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Študent Gymnázia Vojtecha Mihálika 
sa stal víťazom celoštátneho kola 
olympiády v anglickom jazyku

Študenti Obchodnej akadémie 
s JEDLÝMI POHÁRIKMI získali popredné 
umiestnenia v celoslovenskej súťaži 

Otvorenie výstavy Židovský kódex – 
temný príbeh histórie

Rómovia hrali onkologicky 
chorým deťom

Seredskí rybári čistili 
vodné revíry

Po desiatich rokoch sa v Se-
redi opäť uskutočnil chari-
tatívny koncert pod názvom 
Rómovia hrajú deťom. Cie-
ľom bolo pomôcť skvalitniť 
život malým slovenským 
pacientom s onkologickým 
ochorením. 

Autor podujatia Ján Bi-
hari pre Seredské novinky 
povedal: „Dva roky bol rezo-
nujúcou témou v médiách 
covid, teraz tu máme vojnu 
na Ukrajine, a tak sa naše 
deti, ktoré trpia ťažkou onko-
logickou diagnózou, dostali 
do úzadia. Slovenskí detskí 
pacienti ale potrebujú stále 
našu pomoc, a preto sme sa 
rozhodli zorganizovať dob-
ročinný koncert a pridanou 
hodnotou bude odvysielanie 
záznamu.“

Na tomto charitatívnom 
podujatí vystúpilo 7 najväč-
ších hviezd rómskej hudob-
nej scény bez nároku na ho-
norár. Ako organizátor pod-
ujatia občianske združenie 
Fandíme Slovensku uvádza, 
pandémia Covid-19 ešte viac 
izolovala už dosť izolované 
onkologicky choré deti. „Ne-
necháva nás to chladnými a 
radi by sme všetkým deťom 
bez rozdielu aspoň trochu 
spríjemnili dlhý pobyt v ne-
mocnici. Touto cestou chce-
me osloviť slovenskú verej-

nosť, aby spolu s nami prispe-
la k zbierke, ktorú prinášame 
na Deň Rómov a ukončíme 
na Deň detí.“

Pomôcť teda dobrej veci 
môžete aj vy. Všetky kapely, 
ktoré počas podujatia vy-
stúpili na koncerte, boli na-
hrávané na videozáznam. 
Výsledkom je vyše hodinový 
záznam. Premiéra koncer-
tu bola 8. 4. 2022. Priamo pod 
videom bude uvedený link, 
prostredníctvom ktorého cez 
portál Darujme.sk môžete 
prispieť do zbierky pre n.o. 
Deťom s rakovinou. Financie 
budú použité na nákup infúz-
nych a injekčných púmp, aby 
mohli byť onkologicky choré 
deti aj počas liečby mobilné.

„Počas pandémie Covid-19 
sme sa zabudli usmievať, 
snažia sa nás neustále roz-
deľovať a čo viac môže ľudí 
spájať k dobrým činom, ak 
nie rómska hudba. Rómski 
hudobníci, speváci, speváčky 
si uvedomujú mieru solidár-
nosti a spoločenskej zodpo-
vednosti. Preto apelujeme 
a prosíme srdcia všetkých 
dobrých ľudí o zapojenie sa 
do tohto charitatívneho pro-
jektu, aby sme spolu deťom 
vrátili nádej, pomohli čo 
najviac deťom Slovenska,“ 
povedal na záver Ján Bihari.

IVETA TÓTHOVÁ

Medzi pravidelné činnosti 
členov  Slovenského rybár-
skeho zväzu v Seredi  pat-
ria aj brigády zamerané na 
vyčistenie prírody v okolí 
vodných revírov. Konajú 
sa niekoľkokrát do roka a 
cieľom je vyzbierať odpad, 
ktorý tu nechávajú nezod-
povední návštevníci. Rybári 

odstránili aj náletové dre-
viny a upravili príjazdové 
cesty, ktoré boli po zime v 
zlom stave. Brigádnici vy-
čistili to, čo bolo v ich silách 
a svojou dobrovoľnou prá-
cou prispeli k čistejšiemu 
okoliu vodných plôch. (foto: 
SRZ Sereď)

IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 24. marca 2022 náš ma-
turant, študent oktávy Adam 
Kabrhel, obsadil nádherné 1. 
miesto v celoštátnom kole 
olympiády v anglickom ja-
zyku. Počas ôsmich rokov na 
našom gymnáziu sa Adamovo 
meno pravidelne objavovalo v 
zozname súťažiacich a úspeš-
ných riešiteľov olympiády, 
dosahoval v nej výborné vý-
sledky na úrovni okresných i 
krajských kôl. Jeho prvenstvo 
v tejto jazykovej súťaži je tak 
pomyselnou bodkou za rok-
mi štúdia, osobného úsilia a 
cieľavedomej práce. Z vlastnej 

skúsenosti a spoločných hodín 
angličtiny viem, že jeho testové 
zručnosti v oblasti gramatiky, 
slovnej zásoby, čítania a počú-
vania s porozumením boli vždy 
na mimoriadnej úrovni, čo aj 
preukázal v celoštátnom kole, 
kde bodovo predbehol a ďale-
ko prevýšil žiakov z ostatných 
stredných škôl. Adam však 
nezaostáva ani v rozprávaní, 
jeho verbálny prejav a jazykové 
zručnosti sú na vysokej úrovni 
a pohotovo sa vie po anglicky 
vyjadriť na akúkoľvek tému, a 
to v tvrdej celoštátnej konku-
rencii najlepších angličtinárov 

na Slovensku. No nesmiem za-
budnúť vyzdvihnúť i jeho prí-
vetivú skromnú povahu, cieľa-
vedomosť a ochotnú pomoc v 
rámci školských aktivít, akou 
bola napríklad každoročná prí-
prava grafického dizajnu pla-
gátov na rôzne aktivity nášho 
gymnázia. Som veľmi hrdá a 
vďačná, že nám Adam priniesol 
víťazstvo a verím, že sa mu mi-
nimálne tak dobre bude dariť i 
na vysokej škole.

Ďakujeme za úspešnú repre-
zentáciu školy a blahoželáme k 
tomuto výraznému úspechu!

BOHDANA RENÁČOVÁ

Veľtrh podnikateľských ta-
lentov je celoslovenská súťaž 
študentských firiem, ktorá je 
súčasťou najväčšieho podni-
kateľského festivalu v Európe 
Gen-E. Podujatie sa tento rok 
uskutočnilo pod záštitou Edu-
arda Hegera, predsedu vlády 
Slovenskej republiky a s pod-
porou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky. V poradí 27. 
ročník sa konal 5. apríla 2022 
v Bratislave a zapojilo sa do 
neho 48 študentských firiem 
a viac ako 700 stredoškolákov. 
Súťaž organizovala vzdeláva-
cia organizácia Junior Achie-
vement Slovensko Junior, 
ktorá už 30 rokov pomáha 
učiteľom rozvíjať u žiakov 
základných a stredných škôl 
podnikavosť, ekonomické 
myslenie, finančnú gramot-
nosť a zručnosti potrebné pre 
uplatnenie sa na pracovnom 
trhu, vrátane digitálnych 
zručností.

Na Veľtrhu podnikateľ-
ských talentov žiaci Obchod-
nej akadémie v Seredi so 
svojou študentskou firmou 
Ž.A.B.A. (Žiaci Aplikovanej 

Biznis Akadémie) získali po-
predné umiestnenia vo viace-
rých kategóriách. Na veľtrhu 
predstavili svoj podnikateľský 
plán na vlastný výrobok: JED-
LÉ POHÁRIKY.

Hlavným zámerom tohto 
produktu je minimalizovanie 
obalového materiálu. A prá-
ve v tom tkvel úspech žiakov 
Obchodnej akadémie, ktorí 
okrem hlavnej ceny získali aj 
ďalšie ocenenia. Učiteľka Jana 
Mlynárová uviedla: „Som veľ-
mi rada, že sa naši žiaci zapo-

jili do rôznych výziev počas 
celého roka, až sa dopracovali 
k hlavnému cieľu – Veľtrhu 
podnikateľských talentov. Tu 
obsadili hneď niekoľko miest 
a to: 1. miesto – kategória S&T 
Produkt študentskej firmy – 
jedlé poháriky, 2. miesto – ka-
tegória Nivy Marketingová 
prezentácia, a Lara Vajdíková, 
prezidentka našej spoloč-
nosti, získala ocenenie Man-
power Leadership Award.“

Študenti si vo svojej firme 
museli prejsť celým procesom 

výroby. Keďže ekológia je v sú-
časnosti aktuálna téma, tým-
to smerom sa uberal aj ich 
zámer. V prvom rade museli 
urobiť prieskum trhu a zistiť, 
o čo bude medzi verejnosťou 
záujem.. Výber padol na jedlé 
poháriky, ktoré šetria život-
né prostredie a ako bonus aj 
chutia. Materiál, proces výro-
by, vzhľad – to všetko bolo na 
pleciach študentov. Ich nápa-
ditosť a usilovnosť napokon 
priniesli zaslúžený úspech. 
No týmto sa ich zámer ne-
končí, práva naopak. Učiteľka 
Jana Mlynárová pre Seredské 
novinky na záver povedala: 
„Vďaka dobrým recenziám 
a ohlasom od zákazníkov sa 
žiaci rozhodli pokračovať vo 
výrobe jedlých pohárikov aj 
po skončení činnosti študent-
skej firmy, tento týždeň si na 
nich napríklad pochutili aj 
žiaci ZŠ J. Fándlyho, ktorí na-
vštívili našu školu v rámci 
rovesníckeho vzdelávania O 
troch grošoch. Majú v pláne 
aspoň dvakrát do mesiaca pie-
cť a plniť ich rôznymi druhmi 
ovocia.“

IVETA TÓTHOVÁ

Múzeum holokaustu v Seredi 
pripravilo v spolupráci s Mi-
nisterstvom vnútra SR výsta-
vu Židovský kódex – temný 
príbeh histórie. Slávnostné 
otvorenie sa konalo 4. apríla 
za prítomnosti podpredse-
du Národnej rady Slovenskej 
republiky Gábora Grendela, 
podpredsedu Trnavského sa-
mosprávneho kraja Mareka 
Neštického, riaditeľa Múzea 
holokaustu Martina Korčoka 
a prítomní boli aj predstavi-
telia Slovenského národného 
archívu na čele s riaditeľom 
Ivanom Tichým.

Výstava dokumentuje zá-
sah zákonov, vládnych na-
riadení či vyhlášok do každo-
denného života židovského 
obyvateľstva, vrátane obme-
dzenia občianskych, nábo-
ženských, spoločenských a 
osobných práv. Riaditeľ mú-
zea Martin Korčok k výstave 
povedal: „Temné príbehy, 
žiaľ, píše aj súčasnosť. Pre nás 
je to signál k zintenzívneniu 
vzdelávania v oblasti ľud-
ských práv. Nie, táto „minca“ 
nemá dve strany! Zlo je zlo a 
našou úlohou je ho odsúdiť 
a rázne sa proti nemu posta-

viť. V opačnom prípade ho v 
tichosti legitimizujeme. No a 
kam to môže zájsť, vidíte aj v 
našom múzeu.“

Židovský kódex bol prijatý 
slovenskou vládou 9. septem-
bra 1941. Išlo o vládne naria-
denie obsahujúce súbor pro-
tižidovských predpisov. Ne-
zavádzal len povinné ozna-
čenie Židov žltou hviezdou, 
ale nariaďoval aj desiatky 
ďalších diskriminačných a 
ponižujúcich opatrení a zo-
bral im veľkú časť ľudských 
a občianskych práv. Židia boli 
definovaní na etnickom aj 

náboženskom princípe. Oso-
by spĺňajúce definíciu Žida 
boli pozbavené viacerých 
základných práv, všetkého 
nehnuteľného a časti hnu-
teľného majetku, vzťahovala 
sa na nich „pracovná povin-
nosť“. Práve vystavené ex-
ponáty majú za cieľ priblížiť 
návštevníkom jedno z naj-
tragickejších období histórie 
Slovenska prostredníctvom 
zachovaných archívnych do-
kumentov. Návštevníci mú-
zea si môžu pozrieť výstavu 
do 10. mája 2022.

IVETA TÓTHOVÁ
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Príbeh nie každodenný

RECobal upozorňuje: 
za nevytriedený komunál si 
priplatíte vy, za vytriedené 
odpady platia výrobcovia 

Čas prináša množstvo zá-
žitkov a tie ovplyvňujú náš 
každodenný život. Niektoré 
príbehy odstávajú nepo-
všimnuté, iné sa do povedo-
mia dostanú vďaka publicite. 
Tento, ktorého som sa mal 
možnosť zúčastniť, by bol asi 
zapadol, keby ma jeho pria-
ma účastníčka nepožiadala 
o pomoc.

Na začiatku bol obyčajný 
výber hotovosti z bankoma-
tu. Seredčanka si peňaženku, 
v ktorej mala celý dôchodok, 
osobné doklady a bankoma-
tovú kartu, vložila do vrec-
ka bundy. Po príchode na 
miesto, kde mala v úmysle 
zaplatiť istú čiastku, zistila, 
že peňaženku niekde strati-
la. Pre väčšinu z nás zname-
ná strata hotovosti a banko-
matovej karty naozaj vážnu 
škodu. Po nevyhnutnom 
zablokovaní karty ostala ná-
dej na nájdenie peňaženky 
len minimálna. A predsa sa 

stalo niečo, v čo už nedúfa-
la. Peňaženku s celým obsa-
hom našla vo svojej poštovej 
schránke. 

Po zistení niekoľkých 
informácií, ktoré viedli k 
nálezcovi, sa mi podarilo 
zistiť meno človeka z blíz-
kej obce, ktorého konanie 
sa v onen osudný deň stalo 
veľmi pekným príkladom 
pre všetkých. Výsledkom 
bolo stretnutie šťastnej dô-
chodkyne s človekom, kto-
rý jej peňaženku vrátil, aj v 
prítomnosti starostky obce 
Vinohrady nad Váhom Ing. 
Evy Hanusovej a primátora 
Serede Ing. Martina Tom-
čányiho v utorok 22. marca 
tohto roku. Nálezca nechce 
byť menovaný a k tomu, čo 
spravil, sa vyjadril skrom-
ne: „Moje svedomie mi káže 
pomáhať ľuďom.“ Kiež by sa 
tento princíp stal životným 
poslaním každého z nás.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Sereď musí každoročne pri-
spievať zo svojho rozpočtu 
na zneškodňovanie nevy-
triedeného komunálneho 
odpadu. Príspevok z mest-
skej kasy by mohol byť nižší, 
ak by sa podarilo vyseparo-
vať čo najviac recyklova-
teľných zložiek odpadu. Ich 
zber, zneškodňovanie, prí-
padne recyklácia sú v Seredi 
financované autorizovanou 
organizáciou zodpovednosti 
výrobcov pre obaly a neoba-
lové výrobky RECobal, s.r.o.

Pre potreby vysvetľovania 
a približovania nutnosti se-
parovať v čo najvyššej miere 
recyklovateľné zložky od-
padov vytvorila spoločnosť 
RECobal nasledovný propa-
gačný materiál. Prečítajte si 

ho a možno vás prekvapia 
mnohé súvislosti, ktoré vám 
pri téme separovania zatiaľ 
úplne neboli jasné.

V uplynulých mesiacoch 
sa v našom meste podarilo 
navýšiť mieru separácie o 
desať percent, na čom si veľ-
ký podiel úspechu nesiete vy, 
občania mesta. Ďakujeme! 
Poďme spoločne pokračovať 
vo zvyšovaní miery triede-
nia odpadov. Robíme to nie-
len pre ekonomické ciele, 
ale najmä pre ekologické, 
teda pre dobro Zeme. Opa-
kovaným využívaním tých 
istých materiálov a zdrojov 
docielime zníženie dranco-
vanie primárnych zdrojov 
na planéte.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Neplatíte za smeti? Pozor! Sereď vám už vie siahnuť 
na peniaze na vašom účte, v hre je aj zadržanie vodičáku

Nové informačné tabule na smútočné oznámenia

Nové operadlá 
na lavičkách v amfiteátri 

V meste máme aktuálne 
takmer 700 daňových dlž-
níkov a ich spoločná neu-
hradená čiastka predstavuje 
skoro 150-tisíc eur. Novou 
trojstrannou zmluvou Sereď 
pristúpila k exekúciám, kedy 
si pohľadávky sťahuje priamo 
z bankových účtov dlžníkov. 
V súčinnosti s políciou bude 
tiež možné neplatičovi zadr-
žať vodičský preukaz.

Akumulovaný dlh za ko-
munálne odpady a drobné 
stavebné odpady do mestskej 
kasy za roky 2002 až 2021 je 
presne 146 832,84 eur a vy-

tvorilo ho spolu 681 dlžníkov. 
„Od októbra 2021 sme začali 
vykonávať daňovú exekú-
ciu prikázaním pohľadávky 
z bankového účtu daňového 
dlžníka. Za pol roka sa tým-
to spôsobom vymohlo už 9 
419,89 eur, “ uviedla Lucia 
Opátová z oddelenia život-
ného prostredia mesta Sereď. 
Daňová exekúcia sa uskutoč-
ňuje prostredníctvom systé-
mu Credit navigator a mesto 
ho má sprístupnený na zák-
lade uzatvorenej trojstrannej 
zmluvy so spoločnosťou CRIF 
– Slovak Credit Bureau, s.r.o. a 

Slovenskou bankovou asociá-
ciou.

Opátová dodáva, že taký-
to spôsob daňovej exekúcie 
môže trvať od doslova pár dní, 
keď dlžník hneď zareaguje na 
blokáciu na účte a nedopla-
tok sám príde zaplatiť, až do 
dvoch mesiacov. „Za toto ob-
dobie uplynú všetky lehoty v 
súlade s Daňovým poriadkom 
a pohľadávka je dlžníkovi 
strhnutá z účtu na základe 
exekučného príkazu mesta,“ 
vysvetlila. Bezpochybne je 
to omnoho rýchlejší a efek-
tívnejší spôsob exekúcie ako 

súdny exekútor a navyše pri 
tomto spôsobe exekúcie dlž-
ník nemusí platiť trovy, za-
platí iba to, čo je reálne dlžný.

Seredská radnica plánuje 
prvýkrát pristúpiť aj k daňo-
vej exekúcii zadržaním vo-
dičského preukazu. „Okresné 
riaditeľstvo PZ Galanta nám v 
tomto už poskytlo súčinnosť. 
Po márnom uplynutí lehoty 
na úhradu poplatku stanove-
nej v daňovej exekučnej vý-
zve vydáme polícii exekučný 
príkaz na zadržanie vodičské-
ho preukazu,“ uzavrela Opá-
tová. ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Mesto Sereď prevádzkuje na 
svojom území dve pohrebiská, 
ktoré od decembra minulého 
roka prešli pod správu mesta. 
Ako sme pred časom infor-
movali, na prelome mesia-
cov február a marec 2022 boli 
na cintoríne na Kasárenskej 
ulici vybudované nové chod-
níky aj osvetlenie.

Pod Správu pohrebiska 
mesta patria aj informač-
né tabule, ktoré slúžia na 

smútočné oznámenia. Pro-
stredníctvom nich sa ob-
čania oboznamujú s mena-
mi zosnulých a dátumami 
pohrebných obradov, ako aj 
ďalšími Informáciami tý-
kajúcich sa pohrebísk. Staré 
informačné tabule boli ale v 
zlom stave a nepôsobili este-
ticky. Mesto Sereď ako správ-
ca cintorína preto pristúpilo 
k ich výmene. 

Nové informačné tabule 

majú celohliníkový rám s 
povrchovou úpravou v čier-
nom farebnom prevedení 
a magnetickým pozadím. 
Dodávateľom bola firma 
Forplast Systems, s.r.o., z 
Vizovíc. Boli nainštalované 
na pôvodných miestach sta-
rých vitrín a to na ulici D. 
Štúra (vedľa OD Progres), na 
Spádovej ulici (neďaleko OD 
Jednota) a na oboch cintorí-
noch (Kasárenská a Horno-

čepenská ulica). Je na nich 
uvedený kontakt na Správcu 
cintorína, prevádzková doba 
pohrebísk a odkaz na webo-
vú stránku mesta, na ktorej 
je zverejnený prevádzkový 
poriadok pohrebísk. Zároveň 
sa nové informačné tabu-
le stali dôstojným miestom 
na informovanie verejnosti 
o úmrtiach, ktoré takýmto 
oznamom prináleží.

IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 13. septembra 2014 bol 
po desiatkach rokov opätov-
ne otvorený zrekonštruovaný 
amfiteáter. Z nefunkčného, za-
burineného priestoru plného 
odpadkov sa stali atraktívne 
priestory na kultúrne vyžitie 
obyvateľov pod holým nebom. 
Od tej doby sa tu nielen pre-
mietajú filmy, ale konajú sa 
koncerty s poprednými sve-
toznámymi interpretmi a v 
spojení s okolitým parkom je 
amfiteáter miestom rôznych 
podujatí.

Pohodlnejšie sedenie
V uplynulom období mesto 
Sereď, Správa majetku mesta 
Sereď a Dom kultúry rozhodli 
o namontovaní nových ope-
radiel na určitú časť lavičiek. 
Kapacita hľadiska je 1 672 a tak 
bude sedenie pre niektorých 
návštevníkov pohodlnejšie. 
Podľa riaditeľa DK Františka 
Čavojského boli operadlá na-
inštalované približne na 1/6 z 
celkového počtu lavičiek.

Z histórie amfiteátra
Seredský amfiteáter bol posta-
vený v roku 1958. V tom čase 
niesol meno: letné kino Park 
a stalo sa 500. širokouhlým 
kinom v vtedajšom Českoslo-
vensku. Premietali sa tu nielen 
filmy, ale konali sa koncerty, 
divadelné predstavenia a každý 
rok tu prebiehali oslavy 1. mája. 
Postupom času ale podujatia v 
amfiteátri ubúdali, až sa jeho 
brány pre nízku návštevnosť a 
nerentabilnosť prevádzky cel-
kom uzatvorili. Naposledy sa 
tu premietalo v roku 1997 a po-
sledným premietaným filmom 
bol Ľud vs Larry Flynt.

Rekonštrukcia priestorov
Mnoho obyvateľov Serede si 
roky želalo letné kino oživiť. Až 
nástupom primátora Martina 
Tomčányiho do svojej funkcie 
sa v roku 2010 postupne zača-
lo so zveľaďovaním amfiteátra. 
V roku 2011 sa na tomto mies-
te konala veľká brigáda, kedy 
sa celý priestor zbavil buriny 
a náletových drevín. Na je-
seň toho istého roku sa konal 
v areáli bývalých kasární pri 
Váhu charitatívny koncert, z 
výťažku ktorého bolo oprave-
né a vymaľované oplotenie. V 
ďalších rokoch mesto obnovilo 
pódium, premietáreň, elektric-
ké rozvody, pokladňu a osadilo 

nové lavičky na sedenie. Mesto 
Sereď sa na získanie ďalších 
finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu zapojilo aj do 
výzvy z Operačného progra-
mu Cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika - Česká 
republika. Amfiteáter sa napo-
kon 13. septembra 2014 podarilo 
oživiť. Slávnostne otvorený bol 
za účasti predstaviteľov mesta 
Sereď a partnerského mesta 
Tišňov - spoločným kultúr-
nym programom Spolu nám 
to ladí. Prvým filmom, ktorý 
bol po rokoch premietaný, bola 
kultová komédia Vesničko má 
středisková. Nasledujúce roky 
sa väčšími či menšími prácami 

amfiteáter zveľaďoval ďalej. Sa-
mospráva mesta napríklad pre 
zvýšenie komfortu návštevní-
kov vybudovala na tomto mies-
te v roku 2020 verejné toalety. 
A tak ako sa tu v uplynulých 
rokoch konalo mnoho kultúr-
no-spoločenských podujatí s 
tisícovou účasťou divákov, ak 
nenastanú nepredvídateľné 
okolnosti, budú sa akcie rôzne-
ho žánru v amfiteátri konať aj 
v ďalších rokoch. Očakávaným 
koncertom tohto roka bude vy-
stúpenie slovenskej rockovej 
kapely Tublatanky. Koncert sa 
uskutoční 24. 6. 2022 o 21. hodi-
ne. 
 IVETA TÓTHOVÁ
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Hudobný a poetický večer Ruženy Šípkovej 
„Moje srdce hrá na rozladených bicích“
V Mestskom múzeu v Sere-
di sa 25. marca 2022 usku-
točnil hudobný a poetický 
večer poetky Ruženy Šípko-
vej. Témou večera bola jej 
literárna tvorba a uvedenie 
jej najnovšej knihy poézie 
Moje srdce hrá na rozlade-
ných bicích. Hosťami večera 
bol spevák a gitarista Peter 
Radványi, recitátorka Ema 
Mančíková a večerom spre-
vádzala spisovateľka Ružena 
Scherhauferová.

Ružena Šípková sa narodi-
la 10. októbra 1977 v Myjave. 
Navštevovala Dievčenskú 
odbornú školu v Starej Turej 
(1993 - 1997), odbor obchod a 
podnikanie, v rokoch 2008 - 
2013 študovala sociálnu prá-
cu na Vysokej škole zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Bratislave, detašo-
vané pracovisko sv. Pátra Pia 
v Piešťanoch. Ako sama pri-
znáva, písanie dáva jej životu 
zmysel.

Poetka väčšinu diel píše 
voľným veršom, čo jej naj-
viac vyhovuje: „Ja som zača-
la písať poéziu ako 11-ročná, 
vlastne ako dieťa. Písala som 
viazaným veršom, lebo som 
nevedela, že sa dá poézia písať 
aj inak. Ako stredoškoláčka 
som čítala rôzne básne písa-
né iným spôsobom. Objavila 
som voľný verš. Najväčší do-
jem na mňa urobil v tom čase 
Daniel Hevier.“

Vedúca múzea Mária Diko-
vá uviedla, že autorka spolu 
s najnovšou básnickou zbier-
kou Moje srdce hrá na roz-
ladených bicích vydala šesť 
básnických zbierok: Popoluš-
ka (2007), Nemám nič proti re-
alite (2009), V pôvodnom zne-
ní s pilulkami (2012), Periem 
sa na tridsiatke (2016), Mám 
doma všetkých okrem seba 
(2018) a odbornú publikáciu 
Sociálna práca s klientmi so 
schizofréniou (2011). Svoju 
poéziu publikovala mnohých 
v časopisoch a zborníkoch. Je 
členkou Spolku slovenských 
spisovateľov a členkou lite-
rárneho klubu Fórum humo-
ristov pri Knižnici Juraja Fán-
dlyho v Trnave. V súčasnosti 
sa okrem literárnej tvorby 
venuje písaniu článkov z kul-
túrnej oblasti západného Slo-

venska.
Počas literárneho večera 

vzniklo krásne prepojenie 
poézie a prózy. Veď v hosťov-
ských kreslách sedeli najzná-
mejšie seredské spisovateľky, 
z ktorých jedna píše väčšinou 
romány a druhá naopak bás-
ne. Ružena Scherhauferová 
poznamenala, že kým ona 
niekedy na vyjadrenie určitej 
myšlienky alebo deja potre-
buje celú stranu, poetka Šíp-
ková má dar vtesnať takúto 
myšlienku do jedného verša. 
Obidve vysvetlili aj rozdiel 
medzi vydaním románu a 
zbierky básní. Kým autor pró-
zy si vyberie tému a rozvinie 
dej do knihy, na vydanie jed-
ného poetického diela treba 
napísať viacero básní a z nich 
vybrať do knihy tie naj.... 
Ružene Šípkovej prvé dve 

básnické zbierky výrazne po-
mohla zostaviť poetka a no-
vinárka Bohuslava Vargová-
-Hábovčíková. Ďalšie knihy si 
už autorka zostavovala sama. 
Vysvetlila aj to, ako jej diela 
vznikajú: „Všade nosím so se-
bou poznámkový blok a pero. 
Keď ma niečo inšpiruje alebo 
napadne, tak si to zapíšem. 
Veď myšlienky môžu utie-
cť do nenávratna. Niekedy s 
prvými náčrtmi pracujem 
hneď, iné nechám odležať aj 
niekoľko týždňov. A často si 
svoje básne prerábam. Má-
lokedy sa uspokojím s prvou 
verziou. Občas stačí zmeniť 
slovo alebo riadok a báseň do-
stane iný význam.“

Ružena Šípková v progra-
me porozprávala veľa o novej 
básnickej zbierke. Inšpirovala 
sa hudbou blues a odkryla aj 
kúsok svojej filozofie myslieť 
pozitívne. Obálka knihy bola 
navrhnutá ako hudobný pla-
gát, čo sa autorke veľmi páči. 
Zo svojej tvorby čítala počas 
večera aj úryvky, čo publi-
kum ocenilo potleskom. A 
ktorú zo svojich diel si autor-
ka najviac cení? „Myslím si, 
že všetky. Téma každej bás-
ne, keď vznikala, bola niečím 
nová a aktuálna. Ale musím 
podotknúť, že bez predchá-
dzajúcej by nebola nasledo-
vala ďalšia,“ povedala Ruže-
na Šípková na záver.

IVETA TÓTHOVÁ

Medzinárodný úspech 
žiačok zo ZUŠ J. F. Kvetoňa 
Žiaci z tanečného odboru na 
Základnej umeleckej škole J. 
F. Kvetoňa v Seredi sa v sobo-
tu 19. marca 2022 zúčastnili 
medzinárodnej súťaže Best 
World Dance Group v Brne. 
Podujatie sa konalo v športo-
vej hale TJ Tesla s účasťou 214 
súťažiacich.

BWDG je jedna z naj-
významnejších tanečných 
súťaží, ktorá dodržuje zásady 
fair play. Postupne sa konala 
v troch mestách, a to Plzeň, 
Ústí nad Labem a Brno. Účasť 
na súťaži dáva možnosť ta-
nečníkom, trénerom či cho-
reografom predviesť svoj 
talent a prácu. Porota bola 

zložená z nepárneho počtu 
členov a tvorili ju poprední 
choreografi a pedagógovia. 
Pravidlá hodnotenia boli pre 
všetky disciplíny rovnaké, 
kde maximálny počet bodov 
bol 10. Hodnotila sa technika, 
jednotnosť prevedenia pohy-
bov či obtiažnosť prvkov.

Deti a mládež si zmerali 
sily v rôznych tanečných štý-
loch ako show dance, contem-
porary, jazz dance, scénický/
výrazový tanec, street dance, 
ľudové/folklórne tance či ma-
žoretky/baton twirling. Cel-
kom bolo odprezentovaných 
52 súťažných čísiel. Kategó-
rie hobby teens sa zúčastni-

li aj štyri žiačky tanečného 
odboru ZUŠ zo Serede: Linda 
Bartošová, Soňa Vranková, 
Ema Ševčovičová a Ivana Ki-
lianová. Učiteľka Tatiana Mi-
chálek Walzelová uviedla, že 
dievčatá zatancovali svoj ta-
nec Zahrajte mi túto z Detvy, 
čím skvele prezentovali nie-
len našu školu, ale aj mesto. 
Organizátori charakterizovali 
ľudový tanec ako umelecký, 
realistický odraz zo života 
ľudu. Skrz neho ľudia zábav-
nou formou, nenásilne vyjad-
rovali svoju životnú situáciu, 
národnú povahu a tradície. 
Žiačky sa s ľudovým tancom 
umiestnili na prvom mieste. 

Okrem diplomu, medaile a 
víťazného pohára bolo oce-
nením aj vyjadrenie jedného 
z porotcov: „Máte nejdyna-
mičtější folklór, jaký jsem kdy 
videl!“ 

Výhercovia postupujú na 
Grand finále do Prahy, ktoré 
sa má konať v dňoch 29. 4. – 
1. 5. 2022. Samozrejme, všetko 
závisí od toho, aká bude v tom 
čase situácia, či už na Sloven-
sku alebo v Čechách. Otázne 
sú aj ďalšie atraktívne ceny vo 
forme zájazdu do Disneylandu 
a na letný festival do talianske-
ho Rimini, ktoré organizátori 
sľubovali.

     IVETA TÓTHOVÁ

Najúspešnejšia slovenská 
kapela Tublatanka bude 
koncertovať v Seredi. Čakajú 
nás aj ďalšie podujatia
Po dlhšej prestávke sa v Se-
redi rozbiehajú kultúrne a 
športové podujatia. V naj-
bližšej dobe vystúpi v estrád-
nej sále Domu kultúry so 
svojou one man show Miro-
slav Donutil (23. 4.), v DKaffe 
budú koncertovať Neal Black 
& Janet Martin (24. 4.), s ne-
tradičnou talkshow pod ná-
zvom „Prevažne, nevážne“ 
k nám zavíta Lukáš Latinák 
(14. 5.), no a nový album „Too 
Mean To Die“ k nám príde 
predstaviť legendárna kape-
la ACCEPT (16. 7.).

Milovníci športu sa môžu 
zúčastniť Sereďského behu 
(30. 4.) a čakajú nás aj naj-
väčšie cyklistické preteky na 
Slovensku Sereďmaratón (22. 
5.). Tento rok sa uskutoční na 
Námestí slobody aj Flora fest 
spojený s kultúrnym progra-
mom. (30.4. a 1.5.). V príprav-
nej fáze je aj Seredský hodo-
vý jarmok. Navštíviť môžete 
aj stretnutie priaznivcov 
talianskych áut v Old timer 
múzeu (24. 4.) a samozrej-
mosťou sú rôzne podujatia 
v mestskom múzeu a Múzeu 
holokaustu. Bližšie informá-
cie o podujatiach nájdete na 
webovej stránke Domu kul-
túry, Amfiteátra Sereď, Se-
redských noviniek, ako aj na 
facebooku.

Absolútnou čerešničkou 
bude vystúpenie najúspeš-
nejšej slovenskej rockovej 
kapely Tublatanky. Koncert 
sa uskutoční 24. 6. 2022 o 

21.00 h na mestskom amfi-
teátri.

Kapelu založil v roku 1982 
Martin Ďurinda (gitara) a Ju-
raj Černý (bicie). Od tej doby 
patria medzi najobľúbenej-
šie skupiny na Slovensku. 
Veď kto by nepoznal ich naj-
väčšie hity ako: Pravda víťa-
zí, Ja sa vrátim, Láska drž ma 
nad hladinou, Loď do nezná-
ma a ďalšie. Mimochodom, 
viete odkiaľ pochádza názov 
kapely TUBLATANKA?  Jeho 
základom je meno nevlast-
ného Tarzanovho opičieho 
otca, zlého opičiaka menom 
Tublat s príponou podľa vzo-
ru vtedajšieho veľmi popu-
lárneho ľudového orchestra, 
ktorý sa volal Moravanka. 
„Ľudový charakter“ skupi-
ny podčiarkovali aj kostýmy 
(slovenské ľudové kroje), kto-
ré kapela používala na svo-
jich vystúpeniach počas pr-
vých desiatich rokov. (wik.)

Vystúpenie sa uskutoč-
ní cez víkend Seredského 
jarmoku, návštevníci kon-
certu si tak môžu zároveň 
užiť atmosféru historických 
remesiel a turnajov v parku 
kaštieľa a odniesť si tak zá-
žitky nielen z koncertu tejto 
slovenskej legendy, ale i celé-
ho jarmočného dňa.

Vstupné:
Predpredaj v pokladni kina 
NOVA: 14 €
Na mieste: 17 €

IVETA TÓTHOVÁ

Výcvik záchranárov 
Skautský dom v Dolnej Tiži-
ne pri Terchovej sa pre sered-
ské vĺčatá stal v dňoch 18.-20. 
marca výcvikovým stredis-
kom pre malých záchraná-
rov. Malé vĺčatá si počas toh-
to špeciálneho víkendu do-
končili odborku Prvá pomoc. 
Odborky sú dôležitou súčas-
ťou skautského programu, 
fungujúcou nezávisle popri 
stupňoch napredovania. Pod 
pojmom odborky sa skrývajú 
súbory úloh z rôznych oblas-
tí, ktoré je potrebné splniť na 
dosiahnutie stupňa odbor-
nosti. Existuje veľké množ-
stvo odboriek z rôznych ob-
lastí života. Sú prispôsobené 
charakteristikám a potre-
bám vekovej kategórie. Od-
borky umožňujú vyskúšať 
si, aké je to byť napríklad zá-
chranárom, hasičom, prekla-
dateľom, výtvarníkom alebo 
novinárom, a môže im to po-
môcť pri výbere skutočného 
povolania alebo práce.

Chlapci si počas výcviku 
vyskúšali pomocou hier pre-
voz zraneného či zručnosti 

leteckých navádzačov pri zá-
chranných akciách vrtuľní-
kovej záchrannej zdravotnej 
služby. Dozvedeli sa niečo o 
liekoch a jedovatých rastli-
nách, že lieky užívame len 
pod dohľadom dospelej oso-
by. Spoznali na makete člo-
veka najdôležitejšie orgány v 
tele človeka a ich funkcie, na 
videách vybavenie sanitky, 
záchranárskeho vrtuľníka a 
činnosť RZP. Neoddeliteľnou 
súčasťou skautského progra-
mu je aj pobyt v prírode, pre-
to v sobotu naše kroky viedli 
do Vrátnej doliny, odkiaľ sme 
putovali na chatu pod Grú-
ňom, kde sme si vychutnali 
na snehu pod horským sln-
kom posledné chvíle zim-
ných radovánok. Cestou z 
Vrátnej doliny sme nemohli 
obísť samozrejme sochu Ju-
raja Jánošíka v Terchovej.

Na záver výcviku vĺča-
tá získali nášivku, ktorú si 
môžu našiť na skautskú ko-
šeľu. Plní zážitkov sme sa v 
nedeľu poobede vrátili na-
späť domov. JÁN  JAVOR
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Do práce na bicykli – je čas na registráciu!
Mesto Sereď sa aj v tomto 
roku zapojilo do projektu 
Do práce na bicykli. Projekt 
odštartoval v roku 2014 a 
v roku 2015 sa doňho po 
prvýkrát zapojilo 5 tímov z 
mesta Sereď, v roku 2016 to 
už bolo 14 tímov a každým 
rokom sa ich počet zvyšuje. 
V minulom roku sme mali 
29 tímov. 

O čo ide? Cieľom súťaže je 
podporiť rozvoj trvalo udr-
žateľnej mobility v mestách, 
motivovať zamestnávateľov, 
aby vytvárali vo svojich síd-
lach podmienky pre bezpeč-
né uloženie bicykla, priestor 
na prezlečenie vrátane soci-
álneho zariadenia, a tiež aby 
prípadnými bonusmi moti-
vovali zamestnancov, aby na-
miesto motorového vozidla 
použili na dochádzanie do 
práce bicykel.

Na stránke www.dopra-
cenabicykli.eu sa môžu re-

gistrovať 2-4-členné tímy do 
7. júna 2022. Po registrácii v 
mesiaci jún budú dochádzať 
na bicykli do práce a z práce 
a do registračného systému 
na webovej stránke projektu 
si zaevidujú záznamy, koľko 
kilometrov v daný deň prešli. 
Prihlásiť sa môžu iba tímy, 
ktorých členovia sú zamest-
nancami jednej firmy ale-
bo inštitúcie. Z jednej firmy 
môže pochádzať ľubovoľný 
počet tímov. Vyhodnotené 
budú najlepšie tímy nielen v 
rámci Slovenska, ale hodno-
tené budú aj lokálne výsled-
ky v rámci samospráv.

Súťaže sa môžu zúčastniť 
aj tímy študentov z rovna-
kej školy, ktorí sa do súťaže 
zaregistrujú a tak potvrdia, 
že budú v období od 1. júna 
do 30. júna 2022 dochádzať 
do školy na bicykli a budú 
si o tom zapisovať výsledky 
do registračného systému 
na webovej stránke www.

dopracenabicykli.eu. Títo 
študenti musia v deň začiat-
ku kampane, t.j. 1. júna 2022 
dosiahnuť vek minimálne 
15 rokov. V prípade, že je vek 
súťažiaceho nižší ako 15 ro-
kov, je povinný jazdiť do ško-
ly/škôlky v sprievode osoby 
staršej ako 18 rokov.

Mesto Sereď bude oceňovať 
v týchto kategóriach: 

1. Súťažiaci budú hodnote-
ní na základe celkového poč-
tu najazdených kilometrov. 
Bude vyhodnotený najlepší 
tím, ktorý najazdil v uvede-
nom termíne najviac kilo-
metrov do práce a z práce, aj 
najlepší jednotlivec, ktorý v 
uvedenom termíne najazdil 
najviac kilometrov do práce 
a z práce.

2. Súťažiaci budú hodno-
tení na základe celkového 
počtu jázd absolvovaných od 
1. júna do 30. júna 2022. Bude 
vyhodnotený najlepší tím, 
ktorý v uvedenom termíne 

najazdil najväčší počet jázd 
do práce a z práce, a najlepší 
jednotlivec, ktorý v uvede-
nom termíne najazdil naj-
väčší počet ciest do práce a z 
práce.

3. Treťou kategóriou bude 
tzv. Bonusová kategória. V 
rámci nej bude vyžrebovaný 
jeden súťažiaci zo všetkých 
tímov, ktoré absolvovali as-
poň 2/3 ciest do práce a z 
práce na bicykli v monitoro-
vanom období, alebo najazdil 
počas súťaže minimálne 500 
km na bicykli.

Registrácia súťažiacich tí-
mov je v termíne do 7. júna 
2022 cez online formulár na 
www.dopracenabicykli.eu, 
kde nájdete aj bližšie infor-
mácie ohľadom pravidiel sú-
ťaže. 

Tešíme sa, že do podujatia 
sa zapojí čo najviac súťažia-
cich tímov!

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU

Stretnutia s ukrajinskými 
rodinami v Seredi
Sme iba jedno z mnohých 
občianskych združení, ktoré 
podalo pomocnú ruku ukra-
jinským rodinám. Ale už te-
raz vieme, že tieto stretnutia 
zostanú v našich životoch a 
našich srdciach navždy. Sú to 
už tri týždne, čo sme prvým 
rodinám, ktoré prišli žiť do 
Serede, podali prostredníc-
tvom Farskej charity zák-
ladné potraviny a oblečenie. 
Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. 
Skauti zabezpečili a zmonto-
vali úložné priestory, charita 
vyhlásila prvé zbierky pre 
ukrajinské rodiny a o pár dní 
vznikol dobrovoľnícky tím, 
ktorý začal triediť množstvo 
šatstva, potravín, drogérie, 
hračiek či školských potrieb.

Momenty, ktoré sa zapíšu 
v srdci  
Na začiatku nikto z nás neve-
del, čo stretnutia prinesú. S 
neistotou, či si budeme jazy-
kovo rozumieť, ako nás budú 
vnímať, či budeme schopní 
zabezpečiť ich potreby a po-
chopiť ich situáciu, sme začali 
denne otvárať dvere Farskej 
charity. Naše neistoty sa za-
čali rozplývať už po prvých 
stretnutiach.

Keď prichádzali vyplašení, 
snažili sme sa vytvoriť prí-
jemnú atmosféru, keď sme 
niektorým slovám nechápali, 
dohovárali sme sa rukami a 
nohami, keď sme nepochodili 
s ruštinou, skúšali sme to via-
cerými jazykmi. Často z toho 
vznikli vtipné situácie, pri 
ktorých sme sa všetci zasmia-
li. Takmer každé stretnutie sa 
končilo a dodnes končí veľmi 
úprimnými slovami a gesta-
mi nekonečnej vďačnosti. Tie-
to momenty, keď odchádzajú 
s jednou taškou základných 
potravín, ale s očami plnými 
vďaky sa zapíšu veľmi hlboko. 
Sú to momenty, ktoré nás vzá-
jomne obohacujú. 

Skautské nedeľné 
popoludnia
Už po prvom týždni našich 
stretnutí sme sa rozhodli, 
že týmto rodinám poskyt-
neme priestor, aby sa mohli 
stretnúť, spoznať a najmä 
vymieňať si cenné infor-
mácie. A tak sme v Skaut-
skom dome zorganizovali 
prvé nedeľné popoludnie. 
Mamy a babky našich skau-
tov a dobrovoľníčky z cha-
rity napiekli koláče, uvarili 
kávu a pripravili príjemné 
posedenie. Pozvali sme aj 
tlmočníčku, pani Marianu 
Putifárovú, ktorá im trpez-
livo tlmočila všetko, čo sme 
pre nich zistili - čo si majú 
vybaviť, kde sa majú prihlá-
siť, na koho sa môžu obrá-
tiť, aké sú voľné pracovné 
miesta... Kým o malé deti 
sa starali skauti, medzi do-
spelými sa začala vytvárať 
veľmi príjemná komuni-
ta. Už po prvom stretnutí 
sme vedeli, že v skautských 
nedeľných stretnutiach 
chceme pokračovať. Ďalšiu 
nedeľu sme pripravili ako 
piknik na skautskom dvo-
re. Na prvé stretnutie prišlo 
25, na druhú nedeľu už viac 
ako 40. Hrali sa loptové hry, 
skautské hry, smiali sa a po 
stretnutí si odniesli so sebou 
lopty, kolobežky, korčule a 
detské oblečenie, ktoré na 
stretnutie priniesli rodičia 
skautov. 

Keďže Farská charita je 
otvorená každý pracovný 
deň od 17.00 do 18.00 h a den-
ne prichádzajú nové rodiny, 
rozhodli sme sa aj my, naďa-
lej pokračovať s nedeľnými 
stretnutiami od 14.00 do 16.00 
h, aby sa mohli spoznávať a 
vzájomne si medzi sebou po-
máhať. Dokonca, už začínajú 
ponúkať pomoc oni nám. 
Chcú byť užitoční, chcú byť 
aktívni, nechcú byť na príťaž. 

Červená kalina - strom 
vďačnosti
Veľmi dojímavým momen-
tom bolo, keď za nami prišli 
ukrajinské rodiny s prosbou, 
či by mohli v Seredi zasadiť 
pamätný strom, ktorý by tu 
po nich zostal ako symbol 
vďačnosti a solidarity, keď 
odídu do svojich domovov. 
Vybrali si Červenú kalinu – 
vzácny strom plný života, 
ktorý rodí drobné červené 
plody bohaté na vitamíny. A 
my sme im prisľúbili, že uro-
bíme všetko pre to, aby sa to 
podarilo. Strom zasadíme v 
Oddychovej zóne Garbiarska 
na nábreží, ktoré ako skauti 
revitalizujeme a tento rok v 
tom pokračujeme.

Športové potreby pre deti
Ak by ste chceli pomôcť aj 
vy, môžete prísť už túto ne-
deľu do Skautu na Školskej 
ulici (oproti DK Sereď). Uví-
tame rôzne športové potreby, 
kolobežky, bicykle, korčule 
rôznych veľkostí, lopty, spolo-
čenské hry, detské oblečenie 
od 2 do 15 rokov, prezuvky do 
školy, tenisky a obuv vhodnú 
na jar/leto.

Ak sa rozhodnete priniesť 
oblečenie a obuv, prosíme, 
aby všetko bolo riadne vy-

prané, vyčistené a roztriede-
né podľa veľkostí. Veľmi nám 
tým pomôžete a odbremeníte 
nás od dlhých hodín triede-
nia. Letné oblečenie a obuv 
pre dospelých, potraviny, dro-
gériu, letné paplóny, posteľné 
návlečky, uteráky, dámske ka-
belky na doklady... a iné, zbie-
rame naďalej v pracovných 
dňoch na Farskej charite.

Jazykové kurzy slovenčiny
Počas prvej skautskej nedele 
vznikol dopyt po jazykovom 
kurze slovenčiny. Aj pri tom-
to sa prejavila obrovská sila 
dobrovoľníctva. Vďaka ochot-
ným dobrovoľníkom – učite-
ľom slovenského jazyka tak 
môžeme povedať, že už tento 
týždeň začínajú prvé kurzy 
slovenčiny pre dospelých. Sú 
bezplatné a budú bývať každý 
utorok a štvrtok od 17.00 h v 
Skautskom dome.

Ako občianske združenie, 
ktoré sa venuje mládeži, kde 
učíme skautov ako sa správať 
nielen k prírode, ale aj k sebe 
navzájom, sme vďační za tie-
to skúsenosti, za kultúrnu 
rôznorodosť a veríme, že aj 
pre našich malých skautov 
to budú obohacujúce životné 
skúsenosti.

JANA JAVOROVÁ

Koncert za ľudskosť 
na podporu Ukrajiny 
Komunita Eden, Občianske 
združenie Vodný Hrad a 
KC Priestor usporiadali 16. 
marca 2022 podujatie pod 
názvom Koncert za ľud-
skosť, ktorým vyjadrili ľu-
ďom utekajúcim pred voj-
nou v Ukrajine solidaritu 
a súcit. Podujatie podporili 
Seredskí skauti, Seredská 
farská charita, iniciatíva 
Seredské povrchy a mesto 
Sereď.

Na úvod Zuzana Šutová 
z KC Priestor spomenula 
prečo podujatie nesie názov 
Koncert za ľudskosť: „Vybe-
rali sme z dvoch možných 
názvov - Koncert za mier a 
Koncert za ľudskosť. Vyhra-
la ľudskosť, pretože mier 
môžeme chcieť, žiadať a 
modliť sa za neho. Ale my 
nemáme moc zastaviť streľ-
bu, ktorá bola spustená. Čo 
je však plne v našej moci a 
je na rozhodnutí každého 
z nás, ako sa postavíme k 
ľuďom, ktorých vojna vy-
hnala zo svojich domovov. 
K ľuďom, z ktorých mnohí 
prišli úplne o všetko. Preto 
ľudskosť vyhrala a musí vy-
hrať aj v každom z nás.“

Miestom udalosti bolo 
Námestie slobody, kde v 
infostánku získali ľudia 
informácie o možnostiach 
pomoci, ale aj aké povin-
nosti má ten, kto utečencov 
ubytováva.

Zuzana Šutová ako dob-
rovoľníčka strávila tri dni 
na hraniciach s Ukrajinou. 
Počúvala príbehy ľudí, ktorí 
utekali pred vojnou. Trias-
la sa, no nie od zimy, ale zo 
svedectiev, ktoré počúvala. 
Hrôzu vojny si neuvedomo-
vala priamo na hraniciach, 
ale až po príchode domov k 
svojej rodine, keď si objala 
deti.

Na pódium sa postavil aj 
Erik Herceg, dobrovoľník za 
SČK. V prejave povedal, že 
na slovensko-ukrajinských 
hraniciach, kde pôsobil, sa 
často spomínalo slovo so-
lidarita. Pomáhali nielen 
slovenskí dobrovoľníci, ale 
aj z Čiech, Nemecka, Ho-
landska a ozývali sa ľudia 
prakticky z celej Európy. On 
osobne sa s ďalšími dobro-
voľníkmi starali vo vyhrie-
vaných stanoch o matky s 
deťmi. Prichádzali uzimení 
a premrznutí. V stanoch 
sa ohrievali a naberali silu 
pokračovať ďalej. Erik si na 
mieste uvedomil, aký po-
klad má doma: v rodine a 

v priateľoch, na ktorých sa 
vždy môže obrátiť. Ale tí, 
ktorí prichádzali z Ukrajiny, 
nemali nikoho.

Ako rečníci vystúpili aj 
Denis Kučera a Alex Godály. 
Ide o mladých youtuberov 
venujúcich sa životu ľudí 
s postihnutím. Denis po-
rozprával, že keď Ukrajinu 
napadli ruské vojská, spo-
menul si na trpké obdobie, 
kedy ležal na onkológii, kde 
bol umiestnený nápis, že 
deti by nemali poznať utr-
penie. „Vtedy som si uve-
domil, že aj keď je toto iná 
situácia, princíp je rovnaký. 
Mnoho žien s deťmi museli 
opustiť všetko, čo mali, mu-
seli hľadať svoje útočisko 
úplne inde. Tieto deti nebu-
dú poznať radosť z bezsta-
rostného vyrastania, lebo 
spomienka na vojnu im 
spôsobí traumu z detstva. 
Mali by sme pomáhať a ak 
nie už materiálne, ukážme 
spolupatričnosť.“

Hudobnými hosťami 
podujatia boli: Freebird – 
seredská rocková kapela, 
Graeme Mark - írsky Trnav-
čan, Dis is Markéta – mladá 
slovenská kapela spájajúca 
slovenský folklór s jazzom 
a s modernou populárnou 
hudbou.

Súčasťou podujatia bolo 
aj zapálenie sviečok a vy-
slanie spoločnej myšlienky 
ako signál solidarity a sú-
citu s ľuďmi, ktorí prišli o 
svoje domovy, o svoje záze-
mie, o svoje rodiny, ale aj o 
svoje životy. K solidarite sa 
pripojil aj dekan seredskej 
farnosti Ján Hallon, a to 
spoločnou modlitbou.

Organizátori všetkým ďa-
kujú za účasť a vyjadrenie 
solidarity: „Sme nekonečne 
vďační za to, že ľudskosť stá-
le vyhráva v každom z nás. 
Dnes sme spoločne ukáza-
li, že stojíme s Ukrajinou. 
Stretli sme sa a ľuďom ute-
kajúcim pred vojnou sme 
prejavili úctu, solidaritu a 
ukázali, že sa v Seredi môžu 
cítiť v bezpečí. Všetkým 
účinkujúcim ďakujeme o 
to viac, že boli ochotní vy-
stupovať bez akéhokoľvek 
nároku na honorár či pre-
platenia nákladov. Takisto 
všetci organizátori, zvukár, 
tlač plagátov a ďalší… Dnes 
sme cítili na Námestí Slo-
body v Seredi ĽUDSKOSŤ. Tá 
v nás vyhrá dnes, aj zajtra, 
aj všetky dni potom.“

IVETA TÓTHOVÁ
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Amazon otvoril na Slovensku nové 
centrum humanitárnej pomoci

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2022 zisťovanie 
o využívaní informačných a komunikačných 
technológií v domácnosti a u jednotlivcov

Chce pomôcť humanitár-
nym organizáciám poskyt-
núť rýchlejšiu podporu 
ukrajinským utečencom.

Len za 10 dní sa podarilo Ama-
zon tímom z celého sveta spo-
jiť a vybudovať vo východnej 
Európe nové centrum huma-
nitárnej pomoci. Podarilo sa 
im na Slovensku premeniť 5 
000 m2 skladových priesto-
rov, ktoré pôvodne slúžili na 
plnenie objednávok od zákaz-
níkov, na zariadenie pre zber 
a distribúciu potrebných zá-
sob ukrajinským utečencom. 
Aktuálne ide o najväčšie cen-
trum tohto typu, ktoré kedy 
Amazon vybudoval a funguje 
so širšou infraštruktúrou spo-
ločnosti, inovatívnymi tech-
nológiami a globálnou logis-
tickou sieťou. Jeho cieľom je 
čo najrýchlejšie a najefektív-
nejšie zaistiť kriticky dôleži-
té dodávky pre humanitárne 
organizácie v konfliktom za-
siahnutom regióne.

Po spojazdnení centra teraz 
po celej Európe pripravujeme 
a doručujeme štyri milióny 
kusov dôležitých zásob daro-
vaných spoločnosťou Amazon 
aj našimi zákazníkmi – vráta-
ne materiálov na budovanie 
dočasných prístreškov, hygie-
nických potrieb, prikrývok a 
oblečenia. V súlade s najväč-
šími potrebami utečencov 
vyhodnocujeme, aké zásoby 
môžeme darovať priamo, ob-

starávame všetky chýbajúce 
položky a potom kompleti-
zujeme, balíme a odosielame 
zásielky, ktoré charitatívne 
organizácie ďalej dodávajú 
utečencom. Zákazníci v Eu-
rópe môžu na podporu tých-
to aktivít prispievať v našich 
európskych obchodoch pros-
tredníctvom špeciálnych zo-
znamov prianí.

Akonáhle sa zásielky s hu-
manitárnou pomocou dosta-
nú do našej európskej siete, 
tím prepravných služieb 
Amazonu ich dopraví do no-
vého centra na Slovensku, kde 
je pre nich vyhradený špeciál-
ny priestor. Následne sú daro-
vané zásoby distribuované v 
spolupráci s charitatívnymi 
organizáciami, ako je Save 
The Children a Medzinárodná 
federácia spoločností Červe-
ného kríža a Červeného pol-

mesiaca, občanom Ukrajiny, 
ktorí utekajú zo svojej krajiny. 
Strategická poloha slovenské-
ho centra humanitárnej po-
moci v Seredi výrazne urých-
li presun týchto dodávok po 
celom Poľsku, Maďarsku, Slo-
vensku, Rumunsku, Moldav-
sku a Českej republike a my 
sme tak schopní ukrajinským 
deťom a rodinám pomôcť čo 
najefektívnejšie.

Spustenie tohto strediska 
za menej ako 10 dní bolo mož-
né vďaka obrovskému úsiliu 
našich tímov. Sme vďační na-
šim zákazníkom za ich šted-
rosť a našim tímom a partne-
rom za ich prácu a odhodlanie 
podporiť v tomto kritickom 
čase tých, ktorí to potrebujú 
najviac.

O spoločnosti Amazon:
• Amazon je lídrom v ob-

lasti technológií a inovácií. 
Prevádzkuje najväčšiu e-
-commerce platformu, kto-
rá umožňuje podnikateľom 
predávať svoj tovar do celého 
sveta.
• Činnosť Amazonu stojí na 
štyroch základných pilieroch: 
orientuje sa na zákazníkov, 
nie na konkurenciu, investu-
je do rozvoja technologických 
inovácií, plánuje v dlhodo-
bom horizonte a zameriava 
sa na funkčnú a prevádzkovú 
dokonalosť.
• Medzi globálne využíva-
né produkty a služby sa radí 
Amazon Prime, Amazon Mu-
sic, Fulfillment by Amazon, 
AWS, čítačky Kindle, telefón 
a tablety Fire, Fire TV alebo 
Amazon Echo. Amazon je tiež 
priekopníkom recenzií od zá-
kazníkov, personalizovaných 
odporúčaní a funkcie 1-Click 
shopping.
• Projektom Kindlotéka pod-
poruje Amazon záujem o 
čítanie kníh naprieč generá-
ciami. Tlačené knihy ako aj 
elektronické čítačky Kindle 
umiestňuje do škôl, detských 
domovov i verejných knižníc.
• Spoločnosť Amazon zamest-
náva na Slovensku viac ako 
3 000 zamestnancov na plný 
úväzok.
Novinky zo sveta Amazonu 
nájdete na sociálnych sieťach 
Twitter, Instagram a na press 
portáli spoločnosti.

KLAUDIA MASZAROVÁ

Od 1. apríla do 27. mája 2022 
bude Štatistický úrad SR rea-
lizovať zisťovanie o využívaní 
informačných a komunikač-
ných technológií v domác-
nosti a u jednotlivcov. Cieľom 
je zistiť úroveň vybavenosti 
domácností informačnými a 
komunikačnými technológia-
mi a zistiť úroveň znalostí a 
zručností obyvateľstva a jeho 
schopnosť využitia týchto 
technológií. Štatistický úrad 
SR vybral do zisťovania pre 

rok 2022 viac ako 170 miest a 
obcí s približne 5-tisíc domác-
nosťami.

Vybrané domácnosti na 
území Slovenska navštívi za-
mestnanec ŠÚ SR poverený 
funkciou opytovateľa. Ten je 
povinný preukázať sa osobit-
ným poverením.

Občania nemusia mať oba-
vy zo zneužitia podaných in-
formácií. Štatistický úrad sa 
zaručuje, že všetky údaje sú 
chránené, nezverejňujú sa a 

slúžia výlučne pre potreby 
štátnej štatistiky. Ochranu dô-
verných štatistických údajov 
upravuje zákon č. 540/2001 Z. 
z. o štátnej štatistike a ochra-
nu osobných údajov upravuje 
Nariadenie Európskeho par-
lamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (ďalej len „nariade-
nie“). Za ochranu dôverných 
aj osobných údajov zodpovedá 

ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú 
viazaní mlčanlivosťou o všet-
kých štatistických údajoch a 
osobných údajoch, ktoré sa pri 
svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa 
môžete dozvedieť na stránke 
Štatistického úradu SR na ad-
rese www.statistics.sk alebo 
telefonicky na čísle 033/5566 
240 - Ing. Monika Ďurechová, 
vedúca oddelenia.

(zdroj: www.statistics.sk)
IVETA TÓTHOVÁ

Pomoc pre 
obyvateľov Ukrajiny
Firma Amazon darovala 
mestu Sereď oblečenie a 
obuv, ktoré boli určené pre 
utečencov z Ukrajiny. Išlo 
o nové dámske, pánske aj 
detské oblečenie a obuv, pri-
krývky, podušky a deky. Keď-
že mesto Sereď nemá kapa-
city distribuovať túto pomoc 
rodinám z Ukrajiny, ktoré 
žijú v Seredi a okolí, obrátili 
sme sa na Kresťanskú chari-
tu Sereď. Mária Fačkovcová, 
vedúca Kresťanskej charity, 
vďačne pomoc prijala a za-
bezpečila jej uskladnenie v 

Skautskom dome na Škol-
skej ulici v Seredi. Odtiaľ 
bude pomoc rodinám distri-
buovaná.
Poďakovanie patrí firme 
Amazon, ktorá už ako mno-
hokrát predtým, poskytla 
materiálnu pomoc, či už pre 
obyvateľov bez domova, pre 
mesto a mestom zriadené 
organizácie a teraz naposle-
dy pre obyvateľov Ukrajiny. 
Vážime si na meste každého, 
kto pomáha.

ORGANIZAČNÉ 
ODDELENIE MSÚ

Ukrajinskí žiaci 
v seredských 
školách, pomoc 
a jazykový kurz
Inštitút dočasného útočis-
ka pre občanov Ukrajiny 
zakladá deťom nárok ku 
vzdelaniu. To znamená, že 
ak rodič chce, môže umiest-
niť svoje dieťa do materskej 
alebo základnej školy. Tejto 
situácii sa museli prispôso-
biť ako žiaci, tak aj učitelia 
na školách v Seredi.

ŽIACI V ŠKOLÁCH
Základná škola J. A. Komen-
ského k 25. marcu prijala 
20 ukrajinských detí. Žia-
kov na ich príchod vopred 
pripravili prostredníctvom 
preventívnych aktivít za-
meraných na rozvoj empa-
tie, tolerancie a solidarity.

Noví žiaci prichádzajú s 
vojnou poznačenej oblas-
ti, často nechápajúc dôvod 
úteku. Musia si zvyknúť 
na nové prostredie, spolu-
žiakov či systém výučby. 
To všetko často prináša so 
sebou aj nápor na psychi-
ku. ZŠ J. A. Komenského 
pripravila pre ukrajinských 
žiakov adaptačné aktivity 
zamerané na pocit bezpečia 
ako aj jazykový kurz, ktorý 
by im mal napomôcť čím 
skôr sa preniesť cez jazyko-
vú bariéru. 

Základná škola Juraja 
Fándlyho zaradila do vyu-
čovacieho procesu zatiaľ 10 
žiakov. Riaditeľka Renáta 
Šidlíková vysvetlila: „Pri 
ich začleňovaní sme po-
stupovali podľa pokynov 
MŠ. Žiakov na ich príchod 
pripravili triedni učitelia 
počas mimoriadnych tried-
nických hodín. Prednostne 
sme ich zaraďovali do tried, 
kde sme už mali dlhšie žia-
kov z Ukrajiny, cítia sa tak 
bezpečnejšie a zároveň sa 
zmierňuje jazyková barié-
ra. Spolužiaci ich prijali 
veľmi pekne, pripravili si 
pre nich uvítanie v ich rod-
nom jazyku a pomáhajú 
im.“ Aj tu na škole už pre-
behol jazykový kurz a od 
apríla škola plánuje pridať  
ďalší.

ZBIERKA PRE ŽIAKOV 
A ĎALŠIA POMOC
Základná škola J. A. Ko-
menského informovala, že 
žiakom chýbali materiál-
ne veci, ktoré potrebujú k 
vzdelávaniu. Z toho dôvo-
du zorganizovali ZBIERKU 
školských pomôcok (napr. 
peračník, zošity, farbičky, 
papier, výkresy, školské 
tašky a vrecúška, fľaše na 
nápoje a pod.) a hračiek 
(napr. puzzle, pexeso). Uví-
tali aj oblečenie a obuv pre 
žiakov 1. a 2. stupňa. Zbierka 
trvala od 29. 3. do 1. 4. 2022. 

Základná škola Juraja 
Fándlyho usporiadala fi-
nančnú zbierku zamest-
nancov školy od 7. 3. do 18. 
3. 2022. Bola určená na ná-
kup potravín pre utečencov 
ubytovaných v Sokolovni. 
Riaditeľka Šidlíková doda-
la, že stravu im v školskej 
kuchyni pripravuje vedúca 
školskej jedálne. „Učebné 
pomôcky našim žiakom 
zabezpečili rodičia ich spo-
lužiakov alebo seredská far-
ská Charita, v ktorej sa an-
gažuje i naša pani učiteľka 
a tiež členka Rady školy.“

KURZY SLOVENSKÉHO 
JAZYKA PRE VŠETKÝCH
Adaptácia na život v cu-
dzom štáte by mala priniesť 
so sebou aj odbúranie jazy-
kovej bariéry. Nielen detí, 
ale aj dospelých. Znalosť 
slovenčiny uľahčí utečen-
com zapojenie sa do pra-
covného procesu, komu-
nikáciu na úradoch alebo 
obchodoch. Ako sme spomí-
nali, kurzy Slovenského ja-
zyka už na školách prebehli 
a plánujú sa ďalšie. K adap-
tácii Ukrajincov prispela aj 
Farská charita, ktorá zor-
ganizovala bezplatný kurz 
slovenského jazyka. Prvé 
stretnutie pre ukrajinských 
záujemcov bolo 29. 3. 2022 v 
skautskom dome v Seredi 
na Školskej ulici. Výučbu 
vedú profesionálni učitelia 
SJ. IVETA TÓTHOVÁ

Most ponad železnicu je v štádiu získavania 
povolenia k stavbe, nasledovať má verejné 
obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby 
Železničným mostom v Se-
redi nemôžu prechádzať ná-
kladné autá ani autobusy už 
vyše dvoch rokov. Kvôli jeho 
havarijnému stavu pripra-
vuje správca komunikácie, 
Slovenská správa ciest, od 
roku 2019 projekt jeho rekon-
štrukcie, no z rôznych príčin 
sa termíny posúvajú. Dnes je 
jasné aspoň to, že projekt je v 
štádiu získavania právoplat-
ného stavebného povolenia. 
Kedy sa dočkáme vynovené-
ho a plne funkčného mosta?

Rekonštrukciu mosta 
projektuje aj financuje Slo-
venská správa ciest, ktorá 
spadá pod Ministerstvo do-
pravy a výstavby Slovenskej 
republiky. Mesto Sereď je v 
konaní o povolení stavby do-
tknutým orgánom a vyjad-
renia dotknutých orgánov 
si zabezpečuje stavebník. „V 
roku 2021 požiadali mesto 
Sereď ako dotknutú stra-
nu o vyjadrenia. Oddelenie 
rozvoja mesta zaslalo svoje 
pripomienky o potrebe roz-

šírenia telesa mosta kvôli 
plánovanej cyklotrase cez 
tento most. Našej požiadav-
ke vyhoveli a zrekonštruo-
vaný most bude rozšírený o 
dva pruhy cyklotrasy a za-
chované budú chodníky po 
obidvoch stranách,“ uviedol 
Marián Šišo, vedúci oddele-
nia rozvoja mesta Sereď.

V súčasnosti prebieha sta-
vebné konanie k vydaniu 
právoplatného stavebného 
povolenia. Podľa predpokla-
daných termínov harmono-

gramu prípravy a realizácie 
rekonštrukcie mosta Sloven-
ská správa ciest následne za-
čne proces verejného obsta-
rávania na výber zhotoviteľa 
stavby a po podpise Zmluvy 
o dielo sa bude môcť začať 
samotná realizácia, na kto-
rú všetci netrpezlivo čakajú. 
Predpokladaná dĺžka trvania 
opravy je 12 mesiacov, z čoho 
vychádza, že otvorenie vyno-
veného mosta by mohlo byť 
reálne v decembri roku 2023.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ



seredské novinky 7

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb 
s udeleným štatútom dočasného útočiska
Tento príspevok budú ubyto-
vateľom vyplácať samosprávy 
z prostriedkov poukázaných z 
ministerstva vnútra. Podrob-
nosti a postup pri vyplácaní 
príspevku upravuje nariade-
nie vlády účinné od 31. marca 
2022.

Výška príspevku za ubyto-
vanie sa bude vyplácať v zá-
vislosti od veku ubytovaných 
osôb, pričom za maloleté oso-
by do 15 rokov bude tento prí-
spevok vyplácaný v polovičnej 
výške. 

Príspevok sa poskytuje vo 
výške:
• 7 eur za jednu noc ubytova-
nia odídenca, ak ide o fyzickú 
osobu, ktorá dovŕšila vek 15 
rokov,
• 3,50 eura za jednu noc uby-
tovania odídenca, ak ide o fy-
zickú osobu, ktorá nedovŕšila 
vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z 
ministerstva vnútra?
Na príspevok za ubytovanie 

majú nárok osoby a subjekty, 
ktoré neposkytujú ubytova-
nie na základe živnostenské-
ho oprávnenia:
• vlastníci bytov a rodinných 
domov.
• tzv. ubytovacie zariadenia 
určené na krátkodobé ubyto-
vanie (podmienkou je, že ide 
o nepodnikateľské subjekty);
• obce a vyššie územné cel-
ky (ak ubytovanie poskytnú 
bezodplatne priamo alebo 
prostredníctvom svojej roz-
počtovej alebo príspevkovej 
organizácie).

Štátne účelové zariade-
nia sú zo schémy podpory 
formou vyššie uvedeného 
príspevku vyňaté. Podľa § 
36a ods. 5 zákona o azyle sa 
štátnej rozpočtovej organi-
zácii a štátnej príspevkovej 
organizácii sa príspevok ne-
poskytuje. Náklady, ktoré im 
vznikli, si budú riešiť v rámci 
kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie 
podnikateľským subjektom 
(teda aj hotelom) sa riadi 

schémou upravenou v novele 
zákona o podpore cestovné-
ho ruchu v gescii minister-
stva dopravy. Podrobnosti a 
postup vyplácania upravuje 
nariadenie vlády účinné od 
31. marca 2022. 

Podmienky získania 
príspevku za ubytovanie
Základnou podmienkou pre 
získanie príspevku je uzav-
retie zmluvy o poskytnutí 
ubytovania medzi majiteľom 
nehnuteľnosti a odídencom. 
Upozorňujeme, že musí ísť o 
osobu odídenca, teda o osobu 
so štatútom dočasného úto-
čiska. Prenajímateľ po uza-
tvorení zmluvy s odídencom 
zmluvu predloží obci. Obci 
zároveň po skončení každé-
ho kalendárneho mesiaca 
predloží výkaz o počte nocí, v 
ktorých skutočne poskytoval 
odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávne-
nej osobe vyplácať obec - na 
účet v banke alebo v hoto-
vosti. K výplate finančných 

prostriedkov prenajímateľo-
vi dôjde až po tom, ako obec 
tieto finančné prostriedky 
dostane od ministerstva 
vnútra.

Postup:
• do 5 pracovných dní (do 7. 
apríla do 15.00 h) po skon-
čení kalendárneho mesiaca 
prenajímateľ odovzdá obci 
výkaz;
• obec zosumarizuje všet-
ky výkazy od všetkých pre-
najímateľov a spracuje ich 
do jednotného prehľadu o 
uplatnených príspevkoch, 
ktorý pošle ministerstvu 
vnútra do 15. dňa v kalendár-
nom mesiaci; 
• ministerstvo vnútra po ve-
rifikácii a spracovaní doru-
čených prehľadov poukáže 
príslušnú sumu obci do konca 
kalendárneho mesiaca; 
• obec vyplatí príspevky pre-
najímateľom do 5 pracovných 
dní od prijatia prostriedkov 
od ministerstva.

MIROSLAV  RAČÁK

Humanitárna pomoc 
zo Serede putovala do Ľvova
PRIMÁTOR MARTIN TOMČÁNyI JU OSObNE ODVIEZOL 
NA HRANICE, KDE SI JU PREVZALI ZÁSTUPCOVIA Z ĽVOVA
Mesto Sereď organizovalo 
v dňoch od 13. do 15. mar-
ca 2022 mestskú humani-
tárnu zbierku na podporu 
Ukrajiny. Mestská zbierka 
bola cielená a dopredu ko-
munikovaná s ukrajinskou 
stranou. Putovala priamo 
do Gymnázia v Ľvove, kde sa 
nachádza 150 až 200 vojno-
vých utečencov. 

Občania mohli priniesť nevy-
hnutné hygienické potreby, 
drogériu a zdravotný materiál. 
Rovnako sa vyzbieralo aj veľa 
oblečenia a voľnopredajných 
liekov, ktoré sú v momentál-
nej situácii veľmi potrebné. 
Spojilo sa mnoho občanov, 
firiem a spoločností, ktoré 
pôsobia v Seredi. Aj v tomto 
prípade Seredčania ukázali, 
že majú dobré srdce a vedia 
pomôcť. 

Na miesto odovzdania pri-
šli traja mladí ľudia z Ľvova - 
okrem dvoch chlapcov aj mla-
dá, energická Oxana, menov-
kyňa riaditeľky gymnázia. Je 
neuveriteľnou náhodou, že je-
den z nich - Andrij, absolvent 
Ľvovského gymnázia, naše 
mesto Sereď v minulosti osob-
ne navštívil, pretože tu bol na 
študentskom výmennom po-
byte. Na Sereď spomínal len v 
dobrom. A poznal zo Serede aj 
bývalú učiteľku gymnázia Mi-
linu. Práve ona pomáhala za-
bezpečiť potrebné povolenia. 
Milina Muzikářová (Peterová) 
je bývalá učiteľka Gymnázia 
Vojtecha Mihálika v Seredi a 
Obchodnej akadémie v Seredi, 
ktorá sa osobne pozná s riadi-
teľkou Oksanou z gymnázia z 

Ľvova. Vďaka týmto kontak-
tom bola humanitárna pomoc 
cielená a bolo dôležité, aby 
prišla na miesto určenia, čo sa 
v tomto prípade aj stalo. Mili-
na potvrdila, že humanitárna 
pomoc zo Serede do Ľvova do-
razila v poriadku a riaditeľka 
Ľvovského gymnázia Oksana 
Bratkevyč posiela do Serede 
srdečné pozdravy vďaky.

Primátor Martin Tom-
čányi s vedúcim AB Auto-
skla Adriánom Hodúrom 
odovzdali pomoc zo Serede 
osobne v neutrálnej zóne na 
poľsko-ukrajinskom hranič-
nom priechode Budomierz-
-Hrushiv, kam ich vojaci 
pustili iba so špeciálnym po-

volením na oficiálny prevoz 
humanitárnej pomoci. Cestu 
dlhú cca 1200 km absolvovali 
vo svojom voľnom čase. Vy-
razili ráno pred piatou hodi-
nou, aby už poobede mohli 
spoločne zásielku preložiť a 
odovzdať Ukrajincom, medzi 
ktorými bol aj spomínaný 
Andrij. Dodávkový automobil 
Fiat Ducato Maxi poskytla 
seredská firma AB Sereď Au-
tosklo-bicykle, ktorá uhradila 
aj náklady na pohonné hmoty. 

 Martin Tomčányi, primá-
tor mesta Sereď, aj touto ces-
tou vyjadruje všetkým vďaku: 
,,Ďakujem všetkým obyvate-
ľom mesta Sereď za nezištnú 
pomoc. Ukázali dobré srd-

ce a solidaritu. Oslovil som 
tiež niekoľko firiem, ktoré sa 
zbierky zúčastnili. Zapojili sa 
podniky ako FM Slovenská, 
Hubert, Elektro Plus, Polikli-
nika Pro Care Sereď, DSS Sereď 
a ďalšie. Najviac pomohla spo-
ločnosť Amazon, ktorá prispe-
la množstvom oblečenia a hy-
gienickými potrebami. Vďaka 
patrí aj zamestnanom MsÚ, 
ktorí s humanitárnou zbier-
kou pomáhali. Osobitne ďaku-
jem Miline Muzikářovej (Pe-
terovej), ktorá kontaktovala 
gymnáziom v Ľvove a po celý 
čas zabezpečovala komuniká-
ciu medzi nami.“

fOTO: MARTIN TOMČÁNYI
IVETA TÓTHOVÁ

Pietna spomienka 
na obete 1. transportu 
Židov zo Slovenska 
V piatok, 25. marca sme si 
pripomenuli obete prvého 
transportu Židov zo Sloven-
ska, od ktorého uplynulo už 
80 rokov. Transportom od-
štartovali masové deportácie 
Židov do koncentračných a 
vyhladzovacích táborov na 
území okupovaného Poľska.

25. marca 1942 vypravili z 
Popradu tisíc mladých žien 
a išlo o vôbec prvý ucelený 
židovský transport, ktorý 
dorazil do tábora Auschwitz. 
Týmto krokom odštartovala 
prvá vlna deportácií, počas 
ktorej odišlo zo Slovenska 57 
transportov a v nich 57 752 
Židov. Dnes z transportu žije 
len Laura Špániková, na sú-
stredenie pred transportom 
si spomína: „A toto vám mu-
sím povedať, lebo to nikdy 
nezabudnem, že prišiel gar-
dista a zobral nám všetko, čo 
sme mali na seba, náušnice, 
retiazky, hodinky a prstene. 
A povedal, „vy to už nebude-
te potrebovať“. Ešte stále sme 
mysleli, že to je sranda. No čo, 
zarobíme, kúpime si druhé. 
(...) Na to sme nemysleli, že 
budú plynové komory a za se-
kundu bude po ňom. To sme 
nemysleli.“

Podľa slov Martina Kor-
čoka, vedúceho Múzea ho-

lokaustu v Seredi: „Dnes je 
našou úlohou hovoriť o tom 
ďalej. Je našou úlohou pri-
pomínať obete. Je našou úlo-
hou poukazovať na fakt, kam 
vedú nedemokratické režimy 
a rázne ich odsúdiť. Odsúdiť 
agresiu už v zárodku, aby ne-
prerástla do rozmerov, aké 
sme tu mali pred 80 rokmi. 
Nesmieme dnes dovoliť agre-
sorom vraždiť nevinných ľudí 
vrátane detí a žien. Nech krik 
obetí neostane v zabudnutí!“

SNM – Múzeum židovskej 
kultúry v Bratislave – Múze-
um holokaustu v Seredi pri-
pravilo pri tejto príležitosti 
v spolupráci s Prešovským 
samosprávnym krajom, 
Ústredným zväzom židov-
ských náboženských obcí na 
Slovensku, Veľvyslanectvom 
štátu Izrael v Slovenskej re-
publike, Mestom Poprad a 
Tatranskou galériou v Popra-
de viaceré prednášky či pre-
mietanie filmu. Ukončením 
dvojdňového programu bola 
pietna spomienka, ktorá sa 
uskutočnila 25. marca 2022 
na železničnej stanici v Po-
prade za účasti prezidentky 
Slovenskej republiky, pani 
Zuzany Čaputovej. 

MÚZEUM HOLOKAUSTU 
V SEREDI

Vyčistenie vonkajších 
priestorov na Jesenského ulici
Seredskí seniori usporiadali 5. 
apríla brigádu zameranú na 
vyčistenie a úpravu okolitého 
areálu budovy na Jesenského 
ulici. V priestoroch sídli DOC 
Stonožka, RC MAMA klub aj 
spomínané Denné centrum 
pre seniorov a príchodom jari 
budú deti aj tí starší tráviť 
viac času vonku. Brigádnici 
vyzbierali odpadky, vyhrabali 
opadané lístie, upravili zeleň 
aj petangové ihrisko.

Jedna z brigádničok Helena 
Živojinová povedala: „Do cen-
tra chodím pravidelne a zú-
častňujem sa mnohých akcií. 

Preto som nevynechala ani 
brigádu.“ Michal Kupčík nám 
prezradil, že má rád prírodu, 
a tak ako si skrášľuje svoju 
záhradku, prišiel pomôcť oži-
viť po zime aj zeleň v centre. 
Oľga Kubačková sa medzi ro-
vesníkmi cíti príjemne, a to či 
už na spoločenských poduja-
tiach, tak aj na takýchto pra-
covných. „Okrem toho bolo 
treba upraviť okolie, aby sme 
sa tu dobre cítili,“ povedala. 
Vedúci centra Jozef Valábek 
všetkým poďakoval za hojnú 
účasť a ochotu skrášliť okolie.

IVETA TÓTHOVÁ
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Poradenstvo obyvateľom mesta Sereď 
Mesto Sereď už niekoľko ro-
kov poskytuje svojim obyva-
teľom možnosť obrátiť sa na 
advokáta, ktorý im v  daný čas 
na mestskom úrade poskytuje 
základné právne poradenstvo 
k  ich problémom bezplatne. 
Som rád, že týmto advokátom 
som ja, keďže som zo Serede, 
a  že takouto formou môžem 
pomáhať nášmu mestu a  jeho 
obyvateľom. Na najčastejšie 
problémy, s ktorými som sa 
stretol pri vykonávaní toh-
to poradenstva, by som chcel 
upozorniť v  tomto príspevku, 
prípadne niekde aj s radou, ako 
sa takýmto problémom vyva-
rovať alebo ako im čeliť. 

Ukončené dedičské konania
Výsledok ukončených dedič-
ských konaní je veľmi ťažké, 
ak vôbec možné, zmeniť. Vždy 
je preto vhodné nechať si dô-
kladne vysvetliť navrhované 
riešenia od notára, ktorý vedie 
dedičské konanie. Nie je žiad-
na hanba pýtať sa ho otázky 
(naozaj neriešiť pri tom, či ide 
alebo nejde o „blbú“ otázku), aj 
napríklad, čo znamená, že na 
danej nehnuteľnosti vznikne 
spoluvlastnícky podiel a  aké 
môžu byť jeho prípadné do-
pady, čo znamená prevzatie 
dlhu a  čo znamená možnosť 
odmietnutia prevzatia dlhu. Je 
určite lepšie mať viac otázok 
a  snažiť sa nájsť odpovede na 
ne v  priebehu tohto konania, 
ako mať nezodpovedané otáz-
ky po ukončení tohto konania. 
V  Seredi máme dve notárky, 
obe majú skúsenosti s rôznymi 
druhmi súvisiacich právnych 
problémov. 

Darovanie domu (bytu) 
v rodine
Rodičia pomerne často darujú 
svojim deťom dom (byt), v kto-
rom spolu bývali, s tým, že ro-
dičom bude umožnené v pred-
metnom dome (byte) ďalej bý-
vať. V týchto prípadoch je dôle-
žité mať písomne dohodnuté 
nielen darovanie domu (bytu), 
ale aj spomenutú možnosť 
(doživotného) bývania, a  to 
najlepšie formou tzv. vecného 

bremena, ktoré sa zapisuje do 
katastra nehnuteľností. V  prí-
pade absencie takejto dohody 
sa totiž môže stať, že darovaný 
dom (byt) zmení majiteľa (deti 
ho darujú ďalej, predajú, prídu 
oň kvôli dlhom a  pod.) a  rodi-
čia ostanú bez právnej mož-
nosti ďalšieho bývania v tomto 
dome (byte). 

Poškodenie domu opravami 
spôsobenými stavebnými 
prácami na susednom 
pozemku
V  prípade, že začnú stavebné 
práce na susednom pozemku, 
odporúčam ihneď zdokumen-
tovať stav domu (napr. vyho-
tovením fotodokumentácie). 
Ak by v  dôsledku stavebných 
prác na susednom pozemku 
došlo k  nejakému poškodeniu 
domu (fasády, kabeláže, zeleň 
a  pod.), opäť je potrebné spra-
viť z  toho fotodokumentáciu. 
Zdokumentovanie stavu „pred 
a  po“ je totiž nevyhnutné pre 
uplatňovanie nárokov súvi-
siacich s  poškodením domu 
(náhrada škody, opravárenské 
práce). Tiež odporúčam, v  prí-
pade, že tieto opravárenské 
práce si vykonáte sami, odložiť 
si dokumenty súvisiace s nimi 
(bločky k  stavebnému materi-
álu, faktúry za vykonané prá-
ce). V prípade, že by sused totiž 
nechcel odstrániť vzniknutú 
škodu dobrovoľne, budete sa 
musieť obrátiť na súd (nie na 
políciu), kde svoje nároky bu-
dete musieť riadne preukázať. 

Predĺženie – priveľa dlhov 
– poskytnutie advokáta 
bezplatne
V  prípade, že niekto, bohu-
žiaľ, príde o svoj majetok, svoj 
príjem a naozaj nemá ako rie-
šiť ďalej svoje záväzky (dlhy), 
môže sa obrátiť na Centrum 
právnej pomoci, ktoré mu po-
môže bezplatne (alebo za nízky 
poplatok) zbaviť sa dlhov for-
mou tzv. osobného bankrotu. 
Podmienky, ktoré musí žiada-
teľ o  takúto pomoc splniť, sú 
uvedené aj webstránke https://
www.centrumpravnejpomoci.
sk. Okrem osobného bankrotu 

vie Centrum právnej pomoci 
poskytnúť nemajetnej osobe 
aj advokáta, ktorého služby 
potom platí Centrum práv-
nej pomoci. Centrum právnej 
pomoci má svoju pobočku aj 
v Galante, v budove mestského 
úradu (pre prípad osobnej náv-
števy odporúčam najprv kon-
takt cez ich webstránku). 

Susedské vzťahy
Dom a byt si vyberiete, susedov 
(k tomu) dostanete. Niektoré 
situácie, ktoré si susedia ve-
dia spôsobiť, sa právne nedajú 
efektívne riešiť. Na efektívne 
riešenie je totiž potrebné mať 
nevhodné správanie suseda 
zachytené (napr. foto, video) 
a ešte lepšie je mať k dispozícii 
aj svedkov takéhoto konania, 
ktorí sú ale aj ochotní to na 
polícii (alebo súde) následne 
potvrdiť. Veľa výjazdov kvôli 
nevhodnému správaniu suse-
dov mali aj príslušníci mest-
skej polície (ktorí sú dostupní 
prakticky nonstop), ani oni ale 
nie sú všemocní, práve naopak, 
bez svedkov a riadneho zachy-
tenia nevhodného konania 
majú častokrát zviazané ruky. 
A odpoveď na otázku, ako dob-
re vychádzať so susedom (kto-
rý niekedy môže byť naozaj 
všelijaký), je už skôr z  roviny 
ľudskej ako právnej. 

Získanie pôdy, ktorú vlastnia 
viacerí
Po svojich rodičoch alebo sta-
rých rodičoch deti často zde-
dia rôzne drobné podiely pôdy, 
ktorú okrem nich vlastní ešte 
množstvo iných osôb. Niekto-
ré osoby uvedené ako vlastníci 
tejto pôdy už ani nemusia žiť. 
V  praxi teda býva problém s 
takouto pôdou nakladať, pre-
tože zákon vyžaduje súhlas 
väčšiny spoluvlastníkov. Tu 
odporúčam dať sa dokopy, 
všetci existujúci spoluvlast-
níci a  riešiť nakladanie pôdy 
spolu, v  prípade neznámych 
alebo neaktuálnych vlastní-
kov do procesu vysporiadania 
nehnuteľnosti zapojiť aj Slo-
venský pozemkový fond, prí-
padne poľnohospodárov (ak 

ide napr. o ornú pôdu). Dosiah-
nutie konečného riešenia totiž 
môže byť časovo až generačne 
náročné. 

Pracovný úraz
V  prípade, ak v  práci utrpíte 
úraz, ktorý ošetrujúci lekár 
vyhodnotí ako pracovný, in-
formujte o  tom zamestnáva-
teľa a návrh riešenia nechajte 
na neho. Zamestnávateľ je 
povinný vzniknutú situáciu 
riešiť, napr. preradením na 
inú (vhodnú) prácu, ukonče-
ním pracovného pomeru aj 
so súčasným vyplatením od-
stupného. Môžem len pora-
diť, že ak zamestnávateľ príde 
s  nejakým návrhom riešenia, 
nechajte si nejaký čas na roz-
myslenie a  poradenie, inými 
slovami nepodpisujte všetko 
hneď. V niektorých prípadoch 
totiž môže vzniknúť nárok na 
odstupné vo výške až 10-ná-
sobku mzdy, podpísaním do-
hody s  nižšou sumou by ste 
však o tento nárok prišli. 

Príspevok na výživu 
rozvedeného (ex)manžela
Za určitých okolností môže aj 
rozvedený manžel žiadať o prí-
spevok na výživu od druhého 
rozvedeného manžela. Je to 
napr. vtedy, kedy jeden z man-
želov sa nevie o  seba posta-
rať, nie je schopný sa sám 
živiť (napr. nemožnosť cho-
diť do práce v  dôsledku zlého 
zdravotného stavu), zatiaľ čo 
majetkové pomery druhého 
rozvedeného manžela posky-
tovanie takéhoto príspevku 
umožňujú. O takomto príspev-
ku rozhoduje súd a  môže ho 
priznať aj na dobu 5 rokov po 
právoplatnosti rozhodnutia 
o rozvode. 

V  poslednej dobe sa začala 
rozmáhať aj rôzna protiprávna 
činnosť páchaná na sociálnych 
sieťach (vydieranie, ohová-
ranie, podvody, vyhrážanie), 
k tomu však bude osobitný prí-
spevok. 

Prajem všetkým v  Seredi, 
aby sa im (nielen) vyššie uve-
dené problémy vyhýbali. 

MARTIN HUDÁK

Nové fitness 
ihrisko v škole 
Základná škola Jána Amo-
sa Komenského v Seredi sa 
neustále modernizuje a vy-
tvára podnetné prostredie 
nielen na výučbu, ale aj na 
voľnočasové aktivity. V areáli 
školy v minulosti pribudlo 
detské ihrisko pre mladších 
žiakov, workoutové ihrisko 
pre starších žiakov a oddy-
chová zóna, ktorú žiaci vy-
užívajú na vzdelávanie i re-
lax. V uplynulých dňoch tu 
pribudli exteriérové fitness 
stroje. Cvičebné nástroje 
dodala a osadila spoločnosť 
Octaco corporation a spĺňa-
jú bezpečnostné a technické 
normy EÚ. Ako uviedla ria-
diteľka školy Paulína Krivo-
sudská, stroje sú vybavené 
QR kódmi s jednoduchým 
návodom na ich využitie. 
Fitness prvky boli finan-
cované z finančných pros-
triedkov na originálne kom-
petencie.
Spoločnosť Octago takýmito 
ihriskami vytvára miesta, 
kde môžu žiaci aktívne trá-
viť svoj voľný čas a socia-
lizovať sa. Vysoko kvalitné 
športovisko umožňuje cvičiť 

každému podľa jeho mož-
ností. Stroje sú určené na 
rozvoj rovnováhy, koordiná-
cie a posilňovanie všetkých 
častí tela. Riaditeľka Paulína 
Krivosudská dopĺňa: „Pros-
tredníctvom nového ihriska 
chceme podporovať rozvoj 
pohybových aktivít našich 
žiakov s dopadom na vzťah 
k športu a k pohybu. Zvý-
šenú pozornosť zdravému 
životnému štýlu na škole ve-
nujeme aj prostredníctvom 
rozšíreného vyučovania te-
lesnej výchovy (miesto štan-
dardných 2 hodín týždne na 
3 hodiny týždenne), ktoré sa 
snažíme obohatiť o netra-
dičné športy. Nové fit ihrisko 
je osadené v blízkosti wor-
koutového ihriska, čo umož-
ňuje intenzívne využívanie 
oboch ihrísk aj počas hodín 
telesnej výchovy. Športový 
areál sme doplnili veľkou 
lavičkou z prírodných mate-
riálov. Tešíme sa, že sa nám 
podarilo projekt fit parku 
úspešne ukončiť a už teraz 
pracujeme na nových vý-
zvach.“

IVETA TÓTHOVÁ

Oceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerov
Dňa 6. apríla 2022 sa na Mest-
skom úrade v Seredi uskutoč-
nilo slávnostné oceňovanie 
najúspešnejších športovcov, 
športových kolektívov a tré-
nerov, ktorí za súťažné ročníky 
2019/2020 a 2020/2021 dosiahli 
vynikajúce výsledky a tak re-
prezentovali mesto Sereď.

Akt oceňovania s osobným 
stretnutím a so všetkými poc-
tami, ktoré oceneným priná-
ležia, sa konal za prítomnos-
ti primátora mesta Martina 
Tomčányiho, zástupcu primá-
tora Ľubomíra Veselického, 
vedúcej oddelenia ŠKRaŠ Silvii 
Kováčovej, poslankyne MsZ 
a predsedkyne ŠŠaB komisie 
Slávky Kramárovej, poslan-
kyne a členky ŠŠaB komisie 
Márii Fačkovcovej, poslancov 
Edity Červeňovej a Antona 
Dúbravca, členky ŠSaB komi-
sie Boženy Vydarenej , ako aj 
zástupcov športových klubov 
pôsobiacich na území mesta.

Takmer celé obdobie oboch 
súťažných ročníkov ovplyv-

nila pandémia Covid-19. V 
dobe šírenia vírusu nebolo 
pre športovcov ľahké tréno-
vať či súťažiť. Napriek zložitej 
situácii však dosiahli na vý-
znamných podujatiach doma 
aj v zahraničí výsledky hodné 
ocenenia. To im bolo udelené 
aj za húževnatosť a disciplínu 
pri plnení povinností športov-
ca, vďaka čomu získali mimo-
riadne úspechy. Poslankyňa 
a členka Školskej, športovej 
a bytovej komisie Mária Fač-
kovcová v príhovore zabla-
hoželala všetkým oceneným 
športovcom i trénerom a 
povedala: „Ďakujem vám za 
úžasné výsledky, ktoré ste 
dosiahli vo svojej športovej 
oblasti a za krásnu reprezen-
táciu mesta. Dnes má Sereď 
vďaka vašim výsledkom veľ-
ký športový sviatok. Moje 
poďakovanie by som chcela 
nasmerovať aj všetkým špor-
tovým klubom, ktoré fungu-
jú v našom meste, všetkým 
športovcom a obetavým tré-

nerom, ktorí sa venujú našej 
mládeži. Najdôležitejšie je, že 
naše deti chcú športovať a že 
sa nájdu ľudia, ktorí sa im ve-
nujú.“

Slova sa ujal aj primátor 
Martin Tomčányi, ktorý po-
vedal, že dnešný deň je vý-
nimočný a plný pozitívnej 
energie, ktorú sem športovci 
vniesli. Ďakovné slová adre-
soval bývalej poslankyni a 
členke ŠŠaB komisie Božene 
Vydarenej, ktorá pred viac ako 
15 rokmi iniciovala každoroč-
ne organizovať ocenenia naj-
úspešnejších športovcov. „Jej 
nápad pretrval do dnešných 
dní a poďakovanie za skvelé 
športové výsledky spojené s 
reprezentáciou mesta pova-
žujeme dnes za úplne samo-
zrejmé. Ubezpečujem všet-
kých športových fanúšikov, 
že šport v Seredi bude aj na-
ďalej v rámci možností pod-
porovaný. Vďaka poslancom 
MsZ, ktorí odsúhlasili dotácie 
pre jednotlivé kluby, či už to 

je futbal, basketbal, hádzaná, 
cyklistika, florbal alebo stolný 
tenis, sa môže šport v meste 
ďalej rozvíjať a napredovať.“
V kategórii jednotlivec boli 
ocenení: Liana Užovičová, 
Ema Nagyová, Hana Jakub-
čeková, Nina Dudonová a Mi-
chal Vranovič.
V kategórii tréner boli oce-
není: Jozef Ištok a Martin 
Bosý.

V kategórii kolektív boli 
ocenení: 
Družstvo basketbalistov 
žiakov AŠK Sereď pod vede-
ním trénera Jozefa Ištoka 
v zložení: Andrej Majerník, 
Michal Vranovič, Tomáš Kiss, 
Ján Mizerík, Adam Vranka, 
Jakub Vlkovič, Matej Jozef 
Harčár, Adrián Écsi, Jakub 
Urbánek, Tomáš Hatnančík, 
Lukáš Javor, Sebastián Bom-
bera, Ján Hrubý.
Družstvo basketbalistov 
kadetov AŠK Sereď – tréner 
Jozef Ištok v zložení: Jozef 

Zlocha, Ladislav Novák, Ma-
roš Šimko, Patrik Mesároš, 
Matúš Malý, Martin Bundzel, 
Tibor Kiss, Ondrej Kapustík, 
Norbert Takács, Marek Rum-
pík, Matúš Broškovič a An-
drej Majerník.
Družstvo basketbalistov 
starších žiakov U15 AŠK 
Sereď – tréner Patrik Sarna 
v zložení: Richard Sárkány, 
Ivan Mizera, Andrej Majer-
ník, Michal Vranovič, Tomáš 
Kiss, Gergély Balogh, Hai Duc 
Truong, Quang Duc Truong, 
Oliver Gavora, Martin Go-
dály, Adam Vranka, Samuel 
Moncoľ a Sebastián Štefánek.
Družstvo basketbalistiek 
kadetiek AŠK Sereď – tréner 
Martin Bosý v zložení: Nina 
Dudonová, Liana Užovičová, 
Hana Jakubčeková, Ema Na-
gyová, Alžbeta Žemlová, Lil-
lian Vaňovčeková, Sarah Ya-
smin Zrayer, Tamara Takács, 
Monika Svrbická, Daniela 
Kovalovská, Linda Lopašov-
ská, Zuzana Vaculčiaková, 

Kristína Liptáková a Hana 
Rychtáriková.
Družstvo basketbalistiek 
mladých žien AŠK Sereď – 
tréner Martin Bosý v zlo-
žení: Nina Dudonová, Liana 
Užovičová, Hana Jakubče-
ková, Ema Nagyová, Alžbeta 
Žemlová, Lillian Vaňoučeko-
vá, Sarah Yasmin Zrayer, Ta-
mara Takács, Tereza Zaťko-
vá, Stela Mrnková, Simona 
Scherhauferová, Natália Pau-
líková a Tamara Pjonteková.
Družstvo hádzanárok – 
mladších žiačok, príprav-
ky HK Slávia Sereď – tréneri 
Mgr. Milan Novák, Viktória 
Meszárosová, Jozef Vavrinec 
v zložení: Saša Polášová, Mar-
tina Gálová, Nela Chynorad-
ská, Emilie Fogelová, Barbora 
Sokolová, Ema Sojková, Lea 
Fogelová, Zara Sojková, Laura 
Ončová, Bianka Nagyová, Na-
tália Sopúchová, Ivana Rebro-
vá, Ema Chynoradská, Alexan-
dra Sojková a Tatiana Sojková.

IVETA TÓTHOVÁ
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Ako história viedla k medzigeneračnému stretnutiu 
rodákov z nášho mesta - viac ako 15 000 km od Serede

Vyrába magnetky s dominantami Serede 

Martha V. Gettvert je absol-
ventka The University of Qu-
eensland Master of Business v 
Austrálii. Jej rodina pochádza 
zo Slovenska, a to priamo zo 
Serede, kde dodnes Marthina 
babička žije. Šťastná náhoda 
chcela, že sa tisícky kilomet-
rov od Slovenska stretla s dok-
torom Bertom Klugom, ktorý 
taktiež pochádza zo Serede.

Bert Klug je najstarší žijúci 
rodák zo Serede, ktorý prežil 
holokaust. Bol väzňom pra-
covného a koncentračného 
tábora priamo vo svojom rod-
nom meste. Dnes žije v Aus-
trálii a v januári sa dožil krás-
nych 100 rokov. Je držiteľom 
ocenenia Čestný občan mesta 
Sereď.

Stretnutie považuje 
za zázrak
Dr. Klug a Martha sa stretli 
15 537 km od mesta Sereď, v 
Brisbane v Austrálii. Sereď je 
mesto, ktoré má pre oboch dô-
ležitý význam. „Je to mesto, 
kde sa Dr. Klug narodil a kde 
som ja prežila veľkú časť môj-
ho detstva, keď som navštívila 
moju babičku Irenku Kuru-
covú cez prázdniny. Stretnúť 
doktora Kluga v Brisbane tak 
ďaleko od Serede a zistiť, že 

sme obaja vyštudovali rovna-
kú univerzitu, The University 
of Queensland v Brisbane, je 
zázrak. Ale o to väčším požeh-
naním je však vedieť, že naši 
predkovia skrížili svoje cesty 
už pred storočím,“ opisuje 
svoje pocity Martha.

Neuveriteľné stretnutie 
vďaka článku
K ich stretnutiu dopomohol 
článok UQmedicine „Náhod-
ný život“, napísaný o živote 
doktora Berta Kluga. Po jeho 
prečítaní Martha neverila 
vlastným očiam. V článku stá-
lo: Narodený v malom meste 
Sereď na Slovensku, teda v 
meste odkiaľ pochádza rodi-
na jej matky a kde babička 
žije dodnes! Martha uvádza: 
„Dr. Klug a aj ja sme absolvo-
vali rovnakú Queenslandskú 
univerzitu v Austrálii, iba s 
rozdielom niekoľko desaťročí. 
Zaskočená podobnosťou som 
kontaktovala časopis, aby ma 
spojili s doktorom Klugom. 
Ten súhlasil, že sa so mnou 
osobne stretne. Bolo mi cťou 
podeliť sa o príbehy s niekým, 
kto prežil také zničujúce uda-
losti ako holokaust a potom žil 
tak úžasný a úspešný život so 
svojou manželkou Evou v Aus-

trálii. Počas nášho stretnutia 
sme hovorili hlavne o Seredi, 
malom meste, kde sa narodil 
a kde som strávila veľkú časť 
môjho detstva. Zistili sme, že 
chodil do tej istej židovskej 
základnej školy ako moja pra-
babička, Irena Gettvertová. Jej 
otec Karol Gettvert mal ma-
liarsku spoločnosť s viac ako 
50 zamestnancami, ktorá bola 
v 20. rokoch 20. storočia pova-
žovaná za veľkú spoločnosť, 
najmä v takom malom meste. 
Doktor Klug povedal, že má 
stále živý obraz Karolovej fi-
remnej reklamy, kde uviedol 
jeho logo.“

Spoloční známi z 
historickej fotografie
Keď bola Martha v tínedžer-
skom veku, babička jej uká-
zala triednu fotografiu zo ži-
dovskej školy a povedala jej: 
„Pozri sa na tento život, tu je 
tvoja prababička Irena, ktorá 
stojí medzi učiteľmi. O šesť 
rokov neskôr Československo 
napadli nacisti. Väčšina detí 
a učiteľov bola deportovaná 
do koncentračných táborov. 
Pamätám si, ako som sa po-
zerala na tvár detí a učiteľov 
a myslela na všetky ďalšie 
generácie, ktoré mohli byť. 

Keď som sa stretla s dokto-
rom Klugom, potvrdil mi, že 
chodil do tej istej židovskej 
školy, ale keďže bol o niekoľko 
rokov mladší ako moja praba-
bička, nebol na tej fotografii. 
Pamätal si však mená učite-
ľov na fotografii. Stretnutie 
s doktorom Klugom bolo pre 
mňa skutočne historickým 
momentom. Vedieť, že obaja 
máme korene v Seredi, že sa 
pravdepodobne skrížil s moj-
imi predkami a že sme obaja 

absolvovali Queenslandskú 
univerzitu, je jednoducho ne-
uveriteľné.“

Balík zo Serede putoval do 
Austrálie
O naozaj neuveriteľnom 
stretnutí dvoch generácií sa 
dozvedel od Marthinej ba-
bičky primátor mesta Mar-
tin Tomčányi. Pani Kurucová 
odovzdala pozdrav z Austrálie 
a časopis. O Bertovi Klugovi 
a jeho manželke Eve primá-

tor vedel a na oplátku poslal 
Marthe knihu Evin príbeh, 
ktorá opisuje život dvoch 
mladých ľudí a ich nezlomnú 
lásku a osudy počas 2. sv. voj-
ny na Slovensku, ich v život v 
Seredi i v Austrálii. Kniha je 
práve o rodine Dr. Kluga.

Pri príležitosti životného 
jubilea poslal primátor Dr. 
Klugovi za mesto Sereď dar-
čekové predmety. Medzi nimi 
bola aj plaketa s venovaním, 
vydaná na počesť odhalenia 
sochy Legionára, ktorú si Dr. 
Klug určite pamätá z mladých 
čias, spolu s výtlačkom me-
sačníka Seredské novinky, kde 
sa o tomto pamätníku píše.

Martha sa s Dr. Klugom 
stretla opäť a balík mu odo-
vzdala: „Dr. Klug a ja sme sa 
opäť konečne mali možnosť 
stretnúť a odovzdala som mu 
darček od vás a mesta Sereď. 
Veľmi sa potešil a s radosťou 
opakoval, že je to krásne, že 
ste mu poslali darček. Sku-
točne bolo krásne vidieť jeho 
radosť. Veľmi ho zaujímala 
mapa Serede a na sochu Legi-
onára si samozrejme pamätal. 
Mali sme dlhý a milý rozho-
vor a dobre sme sa po sloven-
sky porozprávali.“

IVETA TÓTHOVÁ

Azda ani neexistuje človek, 
ktorý by neprišiel do styku 
s magnetkou. Ide o suvenír, 
vďaka ktorému si uchováva-
me spomienky na navštívené 
miesta alebo udalosti. Obda-
rovávame nimi svojich ro-
dinných príslušníkov či pria-
teľov. Mesto Sereď má množ-
stvo pamiatok, ktoré by sa na 
magnetkách krásne vynímali. 
To si povedal aj Matej Tencer, 
ktorý sa rozhodol takýto druh 
suvenírov s dominantami Se-
rede vyrábať. Prvé kusy sú už 
na svete, a preto sme sa spo-
ločne pred niekoľkými dňami 
na túto tému porozprávali.

Pán Tencer, vy podnikáte 
v oblasti interiérového 
a exteriérového dizajnu, 
architektúry či stavieb 
architektonických modelov. 
Všetko toto nemá ďaleko 
k rôznym ozdobným 
predmetom. Ako vznikla 
myšlienka vyrábať práve 
magnetky?

Myšlienka vyrábať mag-
netky vznikla približne pred 
4 rokmi, keď som sa vrátil z 
Milána, kde som si kúpil mag-
netku, ktorá bola iná oproti 
bežne dostupným na trhu. Bol 
som ňou taký fascinovaný, že 
som sa rozhodol si podobnú 
vyrobiť. Keďže Sereď je moje 
rodné mesto a celý život som 
tu vyrastal, bolo rozhodnuté, 
čo bude prvým motívom na 
magnetke. Hneď ako som za-
čal študovať a hľadať techno-
lógiu výroby podobnej mag-
netky, som narazil na viacero 
problémov. Problémy sa týkali 
najmä samotnej technológie, 
ktorá nie je na našom trhu 
dostupná a neskôr som prišiel 
na to, že celý proces je paten-

tovaný a vyrába to len jedna 
talianska firma. Samozrejme, 
do úvahy mi prišla myšlienka 
dať si to u nich vyrobiť. Bohu-
žiaľ, ak si dobre pamätám, ich 
podmienka bola odobrať na 
jednu zákazku aspoň 5 000 ks 
a ako predpokladáte, to bolo 
absolútne neakceptovateľné. 
Práve v tom momente sme-
roval celý nápad do ’zásuvky’ 
ako mnoho iných a nejaký čas 
tam aj zostal. Ako čas plynul, 
tak som sa v určitom bode 
podnikania rozhodol rozšíriť 
svoje služby o niečo, čo nie 
je bežne dostupné pre širokú 
verejnosť. Práve preto som sa 
rozhodol o zakúpenie polo-
profesionálnej 3D tlačiarne, 
ktorá dáva množstvo možnos-
tí na jej využitie. V dobe zakú-
penia som nemal konkrétne 
predstavy, čo vyrábať, ale roz-
hodne som vedel, že chcem 
túto technológiu ponúknuť 
všetkým a nie len firmám, 
developerom alebo rôznym 
štúdiám. Nemusel som dlho 
rozmýšľať nad tým, čo vyrobiť 
ako prvé. Otvoril som pomy-
selnú zásuvku a ihneď som 
siahol po poslednom nápade 
– výroba magnetiek pre naše 
mesto. Zmenil som koncept 
výroby, ktorý som prispôso-
bil pre 3D tlačiareň a netrvalo 
dlho a na svete boli prvé skú-
šobné prototypy.

Spomínali ste, že 
magnetky sú vyrobené 
3D technológiou. Opíšte 
prosím čitateľom postup 
prác.

V prvom rade je dôležité 
mať 3D dáta objektu v počíta-
či, ktorý chcete tlačiť. Tu sú na 
výber tri možnosti:

1. stiahnete / zakúpite si 

existujúci model z internetu,
2. dáte ho niekomu namo-

delovať presne podľa vašich 
predstáv a požiadaviek

3. spracujete si ho sami.
Ja som samozrejme volil 

3. možnosť, takže som si celý 
model a jeho koncept vymys-
lel a vytvoril sám. Ak už máte 
vytvorený model, nasledujúci 
krok spočíva v príprave kon-
krétnych dát a ich prevod do 
súboru, ktorý vie 3D tlačiareň 
prečítať. Potom si stačí už len 
zvoliť materiál, jeho fareb-
nosť, dať ho do tlačiarne a mô-
žete pustiť tlač. Dĺžka a kvali-
ta tlače je veľmi individuálna 
pri každom modeli a nedá sa 
určiť vopred. Všetko závisí od 
toho, čo klient vyžaduje vo vý-
sledku. Všeobecne sa bavíme 
o tom, že tlač môže trvať 10 
minút, ale aj niekoľko desia-
tok hodín a kvalita výstupu 
môže byť drsná s výrazným 
rastrovaním, ale aj hladká ako 
každý iný striekaný výrobok 
do formy z plastu. Po dokon-
čení tlače je potrebné opatrne 
odstrániť výrobok z tlačovej 
plochy a následne ho očis-
tiť od zvyšného materiálov 
alebo podporných prvkoch. 
Tieto prvky slúžia ako static-
ká opora modelu pri tlači a 
zabezpečujú to, že sa model v 
procese nezrúti. Po vytvorení 
a očistení modelu je možné 

odovzdať klientovi finálny vý-
robok. Ak ide o stavbu archi-
tektonických modelov, tam je 
to trochu zložitejšie keďže je 
potrebné jednotlivé časti lepiť 
a skladať.

Aký materiál používate?
Materiálov je momentálne 

na trhu veľmi veľa a každý 
jeden má iné technické vlast-
nosti a iný postup spracova-
nia. Dokonca sú materiály, pre 
ktoré musíte mať vlastnú 3D 
tlačiareň alebo aspoň odol-
nejšiu tlačovú trysku. To sa 
bavíme o materiáloch, ktoré 
majú primiešané kúsky kovu 
alebo iné abrazívne prvky. 
Tlačiareň, ktorú používam 
ja, je vhodná na tlačenie bež-
ných materiálov. Tie sa delia 
do rôznych kategórií, kde kaž-
dý materiál má iné vlastnosti. 
Niektoré sú odolné voči tlaku, 
iné voči slnku, ľahšie sa opra-
cúvajú v rámci postprocesu, 
alebo sú stabilné do vysokých 
teplôt a podobne. Opäť sa do-
stávame k tomu, že sa to nedá 
zovšeobecniť a každý model 
je potrebné individuálne po-
súdiť a vybrať preň najvhod-
nejší materiál. Napríklad pri 
výrobe magnetiek používam 
materiál PLA (polylactic-acid 
/ kyselina polymliečna), ktorý 
je aj z ekonomického hľadiska 
najrozumnejší. Je to biolo-

gicky odbúrateľný materiál z 
kukuričného alebo zemiako-
vého škrobu, prípadne z cuk-
rovej trstiny a vyznačuje sa 
dobrou odolnosťou, je tvrdý 
a pružný a odoláva teplotám 
do 60 °C. Nevýhodou je, že nie 
je vhodný pre vonkajšie pou-
žitie a pre teploty nad 60 °C. 
Pre účely výroby magnetiek, 
ktoré sú určené na interiérové 
použitie bez mechanického 
zaťaženia je to najideálnejší 
materiál.

Ako námet na prvotnú 
magnetku Serede ste si 
vybrali kostol a starú časť 
mestského úradu. Čím vás 
oslovili práve tieto budovy?

Netvrdil by som, že ma oslo-
vili, ale použil som ich práve 
pre ich polohu. Každý, kto čo 
i len prechádza cez mesto, ich 
vidí, nakoľko stoja pri hlavnej 
ceste, a práve preto ich pova-
žujem za poznávacie zname-
nie Serede. S odstupom času 
som si ale uvedomil, že to 
chce niečo nové, iné a ideál-
ne, aby to odkazovalo na his-
tóriu. Medzičasom sa k nám 
vrátil dlho stratený legionár 
a to bol bod zlomu, kedy som 
si povedal, že idem urobiť re-
dizajn pôvodnej magnetky. No 
nechcel som len jednoducho 
pridať legionára a považovať 
to za hotovú vec. Preto som sa 
rozhodol urobiť malý verejný 
prieskum medzi ľuďmi a zis-
tiť ich názor na to, čo si vedia 
predstaviť mať vyobrazené 
na mestských magnetkách. A 
musím sa priznať, pozitívne 
ma prekvapili s návrhmi a je 
z čoho vyberať.

Viem, že plánujete vyrobiť 
aj ďalšie magnetky s inou 

tematikou Serede. Už máte 
vybrané témy?

Vďaka prieskumu sa mi 
naskytlo spracovať ihneď nie-
koľko tém. Nie je možné ich 
všetky zaradiť do výroby, ale 
rozhodne spracujem tému 
vodného hradu a erbu mesta. 
Keď sa mi podarí zaujímavo 
stvárniť naše najznámejšie 
produkty, tak aj nad tými bu-
dem uvažovať. A aby som ne-
zabudol, prvotná magnetka 
bude redizajnovaná a doplne-
ná o legionára.

Prvotná magnetka je 
jednofarebná. Plánujete aj 
farebné prevedenia?

Rôznofarebné prevedenia 
neplánujem z dôvodu tech-
nického riešenia, ktoré by 
celý proces výroby skompli-
koval a z ekonomického hľa-
diska by sa magnetky stali 
nepredajnými. S určitosťou 
viem povedať, že magnetky 
budú vždy jednofarebné v rôz-
nych odtieňoch s kovovým 
efektom – meď, zlato, bronz. 
Nie je problém vyrobiť ich aj 
v klasických farbách od bie-
lej po čiernu cez rôzne farby. 
Všetko to bude závisieť od do-
pytu ľudí.

Kde sa magnetky dajú 
zakúpiť?

Aktuálne sa magnetky dajú 
kúpiť len v predajni Tapety 
– Papier v obchodnom dome 
Jednota na prvom poschodí 
alebo priamo u mňa. Po vytvo-
rení druhej série magnetiek 
plánujem rozšíriť aj ich do-
stupnosť. Momentálne riešim 
spoluprácu s Múzeom totality 
v Seredi a plánujem osloviť aj 
Mestské múzeum.

IVETA TÓTHOVÁ
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Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva 

Nová agentúra domácej ošetrovateľskej pomoci v Seredi

Patrik Vrbovský alias Rytmus na návšteve Centra pre deti a rodiny

Rokovanie Mestského za-
stupiteľstva v  Seredi zvolal 
primátor mesta na štvr-
tok 21. 4. 2022 so začiatkom 
o  8.00 h. Rokovania sa zú-
častnilo 17 poslancov, ospra-
vedlnení boli Mgr. Královič 
a MUDr. Bucha. 

Na návrh poslanca JUDr. Irsá-
ka bol doplnený bod progra-
mu – 13B3 – Nájom časti 
kaštieľa – informácia o  vý-
sledku obchodnej verejnej 
súťaže a  na návrh poslanca 
Ing. arch. Kráľa bol doplnený 
bod 11E - Informácia o prípra-
ve urbanistickej štúdie Horný 
Čepeň.

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

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

- Správu hlavnej kontrolór-
ky o  kontrole plnenia uzne-
sení, zmenu uznesenia č. 
39/2022 a  289/2019 a  zrušenie 
uznesenia č. 293/2021, 294/2021, 
295/2021 a  338/2021 v  celom 
rozsahu. Text uznesenia č. 
338/2021 bol nahradený novým 
znením. 

- Správu z  kontroly proce-
su inventarizácie majetku – 
pohľadávky v  podmienkach 
miestnej samosprávy a  po-
hľadávky fyzických a  práv-
nických osôb ku dňu riadnej 
účtovnej závierky k 31. 12. 2021.

- Správu z  kontroly: správ-
nosť postupu mesta Sereď pri 
prevzatí a  odovzdaní majetku 

mesta spoločnosťou GreenCon 
Recycling, s.r.o. – povinnosti 
účastníkov nájomnej zmluvy 
zo dňa 30. 12. 2021: zákonné po-
vinnosti, zmluvné povinnosti, 
správnosť protokolu z  odo-
vzdania a prevzatia nehnuteľ-
nosti na Malom Háji zo dňa 30. 
12. 2021 a  z  akého dôvodu bol 
vykonaný opravný protokol.

- Správy o hospodárení škôl 
a školských zariadení a Domu 
kultúry Sereď za rok 2021.

- Záverečný účet mesta Se-
reď za rok 2021, celoročné hos-
podárenie mesta za rok 2021 
bez výhrad a  tvorbu rezerv-
ného fondu čiastkou 484  998 
€. Predseda finančnej a  ma-
jetkovej komisie Ing. Horváth 
konštatoval, že uplynulý rok 
bol ovplyvnený pandémiou 
koronavírusu, s čím boli spoje-
né zvýšené výdavky a  nároky 
na rozpočet mesta a  zabezpe-
čovanie chodu mesta. Napriek 
tomu je výsledok hospodáre-
nia nadmieru dobrý. Rezervný 
fond je v  dosť výraznej výške, 
podarilo sa ho udržať na počia-
točnej úrovni a môže byť pou-
žitý na kapitálové výdavky, nie 
na bežné výdavky, ako sú platy 
a dotácie. Poďakoval finančné-
mu oddeleniu na čele s  vedú-
cou Ing. Florišovou, prednos-
tovi úradu Ing. Krajčovičovi 
a poslancom, ktorí schvaľovali 
potrebné zmeny rozpočtu. 

- Správy o  hospodárení 
mestských spoločností za rok 
2021: Mestský bytový podnik, 
s.r.o. a  Naša domová správa, 
s.r.o. Primátor mesta Ing. Tom-
čányi informoval, že Finančná 
správa SR udelila spoločnosti 
MsBP, s.r.o. ocenenie VYSOKO 
SPOĽAHLIVÝ daňový subjekt, 

čo zakladá nárok spoločnosti 
na daňové benefity. 

- Odsúhlasilo vypísanie sú-
ťaže pre obstaranie poskyto-
vania služby v  autobusovej 
mestskej hromadnej doprave 
na území mesta Sereď formou 
obchodnej verejnej súťaže na 
obdobie roku 2023, s  predpo-
kladanou výškou úhrady zo 
strany mesta cca 145  000 €. 
Poslanci potvrdili tohtoročné 
ceny cestovných lístkov a gra-
fikon spojov na rok 2023. 

- Informáciu o príprave a re-
alizovaní centrálneho verejné-
ho obstarávania na zabezpe-
čenie elektrickej energie pre 
mesto Sereď a jeho organizácie 
na rok 2023, prípadne rok 2024. 
MsZ bolo informované o  sú-
časnom takmer 450 % navýše-
ní cien energií na trhu oproti 
cenám, ktoré máme na tento 
rok. Poslanci poverili primá-
tora mesta na podpis zmlu-
vy s  dodávateľom elektrickej 
energie podľa výsledkov verej-
ného obstarávania na rok 2023, 
resp. aj rok 2024 cez Centrál-
neho verejného obstarávateľa 
spolu s  inými mestami a  ob-
cami. 

- Informatívnu správu o prí-
prave a  realizácii projektov. 
Končí realizácia projektu „Re-
generácia vnútrobloku D. Štú-
ra“, ktorý by mal byť ukončený 
do konca apríla. Realizuje sa 
vypracovanie projektovej do-
kumentácie novej cyklotrasy. 
Dva projekty, ktoré chceme 
zrealizovať v  tomto roku sú 
projekt „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MŠ D. Štú-
ra A“ a „Regenerácia vnútrob-
loku D. Štúra II“ pri bytovom 
družstve. Prednosta úradu 

Ing. Krajčovič informoval, že 
mesto má problémy so zabez-
pečením realizácie schvále-
ných projektov, vzhľadom na 
zvyšujúce sa ceny materiálov 
a energií. Bude potrebné pre-
hodnotiť, ktoré projekty sa 
budú realizovať a pri ktorých 
projektoch bude realizácia 
pozastavená.  

- Predloženie žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok 
na realizáciu projektu „Rege-
nerácia vnútrobloku na síd-
lisku Garbiarska ul. v Seredi“ 
a  zabezpečenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mes-
ta na spolufinancovanie pro-
jektu vo výške 33 980 €.

- Predloženie žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok 
na realizáciu projektu „Re-
generácia vnútrobloku na 
sídlisku Legionárska ul. v Se-
redi“ a  zabezpečenie finanč-
ných prostriedkov z rozpočtu 
mesta na spolufinancovanie 
projektu vo výške 14 100 €.

- Odkúpenie pozemkov od 
spoluvlastníkov parcely, kto-
rá sa nachádza pod časťou 
atletickej dráhy v areáli ZŠ J. 
A. Komenského a  nadobud-
nutie pozemkov vo výmere 
43 m2 za cenu 22 €/m2 do 
majetku mesta. 

- Informáciu Ing. arch. 
Kráľa o  pripravovanej ur-
banistickej štúdie, ktorá sa 
bude realizovať v  lokalite 
Horný Čepeň. Jedná sa o vý-
stavbu rodinných domov. 

- II. zmenu rozpočtu v cel-
kovom objeme 92 286 €, ktorá 
zahŕňa najmä použitie dotá-
cie na haváriu elektroinšta-
lácie na ZŠ J. A. Komenského. 
Poslanci vyčlenili v rozpočte 

finančné prostriedky vo výš-
ke 7 600 €, ktoré budú použité 
na bežné výdavky na pomoci 
odídencom z  Ukrajiny. Tieto 
prostriedky budú čerpané aj 
na nákup potravín a  hygie-
nických potrieb, ktoré budú 
prostredníctvom Kresťan-
skej charity Sereď distribuo-
vané priamo odídencom. Po-
slanci schválili aj použitie re-
zervného fondu na havarijné 
opravy: v čiastke 23 993 € na 
opravu strechy MŠ D. Štúra B 
a v čiastke 55 000 € na opra-
vu strechy na zatepľovanom 
bytovom dome na Čepeňskej 
ul. 4305. 

- Súhlas s  vybudovaním 
stavby bezbariérového vstu-
pu (plošiny) pri bytovom 
dome na Spádovej ul. 1154 
a následný zámer nájmu po-
zemku mesta vo výmere 6 
m2 vlastníkom bytov a  ne-
bytových priestorov, ktorý 
sa nachádza bod bezbariéro-
vým vstupom. 

- Nájom pozemku vo vý-
mere 18 m2 na Čepeňskej ul. 
pod prefabrikovanou gará-
žou žiadateľovi Doan Xuan 
Thangovi za cenu 2,08 €/m2/
rok.

- Nájom budov a pozemkov 
v  areáli Gymnázia Vojtecha 
Mihálika v Seredi za na dobu 
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, z dô-
vodu využitia pre potreby 
školy, za cenu nájomného 
7 373,70 €. 

- Informáciu predsedu do-
časnej komisie na vyhodnote-
nie obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom časti kaštieľa. 
Úspešným uchádzačom pre-
nájmu miestností, terasy 
a  priľahlého pozemku od 2. 5. 

2022 na dobu 50 rokov sa stala 
obchodná spoločnosť GODY 
GROUP, s.r.o. 

- Výpožičku budovy a  pri-
ľahlých pozemkov tvoriacich 
areál Špeciálnej základnej 
školy na Fándlyho ul. v Seredi 
na zabezpečenie výchovno-
-vzdelávacieho procesu men-
tálne a  kombinovane postih-
nutých detí. Na návrh poslan-
ca Ing. Horvátha bola schvále-
ná doba výpožičky od 1. 7. 2022 
do 30. 6. 2023, t.j. na jeden rok.

- Prekvalifikovanie služob-
ného bytu na Garbiarskej ul. 
51/52 na náhradný byt, ktorý 
bude ponúknutý ako náhrad-
ný byt terajším nájomcom, 
ktorí užívajú nájomný byt na 
ZŠ J. Fándlyho. 

- Poslanci neschválili zria-
denie vecného bremena na 
ul. SNP, ktoré spočíva v  ulo-
žení inžinierskych sietí (ka-
nalizačnej prípojky a  šachty) 
prislúchajúcich k rodinnému 
domu, ktorého investorom je 
K. Vančová.

- Predĺženie nájmu pozem-
kov v  areáli MŠ Fándlyho od 
1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 za ma-
ximálnu cenu nájomného 
stanovenú znaleckým posud-
kom, v  ďalších rokoch zvýše-
nú o mieru inflácie. 

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

SILVIA ADAMČÍKOVÁ

Pre človeka s vážnymi zdravotnými 
ťažkosťami je zvládanie aj základ-
ných životných potrieb veľmi ob-
tiažne. V prípade ležiacich pacientov 
až nemožné. Niektoré úkony s taký-
mito osobami v domácom prostredí 
nedokážu alebo nemôžu vykonávať 
ani rodinní príslušníci. Vtedy môže 
pomôcť Agentúra domácej ošetrova-
teľskej pomoci.

V Seredi vznikla nová ADOS služba 
pod názvom Advena. Sídlo má na Že-
lezničnej ulici č. 14 a zakladateľkou 
je Mária Holičová. Ponúkané služby 
ADOSu sú rozdelené na tri skupiny: 
DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STA-
ROSTLIVOSŤ, LIEČEBNÁ REHABI-
LITÁCIA A OPATROVATEĽSKÁ ČIN-
NOSŤ. V Advene pôsobia zdravotné 
sestry - špecialistky s ukončeným 
vyšším odborným vzdelaním s dl-
horočnou praxou. Liečebnú reha-

bilitáciu vykonávajú zase skúsení 
fyzioterapeuti. ADOS ponúka služby 
denne alebo niekoľkokrát do týžd-
ňa, v prípade potreby aj cez víkendy. 
Viac informácíí nájdete na https://
adosadvena.sk/

Liečebná rehabilitácia
Je určená najmä pacientom pri rôz-
nych chronických chorobách po-
hybového aparátu alebo po úrazoch, 
operáciách a cievnych mozgových 
príhodách. Domácu rehabilitáciu 
vykonávajú fyzioterapeuti so špeci-
álnym vzdelaním. K základným vý-
konom patrí individuálna liečebná 
telesná výchova zameraná na zvýše-
nie svalovej sily a zlepšenie rozsahu 
pohybov, liečba porúch centrálneho a 
periférneho systému, mäkké a mobi-
lizačné techniky na chrbtici, perifér-
nych kĺboch a svaloch, individuálna 

dychová gymnastika, nácvik konti-
nencie a cielená odborná inštruktáž.

Ošetrovateľská starostlivosť
Ošetrovanie vykonávajú kvalifikova-
né sestry. Táto služba je poskytovaná 
imobilným alebo čiastočne imobil-
ným pacientom, ktorí vyžadujú dl-
hodobú odbornú starostlivosť a nie 
sú schopní samostatne chodiť na 
ošetrenie do ambulancie, osobám pri 
náhlych či krátkodobých chorobách, 
po prepustení z hospitalizácie, po 
operáciách, prípadne po zákrokoch 
v rámci jednodňovej chirurgie, ale aj 
chorým v terminálnom štádiu onko-
logických ochorení, ktorí nechcú byť 
v nemocnici a v prípade, keď pacient 
odmieta hospitalizáciu. Patria sem 
preväzy rán a podávanie injekcií a in-
fúzií, starostlivosť o centrálny venóz-
ny katéter, starostlivosť o epidurálny 

katéter, starostlivosť o sondu, ošet-
rovanie rán, ošetrovanie preležanín 
a vredov predkolenia, ošetrovanie 
stómií, cievkovanie a iné.

Ako požiadať o službu  
ADOSu Advena
Domáca ošetrovateľská a rehabili-
tačná starostlivosť sa poskytuje na 
návrh lekára. V prípade, že si pacient 
nárokuje na úhradu zo zdravotného 
poistenia, musí domáce ošetrovanie 
písomne navrhnúť všeobecný lekár 
(alebo ošetrujúci z nemocnice) a 
domácu liečebnú rehabilitáciu ale-
bo fyzioterapiu rehabilitačný lekár 
(lekár so špecializáciou FBLR). V prí-
pade potreby využívať služby ADO-
Su volajte telefónne číslo 0908 142 
990 alebo píšte na email na info@
adosadvena.sk. Všetky ďalšie potreb-
né informácie ako cenník, všetky 

ponúkané služby a iné, si môžete po-
zrieť aj na ich webovej stránke www.
adosadvena.sk. Osobne ich môžete 
navštíviť v kancelárii v Seredi na uli-
ci Železničná 14.

Mária Holičová na záver vysvetľu-
je postupnosť pri prijímaní do ADO-
Su:

1. Rodina už dostane priamo po-
kyn od lekára aj s vyplneným tlači-
vom /návrhom na ošetrovanie Ados-
-om. Tento dokument stačí naske-
novať na info@adosadvena.sk a oni 
žiadateľa osobne oslovia.

2. Ak klient/rodina návrh nemajú 
a záujem o ošetrovanie majú, stačí 
pracovníkov kontaktovať na uvede-
nom tel. č. 0908 142 990 alebo mai-
lom na info@adosadvena.sk a oni 
vás budú osobne informovať, ako 
postupovať pri riešení návrhu.

IVETA TÓTHOVÁ

Centrum pre deti a rodiny 
pravidelne organizuje vo svo-
jom zariadení stretnutia detí 
so zaujímavými osobnosťa-
mi, ktorí im odovzdávajú ur-
čité posolstvo a sú pre nich 
inšpiráciou. Zároveň sú títo 
hostia deťom blízki a poznajú 
ich. V poslednom období s 
deťmi besedoval Attila Végh 
aj raper Ego. V utorok 5. aprí-
la pozvanie do centra prijal 
Patrik Vrbovský známy naj-

mä pod umeleckým menom 
Rytmus. Keďže ide o známe-
ho rapera, ktorý na hip-hopo-
vej scéne pôsobí od roku 1992, 
deti sa na stretnutie tešili a 
mali pripravené množstvo 
zvedavých otázok.

Vychovávateľka Martina 
Krejčiová stretnutie opísala 
takto: „Patrik bol veľmi milý 
ústretový, ale aj vtipný, Detí 
zaujímali odpovede na otázky 
ohľadom jeho detstva, tvorby, 

módy aj boxu. Cením si, že 
deťom rozprával aj na tému 
alkoholu a drog, ktoré tvrdo 
odsudzuje. Z môjho pohľadu 
boli jeho slová veľmi pod-
netné a verím, že si ich deti 
zobrali k srdcu.“  Rytmus ne-
mal ľahké detstvo a iba svo-
jou vlastnou usilovnosťou a 
vytrvalosťou to dotiahol tam, 
kde dnes je. Všetkým adreso-
val myšlienku, ktorou sa sám 
celý život riadi: Rodinu, do 

ktorej sa narodíme, si nevy-
beráme, ale vyberáme si rodi-
nu, akú v budúcnosti budeme 
sami mať.

Bodkou za celým stretnu-
tím bolo spoločné fotenie, čo 
zanechalo v deťoch hlboký 
dojem. Práve spoločná foto-
grafia bude pre nich pamiat-
kou na milé stretnutie s ido-
lom. 

(foto: CDR Sereď)   
IVETA TÓTHOVÁ
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MYŠI PATRIA DO NEBA / Myši 
patří do nebe / 
1.5.2022 nedeľa 16:30 2D 
Môže medzi malou myškou 
a veľkým lišiakom vzniknúť 
naozajstné priateľstvo? 
Hrajú: Pavlína Balner, Matouš 
Ruml, Ondřej Vetchý, Lukáš 
Pavlásek. 
SVK, 87 min., SV, MP, vstupné 
2D 5€

ATLAS VTÁKOV / Atlas ptáků / 
1.5.2022 nedeľa 20:30 2D 
Miroslav Donutil v rodinnej 
dráme, v ktorej sa rozpúta 
vojna, ktorá nebude mať 
víťazov. 
Hrajú: Miroslav Donutil, Alena 
Mihulová, Martin Pechlát, 
Vojtěch Kotek, Eliška Křenková, 
Pavla Beretová, David Bowles. 
CZE, 90 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

POSLEDNÉ PRETEKY / 
Poslední závod / 
1.5.2022 nedeľa 18:30 2D 
Príbeh o hrdinstve, odvahe, 
nezlomnej vôli a priateľstve. 
Hrajú: Kryštof Hádek, Judit 
Bárdos, Marek Adamczyk, 
Oldřich Kaiser, Vladimír 
Javorský, Jan Hájek, Jaroslav 
Plesl. 
CZE, 100 min., OR, MP, vstupné 
2D 5€

FK: CEZ HRANICU 
/ Crossing / 
3.5.2022 utorok 19:30 2D 
Príbeh o našej večnej snahe, s 
ktorou sme schopní riskovať 
vlastný život a pritom hľadať 
nový domov. 
FRA, 80 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

HRA / Hra / 
4.5.2022 streda 
9:30 2D 
Film o láske a problémoch pri 
produkovaní divadla na malom 
meste 
Hrajú: Jiří Mádl, Marika 
Šoposká, Elizaveta Maximová, 
Jiří Štrébl, Sarah Haváčová, 
Ondřej Malý, Jana Zenáhlíková, 
Adam Vacula, Danica Jurčová. 
FRA, 93 min., ČV, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRE 
ŠIALENSTVA / Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness 
/ 
5.-6.-7.-8.5.2022 štvrtok 
19:30 2D ST, piatok 21:00 
2D SD, sobota 18:30 3D SD, 
nedeľa 20:30 2D SD 
Vydajte sa na cestu do 
neznáma alternatívnymi 
realitami MCU s Doctorom 
Strangeom. 
Hrajú: Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen, Benedict 
Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl 
Gomez, Rachel McAdams. 
USA, 127 min., ST/SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK 
TEMNÔT / Chickenhare and 
the Hamster of Darkness / 
6.-7.-8.5.2022 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Ušiak Čiky sa narodil z polovice 
ako kura a z polovice ako zajac. 
FRA, 91 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€

LÁSKA HORY PRENÁŠA / 
Láska hory prenáša / 
6.-7.-8. 5.2022 piatok 19:00 
2D, sobota 21:00 2D, nedeľa 
18:30 2D 
Čo sa môže pokaziť, pokazí sa. 
Romantická komédia. 
Hrajú: Marek Lambora, Natália 
Germáni, Richard Stanke, Anna 
Fialová, Noël Czuczor, Csongor 
Kassai, Lenka Krobotová, Matej 
Landl, Ľudmila Swanová. 
SVK, 85 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: MALÁ MAMA / Petite 
Maman / 
10.5.2022 utorok 19:30 2D 
Filmová báseň o priateľstve 
dvoch dievčatiek, ktorá 
prenikne do vášho srdca 
Hrajú: Nina Meurisse, Margot 
Abascal, Stéphane Varupenne, 
Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz. 
FRA, 72 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

STOP ZEMLIA / Stop-Zemlia / 
11.5.2022 streda 19:30 2D 
Hlboko osobný príbeh 
ukrajinskej stredoškoláčky o 
sebaobjavovaní a trpezlivosti.

Hrajú: Marija Fedorčenko, 
Jana Isajenko, Oleksandr 
Ivanov, Arsenij Markov, Olesja 
Ostrovska 
UKR, 122 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PODPAĽAČKA / Firestarter / 
12.-13.-14.5.2022 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D 
Klasický horor od Stephena 
Kinga. 
Hrajú: Zac Efron, Ryan Kiera 
Armstrong, Sydney Lemmon, 
Kurtwood Smith, John Beasley. 
USA, 94 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

SMRADI / The Bad Guys / 
13.-14.-15.5.2022 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Hravá animovaná variácia na 
Dannyho jedenástku. 
USA, 100 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRE 
ŠIALENSTVA / Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness / 
13.-15.5.2022 piatok 21:00 2D 
ST, nedeľa 18:30 2D SD 
Vydajte sa na cestu do neznáma 
alternatívnymi realitami MCU s 
Doctorom Strangeom. 
Hrajú: Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen, Benedict 
Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl 
Gomez, Rachel McAdams. 
USA, 127 min., ST/SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

LÁSKA HORY PRENÁŠA / 
Láska hory prenáša / 
14.-15.5.2022 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:45 2D 
Čo sa môže pokaziť, pokazí sa 
Hrajú: Marek Lambora, Natália 
Germáni, Richard Stanke, Anna 
Fialová, Noël Czuczor, Csongor 
Kassai, Lenka Krobotová, Matej 
Landl, Ľudmila Swanová. 
SVK, 85 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

NA CESTE / Jadde Khaki / 
17.5.2022 utorok 19:30 2D 
Cesta plná smiechu, vtipov a 
úsmevov naberá znepokojivý 
smer, o ktorom sa dozvedáme 
len z drobných náznakov. 

Hrajú: Hassan Madjooni, Pantea 
Panahiha, Rayan Sarlak, Amin 
Simiar. 
IRN, 93 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€
VEČNÝ JOŽO ALEBO AKO SOM 
STRETOL HVIEZDU / Večný Jožo 
alebo ako som stretol hviezdu / 
18.5.2022 streda 19:30 2D 
Portrét legendárneho speváka 
skupiny Elán - Joža Ráža. 
SVK, 81 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ŽENY A ŽIVOT / Ženy a život / 
19.-20.-21.-22.5.2022 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D 
Filmová komédia o začiatkoch, 
koncoch a šanciach 
Hrajú: Eva Salvatore Burešová, 
Jakub Kohák, Jiří Lábus, 
Veronika Freimanová, Petr 
Buchta, Aneta Krejčíková, 
Jaromír Nosek, Barbora 
Mottlová, Olga Lounová, Eva 
Decastelo. 
CZE, 87 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

NEZLOMNÁ / Fireheart / 
20.-21.-22.5.2022 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Georgia prekoná všetky 
prekážky aby sa stala 
požiarnikom a zastavila 
tajomného podpaľača 
FRA, 92 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

ČO SME KOMU VŠETCI 
UROBILI? / Qu´est-ce qu´on a 
tous fait au bon Dieu? / 
20.-21.-22.5.2022 piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Skutočne veľké a početné 
problémy u Verneuilovcov sú 
späť. 
Hrajú: Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau, Noom 
Diawara. 
FRA, 98 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FK: PARÍŽ, 13.OBVOD / Les 
Olympiades / 
24.5.2022 utorok 19:30 2D 
Tri mladé ženy a jeden muž. 
Ich životy sa na chvíľu pretnú v 

štvrti Les Olympiades, 
Hrajú: Makita Samba, Lucie 
Zhang, Jehnny Beth, Noémie 
Merlant, Geneviève Doang. 
FRA, 105 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

ŽENY A ŽIVOT / Ženy a život / 
25.-28.5.2022 streda 19:30 
2D, sobota 18:30 2D 
Filmová komédia o začiatkoch, 
koncoch a šanciach 
Hrajú: Eva Salvatore Burešová, 
Jakub Kohák, Jiří Lábus, 
Veronika Freimanová, Petr 
Buchta, Aneta Krejčíková, 
Jaromír Nosek, Barbora 
Mottlová, Olga Lounová, Eva 
Decastelo. 
CZE, 87 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

TOP GUN: MAVERICK / Top 
Gun: Maverick / 
26.-27.-28.-29.5.2022 štvrtok 
19:30 2D ST, piatok 19:00 
2D SD, sobota 20:30 2D ST, 
nedeľa 18:30 2D SD 
Pokračovanie legendárneho 
akčného filmu s Tomom 
Cruisom o leteckom ese a 
rebelovi. 
Hrajú: Tom Cruise, Miles Teller, 
Jennifer Connelly, Jon Hamm, 
Glen Powell, Lewis Pullman, 
Charles Parnell. 
USA, 131 min., ST/SD, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

TVOJAZEM / Tvojazem / 
27.-28.-29.5.2022 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Riki, desaťročný chlapec, 
uteká z domu za záhadným 
núdzovým signálom, ktorý 
vysiela lesklý kameň. Animák. 
SVK, 85 min., SD, MP, vstupné 
2D 5€

VYŠEHRAD: FYLM / 
VYŠEHRAD: Fylm / 
27.-29.5.2022 piatok 21:30 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Každý seryál potrebuje svoj 
fylm. Bláznivá komédia. 
Hrajú: Jakub Štáfek, Jakub 
Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří 
Ployhar, Šárka Vaculíková, Věra 
Hlaváčková, Jaromír Bosák. 
CZE, 105 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

MARGRETE - KRÁĽOVNÁ 
SEVERU / 
Margrete den første / 
31.5.2022 utorok 19:30 2D 
Jeden z najväčších príbehov 
severských krajín o jednej 
z najmocnejších žien v 
európskych dejinách. 
Hrajú: Trine Dyrholm, Søren 
Malling, Morten Hee Andersen, 
Jakob Oftebro, Bjørn Floberg. 
SWE, 120 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME

MIMONI 2: ZLODUCH 
PRICHÁDZA, JURSKÝ PARK: 

NADVLÁDA,  LIGHTYEAR, 
ČIERNY TELEFÓN, ELVIS, 

ZAKLIATA JASKYŇA, PÁNSKY 
KLUB, 

HAFŤANAN A TRAJA 
MUŠKETIERI,  BOBS 

BURGERS, KEBY RADŠEJ 
HORELO, 

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina 

NOVA
/utorok - piatok/:  

15:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 

16:00 – 21:00
Kontakt: 0903 780 080, 

sicnova@sered.sk.
Program kina, online predaj 
a rezervácie vstupeniek na: 

www.kinonova.sered.sk

KINO NOVA – PRVÉ 
LASEROVÉ KINO NA 

SLOVENSKU !

3D SYSTÉM :
OKULIARE SA KUPUJÚ NA 

OPAKOVANÉ POUŽITIE 
V POKLADNI KINA, NIE 

SÚ V PRENÁJME V CENE 
VSTUPENKY AKO DOTERAZ!

DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU KINA NOVA 
SEREĎ FINANČNE PODPORIL 

AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA 
JE ČLENOM 

EUROPA CINEMAS

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Ulica M. R. Štefánika 8
OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

Program na mesiac MÁJ 2022
STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU
HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH 
POHĽADNÍC ZO ZBIERKY
 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI 
V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA
LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM 

STREDOVEKÉHO KOSTOLA
 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER 

A FRIŠTACZKÝ
 

EXPONÁT MESIACA: 
SECESNÝ SEKRETÁR

Pôvodný kus nábytku z kaštieľa obnovený reštaurátorom 
Mgr. art. Martinom Šmigrovským

 
Do zbierky mestského múzea darovalo Občianske 

združenie VODNÝ HRAD v Seredi
  

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  NOVÚ VÝSTAVU 
A PODUJATIA:

Výstava v spolupráci s Farským úradom v Seredi
SAKRÁLNE OBRAZY Z FARNOSTI SEREĎ

 
 Sedembolestná Panna Mária

 Ecce Homo (latinsky (aj)hľa človek)
 Nepoškvrnená Panna Mária

Výstava troch reštaurovaných obrazov
s dokumentáciou reštaurátorských prác Mgr. art. Veroniky 

Šmigrovskej
14. 5. 2022 - 14. 6. 2022

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy počas Noci 
múzeí  a galérií: 14. 5. 2022 o 14.00 hod.

-------------------------
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, sobota 14. 5. 2022

V MÚZEU:
10.00 a 11.00 h Prezentácia expozícií múzea s odborným 

výkladom

14.00 - 16.00 h Otvorenie výstavy – Sakrálne obrazy 
z farnosti Sereď

a prednášky o reštaurovaní pamiatok - 
Mgr. art. Veronika Šmigrovská,

Mgr. Žofia Geričová, Mgr. František Šmigrovský
V BASTIÓNE KAŠTIEĽA:

18.00 h Koncert „jazz a swing“
 Lucia Lužinská a Boris Čellár Trio  

19.00 – 20.00 h sprístupnená Výstava reštaurátorských prác 
Mgr. Františka Šmigrovského

--------
Pripravujeme v júni Víkend otvorených parkov a záhrad 

v Múzejnej záhrade 3. 6. 2022 – Tvorivá dielňa a Fándlyho 
čitáreň, výstava SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA 2022, 

od 22. 6. 2022
 

VÝZVA: Hľadáme vzory a exponáty paličkovanej 
čipky zo Serede i blízkeho regiónu

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

e-mail: muzeum@sered.sk
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Parkovanie v Seredi  
Nedostatok parkovacích 
miest je problémom kaž-
dej samosprávy. Parkovanie 
pred obytnými domami, v 
centrách miest, pred úradmi 
či zdravotnými strediskami 
robí vrásky nejednému vodi-
čovi. O parkovacej politike v 
Seredi, vyhradených parko-
vacích miestach, odťahu vra-
kov, spoplatnení parkovísk, 
ale aj o právomoci príslušní-
kov mestskej polície v tomto 
smere sme sa porozprávali 
so zástupcom náčelníka 
MsP Petrom Sokolom.

Aké sú právomoci 
mestskej polície v oblasti 
parkovania?

Mestská polícia v zmysle 
zákona č. 564/1991 Zb. Zákon 
SNR o obecnej polícii ob-
jasňuje priestupky, ak tak 
ustanovuje osobitný predpis, 
prejednáva v blokovom ko-
naní priestupky ustanove-
né osobitným predpisom a 
priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premáv-
ky spáchané porušením prí-
kazu, zákazu alebo obmedze-
nia vjazdu, jazdy, odbočenia, 
otáčania, cúvania, zastave-
nia alebo státia vyplývajú-
ceho zo všeobecnej úpravy 
cestnej premávky (§23, §25 
zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke) alebo z dopravnej 
značky alebo dopravného za-
riadenia.

Od 1. marca mala vstúpiť 
do platnosti novela zákona 
o cestnej premávke. 
Nadobudnutím účinnosti 
tejto novely mal byť 
okrem iného zákaz 
parkovania na chodníkoch. 
V mnohých veľkých 
mestách by vznikol 
obrovský problém s 
nedostatkom parkovacích 
miest. Novela zákona by 
sa dotkla aj nášho mesta. 
Ako to v súčasnosti 
nadobudnutím účinnosti 
vyzerá?

V spomínanej novele zá-
kona išlo o výraznú zmenu, 
ktorá by ovplyvnila parkova-
ciu politiku v mestách. Išlo 
i šibeničný termín, na ktorý 
sa niektoré samosprávy ne-
mali čas pripraviť. a preto 
vláda predĺžila tento termín 
do 30. septembra 2023.

Do nadobudnutia 
účinnosti tejto zmeny 
teda ostáva vyše roka, no 
samosprávy sa musia na 
novinku pripraviť. Čo teda 
musia spraviť mestá a 
obce do daného dátumu?

V prvom rade je nutné 
vypracovať projekt zmeny 

dopravného značenia a dať 
ho schváliť príslušným úra-
dom. Po určení chodníkov, 
kde bude možné ďalej parko-
vať, bude nutné tieto označiť 
novými dopravnými znače-
niami. To znamená značky 
zakúpiť, osadiť, namaľovať 
parkovacie miesta. Na prí-
pravu je ale ešte dlhá doba. V 
meste Sereď máme niekoľko 
chodníkov, kde je možné sú-
časnosti parkovať na chod-
níku. Kde to bude možné, 
tam povolíme parkovať. Ide 
napr. o chodníky na ul. D. 
Štúra, Vonkajší rad, Železnič-
ná, Dolnomajerská, A. Hlin-
ku, Garbiarska. V prípade, ak 
by nepozastavili účinnosť 
zákona, mesto Sereď bolo aj 
tak pripravené na jeho rea-
lizáciu.

Zopakujme si zásady 
parkovania na chodníkoch. 
Kto na nich môže 
parkovať? 
Zásady parkovania a 
používania chodníka sú 
stanovené v §52 ods.2 
zákona č.8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke.

Iní účastníci cestnej pre-
mávky než chodci nesmú 
chodník používať; to neplatí 
pre cyklistov podľa § 55 ods. 
1 (Na bicykli sa jazdí predo-
všetkým po cestičke pre cyk-
listov. Po cestičke pre cyklis-
tov sa jazdí vpravo. Kde ces-
tička pre cyklistov nie je ale-
bo nie je zjazdná, jazdí sa pri 
pravom okraji vozovky. Ak sa 
tým neohrozujú ani neob-
medzujú chodci, smie sa jaz-
diť po pravej krajnici. Osoby 
mladšie ako desať rokov smú 
jazdiť po chodníku.), pre 
vodičov samovyvažovacie-
ho vozidla podľa § 55a ods. 2 
(Vodič samovyvažovacieho 
vozidla smie jazdiť po pravej 
strane chodníka, cestičky 
pre chodcov alebo priechodu 
pre chodcov, len ak neohrozí 
a neobmedzí chodcov, pri-
čom nesmie prekročiť rých-
losť chôdze), ak dopravnou 
značkou alebo dopravným 
zariadením je určené inak, 
alebo ak ide o zastavenie ale-
bo státie vozidla s najväčšou 
prípustnou celkovou hmot-
nosťou neprevyšujúcou 3 
500 kg na okraji chodníka 
priľahlého k ceste, pri kto-
rom ostane súvislá voľná 
šírka chodníka najmenej 1,5 
m okrem zóny s dopravným 
obmedzením spočívajúcim 
v zákaze zastavenia alebo 
státia a zóny s plateným ale-
bo regulovaným státím. Pri 
zastavení alebo státí podľa 
prvej vety možno vchádzať 
na chodník a vychádzať z 

neho len v mieste zastavenia 
alebo státia vozidla a nemož-
no pritom prekonávať zábra-
ny chrániace chodník pred 
zastavením alebo státím vo-
zidiel. V zóne s dopravným 
obmedzením spočívajúcim 
v zákaze zastavenia alebo 
státia a v zóne s plateným 
alebo regulovaným státím 
je však na chodníku povo-
lené zastavenie alebo stá-
tie bicykla a motocykla, pri 
ktorom ostane voľná šírka 
chodníka najmenej 1,5 m.

Navrhovanou zmenou 
dôjde k zásadnému 
zníženiu voľných 
parkovacích možností. 
Máte dlhoročné 
skúsenosti s parkovaním 
v Seredi, ako to vidíte po 
úbytku miest?

V meste máme veľa par-
kovacích miest na chodní-
koch už dávno vyriešené a 
tie, ktoré nie sú sme navrhli, 
aby boli označené a zlega-
lizované a preto nepredpo-
kladáme, že by malo prísť k 
výraznému úbytku parkova-
cích miest.

Parkovanie na 
nepovolených miestach

Nakoľko je nedostatok 
parkovacích miest, 
vodiči sú niekedy nútení 
parkovať na miestach, 
ktoré ako parkoviská 
neslúžia, ako napr. časťou 
vozidla na trávniku, v 
blízkosti križovatiek 
aj na chodníkoch, kedy 
nie je možné nechať 1,5 
voľnej plochy. Kedy MsP 
pokutuje vodiča za zlé 
parkovanie v meste?

Ako som uviedol vyššie, 
na chodníku sa môže par-
kovať, ak vodič nechá voľ-
ný chodník min. 1,5 metra. 
Tiež je zakázané parkovať 
na cestnej zeleni a inej prí-
stupnej zeleni. Ak máme v 
meste miesta, napr. vysy-
pané makadamom, štrkom, 
nie je tam zeleň, tak policajt 
nemôže riešiť vec pokutou. 
Za 30 rokov, čo MsP rieši v 
meste parkovanie, sa obča-
nia naučili, ako a kde parko-
vať. Samozrejme, že vždy sa 
nájdu takí, ktorí zaparkujú 
na chodník alebo trávu, ale 
na to sme tu, aby sme to rie-
šili a naučili aj ich, ako par-
kovať. Naše mesto sa nedá 
nafúknuť a preto problémy 
s parkovaním budú, nakoľ-
ko skoro každá domácnosť 
má 1-2 autá. Cesty a parko-
viská neboli vybudované pre 
terajšie podmienky. Všetky 
cesty okrem hlavných ťa-

hov nie sú vybudované pre 
podmienky parkovania. Veď 
napr. vodič pri zaparkovaní 
musí nechať voľný aspoň 
jeden jazdný pruh široký 
najmenej 3 metre pre oba 
smery jazdy, t.j. cesta by mu-
sela byť široká najmenej 9 
metrov. Každý priestupok je 
posudzovaný individuálne, 
policajt prihliada na závaž-
nosť priestupku, okolnosti 
spáchania priestupku a oso-
bu páchateľa. Za dopravný 
priestupok je možné uložiť 
blokovú pokutu od 10 do 50 
€.

Prenajaté parkovacie 
miesta

Majitelia motorových 
vozidiel majú od mesta 
Sereď prenajatých 409 
parkovacích miest. Pre 
informáciu uverejňujeme, 
že príjem do mestskej kasy 
z prenájmu za uplynulý 
rok 2021 bol 86 813,66 €. Za 
vyhradenie parkovacieho 
miesta pre právnickú a 
fyzickú osobu na verejnom 
priestranstve sa platí 
daň: 252,29 eur/rok. Pre 
osoby ZŤP odkázané na 
individuálnu dopravu 
je to suma 51,25 eur/
rok. Sú prípady, kedy na 
vyhradenom parkovacom 
mieste stojí vozidlo s 
inou ŠPZ. Občanov preto 
zaujíma, či na prenajatom 
parkovacom mieste môže 
parkovať vozidlo inej ŠPZ, 
napríklad patriace tej istej 
rodine.

Každý má možnosť pre-
najať si parkovacie miesto. 
Parkovacie miesto je pre 
konkrétnu EČV vozidla a pre-
to na parkovacom mieste 
môže parkovať iba vozidlo 
s platnou EČV. V roku 2021 
sme riešili 130 priestupkov, 
kde vodiči porušili toto par-
kovanie.

Parkovacie miesta pre ZŤP

Na dané vyhradené 
parkovacie miesta môže 
zaparkovať osoba. iba ak 
vlastní parkovací preukaz. 
Čitateľom uvádzame 
bližšie vysvetlenie 
ohľadom PP: vydáva ho 
OÚSVaR fyzickej osobe 
s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá je 
odkázaná na individuálnu 
prepravu osobným 
motorovým vozidlom. 
Vodič s parkovacím 
preukazom okrem 
možnosti parkovania na 
vyhradenom parkovacom 

mieste pre ZŤP nemusí 
po nevyhnutne potrebný 
čas dodržiavať zákaz 
státia. Môže, ak je to 
nevyhnutné, vchádzať 
aj tam, kde je dopravnou 
značkou vjazd povolený 
len vymedzenému 
okruhu vozidiel aj napr. 
do pešej zóny. Vozidlu s 
parkovacím preukazom 
polícia nemôže nasadiť 
zabezpečovacie zariadenie 
(papuču). P. Sokol, ak 
dôjde k neoprávnenému 
zaparkovaniu na 
vyhradenom parkovacom 
mieste pre ZŤP, aká 
vysoká pokuta vodičovi 
hrozí? A sú vodiči v 
Seredi disciplinovaní 
alebo sa nájdu takí, ktorí 
nerešpektujú zákaz?

V tomto prípade máme 
zistených za rok 2021 iba 19 
priestupkov, čo môže nazna-
čovať, že vodiči dodržiava-
jú dané značenie. V prípade 
zistenia, že vodič parkuje na 
mieste pre ZŤP, môže dostať 
na mieste pokutu do 150,- €.

Spoplatnené verejné 
parkoviská v meste

Pred časom sa hovorilo o 
zavedení spoplatneného 
parkovania na určitých 
verejných parkoviskách v 
Seredi. Do úvahy pripadali 
viaceré z nich s rôznymi 
možnosťami riešenia. 
Spoplatnenie verejných 
parkovísk v meste nateraz 
ale nie je aktuálne. Ak by 
predsa len v budúcnosti 
samospráva k tomuto 
kroku pristúpila máte 
približne vytypované, o 
ktoré parkoviská by išlo 
a odkedy sa uvažuje o 
zavedení tejto novinky do 
praxe?

Ohľadne spoplatneného 
parkovania sme uvažovali 
na parkovisku Jednota a na 
novom parkovisku pri kosto-
le. Parkovisko pri Jednote by 
bolo najvhodnejšie, nakoľ-
ko je jednosmerné. Najlep-
ším riešením by bolo osadiť 
rampy, zaviesť bezobslužný 
režim, stanoviť 1 h zadarmo 
a určiť sumu za parkovanie. 
Obdobný systém je aj napr. 
pred nemocnicou Galanta. 
Samotné riešenie spoplatne-
nia parkovísk zatiaľ nebolo 
prerokované na príslušných 
komisiách MsZ a preto sa 
nedá určiť, či v meste k tomu 
pristúpime.  

Odstraňovanie vrakov

Od roku 2020 MsP 
pristúpila k odťahu 

nepojazdných vozidiel 
z územia mesta. Ako pre 
mnohé samosprávy, aj 
pre Sereď sú problémom, 
keďže špatia mesto 
a tvoria prekážku na 
parkoviskách či pri 
cestách. Podľa zákona 
musí majiteľ vozidlo, 
ktoré poškodzuje 
alebo ohrozuje životné 
prostredie, či narušuje 
vzhľad obce, odstrániť a 
umiestniť na špeciálne 
určené parkovisko. Ak tak 
neurobí, môže zakročiť 
správca cesty alebo 
mesto. Kedy môže polícia 
pristúpiť o odtiahnutiu 
vozidla?

Súčasná platná legislatíva 
určuje podmienky, kedy a za 
akých okolností je možné 
staré vozidlo, ľudovo poveda-
né „vrak”, odstrániť z verej-
ného priestranstva. Vozidlo, 
ktoré neoprávnene zaberá 
verejné parkovacie miesto, 
môže byť vozidlo, ktoré stra-
tilo osvedčenie o EK-TK, vo-
zidlo, ktoré je odhlásené z 
evidencie ODI, alebo vozidlo, 
ktoré je rozbité, rozobrané, 
poprípade v závažnejších 
prípadoch ide o vozidlo, z kto-
rého môžu vytekať prevádz-
kové kvapaliny, a tak môže 
znečistiť životné prostredie. 
Pri všetkých možnostiach 
je potrebné majiteľa vozidla 
písomne vyzvať na odstrá-
nenie, pričom majiteľ má 
povinnosť do 60 dní vozidlo 
odstrániť. Napriek tomu, po 
tejto dobe MsP posiela ma-
jiteľovi ešte jednu výzvu na 
odstránenie do 10 dní. Pokiaľ 
majiteľ neodstráni vozidlo, 
mestská polícia všetky zrea-
lizované dokumenty zasiela 
na firmu Autovrakovisko, 
s.r.o., Bernolákovo, s ktorou 
má Mesto Sereď zmluvu o 
zabezpečovaní odstraňova-
nia a umiestňovania vozidiel 
na určené parkovisko. Týmto 
úkonom pre mesto problém 
s vozidlom končí. V zmysle 
dohodnutých podmienok 
mesto platí za odťah 50,- €.

Koľko vozidiel bolo takto 
odstránených z územia 
mesta od roku 2020?

V roku 2020 bolo vyzva-
ných celkovo 25 majiteľov 
vozidiel, z ktorých 6 nereago-
vali na výzvu a preto boli vo-
zidlá odtiahnuté. Zvyšní 19 
majitelia si sami odstránili 
vozidlá. V roku 2021 sme vy-
zvali 29 majiteľov. 18 majite-
lia si sami odstránili vozidlá, 
7 vozidiel bolo odtiahnutých 
a v 4 prípadoch ešte plynú le-
hoty na odstránenie.

IVETA TÓTHOVÁ

Propagujte sa lokálne na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť na zviditeľnenie Vašej firmy, alebo akcie ktorú organizujete v meste Sereď a jeho okolí na novo osadenom 

LED PANELI na Cukrovarskej ul. LED panel o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je viditeľný z Cukrovarskej ul., na ktorej trvale žije 1200 občanov mesta a sú na nej umiestnené 
viaceré obchodné prevádzky so stovkami návštevníkov denne. Panel je dobre viditeľný aj z hlavnej cesty na Cukrovarskej ulici, ktorou vodiči prichádzajú na neďalekú križovatku. 

Spustený je denne od 7:00 do 23:00 a je dobre viditeľný aj počas dňa.
Ak máte záujem o umiestnenie reklamy, kontaktujte: Dom kultúry Sereď,  tel: 0911 424 083, riaditeldk@sered.sk.
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Mestská polícia v Seredi v roku 2021
Na prvom tohtoročnom za-
sadaní mestského zastupi-
teľstva podal náčelník Mest-
skej polície v Seredi Ladislav 
Fabo podrobnú správu o 
činnosti tohto poriadkové-
ho útvaru v roku 2021. Z nej 
vyberáme.

Počet zamestnancov
Výkon služby zabezpečuje na 
MsP v Seredi 18 príslušníkov 
(vrátane náčelníka a zástupcu 
náčelníka), z toho: hliadková 
služba – 12 príslušníkov MsP, 
operačná služba – 4 príslušní-
ci MsP, oddelenie prevencie - 1 
zamestnankyňa, administra-
tívny referát - 1 zamestnan-
kyňa,
chránená dielňa – 8 pracovní-
kov ZŤP.

Odpracovaný nadčas
V priebehu sledovaného ob-
dobia odpracovali príslušníci 
MsP pri zabezpečovaní verej-
ného poriadku v rámci plne-
nia mimoriadnych úloh 2692 
hodín práce nadčas, čo pred-
stavuje v priemere 12,5 h na 
jedného príslušníka MsP za 
mesiac.

Vozidlá a odjazdené km
Koncom roka mala MsP 3 vo-
zidlá (2x Škoda Karoq, Škoda 
Yeti – 10-ročné). Vozidlo Da-
cia Duster bolo v roku 2021 
odpredané na základe zna-
leckého posudku a vyradené 
z evidencie MsP, z dôvodu 
značného opotrebenia a ne-
efektívnosti vynakladania 
finančných prostriedkov na 
opravu vozidla. V súvislosti s 
výkonom služby hliadky MsP 
za rok 2021 najazdili na troch 
služobných vozidlách celkom 
52 356 km, čo v priemere na 
12-hodinovú službu vychádza 
71,72 km.

Kamerový systém
V súčasnosti je v kamero-
vom systéme pripojených 
129 kamier, ktoré monitorujú 
verejné priestranstvá, par-
koviská, športoviská, verejné 
budovy, školské objekty a ich 
priestranstvá. Počas roka bolo 
do kamerového systému pri-
pojili celkovo 29 kamier. 

Činnosť počas roka a 
vybrané prípady
Prioritou v činnosti MsP Sereď 
v roku 2021 zostával zvýšený 
dohľad na úseku verejného 
poriadku. Hliadky MsP sa sna-
žili kontrolovať a zároveň upo-
zorňovať ľudí na dodržiavanie 
prijatých opatrení a v prípade 
zistenia ich nedodržiavania 
boli tieto osoby vyzývané na 
ich dodržiavanie. Všetky upo-
zornenia kontrolujúce oso-
by zobrali na vedomie, preto 
hliadky nemuseli pristupovať 
k finančným sankciám.

 
V mesiaci august bol zadr-

žaný páchateľ obzvlášť závaž-
ného zločinu znásilnenia, kto-
rého sa dopustil cudzí štátny 
príslušník. K tomuto prípadu 
je nutné uviesť, že po získa-
ní pravdepodobného popisu 
páchateľa od štátnej polície 
sme sa prípadu intenzívne 
venovali a po príkladnom 
prístupe zástupcu náčelníka 
Mgr. Petra Sokola, ktorý osobu 

„vytrasoval” na základe ana-
lýzy z výstupov z priľahlých 
kamier blízko miesta činu, sa 
podarilo zistiť detailnejší po-
pis osoby páchateľa. Páchateľ 
bol do 27 hodín zadržaný na 
železničnom nadjazde, kde 
bol spozorovaný operátormi 
kamerového systému. Bol ob-
medzený na osobnej slobode 
v zmysle trestného poriadku 
a neodkladne bol odovzdaný 
štátnej polícii v zmysle vecnej 
príslušnosti k ďalšiemu trest-
nému konaniu. V mesiaci sep-
tember bol zadržaný hliadkou 
MsP ďalší páchateľ obzvlášť 
závažného trestného činu 
znásilnenia v štádiu pokusu 
v súbehu s porušovaním do-
movej slobody. Páchateľ na ul. 
Š. Mojzesa vykopol na dome 
dvere, vnikol dnu a pokúsil sa 
znásilniť tam schovávajúcu sa 
ženu, ktorú bránila dcéra pá-
chateľa, ktorú taktiež fyzicky 
napadol. Privolaná hliadka pá-
chateľovi zabránila v dokona-
ní skutku a v jeho ďalšom pro-
tiprávnom konaní. Páchateľ z 
Veľkého Krtíša bol zadržaný a 
predvedený na štátnu políciu.

V mesiaci október bola 
poškodenou Zuzanou H. zo 
Serede nahlásená krádež jej 
horského bicykla, ktorý si 
riadne uzamkla v priestore 
železničnej stanice Sereď. Po 
prezretí kamerových záznam 
z priestorov stanice sme sto-
tožnili osoby páchateľov, oso-
by vypátrali a predviedli na 
útvar mestskej polície. Pri 
výsluchu sa páchatelia Iveta 
K. zo Šale a Michal B. z Paty ku 
krádeži priznali, odcudzený 
bicykel odovzdali a príslušník 
bicykel neodkladne odovzdal 
poškodenej. Prípad bol kvali-
fikovaný ako priestupok proti 
majetku a doriešený na mest-
skej polícii. 

V mesiaci október bol pri-
jatý oznam na MsP, že muž 
Martin K. zo Serede má sebe-
vražedné sklony, mal na ulici 
pred reštauráciou Perlovka 
hovoriť, že sa ide do starej bu-
dovy Niklovky zabiť. Hliadka 
MsP v s účinnosti s hliadkou 
štátnej polície rozbehla pátra-
nie po osobe. Hliadke MsP sa 
osobu podarilo v priestoroch 
„niklovky” nájsť a odovzdať 
hliadke štátnej polície. Tre-
ba dodať, že menovaný mal 
v ruksaku spísanú poslednú 
vôľu. Taktiež uviedol, že si 
chcel ublížiť, ale nestihol. Prí-
pad skončil šťastne. 

V mesiaci december bol 
hliadkou MsP zadržaný vodič 
z Hrnčiaroviec nad Parnou, 
ktorý viedol osobné motorové 
vozidlo zn. Fiat Punto. Uvede-
né vozidlo bolo zastavené, na-
koľko vodič spáchal dopravný 
priestupok, pri ktorom hliad-
ke mimo iného uviedol, že 
má zadržaný vodičský preu-
kaz. Na miesto bola privolaná 
hliadka štátnej polície, ktorá 
zistila, že uvedený vodič sa 
dopustil trestného činu ma-
renie výkonu úradného roz-
hodnutia v zmysle platných 
zákonných ustanovení. 

Oslavy výročia založenia 
mestskej polície 
V septembri 1991 po prvý-
krát vyšli príslušníci MsP do 
ulíc mesta a začali plniť svo-

je úlohy v zmysle platného 
Všeobecno-záväzného na-
riadenia v oblasti verejného 
poriadku, ochrany zdravia a 
majetku. Pri tejto príležitos-
ti sme v septembri na pôde 
mestského úradu zorgani-
zovali slávnostné podujatie, 
ktorého sa zúčastnili súčasní 
zamestnanci MsP, predstavi-
telia mesta, bývalí náčelníci 
MsP a bývalý primátor mesta 
p. Beno, ktorý bol pri zriadení 
MsP. Na podujatí boli 8 prís-
lušníkom odovzdané plakety 
za dlhoročnú prácu pri rozvo-
ji MsP s finančnou odmenou. 
Ostatným príslušníkom MsP 
a prítomným zúčastneným 
boli odovzdané pamätné pla-
kety. 

Prehľad zistených a 
riešených priestupkov
Príslušníci MsP Sereď v tom-
to období zaevidovali 2140 
priestupkov a v blokovom 
konaní uložili 1774 pokút v 
celkovej výške 48.595,- €. Z 
uvedeného počtu boli v 25 
prípadoch uložené pokuty na 
blok na pokutu nezaplatenú 
na mieste v sume 880,- €. Pat-
rili sem napríklad: vzbudenie 
verejného pohoršenia, znečis-
tenie verejného priestranstva, 
rušenie nočného kľudu, neo-
právnená obchodná činnosť, 
zákazy vjazdu či státia, bráne-
nie vo výjazde a pod.

Spôsob zistenia priestupkov 
v roku 2021
Príslušníci MsP zaevidovali a 
riešili celkom 2140 priestup-
kov, z ktorých 221 (10%) 
priestupkov zistili na zákla-
de oznamov od občanov, 1195 
(56%) priestupkov bolo ziste-
ných vlastnou činnosťou a 
kamerovým systémom bolo 
zdokumentovaných celkom 
724 (34%) priestupkov. Za uve-
dené priestupky príslušníci 
uložili blokové pokuty v cel-
kovej výške 48.595,- €.

Prípady, ktoré nespadali do 
kompetencie mestskej polí-
cie (dopravné nehody, poško-
denia vozidiel v súvislosti s 
cestnou premávkou a pod.), 
boli oznamované na Okresný 
dopravný inšpektorát.

Od príslušných zložiek 
štátnej polície (OOPZ, ORPZ, 
NAKA, ODI, OKP) MsP obdr-
žala 52 žiadostí o záznam z 
kamerového systému, ktoré 
im boli vydané k ďalším ko-
naniam.

Verejný poriadok
V hodnotenom období bolo 
na úseku verejného poriadku 
zaevidovaných celkom 195 
priestupkov. Na úseku verej-
ného poriadku bolo zazname-
naných 35 prípadov pri kon-
trole zákona č. 282/2002 Z.z., 
ktorým sa upravujú podmien-
ky chovu psov, kde príslušníci 
riešili prípady, ako: neodstrá-
nenie exkrementu od psa - 6x; 
voľný pohyb psa bez dozoru - 
10x; nepreukázanie sa znám-
kou - 22x; útok psa - 2x; zákaz 
vstupu so psom -1x. Zistenie a 
zdokumentovanie priestupku 
neodstránenie exkrementu 
od psa je z veľkej časti možné 
iba kamerovým systémom. 
Taktiež boli zaznamenané aj 2 
prípady útoku psa na človeka 

alebo psa.
Ďalších 22 priestupkov 

súviselo s nakladaním s ko-
munálnym a veľkoobjemným 
odpadom, kde občania odkla-
dali odpad na miesta, ktoré 
nie sú na to určené. V 43 prípa-
doch sa podarilo okamžite cez 
kamerový systém spozorovať 
pôvodcu odpadu a hliadka 
zabezpečila jeho odstránenie 
pôvodcom, čo sme neriešili 
ako priestupok.

V roku 2021 sme na MsP evi-
dovali celkovo 29 vozidiel, kto-
ré z vyššie uvedených dôvo-
dov zaberali verejný priestor. 
Majitelia 7 vozidiel nerea-
govali na výzvu, a preto boli 
vozidlá odstránené zazmluv-
nenou firmou. Majiteľom 4 
vozidiel zatiaľ plynie lehota 
na odstránenie vozidiel. V 18 
prípadoch hliadky MsP osob-
ne vyzvali majiteľov vozidiel 
na odstránenie, ktorí výzve 
vyhoveli a nepojazdné vozidlá 
odstránili.

Počas roka prichádzali do 
platnosti rôzne opatrenia ur-
čené na kontrolovanie, pri-
čom najväčšia činnosť hlia-
dok bola zameraná na dodr-
žiavanie nosenia rúšok na ve-
rejnosti, zákazu vychádzania, 
zhromažďovanie sa ľudí pred 
prevádzkami a pod.. Pri tej-
to povinnosti hliadky počas 
obchôdzok zistili 44 priestup-
kov. Upozornili 112 ľudí na 
povinnosť prekrytia horných 
dýchacích ciest. Nakoľko išlo 
o okamžité uposlúchnutie po-
kynu príslušníka MsP, vždy sa 
policajti snažili dotyčnú oso-
bu iba zmierlivo upozorniť.

Priestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky
Na úseku porušenia doprav-
ných predpisov zaznamena-
la a zaevidovala MsP celkom 
1945 prípadov. Z uvedeného 
počtu dopravných priestup-
kov bolo v blokovom konaní 
doriešených 1774 priestup-
kov a uložené blokové po-
kuty vo výške 47.445,- €. Zo 
zistených priestupkov bol 
18 priestupcom vydaný blok 
na pokutu nezaplatenú na 
mieste v celkovej výške  
680,- €

Rok 2021 bol v rámci do-
pravy opäť ako prechádzajúci 
rok 2020 v znamení situácie 
ohľadne uzatvoreného že-

lezničného nadjazdu, kde od 
25. 2. 2019 došlo k výluke ná-
kladnej dopravy. Práve tento 
nadjazd tvoril 53,5% zistených 
priestupkov, čo predstavuje 
1040 priestupkov. Oproti roku 
2020 je to však už o 20% menej 
zistených priestupkov.

Napriek výraznému poč-
tu zistených priestupkov na 
železničnom nadjazde by sa 
mohlo zdať, že hliadky sú sú-
stavne odstavené iba pred a za 
mostom, ale musíme uviesť, 
že samotný výkon hliadky 
MsP na tomto úseku spočíval 
v maximálnom rozsahu 2 až 
3 hodiny počas 24 h služby. 
Zvyšná časť kontroly prejaz-
dov bola zabezpečovaná mo-
nitorovaním kamerou.

V roku 2021 sme zazna-
menali opäť zvýšený počet 
oznamov od občanov na pre-
jazdy nákladných vozidiel na 
Trnavskej a Poľnej ulici, kde 
si vodiči skracovali prejazdy 
do priemyselného parku cez 
Nový Majer. Na danom mies-
te je umiestnená dopravná 
značka zakazujúca prejazd 
nákladných vozidiel s dĺž-
kou nad 20 m. V tomto úseku 
sme zistili 240 priestupkov, čo 
oproti roku 2020 je 100% ná-
rast.

Ďalšou skupinou doprav-
ných priestupkov, ktorých sa 
vodiči dopustili, tvorili vyhra-
dené parkoviská, kde vodiči 
parkovali na vyhradených 
parkoviskách pre iné vozidlá. 
Za rok bolo zistených iba 66 
priestupkov, kde vodiči odpar-
kovali svoje vozidlo na trávu, 
a 31 prípadov, keď parkovali 
na chodníkoch. V súvislos-
ti s riešením predmetných 
priestupkov použili príslušní-
ci MsP v 101 prípadoch tech-
nické zariadenie na zabráne-
nie odjazdu motorového vo-
zidla (tzv. Papuču).

Oznámenia
V hodnotenom období stála 
služba MsP prijala celkom 3 
388 oznamov. Z uvedeného 
počtu bolo 2 979 oznamov od 
občanov, 64 oznamov od pri-
mátora, náčelníka MsP a zá-
stupcu náčelníka a 345 ozna-
mov a požiadaviek od iných 
organizácií. Všetky oznamy 
boli hliadkami fyzicky preve-
rené, pričom sa preverovali aj 
anonymné oznamy.

Nálezy
Mestská polícia Sereď evidu-
je v 110 prípadoch nález rôz-
nych vecí a zvierat. Napr. 21 
psíkov, 41 kľúčov, 10 peňaže-
niek, 12 mobilov, 3 kabelky či 
2 bicykle.

Kontroly vykonávané MsP
V priebehu hodnoteného ob-
dobia bolo hliadkami MsP 
vykonaných 12 309 kontrol 
objektov (napr. školy, škôlky, 
kaštieľ, trhovisko, garáže, par-
koviská, obytné bloky a pod.) 
a iných verejných priestran-
stiev, zameraných na ochra-
nu verejného zdravia a pan-
demických opatrení, verej-
ného poriadku, čistoty život-
ného prostredia, občianskeho 
spolunažívania a majetku.

Počas sledovaného obdobia 
(s výnimkou pandemických 
opatrení, prázdnin, sviatkov a 
víkendov) vykonávali dohľad 
na priechodoch pre chodcov 
v blízkosti škôl vykonávali 
výlučne hliadky MsP Sereď. 
Celkovo hliadky MsP Sereď 
vykonali dohľad 48x.

Spolupráca s inými 
orgánmi a organizáciami

Mestská polícia v hodnote-
nom období spolupracovala s 
inými orgánmi a organizácia-
mi celkom v 392 prípadoch a 
to s mestským úradom, HaZZ, 
okresným súdom, exekútor-
ským úradom, policajným 
zborom a RZP.

Zabezpečovanie činnosti 
PCOO
Na PCOO má mestská polícia 
v Seredi pripojených 42 objek-
tov. V tejto súvislosti vykonali 
hliadky MsP v sledovanom 
období celkom 232 výjazdov. 
Narušenie objektu nebolo v 
priebehu sledovaného obdo-
bia zaznamenané. V zmysle 
zmluvných podmienok bolo v 
sledovanom období za prená-
jom vysielacích zariadení fak-
turovaných celkom 18 810,- €.

Činnosť oddelenia 
prevencie
Prevenciu počas roka vyko-
nával jeden zamestnanec. 
Miestom boli najmä školské 
zariadenia. Prevencia sa týka-
la napr. bezpečnosti cestnej 
premávky, prevencii závislos-
ti, šikanovania atď.

IVETA TÓTHOVÁ

OZ Čmeliačik, Váhovce 349, 0910 979 868 
oz.cmeliacik@gmail.com, www.cmeliacik.sk



seredské novinky 15

Čo má spoločné LIRE a Poznań?
Základná škola Jana Amosa 
Komenského v Seredi spolu 
s tromi univerzitami s me-
dzinárodnou povesťou zo 
Slovenska, z Čiech a Poľska, 
základnými školami z Čiech, 
z Poľska a vydavateľstvom 
zo Slovenska spolupracuje 
na medzinárodnom projekte 
LIRE (Language Interpreta-
tion through REading) od sep-
tembra 2020 (viac o projekte 
https://projectlire.com/ alebo 
https://www.facebook.com/
LIRE-107816627711670). Druhé 
medzinárodné stretnutie 
partnerov, ktorého sa zúčast-
nili Mgr. A. Droppová, Mgr. 
J. Fogelová, PaedDr. P. Krivo-
sudská, Mgr. L. Ostrížová, Mgr. 
Práznovská, sa uskutočnilo od 
14. 3. do 18. 3. 2022 v poľskom 
meste Poznań. 

Poznań - mesto, ktoré dý-
cha históriou, sa nachádza 
na západe Poľska, je hlavným 
mestom Veľkopoľského voj-
vodstva a taktiež je jedným z 
najstarších poľských miest. 
Už od svojho vzniku ťažilo 
zo svojej strategickej polohy 
medzi riekami Varta a Cybina 
a bolo nielen pevnosťou, ale 
taktiež dôležitým kultúrnym 
a politickým centrom. Prvý 
historicky doložený vodca 
kmeňa Polanov si práve v Po-
znańi postavil svoje sídlo.

V polovici desiateho storo-
čia tu postavili prvú baziliku 
v Poľsku - Baziliku svätých 
apoštolov Petra a Pavla, kto-
rú sme mali možnosť navští-
viť aj my. Počas storočí prešla 
mnohými prestavbami, takže 
jej podoba sa menila z pred-
románskej cez románsku, 
gotickú, barokovú, až po ne-
oklasicistickú. Na tomto ma-
jestátnom mieste sú pocho-
vaní členovia poľskej dynastie 
Piastovcov.

V 13. storočí dal v Poznańi 
na pravom brehu rieky Varty 
postaviť hrad vojvoda Pře-
mysl I. Veľkopolský, v 14. sto-
ročí bol tento hrad najväčším 
v Poľsku a dnes je jednou z 

najnavštevovanejších pamia-
tok v meste. Hrad pozostáva 
z mohutnej veže a priľahlého 
paláca, história však k nemu 
vôbec nebola ústretová. Nie-
koľkokrát vyhorel, v 18. storo-
čí ho zničili švédske vojská, v 
19. storočí bol zdevastovaný 
pruskými vojskami a v 20. sto-
ročí sa stal terčom delostre-
leckej paľby. Hrad bol čiastoč-
ne zrekonštruovaný a dnes sa 
pracuje na tom, aby bol zre-
konštruovaný úplne.

Historický nádych Poznańi 
nedodávajú iba dve už spo-
mínané najväčšie historické 
pamiatky. Práve naopak, celé 
mesto je popretkávané ma-
lebnými uličkami lemovaný-
mi historickými budovami a 
dláždenými mačacími hlava-
mi. Na každom rohu striehnu 
domy postavené v rôznych 
štýloch a farbách, utešené 
kaviarničky so skrytými tera-
sami a záhradkami, učupené 
medzi majestátnymi budo-
vami, ale najmä zaujme pod-
ľa nás najkrajšia časť mesta 
– Starý Rynek. Je to námestie 
v objatí farebných historic-
kých budov, v strede ktoré-
ho sa nachádza renesančná 
radnica, na ktorú v roku 1551 
nainštalovali hodiny s dvoma 
kozami. Každý deň na polud-
nie sa na veži nad hodinami 
otvoria dvere, vykuknú na vás 
dve kozy, ktoré sú ovládané 

hodinovým mechanizmom, 
a dvanásťkrát do seba nara-
zia hlavami. Nanešťastie, celá 
námestie spolu s radnicou v 
dobe našej návštevy prechá-
dzalo rekonštrukciou, takže 
sme nemali možnosť radnicu 
navštíviť, ani si pozrieť zá-
pas tých dvoch slávnych po-
znańských kôz.

Cieľom našej návštevy 
v Poznańi bola partnerská 
škola Społeczna Dwójka. Po 
príchode nás čakalo príjem-
né prekvapenie v podobe ob-
čerstvenia, ktoré pre nás pri-
pravili poľskí kolegovia. Pani 
riaditeľka nás privítala v zbo-
rovni, ktorá sa nachádza v su-
teréne budovy. Koordinátorka 
projektu Erasmus+ v Poľsku, 
učiteľka anglického jazyka 
Anne Lallouet, nás predsta-
vila kolegyniam vyučujúcim 
anglický jazyk, s ktorými sme 
v nasledujúcich dňoch úzko 
spolupracovali a vymieňali si 
skúsenosti týkajúce sa výuč-
by anglického jazyka na na-
šich školách.

Jednou z hlavných hodnôt 
poľskej školy, ktorú sme mali 
možnosť navštíviť, je človek 
(žiak, učiteľ, rodič), ktorý náj-
de svoj potenciál. Osobitým 
znakom tejto školy je sova, 
ktorá symbolizuje nielen 
múdrosť, ale aj schopnosť 
roztiahnuť krídla a lietať.

Napriek tomu, že nejde o 

súkromnú školu, jej chod je 
v značnej miere financova-
ný rodičmi, ktorých deti sa 
na školu dostali po užšom 
výbere. Žiaci začínajú vyučo-
vací proces prevažne o 8.10 
a často končia v neskorých 
popoludňajších hodinách. 
Zaujímavosťou je, že od 1. roč-
níka majú dva cudzie jazyky, 
na výučbu ktorých dávajú 
nielen učitelia, ale aj rodičia, 
veľký dôraz.

Priestory školy sú menšie, 
avšak moderne vybavené. 
Triedy disponujú primera-
ným materiálno-technickým 
vybavením. Mali sme mož-
nosť nahliadnuť do fareb-
ne upravenej jedálne, ktorá 
pôsobí veselým dojmom. Na 
škole sa takisto nachádza 
knižnica, ktorá je plná poľskej 
či cudzojazyčnej literatúry.

Na škole, ktorá ponúka 
vzdelanie cca 360 žiakom, 
sme strávili hodnotné dni, 
počas ktorých sme boli sved-
kami rôznych inovatívnych 
prístupov a metód na hodi-
nách anglického jazyka.

Zaujímavé boli hlavne ob-
servácie (náčuvy) na hodi-
nách anglického jazyka, na 
ktorých sa učitelia slovenské-
ho tímu zúčastňovali od pon-
delka do štvrtka v rôznych 
triedach 1. aj 2. stupňa. Tu 
sme v súvislosti s projektom 
LIRE porovnávali spôsob prá-
ce a testovanie ročníkových 
čítaniek. Poľské vyučujúce 
pripravili inšpiratívne a inte-
raktívne hodiny, na ktorých 
nám predviedli overovanie 
plánov a prácu s dobrodruž-
nými knižkami Treasure Is-
land (Ostrov pokladov) a The 
Jungle Book (Kniha džunglí). 
Učitelia pracovali s malými 
skupinkami žiakov a veľmi 
pozitívne hodnotíme aj prá-
cu poľských žiakov, ktorí už 
v nižších ročníkoch aktívne 
komunikovali so svojimi vyu-
čujúcimi v anglickom jazyku. 
Pozorovanie výchovno-vzde-
lávacieho procesu nám pri-

nieslo nové možnosti, ktoré 
budeme môcť využiť pri vý-
učbe našich žiakov.

Poľskí žiaci boli našou prí-
tomnosťou na hodinách mož-
no trošku prekvapení, ale o to 
viac to zvýšilo ich motiváciu 
pracovať, dokonca sa našli aj 
odvážlivci, ktorí sa nehanbili 
nás osloviť, porozprávať sa v 
angličtine a prezradiť niečo 
viac aj o sebe. 

Poľských žiakov sme po-
tešili milými pohľadnicami, 
ktoré sme im priniesli zo Slo-
venska od našich študentov. 
Tí sa im v krátkosti v anglic-
kom jazyku predstavili a pri-
pojili aj pár viet o našom mes-
te a krajine. Naši najmladší, 
prváčikovia, vďaka svojim 
pozdravom, vyčarili úsmev 
na tvárach poľským druháči-
kom.

Bodkou nášho pôsobenia 
na poľskej škole boli aktivity, 
ktoré sme pre poľských štu-
dentov pripravili my, vyuču-
júce zo Slovenska. Spoločne 
sme si zatancovali a zaspieva-
li slovenskú pieseň „Tancuj, 
tancuj“, z čoho mali evident-
nú radosť a zážitok. Prezreli 
si virtuálnu prehliadku našej 
školy Jana Amosa Komenské-
ho. Poľskí žiaci boli priestor-
mi slovenskej školy nadšení 
a radi by ju navštívili aj „na-
živo“. Už pri rozlúčke sa zau-
jímali o to, kedy plánujeme 
ďalšiu návštevu.

Byť súčasťou medzinárod-
ného projektu a podieľať sa 
na produkcii zmysluplných 
materiálov je pre učiteľa vždy 
inšpiratívne. Na spoločnom 
stretnutí v Poznani učitelia 
základných škôl a akademici 
z univerzít overovali meto-
dický učebný materiál anglic-
kých kníh pozorovaním ho-
dín čítania v anglickom jazy-
ku. Po týchto pozorovaniach 
prebiehali v univerzitných 
priestoroch spoločné inten-
zívne workshopy a tréningy 
učiteľov.

Originálne materiály pre 

interaktívnu platformu vy-
tvorilo sedem akademikov 
z Masarykovej niverzity v 
Brne, z Prešovskej Univerzity 
v Prešove a z Univerzity Ada-
ma Mickiewicza v Poznani. 
Tréning a workshopy uči-
teľov v Poznani viedli Mgr. 
Lucia Podroužková, PhD. z 
Masarykovej univerzity, Pa-
vel Sheffler, PhD. a Mgr. Anna 
Domiňska - obaja z univerzi-
ty A. Mickiewicza. Rôznorodé 
prednášky sa zameriavali na 
motiváciu čítania v cudzom 
jazyku, využitie textu pri mo-
dulovom rozprávaní a pri roz-
voji kritického myslenia. Ino-
vatívne postupy poskytli uči-
teľom okamžitú spätnú väz-
bu aj nové pohľady na prínos 
cudzojazyčného čítania pre 
detského čitateľa. Zaujímavé 
workshopy pani Podroužko-
vej prakticky ukázali mož-
nosti terapeutického využitia 
knihy pri zvládaní emočného 
zaťaženia detí. Na komplexné 
využitie textu zameral svoje 
prednášky pán Sheffler - do-
kázal učiteľom, že literárny 
text možno rovnako dobre 
využiť pri nadobúdaní gra-
matických aj rečových spô-
sobilostí. Pani Domiňska zasa 
prinútila učiteľov zamyslieť 
sa a osvojiť si správnu tvorbu 
otázok k textu tak, aby podpo-
rovali rozvoj myslenia detí na 
všetkých úrovniach.

Aj keď tieto intenzívne tré-
ningy často končili vo večer-
ných hodinách, energetizova-
li učiteľov do práce s novými, 
príťažlivými postupmi. Dobrý 
učiteľ jednoducho chce svoj-
im žiakom okrem vedomostí 
poskytnúť aj zážitok a zdroj 
pomoci na zvládnutie ich det-
ských problémov. A práve túto 
možnosť nám dáva práca s čí-
tankovou literatúrou.

Týždeň v poľskej škole sa 
naozaj vydaril a náš slovenský 
tím sa vrátil domov plný no-
vých informácií, skúseností, 
zážitkov a pozitívnych doj-
mov. TÍM ERAZMUS

STE V PRÁCI 
SUPER TÍM?

HRAJTE FUTBAL
Zapojte sa do našej 
Ligy zamestnancov

VIAC O PROJEKTE: 
Štefan Korman 0907 813 099  

Stefan.Korman@petitpress.sk
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Tel: 02/63812551,
 02/63830290, 0905 777 888

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 

TP223020001 TP223061127 

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

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

TP213061406

Galanta, Priemyselná 3, 924 01
(oproti SAMSUNGU)                       maslenga@maslen.sk                         +421 948 985 575

www.maslen.sk

10,50€ /m²

Strešné krytiny
12,60€ s DPH

od

10,00€ /m²

Trapézové plechy
12,00€ s DPH

od

NA FAREBNÉ ŽĽABY
A RÚRY

-30%

AKCIA PLATÍ DO VYPREDANIA ZÁSOB

Ponúkame kvalitné služby v oblasti opatrovania, zdravotníctva a aj sociálnych 
služieb v rámci vytvárania záujmovej činnosti seniorom, veľmi pekné 
prostredie, príjemný a kvali kovaný personál, rehabilitácie + lekár. 
Zariadenie má kapacitu 40 lôžok, je bezbariérové.
Bez poradovníka a čakania.

Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach prijíma nových klientov

Tešíme sa na Vašu návštevu! Cenník na webe www.svjan.sk • info: 0902 363 999 • e-mail: dompreseniorov@gmail.com

Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný
domov so všetkými službami

Náplň práce:
- Manipulácia a organizácia tovaru v rámci skladu, obsluha motorového

vozíka/Retrak, zaskladňovanie a ukladanie tovaru do regálov
- Balenie a príprava objednaného tovaru, pravidelné inventúry
Požadujeme:
- Skúsenosti s prácou na obdobnej pozícii sú vítané
- Oprávnenie na VZV (v prípade potreby - školenie zabezpečí firma)
- Dobré matematické a analytické myslenie, precíznosť, presnosť
- Fyzická zdatnosť, samostatnosť, správna orientácia v sklade 
Ponúkame:
- Motivačné finančné ohodnotenie /od 1000 eur /
- Výkonnostný a dochádzkový bonus
- Práca na jednu, dve a tri zmeny – podľa záujmu
Miesto výkonu práce: Gáň – SCM Logistics, s.r.o. – strategicky logistický 
partner pre spoločnosť SAMSUNG.

Náplň práce:
- Kontrola tovaru - inbound, outbound, práca zo skenerom - skenovanie
- Manipulácia s tovarom v rámci skladu lepenie, čistenie, baliace práce
- Riešenie reklamácií, denné reporty, pravidelné inventúry
Požadujeme:
- Skúsenosti s prácou so skenerom sú vítané
- Fyzická zdatnosť, samostatnosť, precíznosť, presnosť, logické myslenie
- Ochota pracovať na 3 zmeny
Ponúkame:
- Motivačné finančné ohodnotenie / od 900 eur /
- Výkonnostný a dochádzkový bonus
- Práca na 3 zmeny
Miesto výkonu práce: Gáň – SCM Logistics, s.r.o. – strategicky logistický 
partner pre spoločnosť SAMSUNG.

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

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

Inšpektor/SkladníkVodič VZV/Skladník

TP22630105220

TP22315032
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Dedinská 102, Dedinská 102, 
Trnava-Modranka
0905/613 448
www.dechti cky.sk 

Dedinská 102, Dedinská 102, 
Trnava-Modranka
0905/613 448
www.dechti cky.sk

Široký sortiment
letničiek
Široký sortiment
letničiek


