 
predvedený na OOPZ, kde 
si ho prevzal príslušník do-
pravnej polícii k ďalšiemu 
riešeniu. Celý priebeh zasta-
venia a riešenia bol zazna-
menaný aj na kamerovom 
systéme MsP .“

Polícia SR nám potvrdi-
la, že bola v utorok, krátko 
pred polnocou, privolaná k 
vodičovi, ktorý javil znám-
ky požitia alkoholu. KR PZ v 
Trnave uviedlo, že policajti 
podrobili 33-ročného muža 
dychovej skúške, pri ktorej 
nafúkal 1,33 promile alko-
holu. Hliadka ho obmedzila 
na osobnej slobode a po vy-
konaní potrebných úkonov 
skončil v cele policajného 
zaistenia. Polícia vodiča ob-
vinila z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej lát-
ky, za ktorý mu môže hroziť 
trest odňatia slobody až na 1 
rok. O jeho vine a treste bude 
rozhodovať sudca v tzv. su-
perrýchlom konaní.

IVETA TÓTHOVÁ

Obľúbený český herec a zabá-
vač Miroslav Donutil mal mať 
svoje vystúpenie v Seredi v pô-
vodnom termíne 26. 11. 2021. Z 
dôvodu zlej epidemiologockej 
situácie bola však jeho ONE 
MAN SHOW zrušená.

Fanúšikovia ale sklamaní 
byť nemusia. Nakoniec bolo 
rozhodnuté, že Miroslav Do-
nutil v našom meste predsa 

len vystúpi, a to v novom ter-
míne.

Dátum konania je pred-
bežne stanovený na 23. apríl 
2022 o 19.00 h v estrádnej sále 
Domu kultúry.

Zakúpené vstupenky zo-
stávajú v platnosti. Ďalší 
predpredaj je v kine NOVA a 
na www.ticketportal.sk.

IVETA TÓTHOVÁ

V stredu 9. februára 2022 vy-
konala NAKA na viacerých 
miestach v meste Sereď po-
licajnú raziu zameranú na 
závažnú drogovú trestnú 
činnosť. Polícia zasiahla v 
skorých ranných hodinách 
na Námestí slobody, Cukro-
varskej ulici a Legionárskej 
ulici. Išlo o akciu HERODES, 
počas ktorej bolo zadrža-
ných 5 podozrivých osôb. 
Pri výkone štyroch domo-
vých prehliadok a jednej 
prehliadke iných priestorov 
alebo pozemkov policajti 
zaistili okrem drog zlato a 
finančnú hotovosť, u ktorej 
je podozrenie, že je výnosom 

z tejto trestnej činnosti. Pre-
zídium Policajného zboru 
SR nám poskytlo informá-
cie, že súčasne s policajnou 
raziou v Seredi prebehla 
ešte jedna akcia, a to na via-
cerých miestach v okrese 
Nové Zámky. V rámci akcie 
KUCHÁR boli zadržané 4 
podozrivé osoby. Pri výkone 
dvoch domových prehliadok 
a dvoch prehliadok iných 
priestorov alebo pozemkov 
policajti zaistili omamné a 
psychotropné látky a komu-
nikačné prostriedky využí-
vané pri páchaní tejto trest-
nej činnosti.

IVETA TÓTHOVÁ

Na Slovensku vznikla en-
cyklopédia mestských a 
obecných polícií SR. Dielo 
kompletne spracoval Martin 
Korčok, riaditeľ Múzea holo-
kaustu v Seredi.

Kniha vznikala  
viac ako rok
Autor začal publikáciu tvoriť 
v roku 2020. Celkom navštívil 
160 aktívnych útvarov mest-
ských a obecných polícií 
na celom Slovensku, medzi 
ktorými samozrejme nechý-
bala ani Sereď. Encyklopédia 
postupne vznikala v rámci 
voľného času. Autor prešiel 
15 603 kilometrov a absolvo-
val 50 ciest, čo si vyžadovalo 
desiatky obetovaných ví-
kendov. Prvým navštíveným 
útvarom bola MP vo Zvolene 
a posledná vo Vranove nad 
Topľou. Ako pre naše noviny 
povedal Martin Korčok, práca 
mu trvala viac ako rok. Knihe 
síce venoval všetok voľný čas 
a financie, no všetko vyna-
hradila radosť zo vzniknutej 
publikácie.

Čo bolo cieľom
V prvom rade bolo cieľom 
zviditeľniť prácu mestských a 
obecných policajtov. Zvýšiť ich 
povedomie v očiach verejnosti 
a ukázať im ich neľahkú, ale 
aj zodpovednú prácu, zamera-
nú na dodržiavanie verejného 
poriadku, bezpečia či ochranu 
zdravia a majetku. V druhom 
rade bolo cieľom autora dodať 
útvarom materiál v oblasti 
vzdelávania ľudských práv.

Krst knihy
Plnofarebná 384-stranová 
Encyklopédia mestských a 
obecných polícií Slovenskej 
republiky bola slávnostne 
uvedená do života vo štvrtok 
10. februára 2022 v Zrkadlovej 
sále Primaciálneho paláca. 
Krstnými rodičmi boli Miro-
slav Antal z MsP Bratislava a 
Norbert Juhász z MsP Nové 
Zámky. Podujatia sa zúčast-
nili náčelníci mestských a 

obecných polícií takmer z 
celého. Slovenska. Ako ozrej-
mil Miroslav Antal, náčelník 
Mestskej polície v Bratislave, 
kniha vychádza v symbolic-
kom čase. V roku 2022 oslavu-
jú najstaršie mestské a obec-
né polície tridsiate výročie 
ich existencie. Slávnostnú 
atmosféru krstu mohli priaz-
nivci Martina Korčoka vidieť 
na fotografiách Petra Vanka.

Slová vďaky
„Ďakujem všetkým mest-
ským a obecným policajtom, 
ktorí mi pomáhali pri práci 
na tejto publikácii. Osobitná 
vďaka je vyjadrená priamo 
v knihe. Navštívil som 160 
útvarov, prešiel 15 603 kilo-
metrov a v 157 obciach odfo-
tografoval služobné vozidlá 
miestnej polície. Encyklopé-
diu by som rád venoval všet-
kým mestským a obecným 
policajtom, ktorých posla-
ním je vnášať do ulíc pokoj a 
pocit bezpečia,“ povedal Mar-
tin Korčok.

IVETA TÓTHOVÁ

Minulý rok v decembri vy-
hlásilo ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v 
rámci Plánu obnovy a odol-
nosti Slovenskej republiky 
výzvu pod názvom „Pomoc-
ný vychovávateľ v materskej 
škole“.

Cieľom výzvy je podpora 
materských škôl prostred-
níctvom zamestnania po-
mocného vychovávateľa ako 
nepedagogického zamest-
nanca na pomoc pri posky-
tovaní povinného predškol-
ského vzdelávania deťom so 
zdravotným znevýhodne-
ním alebo deťom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.

Na výzvu zareagovalo 360 
materských škôl, medzi nimi 
aj materská škola na Komen-
ského ulici v Seredi. Z uve-
deného počtu Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a 

športu SR v rokoch 2022 a 
2023 vybralo 283 materských 
škôl, ktoré podporí finanč-
nými prostriedkami na za-
mestnanie 340 vychovávate-
ľov. Celkom bude prerozdele-
ných 5 068 415, - €. 

Pomocný vychovávateľ 
bude pôsobiť v materských 
školách ako nepedagogický 
zamestnanec. Jeho úlohou 
bude pomáhať pri adaptácii 
detí do kolektívu, udržiava-
ní ich pozornosti, ale aj pri 

obliekaní a vyzliekaní detí, 
osobnej hygiene, stravovaní 
či odpočinku.

Materská škola na Ko-
menského ulici s elokova-
nými pracoviskami bola vo 
výzve úspešná a od marca 
2022 do decembra 2023 vďa-
ka projektu vytvoria až štyri 
pracovné miesta pre nepe-
dagogických zamestnancov, 
ktorí budú v čase od 7.00 do 
14.00 h pomáhať pri posky-
tovaní povinného predpri-
márneho vzdelávania deťom 
so zdravotným znevýhod-
nením, poruchami učenia, 
sústredenia, hyperaktivitou, 
poruchami komunikácie, 
alebo deťom zo sociálne zne-
výhodneného prostredia. V 
súčasnosti už materská ško-
la hľadá na tieto pozície za-
mestnancov.

IVETA TÓTHOVÁ 

Riaditeľ Múzea holokaustu v 
Seredi Martin Korčok získal v 
roku 2021 niekoľko ocenení. 
Medzi najvýznamnejšie patrí 
Cena Slobody Antona Srholca 
či symbolický kľúč z Nežnej 
revolúcie.

Najnovšie verejná ochran-
kyňa práv Mária Patakyová 
udelila Martinovi Korčokovi 
ocenenie za prínos v oblasti 
ochrany základných práv a 
slobôd. Udialo sa tak pri prí-
ležitosti Medzinárodného 
dňa ľudských práv.

„Vyjadrujem Vám svoju 

vďaku za aktivity v oblasti 
vzdelávania o holokauste, 
ako aj za boj proti antisemi-
tizmu a xenofóbii. Osobitne 
v tejto súvislosti vyzdvihu-
jem Vašu prácu ako riaditeľa 
Múzea holokaustu v Seredi, 
v ktorom verejne prístupnou 
formou vzdelávania a šírenia 
osvety bojujete proti nená-
vistným prejavom na Sloven-
sku. Verím, že práve takýmto 
zvyšovania povedomia o ho-
lokauste môžeme predchá-
dzať podobným chybám v 
budúcnosti. Cením si aj Váš 

odborný prínos do diskusie o 
skúsenostiach ľudí, ktorí pre-
žili holokaust na Slovensku. 
Pozitívne vnímam Vaše pub-
likácie či prednášky, ktorými 
prechovávate výpovede per-
zekvovaných a zabezpečuje-
te tak poučenie pre budúce 
generácie z tohto temného 
obdobia našej histórie,“ na-
písala v poďakovaní verejná 
ochrankyňa práv Patakyová.

Ocenenie je cťou a záväz-
kom aj pre celé múzeum, kto-
rého poslaním je spomienka 
na obete holokaustu a boj 

proti antisemitizmu, rasiz-
mu a xenofóbii, hlavne for-
mou vzdelávania. „Ocenenie 
predstavuje pre mňa jedno 
z najväčších ocenení, ktoré 
som za svoju prácu dostal,“ 
vyjadril sa riaditeľ múzea M. 
Korčok.

IVETA TÓTHOVÁ
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Ján Jankulár, nový člen komisie 
rozvoja mesta a životného prostredia 
V minulom roku sa novým 
členom komisie rozvoja mes-
ta a životného prostredia na 
Mestskom úrade v Seredi stal 
Ján Jankulár, riaditeľ Centra 
pre deti a rodiny Sereď, s kto-
rým prinášame v nasledujú-
cich riadkoch rozhovor.

 
Pán Jankulár, aké sú vaše 
doterajšie skúsenosti 
s riešením problémov 
všeobecne a s akými 
predstavami ste funkciu 
člena komisie prijímali?

Ako riaditeľ Centra pre deti 
a rodiny Sereď (detský domov) 
som sa za 8 rokov musel po-
pasovať s mnohými výzvami, 
ktoré dennodenne prichádza-
li. Radový občan to nemusí ani 
tušiť, ale na tejto pozícii mu-
síte riešiť naozaj širokú škálu 
manažérskych, finančných a 
organizačných záležitostí - od 
financovania, rozpočtov, euro-
fondových výziev, investícií, 
optimalizácií, rekonštrukcií, 
zmlúv, až po kompletnú orga-
nizáciu detského domova. Je 
to náročná práca, ale cítime v 
nej jedinečnú pridanú hodno-
tu. Sú to deti, pre ktoré to všet-
ci robíme. K samotnej téme 
rozvoja mesta mám preto 
vďaka tejto bohatej skúsenos-
ti o niečo bližšie. Vyrastal som 
v meste Sereď. Po ukončení ZŠ 
Juraja Fándlyho som pokračo-
val na seredskom gymnáziu. 
Po ukončení štúdia na Gym-
náziu Vojtecha Mihálika v Se-
redi som sa rozhodol študovať 
právo na Trnavskej univerzite.  
Bývam tu dodnes a pracujem 
od ukončenia vysokej školy. K 
mestu mám osobitý vzťah a 
mám záujem ho svojimi ná-
padmi zlepšovať. Nielen ako 
riaditeľa detského domova, 
ale aj ako občana Serede ma 
veci verejné vždy zaujímali.

 
Stali ste sa najmladším 
riaditeľom detského 
domova v histórii 
Slovenska. Ako k tomu 
došlo?

Od detstva som mal k téme 
spravodlivosti blízko, pretože 
môj otec pôsobil ako policaj-
ný funkcionár, takže mi bol 
určite pozitívnym vzorom. Už 
počas vysokej školy som sa 
zamestnal ako pomocný vy-
chovávateľ v Detskom domo-
ve Sereď. Po večeroch a v noci 
som pracoval, cez deň chodil 
do školy. Následne, aj napriek 
rôznym pracovným ponukám 
v odbore som sa rozhodol po 
škole prihlásiť sa do výberové-
ho konania na riaditeľa, ktoré 
som vyhral. Hoci som bol naj-
mladším riaditeľom, vnímal 
som to ako moju výhodu a za 
krátke obdobie som si získal 
rešpekt. Za moju osemročnú 
prácu sme s tímom detské-
ho domova stihli toho naozaj 
veľa. Na Slovensku sa nachá-
dza 70 štátnych detských 
domovov a môžem hrdo po-
vedať, že Centrum pre deti a 
rodiny Sereď patrí medzi špič-
ku. U kolegov z tejto komunity 
som si získal zdravý rešpekt a 
preto pôsobím aj ako predse-
da riaditeľov a zamestnancov 

detských domov za Trnavský 
kraj. Rovnako som členom 
celoslovenského výboru ria-
diteľov, gestorom sekcie soci-
álnych pracovníkov. Všetko sú 
to skvelé skúsenosti, ktoré mi 
dávajú do pracovného života 
veľmi veľa.

Od svojho zvolenia ste sa 
doposiaľ zúčastnili troch 
rokovaní komisie. Splnili 
témy rokovaní komisie 
vaše predstavy o efektivite 
komisie ako poradného 
orgánu zastupiteľstva? 

Rozvoj mesta a životné 
prostredie sú tak komplexné 
a bohaté témy, že na ich vý-
počet by nám tento rozhovor 
nestačil. Momentálne mám 
za sebou tretie rokovanie ko-
misie a musím povedať, že 
som pozitívne naladený a v 
mnohých témach som sa sti-
hol rýchlo zorientovať. Samo-
zrejme, viem, kde ešte musím 
v rámci komplexnosti jednot-
livých projektov zabrať, ale 
už som zabehnutý. Súčasťou 
nášho mesta som bol doteraz 
- priamo či nepriamo aj ako 
riaditeľ detského domova v 
Seredi. Teraz by som však rád 
prispieval aktívnejšie aj sme-
rom k ľuďom, ktorí občanov v 
zastupiteľstve reprezentujú. 
Dôvod, prečo som sa uchádzal 
o miesto v komisii, spočíval v 
tom, že mi na našom meste 
jednoducho záleží. Celý život 
sa usilujem o to, aby som bol 
vo vzťahu k vlastnému mestu 
proaktívny a prinášal niečo 
užitočné. 

Mrzí ma, keď vidím, že na-
príklad od roku 2008 je za celú 
jednu dekádu počet odsťaho-
vaných stále väčší ako počet 
prisťahovaných. Pozorujeme 
dlhodobý úbytok počtu oby-
vateľov, ľudia odchádzajú preč 
a tento negatívny trend musí-
me v našom meste postupne 
zmeniť. Globálny jav starnu-
tia populácie vnímame sa-
mozrejme aj tu, je prirodzený 
a nevyhneme sa mu, no pre 
všetkých zainteresovaných 
sa tento problém bude musieť 
riešiť aj na lokálnej úrovni. 
Nevyhnutnosťou bude za-
bezpečenie dostatočných so-
ciálnych a opatrovateľských 
služieb pre seniorov. Dôležitý 
je však fakt, že komisia má 
rýdzo odporúčací charakter 
- vo finále to všetko musia 
schváliť poslanci MsZ, ktorí 
rozhodnú o tom, do akej mie-
ry dôverujú našim návrhom a 
odporúčaniam. Komisie majú 
svoj nesporný význam, lebo 
poslanci mesta Sereď nemôžu 
byť odborníci na všetko. Preto 
je úplne prirodzené, že si ne-

chajú poradiť od jednotlivých 
komisií. Samozrejme, aj ko-
misia musí fungovať kvalitne 
a s dostatočným odborným 
výtlakom. Rozhodovanie po-
slanca je už na jeho svedomí, 
avšak robíme všetko pre to, 
aby odporúčania boli racio-
nálne a najmä prínosné pre 
naše mesto a jeho občanov.

 
Ako vidíte svoju pozíciu v 
komisii a ktoré predstavy 
by ste prostredníctvom 
návrhov komisie pre 
poslancov mestského 
zastupiteľstva chceli 
naplniť?

Starostlivosť o kvalitu ži-
votného prostredia v našom 
meste je zásadnou témou, 
pretože ovplyvňuje životy 
všetkých občanov. Mestská 
zeleň nemá len estetickú 
funkciu, ale aj ekologickú, re-
kreačnú a často aj ochrannú 
funkciu v našej infraštruktú-
re. Musíme sa tak baviť nielen 
o výsadbe a ochrane našich 
stromov, parkov, alejí a mest-
skej zelene, ale najmä aj o dl-
hodobej udržateľnosti. Dnes 
nie je problém urobiť kvalitný 
projekt, problém je jeho udr-
žateľnosť a následná starost-
livosť. Údržba zelene musí byť 
vykonávaná odborne, syste-
maticky a najmä konzistent-
ne. Mala by mať definovanú 
dlhodobú víziu, ktorá bude 
viesť k požadovanému cie-
ľu. Téma je to zložitá, pretože 
sú rozdiely medzi údržbou 
mestskej a údržbou cestnej 
zelene. Ľudia môžu mať pocit, 
že mesto zodpovedá za každý 
jeden strom alebo krík, ale nie 
je to tak. Malo by to byť sme-
rom občanom častejšie ko-
munikované.

Dôležitou témou, o ktorej 
sme nedávno v komisii ho-
vorili, je využitie pozemku v 
lokalite ,,Larzenky”, ktorá má 
úžasný potenciál. Ale treba k 
tomu pristúpiť rozumne, tr-
pezlivo a krok za krokom. Táto 
lokalita si zaslúži byť súčas-
ťou zásadnejšej urbanistickej 
štúdie. Je žiadúce, aby boli 
popísané silné stránky pro-
jektu, ale aj jednotlivé limity 
investície, pretože to nebude 
stáť málo peňazí. Treba tomu 
pripraviť konkrétnejší plán, 
vizualizácie a diskusiu k tejto 
téme. Významnou oblasťou, 
ktorá bola predmetom ro-
kovaní koncom roka 2021 je 
aj ,,Nízkouhlíková stratégia 
pre mesto Sereď”. Stratégia sa 
vypracúva na dlhšie obdobie 
siedmich rokov 2022-2029 a je 
veľmi dôležité, aby po imple-
mentácii tejto stratégie mesto 
redukovalo environmentálnu 
náročnosť. Cieľom je zníženie 
uhlíkového zaťaženia v meste 
Sereď. Súčasťou je efektívnej-
šie vykurovanie budov, elimi-
nácia negatívnych dopadov 
na životné prostredie a teda aj 
nepriaznivých vplyvov na nás 
samotných občanov. 

 
Ako sa deti z Detského 
domova Seredi zúčastňujú 
spoločenského diania v 
meste?

Program našich detí je na-
plnený rôznymi aktivitami. 
Pravidelne sa musia pripra-
vovať na vyučovanie a navšte-
vujú záujmové krúžky. Okrem 
programu v detskom domove 
ide aj o rôzne výlety, akcie, 
športové zápasy a podobne. 
Samozrejmosťou je návšte-
va kina, múzeí a vhodných 
aktivít v rôznych obdobiach. 
Rád spomínam na naše cha-
ritatívne kultúrne podujatie 
,,Spojme sa pre deti”, ktorú 
sme zvykli organizovať kaž-
dý rok v marci. Je to krásna a 
zmysluplná akcia, ktorá spojí 
mnohých dobrých ľudí doko-
py a celý výťažok putuje pre 
naše deti. Počas posledných 
pandemických rokov sme ju 
museli pozastaviť. 

Organizujeme však rôzne 
menšie kultúrne aktivity so 
známymi osobnosťami ako 
s Attilom Véghom, raperom 
Egom a ďalšími, ktorí naše 
deti inšpirujú. S mestom pre-
hlbujeme spoluprácu každým 
rokom. Pravidelne sme sa zú-
častňovali aj mestskej akcie 
,,Umenie bez hraníc”. Okrem 
iného nás tento rok čaká na-
príklad aj edukačne význam-
ná návšteva Múzea Holokaus-
tu. 

 
Ktorý z investičných 
zámerov na rok 2022 
je z vášho pohľadu 
najzaujímavejší, prípadne 
najvýznamnejší?

Bolo by nefér vyzdvihnúť 
iba jeden investičný zámer 
z ostatných. Navyše, keď sa 
môže týkať aj iných komisií. 
Za dôležité však určite pova-
žujem ukončenie revitalizá-
cie priestoru okolo nového 
trhoviska na Mlynárskej ulici 
- teda cestnej komunikácie, 
priľahlých parkovísk a chod-
níkov. Trhovisko je nové, no 
bezprostredné okolie je stále 
neupravené.

Zaujímavou bude diskusia a 
návrhy na revitalizáciu vnút-
roblokov ulíc A. Hlinku a ulice 
Spádová, kde bude možné fi-
nancovanie z fondov EÚ. Ve-
rím, že to, čo sa podarilo mestu 
a všetkým kompetentným pri 
atletickej dráhe pre ZŠ J. Fán-
dlyho, tak sa podarí aj pri ZŠ J. 
A. Komenského, kde sa mesto 
zapája do výzvy o príspevok 
z Fondu rozvoja športu na at-
letickú dráhu. Bolo by skvelé, 
ak by to nabralo aj reálne kon-
túry. Dúfam, že sa naše mesto 
vydá smerom dopredu k cyk-
locestám / cyklochodníkom. 
Je to aktívna alternatíva do-
pravy, ktorá by v Seredi umož-
nila zdravú a aktívnu mobi-
litu. Nesporným faktom je, 
že veľa ľudí by cyklodopravu 
začalo uprednostňovať oveľa 
častejšie, keby bola bezpečná, 
prístupná a logisticky zaují-
mavá. Doprava v meste by zís-
kala veľkú pridanú hodnotu, z 
ktorej môžu mať úžitok všetci 
občania. Preto sa teším sa na 
všetky nové výzvy, ktoré ma 
v Komisii pre rozvoj mesta a 
životného prostredia čakajú.

 (zdroj foto: Seredsity)                                       
IVETA TÓTHOVÁ

Oprava striech na budove 
materskej školy

Oprava výtlkov studenou 
asfaltovou zmesou 

Mesto Sereď v januári 2022 
pristúpilo ku generálnej 
oprave strešných krytín na 
dvoch budovách Materskej 
školy D. Štúra. Dôvodom 
rekonštrukcie bol zlý tech-
nický stav striech na oboch 
pavilónoch, kedy poškodené 
strešné plášte už nedoká-
zali odolávať poveternost-
ným vplyvom. Na mnohých 
miestach počas dažďov opa-
kovane dochádzalo k zateka-
niu a zastaraný bol aj odkva-
pový systém.

Realizátorom prác bola 
firma Robert Šipka zo Sere-
de. Celková rekonštruova-
ná plocha bola cca 780 m2. 
Pôvodná asfaltová izolácia 
bola odstránená a nahra-
dená PVC fóliou. Fatrafol sa 
používa ako hydroizolácia 
plochých striech a má ži-

votnosť niekoľko desaťročí. 
Obidva pavilóny na budove 
B materskej školy boli opat-
rené aj novou atikou. Zhoto-
viteľ vyčíslil cenu za opravu 
na 23 993,63 eur. Po rekon-
štrukcii striech v celom ich 
rozsahu dôjde k zlepšeniu 
hydroizolačných a tepel-
no-technických vlastností 
strešných plášťov na oboch 
budovách.

IVETA TÓTHOVÁ 

Mesto Sereď aj v roku 2022 
pokračuje v oprave výtlkov 
a prasklín na miestnych ko-
munikáciách. Odstránenie 
havarijného stavu vozoviek 
a chodníkov menších roz-
merov už niekoľko rokov 
opravuje mesto vo vlast-
nej réžii, a to tzv. studenou 
asfaltovou zmesou. Ide o 
špeciálne navrhnutú zmes 
určenú na trvalú opravu 
komunikácií poškodených 
vplyvom počasia alebo bež-
ného opotrebenia. Ako na-
povedá samotný názov, zmes 
možno aplikovať bez potreby 
zohriatia. Aplikácia je jedno-
duchá a opravené miesta sú 
okamžite použiteľné. Dodá-
vateľom studenej asfaltovej 
zmesi je firma Rovami, s.r.o., 
zo Sládkovičova.

Výtlk alebo prasklina 
znamená poškodenie asfal-
tového povrchu vozovky či 
chodníka. Vzniká pôsobením 

mrazov, dažďovej vody, vply-
vom hustoty premávky či 
zaťaženosti. Príčinou vzniku 
môže byť aj nekvalitný ale-
bo zastaraný povrch. Výtlk 
na ceste pri vyššej rýchlosti 
dokáže poškodiť značnú časť 
vozidla, či dokonca prispieť 
k dopravnej nehode. Zod-
povední pracovníci mesta 
vlastným monitorovaním 
stavu vozoviek v Seredi vy-
týčia miesta, kde sú opravy 
v danom čase najviac po-
trebné. Do úvahy sú brané 
aj individuálne požiadavky 
občanov.

Pri prejazde mestom si 
vodiči už mohli tento rok 
všimnúť čerstvé opravy na 
vozovkách napríklad na uli-
ci Fándlyho, Spádová či Poš-
tová a iné. Nasledovať budú 
ďalšie ulice, čo v konečnom 
dôsledku umožní plynulý 
prejazd mestom.

IVETA TÓTHOVÁ

Vysunuté pracovisko 
Sociálnej poisťovne 
na novej adrese
Od stredy 26. januára 2022 je 
v Seredi opäť otvorené nové 
vysunuté pracovisko Soci-
álnej poisťovne. Klientom 
bude k dispozícii na novej 
adrese Mlynárska č. 84. 

Sociálna poisťovňa, poboč-
ka Galanta, mala v minulosti 
v Seredi svoje zastúpenie for-
mou vysunutého pracoviska 
na ulici I. Krasku 2464/38. 
Pracovisko zabezpečovalo 
len výkon zdravotných pre-
hliadok a posúdenia ohľa-
dom nárokov. Išlo napríklad 
o invalidné dôchodky ale-
bo posúdenia stavu práce-
neschopnosti. Na novej adre-
se si klienti vybavia omnoho 
viac záležitosti bez nutnosti 
cestovania do iného mesta. 
Informuje o tom Sociálna 
poisťovňa na svojej webovej 
stránke.

Vysunuté pracovisko je 
určené pre výkon:
- nemocenského a úrazového 
poistenia 
- dôchodkového poistenia 
- poistenia v nezamestnanosti 
- garančného poistenia 
- výberu poistného
Úradné hodiny:
pondelok 8.00 - 16.00 
utorok 8.00 - 14.00 
streda 8.00 - 17.00
štvrtok 8.00 - 12.00
piatok 8.00 - 14.00 
Telefonický kontakt:
0917 366 063 (dôchodkové po-
istenie)
0917 460 566, 
0908 770 679, 
0918 492 277 (nemocenské, 
úrazové a garančné poistenie, 
výber poistného, poistenie v 
nezamestnanosti)

    IVETA TÓTHOVÁ
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Rok 2021, rok zmien 
na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi

Čestný občan mesta Sereď Bert 
Klug sa dožíva 100 rokov

Otvorenie výstavy slovenského 
reštaurátora a sochára 
Františka Šmigrovského 
v mestskom múzeuOpäť je za nami ďalší turbu-

lentný kalendárny rok, ktorý 
sa niesol v znamení zmien. Nie 
vždy boli prichádzajúce zme-
ny očakávané a vítané, avšak 
mnohé z nich nás posunuli 
vpred a dokonca sa nám splnilo 
i zopár snov.

V januári 2021 prišla Ing. 
Zuzana Slahučková, referent-
ka pre komunikáciu a zelené 
projekty mesta Sereď, s myš-
lienkou požiadať o grant od 
nadácie Ekopolis a vytvoriť 
v areáli školy prvý mestský 
ovocný sad. Táto myšlienka nás 
úplne nadchla, vzhľadom na to, 
že sa už štrnásty rok sa hrdíme 
titulom Zelená škola a zhodou 
okolností je našou aktuálnou 
prioritnou témou „Zeleň a 
ochrana prírody“. Hoci podaný 
projekt neuspel, mesto Sereď 
sa rozhodlo zafinancovať vznik 
prvého „Mestského ovocného 
sadu“ z vlastných finančných 
zdrojov. Vďaka tomu sa nám za 
pomoci dobrovoľníkov podarilo 
vysadiť osem hrušiek, dve mo-
ruše, štyri čerešne, päť jabloní, 
tri marhule, jednu mišpuľu, ja-
rabinu a oskorušu. Ide o tradič-
né pôvodné slovenské odrody, 
ktoré nám už teraz robia veľkú 
radosť a máme s nimi i ďalšie 
plány.

Prvé mesiace v roku sa niesli 
i v znamení dištančného vyu-
čovania. Výborne sa naň adap-
tovali i naši najmenší prváci. 
Škola zakúpila digitálnu tech-
niku, ktorú zapožičiavala žia-
kom, a tým umožnila prístup 
k dištančnému vzdelávaniu i 
pre tých, ktorí nemali vhod-
né zariadenia. Počas jarných 
prázdnin dokonca prebehla i 
„Jarná online škola“. Žiaci sa do 
nej zapojili v hojnom počte aj 
napriek tomu, že toto vzdeláva-
nie bolo dobrovoľné. Preukázali 
záujem o vlastné vzdelanie a 
hlad po nových vedomostiach. 
Učitelia si pre nich pripravili 
menej tradičné aktivity, ktoré 
mali formu hier a hodiny tak 
prebiehali v uvoľnenej atmo-

sfére. Na jar začínali i prípravy 
na zápis budúcich prváčikov. 
V spolupráci so Seredsity pre-
biehalo natáčanie promovide-
oklipu, ktorý mal slávnostne 
uzrieť svetlo sveta ešte pred 
začatím zápisu. No človek mie-
ni a covid mení, preto sa nám, 
bohužiaľ, videoklip nepodarilo 
dokončiť na čas. Jeho hlavný-
mi aktérkami sú naše bývalé 
žiačky Emka a Evka Mančíko-
vé, ktoré vo videu prezentujú 
hodnoty našej školy, ktorými 
žili počas deviatich rokov ich 
štúdia u nás. (Video nájdete 
tu: https://youtu.be/gVjKMqA-
6iAY) Čo sa nám podarilo, bolo 
netradičné otvorenie dverí na-
šej školy. Pre budúcich prváči-
kov sme pripravili online číta-
nie rozprávok, hókusy pókusy 
i folklórnu hodinku. Odmenou 
pre nás bola viac ako stovka 
prihlášok. Hlavy sme však mali 
v smútku, keďže sme mohli z 
kapacitných a priestorových 
dôvodov otvoriť len tri triedy a 
prijať len 66 prváčikov. Za pre-
javenú dôveru všetkým ďaku-
jeme. Koncom apríla sa nám 
vrátili do školy i žiaci druhého 
stupňa a škola začala žiť plno-
hodnotným životom. Pokračo-
valo sa v zavádzaní blokového 
vyučovania, ktoré sa stalo u 
žiakov populárne. Blokové vy-
učovanie umožňuje pozrieť sa 
na vybranú tému z viacerých 
uhlov pohľadu, a tak ju kom-
plexnejšie pochopiť. Zakúpil 
sa nový interaktívny dotykový 
panel, ktorý našiel svoje využi-
tie najmä na vyučovaní progra-
movania a postupne nachádza 
svoje uplatnenie i vo vyučova-
ní iných predmetov.  Ku koncu 
školského roka 2020/2021 sa 
nám podarilo hneď niekoľko 
vecí. Slávnostne sme uvítali 
do života novú knižnú búdku, 
ktorá je prístupná nielen na-
šim žiakom, ale i verejnosti. 
Malá búdka pri škole = malý 
krok k udržateľnosti životného 
prostredia a šíreniu myšlienok 
Zelenej školy. V spolupráci s 

dobrovoľníčkou Veronikou Re-
piskou sme v ekoučebni osadili 
nové vyvýšené záhony a zasa-
dili bobuľové kríky. Vďaka pani 
Danihlíkovej, ktorá získala pre 
našu školu zamestnanecký 
grant od Veolie, sme tu nain-
štalovali i záhradný domček 
na náradie a zakúpili náradie 
určené na starostlivosť o našu 
školskú zeleň. V júli prebie-
hala Letná škola hrou a Letná 
škola hrou v ŠKD. Na ich orga-
nizáciu sme získali hneď dva 
granty. Jeden v hodnote 2000 
€ od Nadácie ZSE a druhý v 
hodnote 1500 € z Nadačného 
fondu Slovenských elektrární. 
Počas leta prebiehali na škole 
i rekonštrukčné práce. Maľova-
li sa triedy, jedna učebňa bola 
prerobená na novú triedu, ro-
bili drobné opravy, nakupovali 
učebné pomôcky a všetko sa 
chystalo na to najdôležitejšie – 
zriadenie nových oddychových 
zón v triedach a na chodbách. 
To sa nám podarilo vďaka fi-
nančným prostriedkom, ktoré 
sme získali ako úspešní žiada-
telia vo výzve Modernejšia ško-
la, ktorú vyhlásilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu. Na modernizáciu sme zís-
kali maximálnu možnú sumu 
– 30 000 €. Zóny sme plánovali 
otvoriť už v septembri, avšak 
vývoj trhu zapríčinil nielen 
zvyšovanie cien a prehodnote-
nie objednávok, ale aj predĺže-
nie dodacej doby objednaných 
prvkov. Priestory sa tak defini-
tívne podarilo dokončiť až na 
sklonku kalendárneho roku 
2021. V centrálnej časti školy 
tak vznikli dve krásne zóny 
určené na oddych, tvorenie, 
zábavu, kultúru a samozrej-
me, vzdelávanie sa. Jedna zóna 
bola vytvorená vo vstupnom 
vestibule školy a vznikol tu tak 
priestor, ktorý má nielen oddy-
chovú, ale aj informačnú funk-
ciu a pripomína nám, že naša 
škola nesie meno významnej 
osobnosti slovenských dejín.

V rámci digitálnej transfor-

mácie školy, na ktorej pracu-
jeme od minulého školského 
roku, sme zainvestovali i do 
novej výpočtovej techniky. 
Sumou 10 000 € nás podpori-
lo OZ Samsung Galanta, vďaka 
čomu sme po dvanástich ro-
koch vymenili počítače v jed-
nej z učební. Škola má vytvore-
ný Akčný plán digitálnej trans-
formácie, vyškolených štyroch 
pedagogických zamestnancov 
na funkciu digitálnych koor-
dinátorov a jedného i zazmluv-
neného cez národný projekt IT 
akadémia. Všetci pedagogickí 
zamestnanci pracujú na svo-
jom sebarozvoji a nestále sa 
snažia zlepšovať a inovovať 
metódy a formy svojej práce, 
tak aby boli vhodné pre dnešnú 
generáciu detí.

Ďalší sen sa nám splnil vďa-
ka nášmu zriaďovateľovi, ktorý 
vypracoval úspešný projekt 
na rekonštrukciu atletického 
areálu a na tejto rekonštrukcii 
sa i značnou mierou finančne 
podieľa. Tento sen sme snívali 
viac ako jednu dekádu. Po do-
končení bude v areáli nová tar-
tanová dráha, priestor na skok 
do výšky a vrh guľou. Naši žiaci 
i napriek doterajším nehostin-
ným podmienkam dosahovali 
v atletike krásne výsledky a 
my veríme, že vďaka novému 
areálu budú môcť svoj talent 
naplno rozvíjať. Koniec dobrý, 
všetko dobré. Aspoň tak sa ho-
vorí. Náš koniec roka sa niesol 
v duchu pozitívnych zmien 
a my dúfame, že ten ďalší rok 
naň plynulo naviaže a bude sa 
niesť v duchu vľúdnych viet a 
slov, láskavých činov a vôle ro-
biť svet lepším nielen pre seba, 
ale aj pre druhých. Na záver 
úprimne ďakujeme zriaďova-
teľovi, všetkým pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnan-
com, rodičom, starým rodičom, 
žiakom a priaznivcom školy za 
všetko, čo sa nám spoločnými 
silami v roku 2021 podarilo do-
siahnuť. Ďakujeme. 

EVA KUBICOVÁ

Najstarší žijúci rodák zo Sere-
de, ktorý prežil holokaust, sa 
dožíva krásnych 100 rokov.

Bert Klug sa narodil 26. janu-
ára 1922 v Seredi. Bol väzňom 
pracovného a koncentračného 
tábora priamo vo svojom rod-
nom meste. Tu strávil dva roky. 
V roku 1944 ho spolu s ďalšími 
väzňami vyslali dočasne pra-
covať na starobinci v Novom 
Meste nad Váhom, odkiaľ sa 
mu podarilo ujsť. Keď sa do-
počul o vypuknutí povstania, 
rozhodol sa zapojiť do bojov. 
Koncom februára 1945 ho za-
tklo gestapo a bol opäť depor-
tovaný do tábora v Seredi. Pri 
jednom z ďalších vagónových 
transportov sa mu znova po-
darilo ujsť. Po strastiplných 
udalostiach sa v roku 1945 vrá-

til do oslobodenej Serede.
So svojou manželkou Evou, 

rod. Dymovou sa zoznámili v 
tábore v Seredi. Zosobášili sa 
dva roky po skončení vojny. 
Berta vzali na Lekársku fakul-
tu Univerzity Komenského, 
štúdium však dokončil až po 
emigrácii do Austrálie. Vlast-
nil súkromnú ambulanciu 
všeobecného lekára, neskôr 
pôsobil ako lekár špecialis-
ta v psychiatrickej liečebni 
Sundbery. Následne pracoval 
na klinike Child Guidance v 
Brisbane, až kým si neotvoril 
súkromnú psychiatrickú am-
bulanciu pre dospelých. Ako 
hosťujúci psychiater pôsobil 
v Royal Brisbane Hospital a 
Repatriation Genesel Hospi-
tal. Bert Klug získal ocenenie 

Čestný občan mesta Sereď, za 
šírenie dobrého mena mesta 
Sereď v zahraničí.

Pri príležitosti jeho životné-

ho jubilea mu srdečne blaho-
želáme a želáme veľa zdravia a 
pohody v kruhu rodiny!

IVETA TÓTHOVÁ

V galérii Mestského mú-
zea v Seredi bola 28. januára 
slávnostne otvorená výsta-
va reštaurátorskej tvorby a 
ochrany pamiatok sloven-
ského reštaurátora a sochára 
Mgr. Františka Šmigrovského. 

Výstava je zostavená z fo-
tografickej dokumentácie 
reštaurátorských prác au-
tora, ktoré dopĺňajú menšie 
reštaurované diela. Kurá-
torom výstavy je Mgr. arch. 
Rastislav Petrovič, odborný 
radca Krajského pamiatkové-
ho úradu v Trnave. Organizá-
tormi sú Mestské múzeum v 
Seredi a Dom kultúry Sereď v 
spolupráci s OZ Vodný Hrad.

Vedúca múzea Mária Di-
ková počas slávnostného 
otvorenia výstavy uviedla, že 
reštaurátorská práca je ne-
smierne ťažká a namáhavá. 
Ale s láskou robená práca F. 
Šmigrovského sa odzrkadľuje 
na jeho dielach, z ktorých sú 
niektoré v múzeu momentál-
ne vystavené. Prácu reštau-
rátorov vyzdvihol aj kurátor 
výstavy Rastislav Petrovič a 
nazval ich lekármi pamia-
tok. „Reštaurátor, tak ako le-
kár, musí najprv pamiatku 
dôkladne reštaurátorsky vy-
skúmať – vyšetriť, stanoviť 
diagnózu a navrhnúť terapiu 
– vypracovať návrh na reštau-
rovanie a terapiu úspešne 
ukončiť, pamiatku zreštau-
rovať.“

Vystavovateľ František 
Šmigrovský sa narodil v Ska-
lici a pochádza z Veľkých 
Levár. Po základnej škole 
študoval na Strednej ume-
lecko-priemyselnej škole v 
Bratislave, odbor rezbárstvo u 
profesora Ľudovíta Korkoša, 
neskôr absolvoval nadstav-
bové štúdium SUPŠ, odbor 
reštaurovanie u profesora 
Jána Gazdíka, potom študoval 
na Vysokej škole výtvarných 
umení, odbor reštaurovanie 
u profesora Jozefa Porubovi-
ča a docenta Jaroslava Kubu. 
Pozvanie na vernisáž výstavy 
prijal aj spomínaný profesor 
Jozef Porubovič, ktorý vo svo-
jom príhovore spomenul, že F. 
Šmigrovského pozná od prvé-
ho ročníka VŠ, ale hlavne od 
prvej práce po skončení školy, 
ktorú začal v Seredi. Ďalej po-
vedal, že vystavovateľ patrí 
medzi tých, ktorí svoju pro-
fesiu majú radi a sú vzorom. 

František Šmigrovský 
býva v Seredi od roku 1989 
a pracovne pôsobí po celom 
Slovensku. Reštaurovaniu 
oltárnej i svetskej archi-
tektúry, kamenných sôch a 
plastík sa intenzívne venuje 
od roku 1991. Jeho práca za-
chránila pred zničením veľa 
pamiatok na Slovensku. Žije 
stále v Seredi, kde má aj svoj 
ateliér. Reštauroval mnohé 
barokové, ale i gotické oltáre 
a sochy v kostoloch po celom 
Slovensku (Trnava, Hloho-
vec, Nové Mesto nad Váhom, 
Kremnica, Trnava, Bratislava 
– Rača, Kežmarok, Galanta, 
Rabčice, Šamorín, Hronský 
Beňadik, Veľkej Frankovej, 

Veľké Ludince, Ludanice, 
Jasov, Modra a iné). Reštau-
roval aj oltár a sochy v Mly-
nici a v Spišskej Belej, ktoré 
pochádzajú z dielne Majstra 
Pavla zo začiatku 16. storočia 
(socha sv. Margity, socha sv. 
Mikuláša).

„Reštaurátor František 
Šmigrovský reštauruje aj 
kamenné a drevené plastiky, 
rôzne fragmenty a nábytok, 
ktoré sa nachádzajú v zbier-
kových fondoch múzeí, napr. 
v Bratislave, Bojniciach, Fiľa-
kove, Dunajskej Strede, Ga-
lante a v Seredi. Medzi zaují-
mavé exponáty, ktoré reštau-
roval patrí keltský drevený 
čln – Monoxylon, ktorý patrí 
do zbierky Žitnoostrovské-
ho múzea v Dunajskej Stre-
de,“ povedala vedúca múzea 
Diková o vystavovateľovi a 
počas príhovoru ho vyzvala, 
aby sa návštevníkom pri-
hovoril niekoľkými slova-
mi. „Vždy sa snažím odviesť 
svoju prácu čo najlepšie, 
aby som zachránil to, čo je 
niekedy už nezachrániteľné. 
Chcem zachovať pamiatky 
pre ďalšie generácie ako de-
dičstvo pre obce, mestá, ale 
aj celý národ,“ skromne po-
vedal Šmigrovský.

Odborné rady k ochrane 
pamiatok F. Šmigrovský rád 
poskytuje aj mestu, Mest-
skému múzeu i OZ Vodný 
Hrad v Seredi a veľa času 
venuje aj svojej reštaurátor-
skej výskumnej činnosti k 
záchrane národnej kultúr-
nej pamiatky – Kaštieľa a 
Zámockého parku v Seredi, 
kde realizoval reštaurovanie 
fasády a kazemát bastióna. V 
Mestskom múzeu realizoval 
obnovu fasády tzv. Fándly-
ho fary, reštauroval štukový 
reliéf Madony s dieťaťom, 
klenbu renesančnej pivnice 
a interiérové výmaľby. V Se-
redi reštauroval aj Trojičný 
stĺp (originály sôch sú ulo-
žené v Lapidáriu v mestskom 
múzeu) a kamenný kríž na 
cintoríne. V jeho reštaurátor-
ských šľapajach pokračujú aj 
jeho deti, reštaurátori, dcéra 
Veronika a syn Martin, ktorí 
majú za sebou už prvé reštau-
rátorské úspechy. „Zreštau-
rované dielo syna Martina sa 
nachádza aj v našom múzeu, 
ide o zrkadlo z prelomu 20 
storočia,“ povedala vedúca 
múzea Diková.

Hudobnými hosťami na 
slávnostnom otvorení výsta-
vy boli Milan Rigo (husle) a 
Marcel Zachar (klavír), ktorí 
zahrali skladby „Zastaveníč-
ko“ od Franza Schuberta a 
„Ave Mária“ od Charlesa Go-
unoda. Výstava je sprístup-
nená verejnosti do 29. marca 
2022.

IVETA TÓTHOVÁ
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Billa postaví pri Seredi nový 
centrálny sklad. V prevádzke 
bude koncom roka

Kategória U10 vyhrala 
turnaj v Šamoríne

Trnavská župa 
zrekonštruovala cyklotrasu

Neviete sa dovolať svojmu 
lekárovi? Prostredníctvom 
Trnavskej župy 
môžete požiadať napr.
o vypísanie receptu

Spoločnosť Billa, s.r.o., postaví 
do konca tohto roka v Sere-
di svoj nový centrálny sklad. 
Slávnostné poklepanie zák-
ladného kameňa sa uskutoč-
nilo v utorok 11. januára 2022 
za prítomnosti generálneho 
riaditeľa Billa, s.r.o., Arnda 
Riehla, finančného riadite-
ľa Tomáša Staňa, primátora 
mesta Sereď Martina Tomčá-
nyiho a predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Jozefa 
Viskupiča.

Investícia za desiatky 
miliónov
Skladové priestory sa budú 
nachádzať v priemyselnej 
zóne Sereď-Juh na celkovej 
ploche 138 202 m2. Dvojpodlaž-
ný halový objekt veľkoskladu 
a administratívne priestory 
so zázemím pre zamestnan-
cov budú mať rozlohu 28 500 
m2. Celkové investície pre-
siahnu 38 miliónov eur. Zo 
skladu bude spoločnosť Billa 
denne z 58 nakladacích rámp 
vypravovať viac ako 120 plne 
naložených kamiónov. 

„Naša spoločnosť sa veľ-
mi dynamicky rozvíja, len za 
posledných päť rokov sme 
otvorili 34 nových predajní. A 
keďže naše skladové priestory 
nám už nepostačujú, nastal 
čas na väčšie priestory nové-
ho centrálneho skladu. Stav-

ba v Seredi bude moderným 
objektom s kvalitnými tech-
nológiami a pracovným pro-
stredím, ktoré ocenia najmä 
naši zamestnanci,“ vyzdvihol 
generálny riaditeľ BILLA Arnd 
Riehl a dodal, že v okolí skla-
du vznikne zelená plocha s 
rozlohou 4,4 ha. Budú tu dre-
viny, lúčny porast, aj tri vodné 
plochy, ktorých cieľom bude 

zadržovať vodu v krajine, a 
tak ju prirodzene ochladzovať. 
BILLA počíta aj so zavedením 
špeciálnych svetlovodov do 
kancelárií a ďalších priesto-
rov, ktoré nielen ušetria ener-
giu, ale budú náhradou den-
ného svetla, ktoré je dôležité 
pre fyzické a psychické zdra-
vie človeka. V areáli skladu 
počíta BILLA aj s nabíjacími 

elektrostanicami. Po spustení 
plánovaných fotovoltaickch 
článkov na strechách si sklad 
dokáže vyrobiť 20% elektric-
kej energie. Samozrejmosťou 
bude LED osvetlenie, podlaho-
vé vykurovanie, využívanie 
odpadového tepla či vybave-
nie manipulačnej techniky 
lítiovo-iónovými batériami.

 IVETA TÓTHOVÁ

Prípravka ŠKF Sereď U10 
sa v nedeľu 16. januára 
zúčastnila halového tur-
naja v Šamoríne. Zverenci 
trénera Michala Benka sa 
prezentovali výbornými 
výkonmi i výsledkami. Na 
turnaji obsadili 1. miesto, 
keď v zápasoch nestratili 
ani bod. 
 ŠKF Sereď U10: M. Banáš, 
R. Rehorčík, M. Tóth, D. Ha-
rakaľ, R. Krajčír, I. Červeň, T. 
Belička, M. Kubíček, D. Fe-
herváry. Tréner M. Benko.
 Výsledky ŠKF Sereď: KFC 
Komárno 1:0 (R. Rehorčík)
SDM Domino Bratislava 2:1 
(M. Banáš, I. Červeň)
ŠTK Šamorín II. 2:0 (R. Re-
horčík, I. Červeň)
ŠTK Šamorín I. 3:1 (I. Čer-

veň 2, T. Belička)
FKM Stupava 2:0 (R. Rehor-
čík, D. Harakaľ)
 Poradie turnaja: 1. ŠKF 
Sereď, 2. ŠTK Šamorín I., 3. 
SDM Domino Bratislava, 
4. FKM Stupava, 5. KFC Ko-
márno, 6. ŠTK Šamorín II.
Projekt je realizovaný s fi-
nančnou podporou mesta 
Sereď.

PETER CUNINKA

Cyklotrasa smerujúca z Dol-
ného Čepeňa k vodnému 
dielu Kráľová sa stala využí-
vaným miestom na športové 
aktivity cyklistov, korču-
liarov, ale aj bežcov. Tento 
úsek je súčasťou druhej 
časti Vážskej cyklomagis-
trály vedúcej až po Komárno.

Keďže časom na vyasfal-
tovanej korune hrádze do-
šlo k prerastaniu buriny a 
tvorbe hrbolov, Trnavský 
samosprávny kraj pristúpil 
koncom novembra k rekon-
štrukcii cyklotrasy v úseku 
od Dolnej Stredy po podjazd 
pod mostom rýchlostnej 
cesty R1. „Chceme v mene 
všetkých cyklistov poďako-
vať TTSK za túto rekonštruk-
ciu, obzvlášť krajskej cyklo-
koordinátorke za vynaložené 

úsilie,“ povedal Erik Štefa-
nek z OZ Mám rád cyklistiku. 
Veľká vďaka patrí aj starosto-
vi Dolnej Stredy a poslancovi 
VÚC Ľubošovi Šúrymu, ktorý 
sa veľkou mierou zaslúžil o 
to, že k oprave župa pristú-
pila. Teraz už bude možné 
zobrať cyklotrasu do správy 
obce.

Podľa Trnavskej župy 
bola celková dĺžka rekon-
štruovaného úseku 2,015 
km. Opravená cyklotrasa 
začína cca 80 m za obcou 
Dolná Streda a končí na 
hranici katastrálnych úze-
mí Dolná Streda a Váhovce. 
Výškovo cyklotrasa kopíruje 
niveletu hrádze. Šírka cyk-
lotrasy je v rozmedzí 2,40 – 
2,60 m.

IVETA TÓTHOVÁ

S narastajúcimi prípadmi 
pozitívnych pacientov sa 
zvyšuje aj vyťaženosť leká-
rov v ambulanciách. Podľa 
Trnavskej župy bude pribú-
dať aj veľké množstvo práce-
neschopných zdravotníkov. 
Preto TTSK prosí ambulant-
ných lekárov, aby zabezpečo-
vali zdravotnú starostlivosť 
nad rámec schválených or-
dinačných hodín, a to do 16-
tej hodiny.

Na webovej stránke 
www.zdravazupa.sk je 
sprístupnené vyhľadávanie 
aktuálnej dennej dostup-
nosti lekárov, keďže sa môže 
stať, že niektorí z nich budú 
v karanténe. Na stránke si 
teda môžete overiť, či váš 
lekár ordinuje, môžete sa k 
nemu elektronicky objed-
nať, zistiť otváracie hodiny 
pohotovostí a lekární, ale aj 

rady pre rodičov. Dostupné 
sú aj informácie, ako požia-
dať o pandemické nemo-
censké alebo pandemické 
ošetrovné člena rodiny. V 
prípade lekárov je ale dô-
ležité, aby boli do systému 
prihlásení.

Trnavská župa ďalej in-
formuje, že pokiaľ sa pa-
cient lekárovi nedovolá do 
dvoch dní, môže o predpis 
liekov požiadať elektro-
nicky prostredníctvom 
špeciálne zriadenej we-
bovej stránky župy. Odbor 
zdravotníctva Úradu TTSK 
informáciu následne zašle 
všeobecnému lekárovi, kto-
rý ho overí a predpíše lieky. 
Pacient bude informovaný, 
kde a kedy si môže lieky vy-
zdvihnúť. 

(zdroj: TTSK)
IVETA TÓTHOVÁ

DKaffe – nový priestor na kultúrne využitie 
v meste spojené s občerstvením
Dom kultúry v Seredi a Sprá-
va majetku mesta Sereď zre-
konštruovali bývalý klub 
New York, ktorý sa nachádza 
v susedstve estrádnej sály DK. 
Vynovené priestory dostali 
názov DKa¶e a budú určené 
na rôzne besedy, výstavy či 
hudobné vystúpenia v úzkom 
kruhu návštevníkov.

 Prečo vznikla myšlienka 
vynoviť tieto priestory, nám 
vysvetlil riaditeľ DK Franti-
šek Čavojský: „V podstate ste 
to už zadefinovali vyššie, ja 
len doplním, že všetko zlé je 
i na niečo dobré. Vzhľadom 
na fakt, že táto doba priveľmi 
kultúre nepraje, rozhodli sme 
sa naše aktivity nasmerovať 
do vybudovania multižánro-
vého priestoru. Takýto druh 
priestoru v Seredi absentoval. 
Všetky kultúrne sály sú pro-
jektované na veľkú kapacitu 
návštevníkov. Jedna časť je 
koncipovaná ako galéria a 
priestor pre koncertné, diva-
delné, čitateľské i kinema-
tografické produkcie. Druhá 
časť bude slúžiť ako kaviaren-
ský priestor. Stálou expozíciou 
budú obrazy starej Serede, 
ktoré zub času odniesol do ne-
návratna. Obrazy budov budú 
konfrontované s fotografiami 
zo súčasného mesta. Kaviareň 
bude otvorená vždy počas ko-

nania kultúrnych podujatí.“
Rekonštrukciu vykonali 

pracovníci Domu kultúry a 
SMS s.r.o. svojpomocne. Vý-
sledkom sú moderné priesto-
ry, ktoré ponúkajú miesto pre 
približne 90 ľudí. Ako spome-
nul riaditeľ Čavojský, nejde o 
typický bar či kaviareň. Po-
sedieť či občerstviť sa budete 
môcť iba počas podujatí kona-
ných v Dome kultúry. Ide o tzv. 
kultúrnu kaviareň, v ktorej si 
vychutnáte dobrú kávičku, 

pohár vína či chladené pivo 
pri besedách s autormi, počas 
výstav umenia alebo koncer-
toch.

Zariadenie DKa¶e zaujme 
už na prvý pohľad. „Knihy, 
ktoré môžu návštevníci vidieť 
ako súčasť interiérového vy-
bavenia, pochádzajú z našej 
knižnice. Všetky tituly boli 
už vyradené z dôvodu poško-
denia alebo opotrebovania. 
Verejnosť o ne neprejavila zá-
ujem a my sme z nich vytvo-

rili zaujímavý prvok,“ povedal 
riaditeľ DK František Čavojský. 

Prvé podujatie má už DKaf-
fe za sebou. Svoju talk show tu 
mal najpredávanejší sloven-
ský spisovateľ Jozef Banáš. Už 
o niekoľko dní tu vystúpi so 
svojím koncertom argentín-
ska rockerka Vanessa Harbek. 
V marci sa môžete tešiť na za-
čiatok výstavy s názvom Obra-
zy strateného sveta od autora 
Pavla Zelmana, ktorý na ob-
razoch zachytáva historické 
časti Serede. Naše noviny na 
niektorých podujatiach kona-
ných v budúcnosti samozrej-
me nebudú chýbať a atmosfé-
ru zachytíme v uverejnených 
článkoch.

Práce na Dka¶e ešte na 
konci nie sú. V nasledujúcich 
mesiacoch prejde obnovou 
aj schodisko a terasa. Riadi-
teľ DK František Čavojský by 
do budúcna rád vytvoril aj 
chodník slávy, v ktorom by 
boli odtlačky dlaní umelcov, 
ktorí v Seredi vystúpia: „Áno, 
práve terasa by mala byť ori-
ginálnym miestom, kde by 
namiesto klasickej dlažby boli 
odtlačky rúk (alebo nôh) osob-
ností spoločenského života, 
ktoré mesto poctia svojou 
návštevou. Ale to je všetko iba 
vízia do budúcnosti.“ 

(foto: Dkaffe)
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INVESTIČNÉ AKCIE 2021

Chodníky zo zámkovej dlažby 
na Pekárskej ulici 

V tretej etape výstavby  bolo dokončené osvetlenie 
parku pri kaštieli od vrátnice po tzv. hradnú bránu. 

Chodník  na Cukrovarskej ulici od svetelnej križovatky pri 
bývalom hoteli Hutník po križovatku s Fándlyho ulicou   

Chodník na Cukrovarskej  ulici od predajne VRAVA 
po svetelnú križovatku  

Nové parkovacie plochy pri budove 
Mestskej polície v Seredi  

Poslednou fázou úprav bolo 
aj uloženie nových povrchov

 na chodníkoch vo veľkom parku.
 Zrekonštruované trhovisko s oddychovou zónou 

bolo oficiálne otvorené v sobotu 31. júla 2021.

Povrch zo zámkovej dlažby dostali chodníky 
na ulici SNP

Detské ihrisko RYBIČKA – sponzorský dar spoločnosti 
Samsung Electronics Slovakia s. .r .o na Cukrovarskej ulici

Zámkovou dlažbou bol rekonštruovaný chodník 
medzi ČSOB a Sokolovňou 

Chodník na Trnavskej ulici medzi predajňou 
stavebnín  a Pečivárňami

Detské ihrisko INDIÁN – sponzorský dar spoločnosti 
Samsung Electronics Slovakia s. .r .o na Fándlyho ulici
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INVESTIČNÉ AKCIE 2021

Zámková dlažba bola položená na chodník popri 
parčíku na Námestí slobody

Chodník v križovatke ulíc 
A. Hlinku a Čepeňská

Chodník na ulici Dionýza Štúra od svetelnej križovatky 
na železničný nadjazd 

 Futbalové ihrisko 
Horný Čepeň

MŠ Dionýza Štúra bola prístavbou  rozšírená
 o 2 triedy s celkovou kapacitou  44 detí.

26. októbra 2021 bola 
na Námestí republiky 

odhalená replika sochy 
Legionára. 

V závere roka bola na plochu 
Parkovej ulice uložená nová 

vrstva asfaltobetónu

Zo zámkovej 
dlažby boli 

urobené obidva 
chodníky 

Parkovej ulice 

Chodník na Železničnej ulici po výmene 
plynového potrubia pod ním

Nová autobusová zastávka 
na Cukrovarskej ulici 

Druhú časť workoutového ihriska pri hrádzi 
 venovala mestu Sereď spoločnosť REBOD SK  

Na Kostolnej ulici pribudlo nové parkovisko 
pre 28 vozidiel 

Nové parkovisko na sídlisku 
Dionýza Štúra 
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Zeleň v meste: Poškodené javory 
a jasene na Garbiarskej budú živoriť

Kaštieľ v roku 2021

Ak má strom poškodenú kôru, 
začína chradnúť. Jeho života-
schopnosť klesá a perspektíva 
dlhého života sa skracuje. Ne-
dávno boli doráňané mladé aj 
staršie stromy na Garbiarskej 
ulici, čo nie je dobré znamenie 
pre rozvoj priaznivej zelenej 
klímy v meste.

Poškodená kôra ovplyvní 
celý strom
Oddelenie životného prostre-
dia mesta zistilo čerstvé po-
škodenia kôry stromov v okolí 
asfaltového ihriska na Gar-
biarskej, aj pri starom špor-
tovom ihrisku na Garbiarskej 
ulici pri moste. „Ide o zámer-
né mechanické poškodenia 
kôry stromov jaseňov a javo-
rov, pravdepodobne nožíkom. 
Poškodenie vodivých pletív 
mladých stromov je problém, 
ktorý brzdí stromy v raste a 
vystavuje ich stresu, kvôli 
čomu sú menej odolné voči 
chorobám a škodcom. Môže-
me len dúfať, že stromy tieto 
poškodenia prežijú, že počas 
vegetácie budú mať dostatok 
energie na vytvorenie kalu-
su, ktorý zakryje poškodené 
miesta. Takéto poranenia 
výrazne brzdia rast stromov 
po výsadbe a stromy si budú 
vyžadovať intenzívnejšiu 
starostlivosť, aby prežili,“ vy-
svetlila Katarína Navrátilová 

zo seredskej radnice.
Kmene týchto poškode-

ných stromov budú už celoži-
votne viditeľne zjazvené. Cez 
odkryté drevo sa do tela stro-
mu dostávajú mikróby a spó-

ry drevokazných húb, ktoré 
spôsobujú postupný rozklad 
dreva a vznik dutín, ktoré vý-
razne oslabujú stabilitu stro-
mov.

Sucho a teplo v mestách 
zmiernia zdravé stromy
Vitálne stromy a kvalitná 
zeleň sú pritom jednou z 
najdôležitejších tém, ktoré 
rezonujú nielen v Seredi. S 
klimatickými zmenami, kto-
ré sa už citeľne prejavujú su-
chom, znižovaním hladiny 
spodných vôd, stúpajúcimi 
teplotami v lete aj v zime, bu-
deme potrebovať v celej kraji-
ne intenzívne zazelenávanie. 
Niekde už našťastie začalo. Ak 
chceme aj v budúcnosti ostať 
žiť v mestách, ako soľ potrebu-
jeme intenzívne a vhodne vy-
sádzať zeleň a starať sa o ňu. V 
prvom rade potrebujeme ako 
jednotlivci aj ako spoločnosť 
pochopiť opodstatnenie prí-
tomnosti stromov a cez ich 
zraniteľnosť pochopiť aj zra-
niteľnosť ľudského druhu.

Poškodzovanie hláste 
bezodkladne polícii
V prípade, ak vidíte, že niekto 
poškodzuje stromy a zeleň v 
meste, ste povinní to okam-
žite hlásiť mestskej polícii na 
telefónne číslo 159. Mestský 
úrad Sereď prosí svojich ob-
čanov, aby zámerne nepoško-
dzovali stromy a tiež aby sle-
dovali, čo robia ich deti počas 
svojho pobytu vonku.

 foto: KATARÍNA NAVRÁTILOVÁ            
ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Od 1. januára 2021 má spoloč-
nosť GODY GROUP, s.r.o., na 
základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže vyhlásenej 
vlastníkom, Mestom Sereď, 
v nájme časť objektu NKP 
Kaštieľ Sereď. 

Na základe rozhodnutia 
Krajského pamiatkového úra-
du Trnava, projektovej prípra-
ve obnovy kaštieľa muselo 
predchádzať vypracovanie 
doplnkového architektonic-
ko-historického výskumu, 
ktorého súčasťou mal byť 
aj dendrochronologický vý-
skum, zameraný na datovanie 
drevených prvkov objektu a 
umelecko-historický výskum. 
Ďalej museli byť spracované 
archeologický a reštaurátor-
ský výskum, ktorých rozsah 
taktiež určil KPÚ Trnava svo-
jím rozhodnutím. 

Už počas roka 2021 začal ná-
jomca, v spolupráci s povere-
nými pracovníkmi KPÚ, s od-
pratávaním sutín a s čistením 
objektu. So súhlasom pamiat-
kového úradu boli odstránené 
niektoré novodobé priečky. 
Boli doplnené vypadnuté ale-
bo zvetrané časti muriva ob-
vodových stien, ktoré vznikli 
ako následok zatekania cez 
poškodený strešný plášť alebo 
neúplný odkvapový systém. 

Boli odhalené a vyčistené 
nosné trámy dreveného pova-
lového stropu nad 1.NP, kedy 
sa ukázal rozsah poškodenia 
a hniloby drevených trámov, 

kde najmä záhlavia trámov v 
mieste uloženia, ale aj dreve-
né prvky v ploche sú z väčšej 
časti prehnité. Z dôvodu dlho-
dobého zatekania do objektu 
kaštieľa cez neuzatvorené 
okenné otvory sú trámy pova-
lového stropu v mieste ulože-
nia do obvodovej steny kom-
pletne odhnité.

Napriek komplikáciám spô-
sobenými mimoriadnou situ-
áciou, ale aj vysokému rastu 
cien materiálov, najmä dreva, 
sa v závere roka podarilo zre-
alizovať statickú stabilizáciu 
a opravu havarijného stavu 
krovu v najviac poškodenej 
časti strechy (severná časť 
dvojtraktu západného krídla 

v blízkosti napojenia na se-
verný rizalit), ktorý staticky 
pôsobil a narúšal korunnú 
rímsu muriva. Kompletná 
obnova krovu nad severnou 
časťou západného krídla po 
napojenie na severný rizalit, 
pozostávala z výmeny poško-
dených častí prvkov krovu, 
doplnenia chýbajúcich prv-
kov, chemického ošetrenia 
dreva, kompletnej výmeny 
latovania, strešnej krytiny a 
klampiarskych prvkov. 

Obnova strechy bola reali-
zovaná s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky. Za ústretovosť 
a pomoc ďakujeme Minis-
terstvu kultúry, Mestu Sereď, 

Ing. Ondrejovi Kurbelovi a 
pracovníkom KPÚ Trnava.

Okrem stavebno-tech-
nických komplikácií, ktoré 
rekonštrukcia objektu v ta-
komto stave so sebou priná-
ša, musíme, žiaľ, riešiť aj ľud-
skú zlomyseľnosť, keď nám z 
uzamknutého objektu počas 
prác na obnove bolo ukradnu-
té pracovné náradie.

Tešia nás však pozitívne 
reakcie verejnosti na začaté 
práce na obnove kaštieľa, ako 
i odborná pomoc členov ob-
čianskeho združenia Vodný 
hrad, aj dobrá spolupráca s 
pracovníkmi pamiatkového 
úradu. 

GODY GROUP, s.r.o.

Opustil nás dlhoročný 
športový nadšenec 
Albert Kudela

Opustila nás Alžbeta 
Vargová, držiteľka 
Ceny pamäti národa 

Albert Kudela bol všestranný 
športovec, ktorý svoju špor-
tovú činnosť začal ako futba-
lista a basketbalista zároveň. 
Futbal hral za Sereď ako žiak, 
dorastenec i za mužstvo do-
spelých. Pod deravými koš-
mi hájil farby mesta Sereď 
počas rozbehu basketbalu v 
Seredi.

Definitívne rozhodnutie 
pre jeho ďalšie pôsobenie v 
Seredi nastalo po návrate z 
vojny v roku 1965. Najmä z 
rodinných dôvodov vtedy 
uprednostnil basketbal, už 
len ako tréner. Začal s mlad-
šími dorastencami a v ďal-
šom roku so staršími doras-
tencami, s ktorými postúpil 
do dorasteneckej ligy. Po 
rozhodnutí vedenia TJ, že sa 
bude pokračovať v basketba-
le len v ženskej zložke, p. Ku-
dela sa stal trénerom druž-
stva žien. Po piatich rokoch 
pri ženách sa stal profesio-
nálnym trénerom na ZŠ J. A. 
Komenského. V tejto funk-
cii profesionálneho trénera 
pôsobil 22 rokov až do roku 
1996. V tých časoch sa hrávali 
majstrovstvá Slovenska len v 
kategórii žiačok. So svojimi 
družstvami sa umiestnili tri-
krát na 2. mieste a dvakrát na 
tretej priečke. V rámci súťaží 
škôl postúpil so svojimi zve-
rencami mnohokrát na maj-
strovstvá Slovenska. Raz sa 
stali majstrami a jedenkrát 
obsadili 2. miesto na Sloven-
sku. Zúčastnili sa aj Pionier-
skej olympiády v Prešove, 
kde spomedzi 6 najlepších 
družstiev z Československa 
obsadil vynikajúce 2. miesto.

V roku 1999 vykonával 
funkciu profesionálneho 

krajského trénera až do roku 
2000, kedy odišiel do dôchod-
ku. No naďalej nazaháľal. Ako 
funkcionár zastával rôzne 
funkcie od svojich devätnás-
tich rokov. V basketbalovom 
oddiele TJ Slavoj bol dlho-
ročným členom a istý čas aj 
predsedom. Od roku 1974 bol 
aj členom Výkonného výbo-
ru Krajského basketbalové-
ho zväzu a hracej komisie. 
V Krajskom basketbalovom 
zväze bol aj predsedom. Vo 
výbore TJ Slavoj a neskôr v TJ 
Lokomotíve vykonával funk-
ciu od roku 1966. Neskôr bol 
aj tajomníkom. V TJ pôsobil 
až do februára 2010. Potom 
opäť v roku 2013 sa vrátil k 
funkcionárskej práci už v 
AŠK Lokomotíva Sereď, ako 
zástupca ZRTV.

V roku 2016 mu bolo udele-
né čestné občianstvo mesta 
Sereď.
Opustil nás 16. 1. 2022 
vo veku 82 rokov 
Ďakujeme za všetku 50-roč-
nú prácu odvedenú pre naše 
deti, pre všetkých športov-
cov a pre šírenie dobrého 
mena mesta Sereď na Slo-
vensku, ako aj v zahraničí.

BK LOKOMOTÍVA SEREĎ

Alžbeta Vargová, rod. Bilková 
sa narodila 4. 8. 1929 v Seredi. 
V roku 1932 sa rodina presťa-
hovala do domčeka na židov-
skom cintoríne. Počas vojno-
vých rokov ako školáčka spolu 
s otcom evidovala zoznamy 
zavraždených obetí nacistami 
v seredskom koncentračnom 
tábore, aby mohli byť ich hro-
by po vojne identifikované a 
obete tak nestratili mená. Spo-
lu so svojím bratom pomohla 
jednému zo židovských väz-
ňov utiecť z tábora, ktorý na 
cintoríne kopal hroby. Vďaka 
tomu sa zachránil a dostal k 
partizánom, za čo sa Alžbete 
strážcovia tábora vyhrážali 
smrťou. Po vojne začala praco-
vať ako pomocná laborantka v 
prevádzke na výrobu kyselín. 
Na židovskom cintoríne pre-
žila so svojou rodinou celé 
detstvo až do dospelosti a aj 
dva roky po sobáši so svojím 
manželom Jánom Vargom.

Alžbeta Vargová v roku 
2020 získala Cenu pamäti 
národa, ktorá je každoroč-

ne udeľovaná ľuďom, ktorí 
v jednej chvíli svojho života 
preukázali, že česť, sloboda 
a ľudská dôstojnosť nie sú 
iba prázdne slová. Občian-
ske ocenenia sú udeľované 
každoročne pri príležitosti 
výročia Nežnej revolúcie – 17. 
novembra. Cena je udeľovaná 
občianskym združením Post 
Bellum.

Alžbeta Vargová nás navždy 
opustila vo veku 92 rokov.

IVETA TÓTHOVÁ



SEREDSKÉ NOVINKY 11

Kvalitné surfové dosky v minulosti pochádzali zo Serede
Písal sa rok 1982 a v tom čase 
závod Novoplast v Seredi vy-
rábal kvalitné surfové dosky. 
Ide o zaujímavý fakt z histó-
rie nášho mesta, ktorý mno-
hých prekvapil.

„Vďaka dobrým pla-
vebným vlastnostiam sa 
windsurfingy zo Serede ho-
dia na pretekárske aj rekre-
ačné účely. V snahe uspo-
kojiť potreby pracujúcich v 
čase aktívneho odpočinku a 
operatívne reagovať na po-
treby trhu zvyšujú v tomto 
roku v Novoplaste výrobu 
windsurfingov o vyše 30 per-
cent. Snažia sa tiež zachytiť 

svetový trend, a preto vyro-
bili nový typ - Windglider, 
ktorý vyhovuje náročným 
požiadavkám športovcov 
a parametrami spĺňa pod-
mienky pre zaradenie do 
olympijskej triedy“, uvádza 
archívna správa TASR na 
stránke www.vtedy.sk.

Na stránke sa ďalej uvádza, 
že nový výrobok mal vďaka 
sklovláknovému vystuženiu 
zníženú hmotnosť plaváku 
na 19 kg. Výrobou Windglide-
ra na zákazku v tomto roku 
uspokojili predovšetkým 
športovcov a postupne do 
budúceho roka zabezpečili 

jeho sériovú výrobu. Rôzno-
farebnou povrchovou úpra-
vou vyšli v ústrety aj najná-
ročnejším spotrebiteľom. 
(zdroj: www.vtedy.sk)

Výrobky z Novoplastu sú 
špičkovej kvality a známe v 
mnohých krajinách sveta. 
Na webovej stránke firmy sa 
uvádza, že spoločnosť bola 
založená v roku 1947 ako ko-
šikárske výrobné družstvo. 
Výrobný program tvorili 
vypletané košíky, záhrad-
ný nábytok. V roku 1974 bol 
zmenený výrobný program 
na výrobu sklolaminátov. Do 
roku 1989 zhotovoval Novo-

plast pre trhy západnej Euró-
py turistické lode, na domá-
cich trhoch bývalého Čes-
koslovenska firma dodávala 
záhradné bazény a rôzne 
nádrže pre poľnohospodárov. 
Po roku 1989 bola táto výro-
ba postupne nahradená pro-
dukciou laminátových die-
lov pre rozličné priemyselné 
brandže. Firma Novoplast je 
činná v oblasti výroby sklo-
laminátu od roku 1974 a radí 
sa k významným spracova-
teľom laminátu v strednej a 
východnej Európe.

(zdroj: www.novoplast.sk)                                
IVETA TÓTHOVÁ

PROGRAM KINA NOVA MAREC 2022
www.kinonova.sered.sk
PRED NÁVŠTEVOU KINA 
SLEDUJTE WEBSTRÁNKU 

S NAJNOVŠÍMI INFORMÁCIAMI 
O PRAVIDLÁCH VSTUPU

STRATENÍ V RAJI / 
Ztraceni v ráji / 
1.3.2022 utorok 19:30 2D 
Komediálny road-movie �lm 
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€

V LETE TI POVIEM, AKO SA 
MÁM / V lete ti poviem, ako sa 
mám / 
2.3.2022 streda 19:30 2D 
Priatelia sú rodina, ktorú si 
vyberieš. 
Hrajú: Tereza Kostková, Petra 
Vajdová, Soňa Norisová, Dominika 
Morávková, Anna Šišková, 
Simona Babčáková, Dana Rogoz, 
Andreea Vasile,  Marián Miezga, 
Ján Koleník, Ondřej Sokol, Martin 
Hofmann, Jaroslav Plesl, Pavel 
Bartos. 
SVK, 90 min., OR, MP 12+, vstupné 
2D 5€

BATMAN / The Batman (2022) / 
3.-4.-5.-6.3.2022 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D, sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 2D 
Batman začína svoju púť v roli 
detektíva, potom čo na mestskú 
elitu Gothamu zaútočí záhadný 
zabijak. 
Hrajú: Robert Pattinson, Zoë 
Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, 
Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John 
Turturro, Je�rey Wright. 
USA, 176 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

VELKÝ ČERVENÝ PES 
CLIFFORD / Cli�ord the Big Red 
Dog / 
4.-5.3.2022 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D 
Z malého šteniatka vyrastie 
obrovský červený pes, ktorého 
treba ochrániť pred chamtivou 
spoločnosťou ktorá ho chce 
naklonovať. 
Hrajú: Darby Camp, Jack 
Whitehall, Izaac Wang, John 
Cleese, Sienna Guillory. 
USA, 96 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

MIMORIADNA UDALOSŤ / 
Mimořádná událost / 
4.-5.3.2022 piatok 19:00 2D, 
sobota 21:45 2D 

Ako by ste sa správali, keby ste 
išli vo vlaku, ktorý nikto neriadi? 
Komédia. 
Hrajú: Jana Plodková, Igor 
Chmela, Jenovéfa Boková, 
Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad 
Götz, Tereza Marečková, Václav 
Kopta. 
CZE, 102 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

SPIEVAJ 2 / Sing 2 / 
6.3.2022 nedeľa 16:30 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€

BELFAST / Belfast / 
6.3.2022 nedeľa 18:30 2D 
Nádherné detstvo v kulisách 
znepriateleného Belfastu 
koncom 60.rokov minulého 
storočia. 
Hrajú: Jamie Dornan, Caitriona 
Balfe, Judi Dench, Jude Hill. 
USA, 98 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: ĽUDIA KRVI / Lidi krve / 
8.3.2022 utorok 19:30 2D 
Púšť rastie: beda tomu, kto v sebe 
skrýva púšť. 
Hrajú: Miloslav König, Karel 
Dobrý, Miloslav Mejzlík, Juraj 
Bača, Tereza Hofová. 
CZE, 85 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA / 
Spider-Man: No Way Home / 
9.3.2022 streda 19:30 2D 
Po prvýkrát vo �lmovej 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, 148 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PES / Dog / 
10.-11.-12.3.2022 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
20:30 2D 
Jedno nevychované zviera ...a 
pes 
Hrajú: Channing Tatum, Dog 
(Pes). 
USA, 101 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

BATMAN / The Batman (2022) / 
11.3.2022 piatok 21:00 2D 
Batman začína svoju púť v roli 
detektíva, potom čo na mestskú 

elitu Gothamu zaútočí záhadný 
zabijak. 
Hrajú: Robert Pattinson, Zoë 
Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, 
Andy Serkis, Peter Sarsgaard, 
John Turturro, Je�rey Wright, 
Barry Keoghan. 
USA, 176 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

ENCANTO: ČAROVNÝ SVET / 
Encanto / 
11.-12.-13.3.2022 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 
Každé dieťa v rodine má 
jedinečný dar, okrem dievčatka 
Mirabel... mágia sa však začína 
vytrácať. Animák. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 2D 
5€, 3D 6€

BETLEHEMSKÉ SVETLO / 
Betlémské světlo / 
12.-13.3.2022 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Scenár �lmu Jana Svěráka vznikol 
na motívy obľúbených poviedok 
Zdeňka Svěráka. 
Hrajú: Zdeněk Svěrák, Daniela 
Kolářová, Vojta Kotek, Tereza 
Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka 
Čvančarová, Vladimír Javorský. 
CZE, 99 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

CDLC: FRANCE / France / 
13.3.2022 nedeľa 20:30 2D 
Život hviezdnej televíznej 
novinárky, uviaznutej v špirále 
udalostí, ktoré zapríčinia jej pád 
Hrajú: Léa Seydoux, Blanche 
Gardin, Benjamin Biolay, 
Emanuele Arioli. 
FRA, 133 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: SLALOM / Slalom / 
15.3.2022 utorok 19:30 2D 
Príbeh dospievajúcej vrcholovej 
lyžiarky, ktorej život sa rozbehne 
po veľmi neočakávanom a 
príkrom svahu. 
Hrajú: Noée Abita, Jérémie 
Renier, Axel Auriant, Muriel 
Combeau, Marie Denarnaud, 
François Godart, Catherine 
Marchal. 
FRA, 90 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

CDLC: STRATENÉ ILÚZIE / Lost 
Illusions / 
16.3.2022 streda 19:30 2D 
Adaptácia slávneho románu 
Honorého de Balzaca. 
Hrajú: Benjamin Voisin, Xavier 
Dolan, Cécile de France, Gérard 
Depardieu, Vincent Lacoste. 
FRA, 150 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO 
DOŠLI / Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli / 
17.-18.-19.-20.3.2022 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, sobota 
21:00 2D, nedeľa 18:30 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, Jozer Vajda, Dagmar 
Havlová, Marek Majeský, Petr 
Vaněk. 
SVK, 90 min., OR, MP 12+, vstupné 
2D 5€

ENCANTO: ČAROVNÝ SVET / 
Encanto / 
18.-19.-20.3.2022 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 
Každé dieťa v rodine má jedinečný 
dar, okrem dievčatka Mirabel... 
mágia sa však začína vytrácať. 
Animák. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 2D 
5€, 3D 6€

SANITKA / Ambulance / 
18.-19.3.2022 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Jedného dňa sa v uliciach L. 
A. pretnú tri ľudské osudy a 
nenávratne sa zmenia. Akcia v réžii 
Michaela Baya. 
Hrajú: Jake Gyllenhaal, Yahya 
Abdul-Mateen II, Eiza González, 
Moses Ingram, Garret Dillahunt, 
Colin Woodell, Keir O‘Donnell, A 
Martinez. 
USA, 136 min., ST, MP 15+, vstupné 
2D 5€

CDLC: TRALALA / Tralala / 
20.3.2022 nedeľa 20:30 2D 
Pouličný spevák objaví novú rodinu 
a nájde v sebe génia, ktorého nikdy 
nemal. Komédia. 
Hrajú: Mathieu Amalric, Josiane 
Balasko, Mélanie Thierry, Maïwen. 
FRA, 120 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO 
DOŠLI / Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli / 
22.-27.3.2022 utorok 19:30 2D, 
nedeľa 18:30 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, Jozer Vajda, Dagmar 

Havlová, Marek Majeský, Petr 
Vaněk. 
SVK, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

CDLC: KRÍŽOVÁ VÝPRAVA / 
La Croisade / 
23.3.2022 streda 19:30 2D 
Voľné pokračovanie komédie Verní 
neverní. 
Hrajú: Louis Garrel, Laetitia Casta, 
Joseph Engel. 
FRA, 67 min., ČT, MP, vstupné 2D 5€

STRATENÉ MESTO / The Lost 
City / 
24.-25.-26.3.2022 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
21:00 2D 
Jedna vec je o dobrodružstve písať, 
druhá vec je ho zažiť. Komédia. 
Hrajú: Sandra Bullock, Channing 
Tatum, Brad Pitt, Daniel Radcli�e, 
Patti Harrison, Oscar Nuñez, 
Da‘Vine Joy Randolph. 
USA, 105 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€

PRÍŠERÁKOVCI 2 / 
Happy Family 2 / 
25.-26.-27.3.2022 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Nikto nie je dokonalý. Animák. 
GBR, 103 min., SD, MP 7+, vstupné 
2D 5€

KROTITELIA DUCHOV: 
DEDIČSTVO / Ghostbusters: 
Afterlife / 
25.-26.3.2022 piatok 21:00 2D 
ST, sobota 18:30 2D ČD 
Vyše tridsať rokov od pôvodných 
Krotiteľov duchov prichádza ďalšie 
dobrodružstvo. 
Hrajú: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn 
Wolfhard, Mckenna Grace. 
USA, 124 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 5€

CDLC: KLAM / Deception / 
27.3.2022 nedeľa 20:30 2D 
Americký spisovateľ a jeho milenka 
nájdu útočisko v kancelárii. 
Hrajú: Léa Seydoux, Emmanuelle 
Devos, Denis Podalydès, Miglen 
Mirtchev, Madalina Constantin, 
Gennadij Fomin. 
FRA, 105 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€ 

FK: C‘MON C‘MON / 
C‘mon C‘mon / 
29.3.2022 utorok 19:30 2D 
Život rozhlasového novinára sa 
na moment zastaví keď sa musí 
postarať o svojho malého a 
čudáckeho synovca Jesseho 
Hrajú: Joaquin Phoenix, Gaby 
Ho�mann, Woody Norman, Scoot 
McNairy. 
USA, 109 min., ČT, MP 12+, vstupné 
2D 4€ FK 3€ 

CDLC: OLGA / Olga / 
30.3.2022 streda 19:30 2D 
Pätnásťročná gymnastka je 
rozpoltená medzi Švajčiarskom, 
kde trénuje a Ukrajinou, kde jej 
mama novinárka reportuje o dianí 
v čase Euromajdanu. 
Hrajú: Anastasia Budiashkina, 
Stéphanie Chuat, Oleksandr 
Mavric, Bernd Würch. 
UKR, 87 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 5€ 

MORBIUS / Morbius / 
31.3.-1.-2.4.2022 štvrtok 19:30 
2D ST, piatok 19:00 2D ČD, 
sobota 20:30 2D ČD 
V novej marvelovke geniálny 
vedec prepadne vedľajším 
účinkom lieku, ktorý mal vyliečiť 
jeho chorobu. 
Hrajú: Jared Leto, Matt Smith, 
Adria Arjona, Jared Harris, Al 
Madriga, Tyrese Gibson. 
USA, 108 min., ST/ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
CYRANO, 

FANTASTICKÉ ZVERY: 
TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA, 
JEŽKO SONIC 2, DOWNTOWN 
ABBEY: NOVÁ ÉRA, BADMAN, 
PETER DVORSKÝ, SEVERAN, 

PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2, SMRADI, 
KEĎ SA ČERVENÁM, 

VYŠEHRAD FYLM 
ZMENA PROGRAMU 

VYHRADENÁ
Predaj a predpredaj vstupeniek 

v pokladni kina NOVA
/utorok - piatok/: 

15:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 

16:00 – 21:00
Kontakt: 0903 780 080, 

sicnova@sered.sk.

Program kina, 
online predaj 

a rezervácie vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk

KINO NOVA – PRVÉ LASEROVÉ 
KINO NA SLOVENSKU !

3D SYSTÉM:
OKULIARE SA KUPUJÚ 

NA OPAKOVANÉ POUŽITIE 
V POKLADNI KINA, NIE SÚ 

V PRENÁJME V CENE 
VSTUPENKY 

AKO DOTERAZ!
DIGITALIZÁCIU 

A MODERNIZÁCIU 
KINA NOVA SEREĎ 

FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA 
JE ČLENOM 

EUROPA CINEMAS
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Stretnutie, ktoré 
naplnilo všetkých 
zúčastnených
Talk show sa v ostatnej dobe 
stala formátom, ktorý je 
obľúbený práve vďaka ne-
formálnosti a bezprostred-
nej komunikácii. Výsledok 
určuje samozrejme kvalita 
hlavných aktérov. V našom 
prípade išlo o mimoriadne 
vydarené zoskupenie. Pod 
taktovkou Swamiho Daya-
nandu občianskym menom 
Daniela Máčovského sa v 
DKa�e Domu kultúry v Se-
redi stretli fanúšikovia pí-
saného slova a úprimného 
vzťahu k životu vo štvrtok 
20. januára tohto roku s 
úspešným a najpredávanej-
ším slovenským spisovate-
ľom pánom Jozefom Baná-
šom. Rozprávanie autora o 
jeho knihách, ale najmä o 
duchu východnej filozofie 
života umocnili tóny piesní 
Janky Máčovskej. Tak ako 
prirodzene plynulo rozprá-
vanie Jozefa Banáša spre-
vádzané smiechom i slzami, 

plnokrvné texty jej piesní 
nežne dopĺňali atmosféru 
bezmála trojhodinového 
stretnutia. Odkaz jeho obsa-
hu ďaleko presiahol suchý 
význam názvu talk show 
(rozhovoru s významný-
mi hosťami) a nepochybne 
by sa mal stať vnútorným 
mementom každého z nás. 
Neviem ako iní, ale ja som 
ho pochopil takto: Pravým 
zmyslom života nie je víťaz-
stvo nad druhým, ale víťaz-
stvom nad sebou samým. 
Je to iba zbožné želanie, 
alebo reálna možnosť? Kni-
hy Jozefa Banáša otvárajú 
pohľady na život mnohých 
národov a komunít. Umož-
ňujú porovnávať ich s tým, 
čo poznáme z domu, s naši-
mi zvykmi, spoločenskými 
konvenciami .

Ďakujem vám, pán Banáš! 
To stretnutie vážne stálo za 
to. 

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Naši skauti neodolali 
čaru zimnej turistiky
Hoci sa do hôr vyberáme väč-
šinou počas teplejších dní, 
výlety v zasnežených horách 
počas krátkych zimných dní 
sú čarovné. Kto zažil túto 
stvorenú krásu, v ktorej na-
chádzame jej autora, ten letí 
sa vrátiť opäť do studenej 
nádhery túžiac zachytiť kaž-
dý lúč zubatého slnka v trb-
lietkach zasnežených kopcov. 
Podobne aj skauti z oddielu 
Divé zvery využili zasnežený 
sobotný deň na zimnú turis-
tiku. Vybrali sme sa smerom k 
obci Vrbové do Prašníka za vý-
hľadom na Orlie skaly, odkiaľ 
sa nám naskytol nádherný 
výhľad na juhozápad Malých 
Karpát s vrcholom Zárub. Po 
náučnom chodníku sme si na 
tabuliach pozreli faunu a fló-
ru, zaujímavé boli aj jaskynné 
výklenky zvané Veľká pec a 
Malá pec. 

Takýto výlet však začína 
už pár dní vopred dôkladnou 
prípravou a plánovaním. V 
prvom rade je dôležitý výber 
trasy. V zime vyberáme menej 
obtiažne trasy v nižších polo-
hách, lebo napadnutý sneh, 
klzký terén alebo lavína môže 
z túry vytvoriť záchranársku 
akciu. Volíme radšej kratšie 
trasy, keďže krátky deň a me-
nej hodín svetla nám nehrá 
príliš do karát.

Počasie je najdôležitejšia 

premenná, podľa ktorej sa 
rozhodujeme, či vôbec výlet 
uskutočníme alebo nie. Dnes 
skautom veľmi pomáhajú 
moderné predpovedné systé-
my, napr. na stránke SHMÚ, 
podľa ktorých vieme cca deň 
dopredu predpokladať, či 
bude snežiť, pršať, prípadne 
či nie je vydaná výstraha pred 
silným vetrom na horách. Po-
časie je potrebné skontrolovať 
aj tesne pred odchodom, lebo 
na horách sa môže zmeniť 
aj zo dňa na deň. V známych 
turistických oblastiach nám 
môžu aktuálne počasie uká-
zať vďaka živému prenosu aj 
webkamery. Pred turistikou je 
vhodné si zabezpečiť aj pois-
tenie na horách, čo však v prí-
pade skautov na skautských 
akciách zabezpečuje zdarma 
Slovenský skauting. Do bato-

hu si zabalíme výdatnú desia-
tu a dostatok tekutín, okrem 
termosky s teplým čajom by 
nemala chýbať aj voda. V zime 
spotrebujeme viac energie, 
preto sa hodí aj nejaká slad-
kosť, hroznový cukor, či čoko-
láda pre seba aj kamarátov.

Čo sa týka oblečenia, oblie-
kame na seba viac vrstiev v 
prípade, že je nám príliš teplo, 
môžeme vrchnú vyzliecť, prí-
padne pridať mikinu z batohu 
podľa potreby. Počas výletu 
sa niekedy príliš zahrejeme 
počas namáhavého výstupu 
do kopca, inokedy nám môže 
byť zima počas prestávky na 
veternom hrebeni. Prvá vrs-
tva oblečenia, tričko s dlhým 
rukávom, by mala byť tenká, 
s dobrým odvodom potu a 
vlhkosti - najlepšie tzv. funkč-
né termoprádlo. Druhá hre-

jivá, prípadne tretia vrstva, 
by mala mať dobré izolačné 
vlastnosti, napr. flísová mi-
kina z polartecu. Posledná 
vrchná vrstva by mala byť 
nepremokavá a vetruodolná 
bunda s membránou. Podob-
né vrstvenie patrí aj na nohy, 
t.j. funkčné spodné prádlo na 
nohy a teplé zimné nohavi-
ce. Súčasťou výstroja by mali 
byť kvalitné zimné turistické 
topánky s hrubou podrážkou, 
teplá čiapka, rukavice, šatka 
okolo krku, tzv. bu¨a, prípad-
ne turistické návleky na nohy 
v prípade hlbokého snehu.

Skúsený skaut si do bato-
hu pribalí ešte aj malú lekár-
ničku, krabičku poslednej 
záchrany, nožík, čelovku, ná-
hradné tričko, mikinu a po-
nožky, dobre nabitý mobilný 
telefón, papierové vreckovky, 
opaľovací krém či slnečné 
okuliare. Keďže skauti sú ve-
selá kopa a je to vždy väčšia 
partia priateľov, nemusia sa 
obávať, že v prípade zranenia 
alebo inej nešťastnej nepred-
vídanej udalosti zostanú v 
mrazivých horách sami bez 
pomoci, čo už stálo nejedného 
osamelého turistu život. Po 
krásnych zážitkoch zostáva 
dobrý pocit a túžba niekedy 
najbližšie naplánovať ďalšie 
turistické dobrodružstvo.

JÁN JAVOR

Krajskí poslanci schválili spolufinancovanie 
cezhraničnej spolupráce medzi DD a DSS v Seredi 
a DS v juhomoravských Sokolniciach 
Trnavský samosprávny kraj 
predložil v októbri minulého 
roku výzvu na predkladanie 
žiadostí o dotácie na podporu 
regionálneho rozvoja a ces-
tovného ruchu. Výzva je kaž-
dý rok zacielená na podporu 
všeobecne prospešných slu-
žieb, projektov, podnikania a 
zamestnanosti na území Tr-
navského kraja. Zameraná je 
aj na rozvoj cestovného ruchu 
v regiónoch, alebo na zvyšo-
vanie atraktivity národných 
kultúrnych a prírodných pa-
miatok, či na vývoj a realizá-
ciu aplikácií v oblasti zlepše-

nia kvality života v regiónoch.
Do tohto ročníka sa pri-

hlásilo 41 zámerov, z ktorých 
sa napokon stalo úspešných 
17 najlepších z nich. Kraj-
skí poslanci na návrh hod-
notiacej komisie odobrili aj 
spolufinancovanie projektu 
zameraného na cezhraničnú 
výmenu skúseností medzi 
zamestnancami Domova dô-
chodcov a domova sociálnych 
služieb pre dospelých v Seredi 
a Domova pre seniorov v ju-
homoravských Sokolniciach. 
(zdroj: TTSK)

Domovy dôchodcov sú 

značne vyťažené a poradov-
ník na umiestnenie je často 
niekoľko mesiacov. Starost-
livosť o klientov je náročná, 
a tak spolupráca s ďalšími 
zariadeniami môže pomôcť 
zvýšiť kvalitu poskytova-
ných služieb v opatere.

Domov pre seniorov v So-
kolniciach je zariadenie po-
skytujúci celoročné ubyto-
vanie a starostlivosť užíva-
teľom. Nachádza sa v areáli 
zámku a zámockého parku 
v obci, ktorá leží asi 15 km 
juhovýchodne od Brna. Zá-
mok je spolu so zámockým 

parkom zapísaný v zozna-
me kultúrnych pamiatok. 
Zariadenie poskytuje kva-
litnú zdravotnú aj sociálnu 
starostlivosť. Aj DD a DSS v 
Seredi patrí medzi kvalitné 
zariadenia v tomto obore. Ide 
o kombinované zariadenie, 
a to domov dôchodcov, do-
mov sociálnych služieb pre 
dospelých a špecializované 
zariadenie, ktoré zabezpečuje 
komplexnú starostlivosť. Vzá-
jomná cezhraničná spoluprá-
ca oboch domovov prinesie 
určite veľa pozitívneho.

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď pokračuje 
v bezplatnom právnom 
poradenstve pre 
občanov nášho mesta
Bezplatné právne poraden-
stvo je k dispozícii iba obča-
nom mesta Sereď v presne 
stanovenom termíne. Zák-
ladné právne poradenstvo 
nezahŕňa spisovanie práv-
nych úkonov a ani zastupo-
vanie na súdnom pojedná-
vaní. JUDr. Martin Hudák 
vám však poskytne vzácne 
odborné rady a nasmeruje 
vás tam, odkiaľ by mohla 
prísť pomoc alebo riešenie 
vašich problémov. Právne 
poradenstvo sa bude konať 
na Mestskom úrade v Se-
redi, na 1. poschodí v ma-
lej alebo veľkej zasadačke 
za dodržiavania platných 

aktuálnych hygienických 
opatrení.

Aktuálne termíny 
právneho poradenstva 
v 1. polroku 2022 sú:
9. 3. 2022 streda 
– 16.00-17.00 h
28.3. 2022 pondelok 
-  9.00-10.00 h
20. 4. 2022 streda
- 6.00-17.00 h
9. 5. 2022 pondelok 
- 9.00-10.00 h
1. 6. 2022 streda 
- 16.00-17.00 h
20. 6. 2022 pondelok 
- 9.00-10.00 h.

MARTINA KLINKOVÁ

Začína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. 
Jedna z obchádzkových trás povedie cez Sereď
Most v Hlohovci bol posta-
vený v 60. rokoch a spája dva 
brehy rieky Váh. Mostná kon-
štrukcia o dĺžke 343 metrov 
nebola kompletne opravo-
vaná od začiatku 80. rokov aj 
napriek tomu, že je most kaž-
dý deň značne vyťažený. In-
tenzita dopravy je cca 16-tisíc 
automobilov denne. Diag-
nostika odhalila jeho veľmi 
zlý technický stav, a preto 
Trnavská župa rozhodla bez-
odkladne most zrekonštru-
ovať. Ako TTSK informuje, v 
stredu 9. februára 2022 bolo 

stavenisko odovzdané zdru-
ženiu dodávateľov SMS – Ko-
vo-Sklo Hlohovec, ktorí budú 
rekonštrukciu realizovať. 
Projekt je ohodnotený na 
sumu 5,4 milióna eur. V rám-
ci rekonštrukcie samotného 
mosta bude rozšírená aj cest-
ná komunikácia, po oboch 
jeho stranách vzniknú plno-
hodnotné chodníky a cyklo-
chodníky. Pribudne aj nové 
osvetlenie, ktoré prispeje k 
zvýšeniu bezpečnosti, ako aj 
vizuálnej stránky.

Práce začnú v polovici feb-

ruára na spodnej časti mosta. 
Výluka automobilovej a auto-
busovej dopravy je napláno-
vaná od 20. apríla 2022 do po-
lovice októbra 2022. Po moste 
sa nebude dať prejsť pešo od 
2. mája 2022 do 22. mája 2022. 
Na oboch stranách budú zá-
chytné parkoviská a posilne-
ná bude autobusová aj vlako-
vá doprava. Aj keď by armáda 
rada pomohla dočasným 
premostením pontónovým 
mostom, táto alternatíva ne-
prichádza do úvahy z dôvodu, 
že brehy Váhu sú zátopovou 

oblasťou. Ďalším dôvodom 
je, že pontónový most leží na 
vode, no vzhľadom na silný 
tok rieky ho rovnako nie je 
možné postaviť. (Zdroj: www.
hlohoveckymost.sk.)

Trnavský samosprávny 
kraj pripravil v spolupráci s 
dopravným inžinierom via-
ceré možnosti obchádzko-
vých trás počas rekonštruk-
cie. Niektoré povedú priamo 
cez Sereď, a tak sa naše mesto 
pravdepodobne musí pripra-
viť na zhustenú premávku.

IVETA TÓTHOVÁ

Ako a dokedy môžem 
požiadať o nižší poplatok 
za komunálny odpad?
Podľa zákona, správca dane 
mesto Sereď poplatok za ko-
munálny odpad odpustí za 
obdobie, za ktoré poplatník 
preukáže splnenie podmie-
nok na odpustenie poplatku 
a predloží doklady stanove-
né vo všeobecne záväznom 
nariadení, že viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období sa ne-
zdržiava alebo sa nezdržiaval 
na území mesta Sereď. Po-
platník je povinný svoj ná-
rok na odpustenie poplatku 
uplatniť najneskôr do 90 dní 
po skončení zdaňovacieho 
obdobia, inak nárok na od-
pustenie zaniká.

To znamená, že oznáme-
nia poplatníka o zmene za 
predchádzajúce zdaňovacie 
obdobie roku 2021 sú poplat-
níci povinní si podať najne-
skôr do 31.3.2022. Nárok na 
odpustenie poplatku za ak-
tuálne zdaňovacie obdobie 
roku 2022 si môže poplatník 
uplatniť do 31.3.2023.

Pre viac informácií môže-
te volať tel. č. 0948 340 037, pí-
sať na mailovú adresu lucia.
opatova@sered.sk alebo sa 
osobne zastaviť na MsÚ Se-
reď, kancelária č. 4.

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA



SEREDSKÉ NOVINKY14

Mesto Sereď zorganizuje pre 
svojich obyvateľov tradičný 
Jarný zber objemných odpa-
dov a elektroodpadu priamo 
od ich rodinných domov.

Prosíme občanov, aby do-
držiavali termíny a svoje od-
pady vyložili pred dom ešte 
pred šiestou hodinou rannou. 
„Reálne sa totiž stáva, že od-
pady pribudnú pred dom, až 
keď naše zberné vozidlo uli-

cou prešlo a zozbieralo vy-
ložené odpady. Ulice z logis-
tických a časových dôvodov 
neprechádzame opakovane,“ 
upozornil Ján Himpán, ve-
dúci oddelenia údržby mesta 
Sereď. Dobrá rada teda znie: 
radšej o deň skôr, než o desať 
minút neskôr.

Zároveň mesto žiada, aby 
občania nevykladali pred 
svoj rodinný dom nadmer-

né množstvá odpadov. „Boli 
totiž situácie, kedy po kúpe 
nehnuteľnosti majitelia vy-
ložili pred dom všetko nepo-
trebné, čo v nehnuteľnosti 
našli,“ doplnil Ján Himpán. 
Jedno vozidlo, ktoré tak 
mohlo odviezť odpad z celej 
ulice, naplnila jedna rodina.

Mestský úrad v tejto súvis-
losti upozorňuje na bezplat-
né odovzdávanie takýchto 

veľkých objemov odpadov na 
Zberný dvor mesta Sereď.

V prípade, ak pred dom vy-
kladáte vyradené okná, dre-
vené či plastové, je dôležité z 
nich vybrať sklo, ktoré zasa 
mesto zberá každú prvú stre-
du v mesiaci. Pozor, nezberajú 
sa pneumatiky, farby, ani rie-
didlá, tie odovzdajte opäť na 
zbernom dvore.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Jarný zber elektroodpadu 
a objemného odpadu sa uskutoční 
počas druhého marcového týždňa

Malý háj: Mesto 
prevzalo svoj 
pozemok späť
V posledných dňoch uplynu-
lého roka prevzalo mesto na-
späť svoj prenajatý pozemok 
na Malom háji. Po bývalom 
nájomcovi ostal mestu dlh, 
časť čiernej stavby a nedo-
čistený areál, čo však bývalý 
partner mesta deklaruje vy-
riešiť. Čo bude s pozemkom 
ďalej?
Neustrážená situácia  
na pozemku
V areáli bioplynovej stanice 
realizoval bývalý nájomca, 
spoločnosť GreenCon Re-
cycling, s.r.o., služby mestu 
Sereď. Boli nimi ukladanie 
zelených odpadov a ich ďal-
šie zhodnocovanie. V roku 
2020 však na pozemok na-
vozil aj veľké objemy plasto-
vých odpadov, z ktorých plá-
noval v Seredi vyrábať izolač-
né dosky, vhodné napríklad 
pre nábytkársky priemysel. 
Bez súhlasu mesta začal bu-
dovať modernú linku, ktorú 
umiestnil do prístavby, tak-
tiež bez povolení. Situáciu 
na prenajatom pozemku si 
podnikateľ neustrážil, a tak 
sa čierna prístavba s novou 
montážnou linkou, no najmä 
hory plastov na mestskom 
pozemku, stali tŕňom v oku 
celého mesta.
Súhlas, nesúhlas a odchod
Plastové odpady postupne 
podnikateľ odstránil a po 
odobrení poslancami mesta 
ponechal jedine minimálne 
množstvo, ktoré mu slúžilo 
na skúšobné fungovanie no-
vej linky.

Treba však zároveň uviesť, 
že súhlas mesta Sereď podni-
kateľ na takúto jeho aktivitu 
nemal, a teda jeho spoloč-
nosť bola v štádiu získavania 
dodatočných povolení k pod-
nikateľskému zámeru.

Následne poslanci mesta 
neschválili zmenu územ-
ného plánu v tejto lokalite. 
Keďže podnikateľ zistil, že 
na zlegalizovanie stavby je 
potrebná zmena ÚP a jeho 
plánovaný výrobný proces sa 
oddiali minimálne o trištvrte 
roka, tak sa rozhodol odísť zo 
Serede a linku presunúť.
Súvis s poplatkom za smeti
Mesto si po ukončení nájmu 
so spoločnosťou musí na rok 
2022 zabezpečiť iného part-
nera na uloženie a spracova-
nie svojich zelených odpadov 
(biologické odpady zberané 
od rodinných domov a zele-
ný odpad z údržby verejnej 
zelene mesta). Trh však dlho-
dobo ponúka len ekonomic-
ky náročnejšie alternatívy, 
a tak sa odchod spoločnosti 
GreenCon Recycling. s.r.o., 
zo Serede prejaví aj navyšo-
vaním poplatkov za smeti.
Uznaný dlh  
a skutkový stav
Protokolárne odovzdanie a 
prevzatie pozemku sa usku-
točnilo z dôvodu skončenia 
nájmu a v súlade so zmlu-
vou o nájme. Dlh nájomcu 
voči mestu je vo výške 22 
521,21 eur. Vznikol neuhra-
dením nájomného vo výške 
19 170 eur a zmluvnej poku-

ty vo výške 3 351,21 eur súvi-
siacej s porušením zmluv-
ných povinností. Skutkový 
stav na pozemku je zado-
kumentovaný a podložený 
fotografiami. 

Protokol konštatuje čier-
nu prístavbu o rozlohe cca 
60 m2 a kopu biologicky roz-
ložiteľného odpadu znečis-
teného kameňmi, drôtmi, 
špagátmi a plastami a drob-
né nečistoty na pozemku.
Linka na plasty  
bude inde
Protokol obsahuje aj vyjad-
renie konateľa odchádzajú-
cej spoločnosti. Konštatuje 
ľútosť, že kvôli udávaniu 
bola spoločnosť nútená mo-
dernú linku v Seredi zrušiť a 
odviezť. Linka už bola podľa 
jeho vyjadrení inštalovaná, 
na mieste vyskúšaná a vy-
robila prvé kusy izolačných 
dosiek zo zelených odpadov, 
tetrapakov a plastov. Podľa 
vyjadrenia konateľa, Sereď 
mohla byť priekopníkom 
reálneho využitia separova-
ných odpadov.
Prevzatie pozemku  
bez poslancov
Konateľ spoločnosti nesú-
hlasil s prítomnosťou nie-
ktorých poslancov mesta 
Sereď na odovzdávaní a pre-
beraní majetku mesta. Svoje 
rozhodnutie zdôvodnil tým, 
že spoločnosť ako nájomca 
mala dispozičné oprávne-
nie nakladať s pozemkom 
a v jeho kompetencii bolo 
rozhodnúť, kto na pozemok 
vstúpi.

Kompletné znenie proto-
kolárnej správy z odovzda-
nia a prevzatia pozemku je 
k nahliadnutiu na právnom 
a majetkovom referáte mes-
ta Sereď.
Posledné plasty  
a vymenené zámky
Konateľ spoločnosti uvie-
dol, že zabezpečí zbúranie 
nelegálnej prístavby a po-
sledné zbytky odpadov od-
stráni. Toto všetko sa udeje 
po dohode s mestom, na-
koľko dňom skončenia náj-
mu mesto zabezpečilo nový 
zámok na areál. Čo bude s 
kopou biologického odpa-
du, ktorá je znehodnotená 
rôznymi odpadmi z domác-
ností, a teda nie je druhotne 
zhodnotiteľná, sa zatiaľ defi-
nitívne nevie.
Koniec. A čo ďalej?
Už dnes mesto uvažuje, ako 
využiť svoj rozľahlý poze-
mok na Malom háji. Mestské 
zastupiteľstvo sa rozhodlo 
počkať s novou obchodnou 
súťažou, kým bývalý nájom-
ca pozemok odovzdá. Poten-
ciál tohto pozemku je znač-
ný. V hre by mohla byť naprí-
klad mestská kompostáreň, 
ktorej prvým stavebným 
kameňom by musela byť, 
opäť, odsúhlasená zmena 
Územného plánu mesta Se-
reď. Nápadov na strategické 
riešenia však môže byť viac 
a prísť s ďalšími môžu aj sa-
motní obyvatelia mesta.

 ZUZANA SLAHUČKOVÁ
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Program na mesiac MAREC 2022
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: 
Korbeľ na pivo

 Pollitrová porcelánová nádoba s cínovým kovovým 
ozdobeným vekom z konca 19. storočia

s obrázkom panorámy rakúskeho mesta  Linz a. d. Donau,
do zbierky mestského múzea darovala Viera Pučeková zo 

Serede 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVU: 
FRANTIŠEK ŠMIGROVSKÝ

VÝBER Z TVORBY REŠTAURÁTORA A SOCHÁRA  
Výstava reštaurátorskej tvorby a ochrany pamiatok 

slovenského reštaurátora 
Mgr. Františka Šmigrovského 

Výstava potrvá od 29. 1. 2022 - 29. 3. 2022

PODUJATIA V MESTSKOM MÚZEU:
Pozývame Vás  25. 03. 2022 o 17.00 hod.

na hudobno-poetický večer spisovateľky Ruženy Šípkovej
„Moje srdce hrá na rozladených bicích“ 

Hostia: Peter Radványi, spevák a gitarista
Ema Mančíková, prednes poézie

Ružena Scherhauferová, moderátorka večera
VÝZVA:

Hľadáme vzory a exponáty paličkovanej čipky zo Serede 
i blízkeho regiónu

z obdobia 19. a 20. storočia, bližšie informácie v Mestskom 
múzeu v Seredi, na tel. č. 0950894373,

e-mail: muzeum@sered.sk
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PRESŤAHUJTE
SA DO DIGI

  TV + Internet bez viazanosti     Viac ako 140 programov   0850 211 112     www.digislovakia.sk

SATELIT A INŠTALÁCIA BEZ POPLATKU

SATELIT ŠTANDARD

9,60€
MESAČNE ODPri splnení podmieenok a vyuužití Bonuusuu neplatíte pooplatok za innštaláciu a sattelit. 

Podmiennky využitia Bonusuu sú uvedeenéé v Cenníku, kktorý je dosttupný na wwww.digislovakia.skk

Falošné argumenty a fakty
Dlhoročný fanúšik vedenia 
mesta Miloš Majko napísal 
25. a 26. januára 2022 v dis-
kusii k článku Tip na úspeš-
ný boj s odpadmi? Trpezli-
vosť a zodpovednosť, myslí 
si poslanec Norbert Kalinai 
niekoľko komentárov:

25. januára 2022, 15:02 - 
Hovorkyna Mesta Sered c. 
2 pani Slahuckova uplne 
odignorovala NAJDOLEZI-
TEJSIU TÉMU vo vztahu k 
odpadom a to CENU ZVOZU 
ODPADU od rodinnych do-
mov pre rok 2022. Pani Sla-
huckova, zabudli ste poslan-
com polozit otazku, preco 
hlasovali za 100 % ZVYSE-
NIE CENY za odvoz odpadu.

25. januára 2022, 0:06 - 
Anonym 25. januára 2022, 
16:53 – NIE NEplatim!! V 
tomto roku na zaklade roz-
hodnutia poslancov MsZ na 
navrh vedenia mesta, nam 
bude vykonany polovicny 
pocet vyvozov odpadu, teda 
za rovnake peniaze nam 
bude odvezena POLOVI-
CA odpadu. Ide teda narast 
ceny za odvoz odpadu o 
100%. (mozno nie uplne o 
100, kedze v sume sa skla-
dame aj na likvidaciu ineho 
odpadu, ale takmer 100%)

Ja by som uvital nie vych-
canost, ale transparentnost. 
Mesto nema na obcanoch 
zarabat de facto ponikanim. 
Samosprava ma obcanom 
robit SERVIS. Podnikat si 
mozu vo svojich firmach.

Co si myslite, kolko na ob-
canoch tymto sposobom za-
robi samosprava, resp. kolko 
penazi takto usetri?

26. januára 2022, 0:33 - Pa-
vol Kurbel 26. januára 2022, 
0:24 – pan Kurbel skusim 
to teda inak. Ked vyrobca 
nechce zdrazit napolitanky, 
cukriky alebo iny tovar, po-
necha cenu a znizi gramaz, 
objem alebo pocet kusov v 
baleni. Napriklad o polovi-
cu.

A k tomu doslo. Za polovi-

cu (odpadu) zaplatime cenu, 
ako minuly rok za dvoj na-
sobne mnozstvo / objem / 
vahu.

Teda zakupeny tovar / slu-
zba co do objemu zdrazeli o 
100 %.

Som si vedomy nie zrovna 
najlepsich pedagogickych 
schopnosti, no takto je to 
mozno pochopitelnejsie…

* * * *
Najprv iba malá úvaha. Ak 

sa slušný človek rozhodne 
zverejniť svoj názor, pozhá-
ňa si informácie, ktoré sa 
problému, o ktorom chce 
písať, týkajú. To mu diktuje 
jeho zodpovednosť a zámer, 
aby ho čitatelia nevnímali 
ako klamára alebo idiota. 
Pre niekoho, kto sa považuje 
za novinára, je zozbieranie 
a verifikácia informácií po-
vinnosťou. Ak ale chce iba 
šíriť nezmysly, klamstvá, 
zlobu a nenávisť, tak to sa-
mozrejme nerobí.

Teraz (krok za krokom) 
rozoberiem Majkove výroky.

Prečo poslanci hlasovali 
za 100 % zvýšenie ceny za 
odvoz odpadu?

„Kto chce dostať múdru 
odpoveď, musí položiť múd-
ru otázku.“ (Johan Wolf-
gang von Goethe)

Otázka položená Milošom 
Majkom nie je ani múdra, 
ani opodstatnená a je zavá-
dzajúca už vo svojej podsta-
te. Prečo? Pretože na novem-
brovom rokovaní poslancov 
v roku 2021 zvyšovanie po-
platku za komunálny odpad 
vôbec nebolo v programe.

V dôvodovej správe k ná-
vrhu doplnenia VZN č. 7/2017 
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi v zne-
ní všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Sereď č. 
2/2021č. 7/2017 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými od-
padmi v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mes-

ta Sereď č. 2/2021 je okrem 
iného toto:

• vývoz 110 l - 120 l čier-
nych nádob na zmesový 
odpad od rodinných domov 
v intervale raz za 14 dní (v 
súčasnosti platnom a účin-
nom nariadení je vývoz raz 
za 7 dní - § 3 ods.2 písm. a) 
), rovnaká frekvencia je v 
mestách napr. Trnava, Nitra, 
Trenčín - má frekvenciu aj 
raz za mesiac),

 • zber konárov podľa §11 
ods. 1 písm. c) nariadenia v 
intervale 1 krát za 14 dní v 
období marec, apríl, októ-
ber a november a v období 
máj až september raz za 
mesiac súbežne so zberom 
skla spred rodinných do-
mov – prvú pracovnú stre-
du. Napríklad mesto Trna-
va zberá konáre len 2-krát 
do roka mobilným zberom. 
V priebehu roka vykonáva 
zber len prostredníctvom 
zberných dvorov. Fyzické 
osoby majú spoplatnený aj 
zvoz hnedých 240 l nádob 
na bioodpad. Z dôvodu za-
bezpečenia dostatočného 
objemu nádob na osobu/rok 
je navrhnutá zmena počtu 
osôb žijúcich na rodinných 
domoch na 1 ks 110 l – 120 l 
nádoby z pôvodných šesť 
na štyri. V prípade starost-
livosti o imobilného člove-
ka je možnosť si na rodinný 
dom požiadať o ďalšiu 120 l 
nádobu na zmesový odpad. 
Na základe výsledkov moni-
toringu naplnenosti 1100 l 
čiernych nádob na zmesový 
komunálny odpad pri byto-
vých domoch, navrhujeme 
znížiť počty týchto nádob 
v rámci mesta Sereď o 48 
ks. Predpokladaná ročná 
úspora predstavuje 17 600 
€ za rok. Od 1. 1. 2022 do 31. 
12. 2025 je obstaraná cena 
za vývoz 1 ks nádoby 3,53 € 
s DPH * 104 vývozov za rok; 
ročné náklady na vývoz 1 ks 
nádoby sú vo výške 367,12 €.

Výsledkom rokovania 

bolo jednomyseľné prija-
tie Uznesenia č. 240/2021 
- uznáša sa (MsZ) na vše-
obecne záväznom nariade-
ní mesta Sereď č. 9/2021 zo 
dňa 4. 11. 2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta 
Sereď č. 7/2017 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými od-
padmi v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mes-
ta Sereď č. 2/2021.

Hlasovanie: prítomných 
17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0.

K poplatkom samotným. 
Ich výška na osobu a rok sa 
v ostatných štyroch rokoch 
menila takto:

v roku 2018 - 21,24 €
v roku 2019 - 27,00 €  po-

platok zvýšený o 27,11 %
v roku 2020 - 27,00 €  po-

platok zvýšený nebol
v roku 2021 - 29,64 €  po-

platok zvýšený o 9,77 %
v roku 2022 - 29,64 €  po-

platok zvýšený nebol                        
Z prehľadu vyplýva, že 

v porovnaní s minulým 
rokom sa poplatok za ko-
munálny odpad na rok 2022 
nezvýšil ani o jediný cent.

Lož o zvýšení poplatku za 
komunálny odpad o 100% 
Miloš Majko ďalej rozvinul 
a zdôvodnil slovami:

„...bude vykonany polo-
vicny pocet vyvozov odpa-
du, teda za rovnake peniaze 
nam bude odvezena POLO-
VICA odpadu. Ide teda na-
rast ceny za odvoz odpadu o 
100%....“

V slepej nenávisti zabu-
dol vysvetliť, ako je možné 
z čiernej kuka-nádoby oto-
čenej pri vysýpaní odpadu 
do zberného vozidla hore 
dnom vysypať iba polovica 
jej obsahu.

Údajné zvýšenie poplat-
ku o 100 % vysvetľuje veľmi 
zvláštne. Vraj: „Za polovicu 
(odpadu) zaplatime cenu, 
ako minuly rok za dvoj na-
sobne mnozstvo / objem / 

vahu. Teda zakupeny tovar 
/ sluzba co do objemu zdra-
zeli o 100 %.

(Tak toto už je diagnóza.)
Miloša Majka fakt, že pra-

covníci mesta zbierajú a 
odvážajú všetok komunál-
ny odpad nahromadený v 
kuka nádobe počas 14-tich 
dní, a nie iba jeho polovi-
cu, vôbec nevyrušuje. Kla-
me iba sám sebe zo slepej 
nenávisti, alebo chce tento 
chorý pohľad implantovať 
do hláv svojich priazniv-
cov? Naozaj nie je schopný 
pochopiť, že zníženie frek-
vencie zberu znamená iba 
zníženie nákladov na zber 
na polovicu pri zvážaní 
rovnakého množstva ko-
munálneho odpadu?

Ešte že slovami: „Som si 
vedomy nie zrovna najlep-
sich pedagogickych schop-
nosti, no takto je to mozno 
pochopitelnejsie…“ pripus-
til, že nie je najlepší peda-
góg. (Aké šťastie pre naše 
deti!!!)

Kto je tu teda „vychcaný“? 
Mesto, alebo Miloš Majko?

Zneistiť čitateľov SOL sa 
snažil položením otázky:“ 
Co si myslite, kolko na ob-
canoch tymto sposobom za-
robi samosprava, resp. kolko 
penazi takto usetri?

Otázku položil s predpo-
kladom, že nik z obyvateľov 
Serede si analýzu nákladov 
a výnosov v oblasti odpado-
vého hospodárstva nevyžia-
da. Profesionálny novinár 
by to urobil. Snahu o objek-
tívnosť od škodnej ale sku-
točne očakávať nemožno. 
Aby to teda bolo jasné, uve-
diem čísla z plnenia vlaňaj-
šieho rozpočtu mesta, ktoré 
ukazujú aké „výnosné“ je 
hospodárenie s odpadmi.

Náklady a príjmy z po-
platkov za zber, odvoz a lik-
vidáciu komunálneho, bio-
logického a separovaného 
odpadu v roku 2021 v meste 
Sereď 

Náklady na zber, odvoz a 
uloženie komunálneho od-
padu 442 936 €
Náklady na zber, odvoz a 
odovzdanie bioodpadu 88 
464 €
Náklady na spracovanie ve-
tiev stromov a kríkov
vyložených občanmi ako 
bioodpad zo záhrad a dvo-
rov   11 664 €
Náklady na odvoz odpadov 
zo Zberného dvora 21 779 €         
Náklady na prevádzku Zber-
ného dvora 91 010 €
Náklady na dopr. prostried-
ky (MAN, štiepkovač, trak-
tor)  15 357 €
Iné náklady súvisiace s od-
padmi 29 878 €
Náklady spolu                                   
701 088 €
 
Príjem z poplatkov za ko-
munálny odpad od obyva-
teľov
trvale prihlásených k poby-
tu v meste Sereď 297 060 €                    
Príjem z poplatkov za ko-
munálny odpad od právnic-
kých
osôb , ktoré pôsobia na úze-
mí mesta Sereď 268 260 €
Príjem za separované odpa-
dy 3 776 €
Iné príjmy súvisiace s od-
padmi (DSO) 2 750 €
Príjmy spolu: 571 846 €
Aktuálny rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami 129 
242 €

Výška pohľadávok za neu-
hradené poplatky za odpad 
od FO k 31.12.2021 126 919 €
Výška pohľadávok za neu-
hradené poplatky za odpad
od PO k 31.12.2021 35 345 €  
Celková výška pohľadávok 
162 264 €

Aký vývoj odhadujem v tej-
to „kauze“? Rozumní po-
chopia a nenávistníci budú 
na stránke tzv. nezávislého 
média pľuvať svoje jedovaté 
sliny ďalej.

 ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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www.ipgymnazium.sk
podstavkova@ipgymnazium.sk

DOKONČITE 
SI ŠTÚDIUM 
U NÁS!

EXTERNOU FORMOU 
alebo formou 

EXTERNÉHO E-LEARNINGU
Súkromné gymnázium

Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26, 851 01 Bratislava 

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

Kúpim všetky typy starých 
motoriek JAWA, ČZ, 

Pionier,Simson, Mustang, 
STADION.Aj nekompletné, 

aj diely.  0914 266 722

Trnava, Starohájska 9 (oproti poliklinike)

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

www.ramicon.sk
0911 037 772

Trnava, Starohájska 9 (oproti poliklinike)
0911 037 772 | www.ramicon.sk

PLASTOVÉ, 
HLINÍKOVÉ OKNÁ 

A DVERE
Firma RAMICON s.r.o. 

prijíme do TPP

MONTÁŽNIKA OKIEN 
prax.min 2 roky.

Dňa 27. januára si každoročne 
pripomíname Medzinárodný 
deň pamiatky obetí holokaus-
tu. V tento deň pred 77 rokmi 
vojaci Červenej armády oslo-
bodili nemecký koncentračný 
a vyhladzovací tábor Auschwi-
tz-Birkenau na území okupo-
vaného Poľska. Za päť rokov 
existencie tábora putovali do 
tohto tábora transporty z rôz-

nych kútov Európy a zavraž-
dili v ňom viac ako 1,1 milióna 
ľudí, z ktorých takmer milión 
obetí tvorili Židia.

Martin Korčok, vedúci Mú-
zea holokaustu v Seredi, v tejto 
súvislosti uviedol: „Židom sa 
človek narodí, bez možnosti 
voľby. Samotný fakt narode-
nia v období holokaustu od-
súdil Židov na smrť a väčšina 
z nich bola zavraždená. Dnes 
spolupracujeme s preživšími. 
Zbierame ich životné príbehy 
a prinášame spovede a osobné 
svedectvá, prostredníctvom 
vzdelávacích programov. Tak, 
aby aj ďalšie generácie po-
chopili, že poznaním svojej 
minulosti môžeme ovplyvniť 
budúcnosť a zabudnúť je to 
najhoršie.“

Pri príležitosti Medziná-
rodného dňa pamiatky obetí 
holokaustu umožnilo Múze-
um holokaustu v Seredi náv-
števníkom počas dňa voľný 
vstup do priestorov bývalého 
pracovného a koncentračného 
tábora s možnosťou prehliad-
ky vystavených exponátov. Vo 
večerných hodinách bola pri-
pravená fotografická výstava 
autora Jindřicha Buxbauma 
pod názvom Sedmero požeh-
nání. Ide o časť fotografií z 

obrazovej publikácie pod rov-
nomenným názvom Sedmero 
požehnání. Kniha zachytáva 
sedem járcajtov (výročí smrti), 
zachytených objektívom foto-
aparátu Jindřicha Buxbauma. 
Ide zároveň o príbeh siedmich 
významných duchovných 
vodcov, osobností a učencov, 
ktorí sú pochovaní v stred-
nej a východnej Európe. K ich 
hrobom v deň výročia smrti 
putujú davy ultraortodoxných 
židov. Fotografie z knihy Bux-
baum prezentuje na výstavách 
nielen v Čechách a na Sloven-
sku, ale aj v ďalších štátoch. 
Autor počas príhovoru pove-
dal, ako je rád, že sa mu jeho 
päťročná práca podarila, ktorá 
nebola vôbec jednoduchá. Jin-
dřicha Buxbauma od malička 
zaujímalo umenie, predovšet-
kým fotografie. Celoživotným 
vzorom mu bol jeho otec, kto-
rý zažil krutosť nacistických 
opatrení, bol väznený v kon-
centračných táboroch Terezín 
a Osviečim-Birkenau. V Bux-
baumových dielach je domi-
nantné židovstvo, ku ktorému 
sa hrdo hlási. Večer v múzeu 
spríjemnila návštevníkom 
hudobná skupina Pressburger 
Klezmer Band. 

IVETA TÓTHOVÁ

Múzeum holokaustu v Seredi si 
pripomenulo Medzinárodný deň 
pamiatky obetí holokaustu 
výstavou „Sedmero požehnání“

Kontakt: 0907 746 785, e-mail: stano@dalitrans.com

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

www.dalitrans.sk

Parkovanie cez vikendy, 
príp. pauzy v týždni možné doma.

Základná hrubá mzda 830 €,
celkový zárobok vrátane príplatkov 

a diét 1600 až 2000 €, prípadne i viac.

PRIJME  VODIČOV KAMIÓNOV 
 na prepravy silocisternami 

v SR a zahraničí.

RECYKLÁCIA 
AUTOVRAKOV
AKCIA šrotovné

PLATÍME 
50€ za auto
Autorizovaný 
spracovateľ 

- Piec auto s.r.o.
Odvoz auta 

ZADARMO z okresov:
GA, HC, LV, NR, 

SA, TT, ZH, ZM, ZC, BS.
Už nemusíte chodiť 

na dopravný inšpektorát 
my všetko

odhlásime za Vás.

0915 261 120


