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ARTPARÁDA žiakov 
a absolventov ZUŠ J. F. Kvetoňa

Nové informačné 
tabule na ramene 
v Hornom Čepeni

Učiteľ nie je Google

Boli určené obchádzkové trasy počas 
výstavby mosta ponad železničnú trať

SRZ MsO Sereď je dobrovoľ-
ná záujmová organizácia, 
ktorá združuje občanov s ak-
tívnym záujmom o rozvoj a 
zveľaďovanie rybárstva, ako 
aj o aktívny výkon rybárske-
ho práva. Členovia sa okrem 
lovu rýb starajú aj o svoje re-
víry. Pravidelne organizujú 
brigády na vyčistenie okolia, 
upravujú príjazdové cesty, 
vodné plochy zarybňujú, pri-
krmujú, či organizujú prete-
ky v chytaní rýb.

Medzi revíry SRZ MsO Se-
reď patrí niekoľko vodných 
plôch. Okrem najznámej-
šieho odstaveného ramena 
rieky Váh a štrkoviska pri 
Hornom Čepeni sem patrí 

napríklad vodná plocha 
nádrže Báb, štrkovisko pri 
obci Šintava, Vodná nádrž 
pri obci Pusté Sady či pri 
Vinohradoch nad Váhom, 
Koleno pri záhradkárskej 
osade v Dolnom Čepeni aj s 
„Kačičárňou“ a ďalšie.

Rybári 18. mája osadili na 
ramene v Hornom Čepeni 
náučné tabule, na ktorých 
nájdete základné informá-
cie o rybách, ktoré žijú v na-
šich vodách, a taktiež mapu 
s revírmi SRZ MsO Sereď. 
Pútavou textovou a foto-
grafickou formou získajú 
okoloidúci nové vedomosti 
týkajúce sa rybárstva.

IVETA TÓTHOVÁ

Pod týmto názvom sa 9. a 10. 
júna konal v Senci 9. ročník 
medzinárodnej odbornej 
konferencie pre pedagógov. 
Konferenciu organizovalo 
vydavateľstvo Dr. Josef Raabe 
spolu s partnermi a zúčastni-
lo sa jej vyše 400 učiteľov za-
stupujúcich rôzne slovenské 
i zahraničné školy. Program 
konferencie prebiehal dva 
dni v šiestich konferenčných 
miestnostiach a jeho rozma-
nitosť pokryla záujem kaž-
dého z účastníkov. Množstvo 
informácií v podaní našich 
i zahraničných docentov, 
lektorov, analytikov, ale aj 
legislatívcov a učiteľov z pra-
xe, obsiahlo všetky oblasti a 
problémy súčasnej pedagogi-
ky a školstva.

ZŠ Jana Amosa Komen-
ského tento rok zastúpila 
početnejšia skupina vyuču-
júcich. Dôvodom boli hneď 
dva medzinárodné projekty, 
v ktorých škola spolu s tí-
mom renomovaných odbor-
níkov intenzívne spolupra-
cuje. Prvým z nich je projekt 
LIRE, ktorý sme iniciovali 
a ako hlavný koordinátor 
úspešne priviedli k vzniku 
výsledných produktov - me-
todiky a online platformy. 
Medzi desiatkami referá-
tov, prednášok, seminárov a 
workshopov si náš projekt 
získal viacerých záujemcov. 
O jeho kvalitnú prezentáciu 
sa postarali profesori a do-
centi partnerských univerzít 
zo Slovenska, Čiech a Poľska. 
Výborné technické a materi-
álové zabezpečenie poskytlo 
projektu vydavateľstvo Ra-
abe. V pútavom workshope 
predviedli jeho praktické 
využitie učiteľky základných 
škôl a celý náš tím propago-
val uvedené prezentácie, od-
povedal na otázky účastníkov 
a predvádzal prácu s online 

platformou projektu. (O pro-
jekte podrobnejšie v článku: 
Čo má spoločné LIRE a Po-
znań?) Slávnostný galavečer 
konferencie zavŕšil dvojroč-
né úsilie práce na tomto pro-
jekte. Zlatým klincom večera 
bol práve krst knihy - metodi-
ky nového prístupu k vyučo-
vaniu cudzieho jazyka „Učme 
sa anglicky“. Konferencia 
uviedla do života tri nové od-
borné publikácie a sme hrdí, 
že jednou z nich je metodika, 
ktorú iniciovali a spoluutvá-
rali aj učitelia našej školy.

Náš ďalší tím z projektu 
„Projektový šprint“ sa kon-
ferencie zúčastnil s cieľom 
osobne sa spoznať a komu-
nikovať s kľúčovou lektorkou 
hlavných seminárov konfe-
rencie - Ceciliou de la Paz. 
Ako mentorku projektu ju 
doteraz poznali iba z online 
pracovných mítingov. (O pro-
jekte podrobnejšie v článku: 
Projektový šprint). Cecilia de 
la Paz je senior konzultant-
ka pre Svetovú banku Worl-
dBank EdTech, zakladateľka 
a generálna riaditeľka EDÚ-
CATE URUGUAY a konzultuje 
v rámci projektu financova-
ného EÚ - Digitálna trans-
formácia a reforma národ-
ného kurikula základných 
a nižších stredných škôl na 
Slovensku. Cecilia je tiež pro-
duktívna mladá žena, ktorá 
všemožne presadzuje prog-
resívny posun vo vzdelávaní 
a zaujali ju oba naše projekty. 

Dva konferenčné dni plné 
odborného vzdelávania, pod-
netov a rozhovorov posilni-
li profesionalitu a rozhľad 
našich učiteľov. Presvedčili 
nás o pokrokovom význame 
našej práce a inšpirovali po-
zitívnym smerom. Ďakujeme 
za možnosť zúčastniť sa ich.

MAGDALÉNA PRÁZNOVSKÁ, 
JANA FOGELOVÁ

Základná umelecká škola 
J.F. Kvetoňa usporiadala 
15. júna 2022 kultúrno-spo-
ločenské podujatie žiakov 
a  absolventov pod názvom 
ARTPARÁDA.  Galavečer bol 
venovaný Slovensku – našej 
rodnej zemi. V programe sa 
prezentovalo 73 žiakov. Vy-
stúpili absolventi hudobné-
ho a tanečného odboru, ako 
aj žiaci, ktorí boli úspešní 
v školskom roku 2021/2022 na 
súťažiach a ich pedagógovia.

Pestrý program
Účinkujúci predviedli krásne 
vystúpenie, počas ktorého si 
publikum vypočulo sólovú 
hru na saxofóne a  priečnej 
flaute (tr. uč. Mgr. art. M. Bal-
la), husliach (tr. uč. M. Rigo, 
DiS. art.), keyboarde (tr. uč. 
M. Bihari), akordeóne (Mgr. 
A. Lukács), spev (M. Mudro-
chová).

Veľký úspech mali aj sú-
bory: detský folklórny súbor 
Kvetoňka (ved. Mgr. art. T. Mi-
chálek Walzelová) a ľudová 
hudba Kvetoňka (M. Rigo, DiS. 
art.), súbor moderného tanca 
Company S (ved. Mgr. art. D. 
Bíliková) a komorný spevác-
ky zbor (M. Mudrochová, DiS. 
art.).

Premiéru mal spevácky 
zbor Kvetoň (ved. B. Svrčková, 
DiS. art.), saxofónový súbor 
žiakov (Mgr. art. M. Balla) aj 
bubenícky duet (P. Labaj - tr. 
uč. M. Kukučka).

Odovzdané ocenenia
Riaditeľka ZUŠ Dagmar Šaj-
bidorová v  rámci podujatia 
predstavila absolventov ško-
ly. Titul Najlepší absolvent 
v  školskom roku 2021/2022 
bol udelený Barbore Kopálo-
vej, ktorá hrá na keyboarde 
pod vedením tr. uč. M. Biha-
riho.

Absolventi školy a úspeš-
ní žiaci zo súťaží boli počas 
večera ocenení diplomom, 
vecnou poukážkou a kvetom, 

ktoré venovalo Združenie ro-
dičov pri ZUŠ.

Dojmy z večera 
a finančný dar
Riaditeľka školy D. Šajbidorová 
opísala slávnostný galavečer 
slovami: „Týmto programom 
sme chceli odovzdať posolstvo, 
aby sme boli hrdí na svoju kra-
jinu a na ľudí v  nej. Vážme si 
históriu a ctime našich pred-
kov. Dali nám nás, potomkov 
národa slovenského, šikovné, 
talentované deti, ktorými sa aj 
my v umeleckej škole právom 
pýšime. Na podujatie sme do-
stali veľmi pekné ohlasy. Vy-
stúpenie žiakov a pedagógov 
hodnotili vynikajúco. Veľmi sa 
páčila aj záverečná emotívna 
klaňačka, pri ktorej všetci di-
váci stáli a tlieskali. Je to pre 
nás motivujúce a povzbudzu-
júce do ďalšej práce.“

V závere galavečera pred-
seda Rady rodičov a poslanec 
MsZ v Seredi Tomáš Karmažín 
venoval finančný dar od Rady 
rodičov vo výške 2.000 € na 
nákup hudobného nástroja - 
akordeónu.

Zvládnutý náročný školský 
rok
ZUŠ má za sebou náročné ob-
dobie, kedy sa z dôvodu pandé-
mie žiaci mohli vzdelávať len 
veľmi náročným spôsobom. 
Učiť na diaľku hru na hudobný 

nástroj alebo tanec si vyžado-
valo trpezlivosť aj odhodlanie. 
Napriek tomu bolo podľa ria-
diteľky obdobie dištančného 
vyučovania v uplynulom škol-
skom roku na ZUŠ plynulé. 
Pedagógovia boli ešte v minu-
lom školskom roku vybavení 
počítačovou technikou (no-
tebooky, programy, internet). 
Bola zabezpečená digitalizácia 
školy. Od začiatku školského 
roka škola pracuje so školským 
softwarom iZUŠ, špeciálnym 
programom pre vedenie tried-
nej dokumentácie a riadenie 
výchovno-vyučovacieho pro-
cesu v základnej umeleckej 
škole. V 2. polroku už postupne 
realizovali prezenčnú formu 
vyučovania vo všetkých odbo-
roch.

Úspechy žiakov
Žiaci ZUŠ počas roka dosaho-
vali vynikajúce úspechy na 
medzinárodných a celoslo-
venských súťažiach. Skvele 
reprezentovali mesto aj školu. 

S. Vaškovič (hra na 
akordeóne - tr. uč. Mgr. A. 
Lukács):
- zlaté pásmo na XX. medziná-
rodnom festivale akordeonis-
tiov Euromusette & Golden-
tango Rajecké Teplice
- zlaté pásmo na VI. ročníku 
Akordeónovej medzinárodnej 
súťažnej prehliadky umelec-

kých škôl - ASPUŠ 2022
- 3. miesto na 22. ročníku celo-
slovenskej hudobno-interpre-
tačnej súťaže v hre na akordeó-
ne Nitrianska Lutna 2022

M. Mlíchová (tr. uč. M. 
Mudrochová, DiS, art.):
- strieborné pásmo na celoslo-
venskej súťaži v speve Bojnic-
ká perla 2022

N. Skladaná (tr. uč. M. 
Mudrochová, DiS, art.):
- strieborné pásmo na celoslo-
venskej súťaži v speve Bojnic-
ká perla 2022

V. Baričiaková (tr. uč. M. 
Mudrochová, DiS, art.):
- 1. miesto na okresnom kole 
Slávik Slovenska

M. Petrovský, M. Moravcová, 
L. Tóthová, O. Tóth, M. 
Jenejová, T. Kollárová, L. 
Cicáková (tr. uč.  Bc. J. K. 
Lehoczki) - výtvarníci z 
elokovaného pracoviska v 
Pate
- úspešné práce - Vesmír očami 
detí - v celoslovenskom kole - 4. 
kat., L. Cicáková - víťazná práca 
v celoslovenskom kole (5. kat.)

Detský folklórny súbor 
Kvetoňka (ved. Mgr. art. 
T. Michálek Walzelová):
- 1. miesto na medzinárodnej 
tanečnej súťaži Best World 
Dance Group Brno, Praha, kat. 
hobby teens
- bronzové pásmo na Okresnej 
súťažnej prehliadke detských 
folklórnych súborov „Tancuj, 
tancuj, vykrúcaj“ v Galante

Company S-súbor 
moderného tanca
(ved. Mgr. art. D. Bíliková):
- 1. miesto na celoštátnej ta-
nečnej súťaži Kábrt Cup 2022 - 
kat. contemporary hobby
- 1. miesto na celoštátnej ta-
nečnej súťaži Kábrt Cup 2022 
- kat. skupina latino show

IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 31. mája 2022 sa na pôde 
Mestského úradu v  Seredi 
konalo pracovné stretnutie, 
ktorého cieľom bolo prero-
kovanie obchádzkových trás 
počas plánovanej výstavby 
nového mosta ponad želez-
ničnú trať. Zúčastnili sa ho 
zástupcovia mesta, Sloven-
skej správy ciest, Krajského 
dopravného inšpektorátu 
v Trnave, Okresného doprav-
ného inšpektorátu v Galante, 
Trnavského samosprávneho 
kraja a  ďalších dotknutých 
orgánov.

Mostný objekt premosťu-
je železničnú trať ŽSR Ga-
lanta - Leopoldov. Už dlhšie 
je v  zlom technickom stave 
a na základe vykonanej diag-
nostiky, prehliadky a  static-
kého prepočtu bola od febru-
ára 2019 z dopravy cez most-
ný úsek vylúčená nákladná 
aj autobusová doprava. Po-

sledné výsledky kontrolných 
meraní zatiaľ nevykázali 
významné zvislé posuny ani 
deformácie konštrukcie, kto-
ré by boli dôvodom na okam-
žité uzatvorenie mosta.

Na stretnutí sa prítomní 
dohodli na dvoch oficiálnych 
obchádzkových trasách:

a) na Bratislavskej ceste 
(za býv. Milexom) výjazdom 
na diaľnicu smerom na Ga-
lantu a  cez Dolnú Stredu do 
Serede.

b) pre vodičov, ktorí ne-
majú zakúpenú diaľničnú 
známku, bude obchádzka 
smerom na Veľkú Maču, od-
bočkou na Gáň, Nebojsu, kru-
hovým objazdom smerom 
na Dolnú Stredu a Sereď.

Ďalšia obchádzková trasa 
bude možná aj cez Sládko-
vičovo, smerom na Galantu 
a Sereď. No pôjde o neoficiál-
nu obchádzku.

Ako sme už v minulosti in-
formovali, pre peších a  cyk-
listov bude postavená dočas-
ná lávka. Dopravné značky 
vyznačujúce obchádzkové 
trasy budú vopred priprave-
né a v  prípade mimoriadnej 
situácie kompetentné orgá-
ny operatívne zabezpečia ich 
osadenie.

Na stretnutí odzneli aj 
ďalšie, avšak nejasné infor-
mácie. Jednou z  nich bol aj 
termín začiatku výstavby 
mosta. Ten stále nie je presne 
daný, no ako Slovenská sprá-
va ciest uviedla, po ukončení 
projektovej dokumentácie, 
vydaní potrebných povolení 
a ukončení výberového ko-
nania sú práce reálne najskôr 
na jar budúceho roka. Tie sa 
teda určite nebudú prekrý-
vať s  rekonštrukciou mosta 
v Hlohovci, ktorá by mala byť 
tento rok ukončená.

Ďalšou informáciou bola aj 
dĺžka výstavby. Ani tu neod-
znel jasný termín, no nemal 
by presiahnuť jeden a  pol 
roka. SSC Bratislava ako in-
vestor a stavebník novostav-
by mosta už požiadala po-
slancov MsZ o výpožičku na 
pozemky v dočasnom zábere, 
ktoré budú využívané ako 
manipulačné plochy v zmys-
le projektovej dokumentácie 
stavby.  Poslanci výpožičku 
16. júna na MsZ odsúhlasili. 
Dobrou správou je, že na zá-
klade požiadavky primátora 
mesta Sereď dôjde k rozšíre-
niu mosta o cyklochodník a 
chodník pre peších bude od 
vozovky oddelený zvodid-
lom. Ďalej dôjde k  úprave, 
resp. výmene dopravného 
značenia, ako aj k výmene a 
doplneniu bezpečnostných 
zariadení.

IVETA TÓTHOVÁ
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Gymnazisti na 
návšteve v Tišnove

Zlatá Danka Kovalovská

Prijali sme pozvanie od našich 
kolegov a študentov a v dňoch 
2.-3. júna 2022 sme sa po dvoch 
rokoch opäť stretli s našimi 
partnermi z gymnázia Tišnov 
(https://www.gymtisnov.cz/). 
Pripravili pre nás program 
bohatý na rozhovory, zážit-
ky, nové poznanie z histórie 
aj ľudovej kultúry. Navštívili 
sme tradičnú dielňu na vý-
robu modrotlače Danzinger, 
ktorej existencia sa datuje od 
roku 1816. Dozvedeli sme sa 
o histórii výroby modrotlače, 
aj to, ako sa dnes piata gene-
rácia výrobcov snaží tradíciu 
nielen zachovať, ale aj rozví-
jať. Ďalšou zastávkou do his-
tórie bola návšteva zámku 
Kunštát, kde sú najstaršie 
vykladané parkety v strednej 
Európe. Návštevníci po nich 
môžu prechádzať len v pa-
pučiach, čo patrí tiež k zaují-
mavému koloritu prehliadky. 
V tesnej blízkosti zámku sa 
nachádza psí cintorín, ktorý 
je tiež unikát v strednej Eu-
rópe. Študenti boli ubytovaní 
v hostiteľských rodinách a 
tu sa ponúka ďalšia príleži-
tosť na rozhovory a pozna-
nie. V piatok si naši študenti 
už priamo v škole mali mož-
nosť overiť svoje vedomosti 
o histórii Čiech a geografii vo 
vedomostnom kvíze, zúčast-
nili sa priamo vyučovania na 
hodinách dejepisu alebo an-
gličtiny.

Predpoludním sme sa ces-
tou domov zastavili v histo-
rickom Brne, veď ako by sme 
mohli obísť túto moravskú 
metropolu. Stretnutie bolo 
veľmi priateľské a srdečné, za 
čo sa aj touto cestou chceme 
našim partnerom (pani riadi-

teľke, pedagógom aj študen-
tom) poďakovať.

Postrehy našich študentov
Ema Takáčová, kvarta: „Naša 
dlho plánovaná návšteva Tiš-
nova naplnila naše očakáva-
nia, dokonca by sme povedali, 
že ich až prevýšila. Ešte veľmi 
dlho budeme spomínať na 
české krásy, ktorými nás naši 
priatelia povodili. Sme veľmi 
vďační za ich vrelé privítanie, 
za ich pohostinnosť a čas, kto-
rý nám venovali. Gymnázium 
v Tišnove nám vyrazilo dych. 
Je to škola na vysokej úrovni, 
jej študenti boli veľmi ochot-
ní, prívetiví a priateľskí. Mali 
sme dokonca aj možnosť zú-
častniť sa vyučovacej hodiny 
z anglického jazyka, ktorá 

nás veľmi milo prekvapila 
svojou kreativitou. Toto gym-
názium je naozaj plné skve-
lých budúcich úspešných 
mladých ľudí a samozrejme 
aj pedagógov. Naše hostiteľské 
rodiny sa nás ujali, ako keby 
sme boli ich vlastní, cítili sme 
sa ako doma. Veľkým zážitkom 
bola návšteva modrotlačovej 
dielničky, ktorá má tradíciu aj 
na Slovensku. V Tišnove sme 
sa cítili veľmi dobre a tešíme 
sa na ďalšie stretnutie.“
Alex Stanko a Kristína Sop-
čáková, kvinta: „Hostiteľské 
rodiny boli super a s Karlem 
sme si „sadli“. Múzeum mod-
rotlače, aj návšteva zámku 
boli príjemným spestrením 
programu. Gymnázium Tiš-
nov nadchlo všetkým, aj prí-

ležitosťou zažiť vyučovanie 
dejepisu aj anglického jazyka, 
ktoré bolo zaujímavé a hravé.“
Alica Haršányiová, septima: 
„Pobyt v Tišnove bol preži-
tý v príjemnej a priateľskej 
atmosfére. Naši, už teraz ka-
maráti z Česka, nás príjemne 
pohostili, ubytovali, ukázali 
krásy ich domoviny a popri 
voľnom čase sme sa spoloč-
ne zabávali tak, ako nám čas 
umožnil. Spoznali sme his-
tóriu modrotisku a nahliadli 
sme do starých čias hradu v 
obci Kunštát. Pani učiteľke 
Macháčovej by sme chceli 
veľmi pekne poďakovať za po-
skytnutú možnosť vidieť nie-
čo nové. Ďakujeme.“

FOTO: AUTOR
KARIN MACHÁČOVÁ 

Dňa 3. 6. 2022 sa v Čilistove v 
areáli X-bionic sphere konal 
32. ročník celoslovenských 
športových hier v atletike 
pod záštitou Ministerstva 
práce sociálnych vecí a ro-
diny SR, Ústredia práce so-
ciálnych vecí a rodiny SR, 
Fórum riaditeľov a zamest-
nancov detských domovov 
SR, Spoločnosti priateľov 
detí z detských domovov 
Úsmev ako dar, Nestlé Slo-
vensko, s.r.o.

Na toto podujatie postú-
pili deti, ktoré na Krajských 
športových hrách dosiah-
li najlepšie výsledky. Naša 
Danka Kovalovská (17 r.) bola 
nominovaná na disciplíny 
beh na 100 m, skok do diaľ-
ky, skok do výšky, štafeta 
4x100 m. Všetky disciplíny, 
na ktoré bola nominovaná, 
s prehľadom vyhrala (skok 
do výšky sa nekonal z bez-
pečnostných dôvodov). S 
bilanciou 3 zlaté medaily sa 
stala najúspešnejšou špor-
tovkyňou celoslovenských 
športových hier za rok 2022.

Športové začiatky Danky 

začali v roku 2017, keď začala 
hrávať basketbal za žiačky 
v Seredi. V roku 2018 sa cez 
krajské, celoslovenské špor-

tové hry prebojovala až na 
medzinárodné športové hry, 
ktoré sa konali v Čechách. 
Už tu aj v mladom veku do-

siahla významné umiestne-
nia. V roku 2019 obdobným 
spôsobom sa prebojovala 
na medzinárodné športové 
hry, ktoré sa konali v Maďar-
sku, kde bola vyhlásená naj-
úspešnejšou športovkyňou 
zo slovenskej výpravy. Za 
dobré výsledky bola ocenená 
Ministrom práce, sociálnych 
veci a rodiny SR p. Jánom 
Richterom. Už v tej dobe ako 
14-ročná dosahovala lepšie 
športové výsledky ako diev-
čatá v kategórii 16-18 rokov.

V dosahovaní výborných 
výsledkov pokračuje aj v 
dnešnej dobe, v disciplínach, 
v ktorých súťaží nemá kon-
kurenciu. 

„Sme veľmi hrdí na našu 
Danku. Želáme jej, aby bola 
aj v živote minimálne tak 
úspešná ako je v športe. 
Podporovať deti v špor-
te je v dnešnej technickej 
dobe viac ako nutné, nakoľ-
ko šport ich naučí nielen 
disciplíne, ale získajú mno-
hé ďalšie zručnosti, ktoré 
využijú v živote.“

JÁN JANKULÁR

Lokálna žurnalistika 
a špecifické postavenie 
samosprávnych médií
Na začiatku bol tento inter-
netový prieskum Transpa-
rency International Slova-
kia z júna 2022.

TIS ako nezisková mimo-
vládna organizácia založe-
ná v roku 1998 v  Bratislave 
sa okrem iného pravidelne 
zaoberá hodnotením obec-
ných a mestských novín. 
Postupuje pritom podľa 
vlastných kritérií a  zosta-
vuje vlastný rebríček kvali-
ty miestnych novín. Sereď 
v  roku 2021 bola charakte-
rizovaná takto: Periodikum 
Sereďské novinky prináša 
iba oficiálny názor politic-
kého vedenia, diskusia úpl-
ne chýba. Politike radnice je 
v periodiku venovaný málo 
priestoru a vedenie radnice 
je prezentované v rozumnej 
miere a obsahovom kontex-
te.

V snahe kopírovať dnešný 
model „empatického“ sprá-
vania sa prezentuje TIS svo-
ju politiku bombastickým 
označením:  Hlásne trúby 
2021 – Radničné noviny stále 
zostávajú najmú hlásnymi 
trúbami primátorov. V tom-
to roku dosiahla TIS v  boji 
proti regionálnym novinám 
svoj vrchol. Celkom nená-
padne ponúka odpovede na 
šikovne položené otázky, 
a to bez ohľadu na to, aby po-
znala vnútorné prostredie, 
v ktorom miestne periodiká 
vznikajú.

Odosielateľom dotazníka 
je zamestnanec TIS pán Ľu-
boš Kostelanský. Pre demon-
štrovanie zámeru TIS stačí, 
ak v tomto článku uvediem 
dve posledné otázky a moje 
stanovisko k nim.

Otázka: Čo najviac 
ohrozuje kvalitu radnič-
ných/župných médií vy-
dávaných samosprávami? 
(vyznačte max. 2 možnos-
ti)
* Tvorbu majú často na sta-
rosti zamestnanci úradov 
bez novinárskych skúse-
ností
* Nízky rozpočet neumož-
ňujúci produkovanie obsa-
hu v štandardnej kvalite
* Nevhodne alebo neúplne 
nastavený koncept novín 
bez dôležitých náležitostí
* Chýbajúca objednávka zo 
strany samosprávy po kva-
litnom obsahu, respektíve 
absencia kritickej spätnej 
väzby zo strany verejnosti
* Nedostatok nezávislosti, 
konflikty záujmov v práci, 
či autocenzúra redaktorov
* Skryté ovplyvňovanie, ale-
bo v niektorých prípadoch 
aj priame zásahy vedenia 
samosprávy do obsahu no-
vín
* Iné:

Moje stanovisko:  Nevy-
čítajte novinársku neskú-
senosť tvorcom radničných 
novín. Mnohí amatéri sú 
lepší ako novinári s  diplo-
mom. Dobrovoľní tvorco-
via radničných novín sú vo 
svojej tvorbe oveľa nezávis-
lejší ako novinári v  mno-
hých akciovkách.

  Otázka: Čo by mohlo 
pomôcť k zlepšeniu situ-

ácie radničných/župných 
médií vydávaných samo-
správami? (vyznačte max. 
2 možnosti)
* Permanentný tlak na zvy-
šovanie celkovej politickej 
kultúry na lokálnej úrovni.
* Široká a opakované verej-
ná diskusia upozorňujúca 
na verejnoprávny charak-
ter týchto médií a nedostat-
ky v ich práci
* Existencia nezávislej ce-
loslovenskej mediálnej 
rady, respektíve posilnenie 
právomocí súčasných rád 
posudzovať a trestať pre-
hrešky radničných/žup-
ných médií vydávaných 
samosprávami vrátane 
finančných trestov pre sa-
mosprávy
* Z úrovne štátu nadikto-
vané povinné dodržiava-
nie minimálnych novi-
nárskych štandardov pre 
redakčnú činnosť týchto 
médií
* Legislatívne definovanie 
verejnoprávneho charakte-
ru samosprávnych médií, 
napr. v podobe českého mo-
delu, ktorý v tlačovom zá-
kone ukladá povinnosť po-
skytovať objektívne a vyvá-
žené informácie a zabezpe-
čovať pluralitu vytváraním 
priestoru pre poslancov
  * Existencia samostatnej 
legislatívnej úpravy defi-
nujúcej činnosť týchto mé-
dií, akú majú celoštátne ve-
rejnoprávne médiá (RTVS, 
TASR).
* Povinná profesionalizácia 
tohto typu médií
* Iné:
Moje stanovisko:  Touto 
otázkou a  najmä alterna-
tívami odpovedí ste defi-
nitívne potvrdili hlavný 
zámer vášho prieskumu. 
Čo chcete regulovať, o  akej 
nezávislej celoslovenskej 
mediálnej rade to hovorí-
te? Aké tresty a  na základe 
čoho pripravujete pre vy-
davateľov? Na základe aké-
ho zákona chcete zakázať 
inzerciu v  regionálnych 
médiách? Ako chcete za-
siahnuť do rozpočtov samo-
správ a zrušiť alebo reduko-
vať ich financovanie z  ich 
rozpočtov?

Vážený pán Kostelanský! 
Návrhmi, ktoré responden-
tom podsúvate ako odpove-
de, ste prekonali princípy 
stredovekej inkvizície! Toto 
o  nej hovorí wikipédia: 
„Všetky zistenia potrebné k 
procesu sa objasňovali po-
čas procesu samotného, vy-
počúvaním svedkov. Vecné 
dôkazy pri tom nemali 
žiadnu platnosť. Na do-
kázanie viny alebo nevi-
ny existovala len jediná 
možnosť, a to výpovede 
svedkov.“  Vo vašom prí-
pade nahrádzajú výpovede 
svedkov odpovede na váš 
dotazník. Gratulujem!

Snahy o  „prevýchovu“ 
regionálnych médií pova-
žujem za bezprecedent-
ný zásah do kompetencií 
miestnych samospráv. Ve-
rím, že úspešné nebudú.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ 
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13. ročník Tangramiády 
v materských školách
Materská škola na Komen-
ského ulici a jej elokované 
pracoviská už 13 rokov orga-
nizujú pre deti matematickú 
súťaž s  názvom Tangrami-
áda.  Podľa riaditeľky Ivety 
Fraňovej „tangram“ pred-
stavuje ideálne spojenie hry 
a učebnej pomôcky pre deti 
v predškolskom veku. Ide o 
jeden z najstarších hlavola-
mov ktorý rozvíja priesto-
rovú predstavivosť, oblasť 
kognitívnu a perceptuálno-
-motorickú spolu s jemnou 
motorikou. Deti môžu tvary 
triediť, porovnávať, uspora-
dúvať podľa určitých kritérií. 
Rozvíjanie matematického 
myslenia detí v materskej 
škole je priestorom na pod-
porovanie detského záujmu o 
matematiku.

V organizovaní Tangrami-
ády sa striedajú jednotlivé 
pracoviská MŠ. Tento ročník 
organizovali elokované triedy 
na Murgašovej ulici. Témou 
boli jarné kvety. Deti sa nielen 
zabavili, ale ukázali svoju ši-
kovnosť a z poučného poduja-
tia si odnášali aj dobrý pocit. 

Výskumy ukázali, že deti, 
ktoré sa v predškolskom veku 
hrajú s rôznymi hlavolama-
mi, stavebnicami alebo skla-
dačkami, dosahujú v  škole 
lepšie výsledky v  matema-
tike či geometrii.  Projekt 
Tangramiády pred 13-timi 
rokmi založila riaditeľka 
Iveta Fraňová, ktorá chcela 
poukázať na nové možnosti 
vzdelávania predškolákov 

v  seredských materských 
školách. Na sneme Spo-
ločnosti pre predškolskú 
výchovu ešte v  roku 2009 
Tangramiádu konzultovala 
s docentkou doc. RNDr. Viera 
Uherčíková, CSc., ktorá pô-
sobí na Univerzite Komen-
ského v  Bratislave a  je au-
torkou troch publikácii s to-
uto tematikou. Podľa jej slov 
tangram predstavuje ideál-

ne spojenie hry a  učebnej 
pomôcky. Tvorivým učiteľ-
kám v  materských školách 
dáva široké možnosti pre 
aktívny rozvoj rozumových, 
matematických, logických, 
ale aj sociálnych a  emoci-
onálnych schopností detí. 
Tangramiáda sa od tej doby 
už 13 rokov organizuje aj v 
Seredi.            

IVETA TÓTHOVÁ

Deti oslávili svoj sviatok 
s maskotmi v životnej veľkosti

Sereď sa pridala k štrajkovej 
pohotovosti miest a obcí

V mnohých mestách a ob-
ciach sa pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa detí ko-
najú rôzne kultúrne či špor-
tové podujatia. Už po tretíkrát 
mali seredské deti možnosť 
prežiť svoj deň netradične, no 
o to zábavnejšie.
Klaudia Fenclová Vančová 
spoločne s mestom Sereď, au-
toškolou Petra Urbánka, BM 
Kávovinami Sereď a Bistrom 
Raketa usporiadali na štvr-
tok 2. júna oslavu Dňa detí v 
spoločnosti s rozprávkovými 
postavičkami. Na Námes-

tí slobody sa detičky mohli 
odfotografovať a zašantiť si 
s nezabudnuteľnou dvoji-
cou Mickey a Minnie, Elzou, 
Annou a Olafom z Ľadového 
kráľovstva, Spidermanom, 
Mimoňom, káčerom Donal-
dom a v neposlednom rade aj 
s obľúbenými psíkmi z Tlap-
kovej patroly. Párty pokračo-
vala prechádzkou po parku 
a bola zakončená diskotékou 
na Rakete. Špeciálna oslava 
bola skvelá, o čom svedčali aj 
úsmevy na tvárach deťúre-
niec. IVETA TÓTHOVÁ

Dňa 18. mája sa na mimo-
riadnom sneme stretli sa-
mosprávy, ktoré sú členmi 
Združenia miest a obcí Slo-
venska. Na programe bolo 
vyjadriť dlhodobú nespo-
kojnosť s konaním Vlády SR. 
Primátori a starostovia sú 
názoru, že štát ich neberie za 
rovnocenného partnera, vlá-
da presúva na mestá a obce 
kompetencie bez predchá-
dzajúcej analýzy. Aktuálne 
opatrenia sú pre samosprávy 
likvidačné a práca na mest-
ských či obecných úradoch 
je sťažená. Mnohí súčasní 
primátori či starostovia už 
nechcú kandidovať v ďal-
ších voľbách. Nespokojnosť 
prítomní vyjadrili aj jednot-
ným oblečením v čiernych 
farbách.

Podporu ZMOS-u vyjadrilo 
aj Združenie samosprávnych 
krajov - SK8.

Predseda Združenia miest 
a obcí Slovenska Branislav 
Tréger na tlačovej besede 
povedal, že združenie naj-
viac trápi daňový bonus a s 
tým spojené výpadky vo výš-
ke 618 miliónov eur počas 
dvoch rokov. Ďalším prob-
lémom je tiež narastajúca 
cena energií, verejné obsta-
rávania i zdražovanie sta-
vebných prác a materiálov.

Slova sa na tlačovej besede 
ujal a predseda Trnavského 
kraja a predseda združenia 
samosprávnych krajov Slo-
venska Jozef Viskupič, ktorý 
okrem iného povedal: “Poli-
tické tričká, prosím vás, dolu. 
Toto je reálny zásah do fun-
govania samosprávy. Preto 
by sme boli radšej, keby sme 
mohli otvoriť debatu rodin-
nej politiky z úplne opačné-
ho konca.“

ZMOS preto od štvrtka 19. 
mája do odvolania vstúpilo 
do štrajkovej pohotovos-
ti. Reaguje tak na návrhy z 
dielne rezortu financií, ale aj 
dlhodobý prístup štátu voči 
samosprávam. Žiada členské 
obce a mestá, aby zabezpečo-
vali realizáciu prenesených 
kompetencií iba do obdobia, 
ktoré je finančne kryté dotá-
ciami poukazovanými štá-
tom, aby prerušili, respektí-
ve obmedzili komunikáciu s 
ústrednými orgánmi štátnej 
správy či symbolicky stiahli 
pred budovami mestských 
a obecných úradov obecné 
vlajky na pol žrde od 19. mája 
2022 do 30. júna 2022. K avizo-
vanému štrajku sa plánuje 
pridať aj Únia miest Sloven-
ska.

Aj mesto SEREĎ sa pridá-
va ku štrajkovej pohotovosti. 
Rovnako tak činia aj okolité 
mestá a obce.

Mimoriadny snem ZMOS 
vyzýva vládu Slovenskej 
republiky, aby urýchlene 
prijala opatrenia na pomoc 
mestám a obciam: vo vzťa-
hu k nárastu cien energií, vo 
vzťahu k nárastu cien mate-
riálov a služieb. Ďalej vyzýva 
vládu, aby urýchlene prijala 
novú legislatívu v oblasti 
sociálnych služieb, štátnej 
správy v školstve a školskej 
samospráve. Jedným z bodov 
je aj napríklad, aby pri prijí-
maní novej legislatívy vždy 
zhodnotili dopady prijatých 
reforiem na mestá a obce. 
Všetky informácie nájdete 
na stránke www.zmos.sk.

Združenie pripravuje aj 
celoslovenský ostrý štrajk a v 
prípade nesplnenia požiada-
viek ho po 30. júni aj vyhlási.

IVETA TÓTHOVÁ

Vystúpenie tanečného odboru ZUŠ 
J. F. Kvetoňa: „A PREDSA SA TOČIA“
Dňa 31. mája sa v divadelnej 
sále Domu kultúry v Seredi 
konalo vystúpenie tanečného 
odboru Základnej umeleckej 
školy Jána Fischera Kvetoňa. 
Žiaci všetkých vekových ka-
tegórií predviedli svoj talent a 
to najlepšie, čo sa naučili.

Učiteľka Tatiana Michálek 
Walzelová povedala: „Máme 
za sebou náročné obdobie 
spojené s koronavírusom, kto-
rý zo dňa na deň zmenil režim 
našich životov. Prísne pra-
vidlá neumožňovali organi-
zovať žiadne hromadné pod-
ujatia, vystúpenia či koncer-
ty. Prešli sme z prezenčného 
vyučovania na to dištančné. 
Vymenili sme tanečnú sálu 
za obývačku či detskú izbu a z 
priameho kontaktu sme vstú-
pili do online sveta. Chaos, 
ktorý sme všetci pociťovali, 
sme zvládli vďaka zachovaniu 
pokoja a rozvahy. Návrat späť 
do tried nebol jednoduchý, ale 
o to radostnejší. Konečne sme 
mohli pokračovať tam, kde 
sme skončili. Naším výsled-
kom po dvojročnej pauze sú 
nacvičené choreografie, ktoré 
sme počas vystúpenia pred-
viedli.“

Program bol rozdelený na 
dve časti: blok moderného 
tanca a blok ľudového tanca. 
Úvodným číslom bloku mo-
derného tanca bola Veselá Ba-
chata. Zatancovali ho dievčatá 
zmiešané z rôznych ročníkov 
vo vekovej kategórii od 11 do 
15 rokov. Diváci mohli vidieť 
aj napríklad hawajský tanec, 
kakadu, španielky či džezový 
tanec. Záverečné číslo moder-
ného bloku ukončila choreo-

grafia Koleda zvonov.
Ľudový blok otváral tanec 

Zahrajte mi túto, s ktorým 
tanečníčky dvakrát po sebe 
obhájili 1. miesto v kategórii 
teens ľudové tance na me-
dzinárodnej súťaži BWDG, 
a to najprv v Brne (19. 3. 22) 
a potom v Prahe (1. 5. 22). O 
ich úspechu sme písali aj v 
našich novinách. Ďalším vy-
stúpením bol Čížiček, tanec 
z Myjavy, ktorí mohli diváci 
vidieť v interpretácii tohto-
ročných absolventiek. Nasle-
dovala Cipovička, Bašistovska, 
v Parchovanskom čardáši a 
zazneli aj spevy: A pre koho či 
Kurikrik. Záver patril Karičke 

zo Zemplína. V jednotlivých 
choreografiách sa ukázali deti 
z rôznych ročníkov, od tých 
najmenších až po najväčšie - 
absolventky.

Na záver učiteľka Tatiana 
Michálek Walzelová poveda-
la: „Chceli by sme sa poďako-
vať všetkým rodičom, ktorí 
trpezlivo a pravidelne chodili 
so svojimi deťmi na hodiny 
tanca a tým starším žiakom 
a žiačkam za zodpovedný prí-
stup na hodinách. Spolu sa 
nám podarilo vytvoriť tento 
program aj vďaka krásnym 
kostýmom a krojom, ktoré 
finančne zastrešuje Zdru-
ženie rodičov a naši 2% dar-

covia, ktorí nám neprestali 
prispievať ani počas obdobia 
korony. Mnohí z nich sú naši 
dlhoroční darcovia. Osobitné 
poďakovanie patrí p. Ing. T. 
Karmažínovi, predsedovi ZR 
pri ZUŠ Jána Fischera Kveto-
ňa, ktorý sa postaral o nové 
skladové priestory na ulože-
nie krojov a kostýmov v DK 
Sereď. Pri nedávnej účasti na 
okresnom kole súťažnej pre-
hliadky detských folklórnych 
súborov Eniki beniki sme sa 
dozvedeli, že sme jediný súbor 
v Galantskom okrese, ktorý sa 
v takomto rozsahu venuje ľu-
dovému tancu a spevu.“

IVETA TÓTHOVÁ



SEREDSKÉ NOVINKY 5

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09. 
 Ročník XIX, č. 6, júl 2022, vychádza v náklade 8 450 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk   Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Martin Kilian. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 55, recepcia.
nitra@petitpress.sk.  Výroba a grafika: M KREO studio, s. r. o., Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina, www.fabrikanagrafiku.sk, Peter Karovič, e-mail: peter.karovic@mkreostudio.sk. Články v tomto vydaní sú zverejnené v 
elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe rozhoduje redakčná rada.

Mestská polícia a manželia Kušníroví 
zo Serede boli ocenení čestným 
uznaním Ekologický čin roka 2021
Západoslovenské múzeum 
v Trnave sa 6. júna 2022 stalo 
miestom vyhlásenia víťazov 
11. ročníka Ekologického činu 
roka za rok 2021. Cieľom sú-
ťaže je vyzdvihnúť aktivity 
v oblasti dokumentácie a lik-
vidácie neriadených skládok 
odpadov v  katastroch obcí 
a  miest, zavedenie separova-
ného zberu na školách, vý-
sadby zelene, záchrane alebo 
dokumentácie cenného bio-
topu, využitia obnoviteľných 
zdrojov energie, v oblasti prá-
ce s mládežou, organizovanie 
súťaží s  environmentálnou 
tematikou a pod. 

Súťaže sa mohli zúčastniť 
jednotlivci, kolektívy škôl, sa-
mosprávy a záujmové združe-
nia.  „Odborná komisia posu-
dzovala 27 prihlásených pro-
jektov v  dvoch kategóriách. 
Najlepšie projekty boli odme-
nené aj finančne: pre prvé 
miesto bola udelená suma 
1.200 eur, pre druhé 800 eur 
a pre tretie miesto 500 eur. Na 
základe vysokého množstva 
kvalitných projektov, kraj 
udelil aj čestné uznania s  fi-

nančnou odmenou 400 eur,“ 
informoval na svojom webe 
Trnavský samosprávny kraj.

V súťaži Ekologický čin roka 
boli ocenené čestným uzna-
ním dva projekty zo Serede.

* Projekt Mestskej polície 
s názvom: Bezpečne a zdravo 
ekologickou dopravou

* Projekt manželov Kušní-
rových s názvom: Pre budúc-
nosť.

„Aj prostredníctvom žup-
nej súťaže Ekologický čin 
roka sa snažíme zviditeľniť 
starostlivosť o kvalitnejšie a 
zdravšie životné prostredie. 
Je na nás všetkých, aby sme 
sa snažili viesť spôsob života 
šetrnejší k  prírode. Som rád, 
že v  Trnavskom kraji býva 
množstvo obyvateľov, ktorým 
to nie je ľahostajné a záleží 
im na tom, v akom stave odo-
vzdáme naše okolie ďalším 
generáciám,“  povedal župan 
Jozef Viskupič.

Hlavným cieľom ocenené-
ho projektu Mestskej polície 
v Seredi  s názvom: Bezpečne 
a zdravo ekologickou dopra-
vou,  bolo smerovať deti k  tr-

valo udržateľnému spôsobu 
života, primeranou formou 
budovať rešpekt a úctu k prí-
rode, k ochrane a tvorbe život-
ného prostredia, motivovať 
ich k ekologickému uvažova-
niu a správaniu, k zvnútorne-
niu postojov podporujúcich 
tvorbu a  ochranu životného 
prostredia a  prispieť k  envi-
ronmentálnej výchove detí 
a  mládeže.  „Projekt  prepája 
dopravnú výchovu, zdravý 
pohyb a bádanie po ekologic-
kých formách dopravy v mes-
te Sereď. Aby mala prechádz-
ka mestom rozmer doprav-
no-ekologický a výchovný, 
viedla deti hádankami súvi-
siacimi s  dopravnou výcho-
vou a vyzývala ich na bezpeč-
ný pohyb po cestách, rovnako 
ich sústreďovala na ekolo-
gické spôsoby dopravy, keďže 
trasa viedla po miestach, kde 
v  meste možno vidieť ekolo-
gické spôsoby dopravy, samo-
zrejme, tým najekologickej-
ším spôsobom – po vlastných 
nohách,“  vysvetlila pre Se-
redské novinky preventiska 
MsP Karin Kapustová.

Druhý ocenený projekt zo 
Serede s názvom:  Pre budúc-
nosť je z dielne manželov 
Milady a Jozefa Kušnírových. 
Obaja sú aktívni včelári, zá-
hradkári a  nadšenci pre tr-
valo udržateľný život. „So 
svojimi skúsenosťami sa 
nikdy neodmietnu podeliť 
a  aktívne pôsobia pri všet-
kých osvetových činnostiach 
spolkov, v ktorých sú členmi. 
Ich prínos pre životné pros-
tredie je možné vidieť v  ob-
lasti pri Čepeňskom ramene. 
Manželia Kušníroví z vlastnej 
iniciatívy a  svojpomocne vy-
sadili v oblasti cca 100 agátov 
okolo vodnej plochy, o  tieto 
sa v  lete starali zalievaním, 
osadili 8 vtáčích búdok a  na 
jeseň 2021 iniciovali výsadbu 
lipovej aleje pri Čepeňskom 
ramene. Manželia Kušníro-
ví sú príkladom, ako môže 
jednotlivec prispieť k zmier-
ňovaniu klimatickej krízy, k 
lepšej budúcnosti a  iniciovať 
väčšie zmeny vo svojej komu-
nite,“  predstavila manželov 
Karin Kapustová. 
 IVETA TÓTHOVÁ

Nové detské ihrisko 
na Dolnomajerskej ulici 
Detské ihriská predstavujú 
miesto, kde môžu deti trá-
viť voľný čas, rozvíjať svoju 
fyzickú zdatnosť, predstavi-
vosť a v neposlednom rade 
sa socializovať. Medzi prio-
rity každej samosprávy patrí 
údržba existujúcich ihrísk 
a budovanie nových zábav-
ných a bezpečných miest pre 
pohybové aktivity detí.

V mesiaci máj 2022 pre-
behla na Dolnomajerskej 
ulici v Seredi montáž a osa-
denie nových detských prv-
kov. Pôvodné ihrisko bolo na 
tomto priestore vybudované 
v roku 1996. Postupom času 
sa jednotlivé hracie prvky 
opotrebovávali a aj napriek 
opravám boli napokon od-
stránené. Zachované ostalo 
iba pieskovisko.

Dodávateľom nových hra-
cích prvkov bola spoločnosť 
Agger, s.r.o., z Martina. Sériu 
tvoria moderné herné za-
riadenia vhodné pre všetky 

vekové kategórie detí. Na-
chádza sa tu kolotoč s otá-
čavou plošinou so sedením, 
pružinová hojdačka v tvare 
koníka, reťazové hojdačky, 
domček s dvoma šmykľavka-
mi, mini lezeckou stenou či 
hrazdy a mostík na rúčkova-
nie. Súčasťou je aj kamienko-
vá dopadová plocha.

Ihrisko na Dolnomajer-
skej ulici nesie názov Sli-
máčik. Ide o pomenovanie 
z roku 2017, kedy referát ži-
votného prostredia na Mest-
skom úrade v Seredi pristú-
pil k centralizácii detských 
ihrísk na území mesta. Kaž-
dé z nich dostalo názov, po-
radové číslo a bolo označené 
tabuľkou s prevádzkovým 
poriadkom. A tak máme od 
toho času v Seredi ihriská s 
pomenovaním ako Semafor, 
Púpavka, Zelená korytnač-
ka, Lienka, Abeceda či Čierna 
mačka.

IVETA TÓTHOVÁ

Dobrovoľnícke činnosti 
na MsÚ v Seredi pre odídencov
Mesto Sereď cez program na 
podporu integrácie štátne-
ho príslušníka tretej krajiny, 
ktorému sa poskytlo dočasné 
útočisko s cieľom uľahčiť jeho 
sociálne začlenenie a integ-
ráciu na trh práce poskyto-
vaním nástrojov a služieb 
podporujúcich zlepšenie jeho 
zamestnateľnosti a uplatne-
nia sa na trhu práce, ponúka 
Dobrovoľnícke činnosti na 
mestskom úrade v Seredi v 
oblasti pomoci pri poskyto-
vaní verejnoprospešných slu-

žieb s cieľom uľahčiť osobám 
z cieľovej skupiny sociálne 
začlenenie a integráciu na 
trh práce v SR poskytovaním 
nástrojov a služieb podporu-
júcich zlepšenie ich zamest-
nateľnosti a uplatnenia sa na 
trhu práce.
Cieľovou skupinou sú odí-
denci, t.j. osoby, ktoré majú v 
SR udelené dočasné útočisko 
(vydaný doklad o tolerova-
nom pobyte na území Sloven-
skej republiky s označením 
„ODÍDENEC“) a ktoré pre-

javia záujem o poskytnutie 
podporných opatrení v rámci 
tohto projektu. Dobrovoľníc-
ku činnosť vykonáva odíde-
nec v odporúčanom rozsa-
hu max. 80 hodín mesačne, 
nepretržite najviac počas 6 
kalendárnych mesiacov s 
možnosťou opakovania max. 
6 mesiacov u iného/ďalšieho 
oprávneného subjektu.

Účasť na vykonávaní dob-
rovoľníckej služby je dobro-
voľná.

Výška príspevkov: Paušálny 

príspevok účastníkovi dob-
rovoľníckej služby (odíden-
covi) je vo výške ŽM 218,06 €. 
V prípade, že sa odídenec 
nezúčastní dobrovoľníckej 
činnosti v maximálnom sta-
novenom čase (maximálne 
80 h mesačne), príspevok sa 
bude alikvotne krátiť hodino-
vou sadzbou 2,72575 eur/h na 
základe evidencie dochádzky 
odídenca. Záujemcovia o túto 
činnosť sa môžu prihlásiť na 
mestskom úrade v Seredi.

MIROSLAV RAČÁK

Úspešný projekt 
„Skrášlime si 
školský dvor“
Materská škola Komenského 
v Seredi sa zapojila do akcie 
Nadácie Pontis s projektom 
„Skrášlime si školský dvor“. 
Ide o podujatie NAŠE MESTO 
a je to najväčšie firemné dob-
rovoľníctvo na Slovensku.

Naše Mesto už viac ako 15 
rokov spája firmy, samosprá-
vy a občiansky sektor s jas-
ným cieľom – vyčistiť, skráš-
liť a viditeľne zlepšiť mestá, v 
ktorých žijeme. Každoročne 
si tisíce dobrovoľníkov z fi-
riem obliekajú rovnaké trič-
ká a zapájajú sa do množstva 
dobrovoľníckych aktivít po 
celom Slovensku darovaním 
svojho času a  práce, infor-
muje Nadácia Pontis. Zapoje-
ní dobrovoľníci čistia parky, 
upravujú zeleň či natierajú 
mestský mobiliár.

Podľa učiteľky  Kataríny 
Jakubcovej, ktorá stojí za 
úspešným projektom, bolo 
cieľom esteticky obnoviť ná-

ter oplotenia na školskom 
dvore. Plot bol značne opot-
rebovaný a  bolo nutné ho 
opatriť novým náterom. Aby 
bolo oplotenie farebné a dob-
re viditeľné prišlo do mater-
skej školy 31 dobrovoľníkov 
z TESCO STORES a pomocnú 
ruku pridali aj rodičia detí. 
Vynovené farebné oplote-
nie vyvolá už pri vstupe do 
priestorov škôlky v  deťoch 
príjemný pocit a nepriamou 
formou bude mať pozitívny 
vplyv aj na ich estetické cí-
tenie.

Riaditeľka  Iveta Fraňo-
vá  touto cestou ďakujeme 
dobrovoľníkom z TESCO 
STORES a ich priateľom, ro-
dičovskému združeniu a 
rodičom za skvelú prácu pri 
čistení a maľovaní plota v 
MŠ Komenského. Spoločnou 
prácou prispeli ku skrášle-
niu školského dvora.

IVETA TÓTHOVÁ
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Harmonogram zberu odpadov 
od rodinných domov - 2. polrok 2022

Sereďmaratón 2022
V nedeľu 22. mája sa v Sere-
di uskutočnil 16. ročník me-
dzinárodných cyklistických 
pretekov Sereďmaratón.  Or-
ganizátor Cyklistický klub 
ŠK Cyklo-Tour Sereď v  spo-
lupráci s  mestom Sereď, OZ 
Mám rád cyklistiku a OZ 
Cyklisti z okolia Hlohovca 
opäť pripravili prestížnu sú-
ťaž na vysokej úrovni.

História pretekov sa za-
čala písať v  roku 2006, kedy 
štartoval 1. ročník Sereďma-
ratónu.  S myšlienkou zorga-
nizovať cyklistické preteky a 
spropagovať tak mesto Sereď 
prišiel cyklistický nadšenec 
a zakladateľ cyklistického 
klubu ŠK Cyklo-Tour Sereď 
Dušan Holbík. Pod jeho vede-
ním nabrali preteky postu-
pom rokov medzinárodný 
charakter a  mesto Sereď sa 
dostalo do povedomia cyk-
listických pretekárov. Aj na-
priek tomu, že Dušan Holbík 
svojich kolegov v  roku 2018 
navždy opustil, tí na neho 

nezabúdajú a aj preto je Se-
reďmaratón venovaný jeho 
pamiatke. Organizátori kaž-
doročne niekoľko dní pred 
oficiálnou súťažou pripravu-
jú aj dve tréningové kolá pre 
verejnosť s názvom  Po trase 
Sereďmaratónu Sereďmara-
tónu.   Cyklisti si tak môžu 
vyskúšať zajazdiť po trase, 
ktorá kopíruje oficiálnu tra-
su pretekov, zmerať sily s 
inými cyklistami alebo si iba 
vyskúšať jazdiť v peletóne.

Naplnený limit pretekárov
Organizátori si dali za cieľ   
každý rok prísť s niečím no-
vým a  zaujímavým. Ako už 
v  minulosti povedali,   v pr-
vom rade chcú, aby sa cyk-
listi cítili bezpečne, preteky 
si užili, mali k  dispozícii 
rôzne služby, bohatý balíček 
a celkovo si užili celý športo-
vý deň. Všetky tieto oblasti si 
vyžadujú vysoké personálne 
obsadenie ,  dlhé prípravy 
ako aj  rokovania s  partner-

mi a  inštitúciami.   Súčas-
ný riaditeľ pretekov Lukáš 
Ríha povedal, že o  preteky 
je každý rok veľký záujem. 
Limit cyklistov na preteky 
bol ohraničený počtom cca 
330 účastníkov a prihlasovať 
sa mohli výlučne online for-
mou.

Na trase boli tri rýchlost-
né prémie a to v obci Ruma-
nová, Merašice a cestou späť 
opäť v Rumanovej. Horské 
prémie boli v Horných Otro-
kovciach a v Radošine. 

Štart a cieľ
Preteky odštartovali o 10:00 
hodine z Námestia slobody v 
Seredi za účasti riaditeľa Lu-
káša Ríhu a primátora Sere-
de Martina Tomčányiho. Pe-
letón na trase doprevádzali 
policajné vozidlá, záchranná 
služba, motorkári aj neutrál-
ne vozidlo, ktoré v prípade 
poruchy poskytlo opravá-
renské služby. Prví cyklisti 
prichádzali do cieľa na ná-

mestie po 13:00 hodine. Cieľ 
ako prvý prešiel pretekár 
Tomáš Cepka.

ABSOLÚTNI VÍŤAZI
Ženy:
1. BAČÍKOVÁ Alžbeta
2. ŠTRBÁKOVÁ Timea
3. DVOŘÁKOVÁ Barbora

Muži:
1. CEPKA Tomáš
2. SOKOLI Lukáš
3. KARAS Juraj 

Počas pretekov sa mohli 
cyklisti občerstviť na ná-
mestí pred a po pretekoch 
vo Fresh zóne, ktorá bola 
súčasťou ďalšej novinky 
a to Infopointu.   Pre tých, 
ktorým sa nepodarilo oča-
kávané umiestnenie na 
pretekoch, bola   pripravená 
tombola s  atraktívnymi ce-
nami ako finančné poukáž-
ky, športové oblečenie, cyklo 
doplnky a ďalšie.

IVETA TÓTHOVÁ

Výmena starých 
betónových zábran 
za nové
Parkovanie na ulici M.R. Šte-
fánika (pri Slov. sporiteľni) 
je už niekoľko rokov povole-
né len pozdĺžnym státím. Aj 
napriek tomu mali vodiči na 
tomto parkovisku zaužívaní 
spôsob šikmého parkovania, 
čím dochádzalo k porušova-
niu dopravného predpisu. 
Z tohto dôvodu pristúpilo 
vedenie mesta v roku 2014 
k rokovaniu s mestskou 
políciou a príslušníkmi z 
odboru dopravnej polície v 
Galante. Zúčastnené strany 
sa dohodli na osadení zvis-
lej dopravnej značky, ktorá 
povoľuje výlučne pozdĺžne 
parkovanie. Aby nedochá-
dzalo k porušeniu doprav-
ného značenia určujúceho 
spôsob parkovania, boli 
vedľa obrubníka umiestne-
né červeno-biele betónové 
zábrany. Stalo sa tak aj na 
podnet niektorých občanov, 
ktorí v tom čase na porušo-
vanie spôsobu parkovania 

pravidelne upozorňovali ve-
denie mesta.

Pôvodné zábrany sa nie-
koľkokrát stali terčom kri-
tiky. V súkromnom sered-
skom médiu bol kritizovaný 
najmä výber materiálu a fa-
rebné prevedenie zábran. V 
ďalších rokoch padla kritika 
aj na odpadky medzi zábra-
nami a prerastajúcu burinu.

Mesto Sereď na rozhra-
ní mesiacov máj a jún 2022 
pristúpilo k výmene starých 
betónových zábran za nové. 
Realizačná firma Dopravná 
signalizácia SW, a.s., s kto-
rou má mesto podpísanú 
zmluvu na obnovu doprav-
ných značení, osadila zábra-
ny síce opäť v červeno-bie-
lom, ale v modernejšom pre-
vedení. Kombinácia farieb je 
pre vodičov dobre viditeľná 
aj v nočných hodinách. Staré 
betónové zábrany z miesta 
odstránili pracovníci mesta.

IVETA TÓTHOVÁ
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Ján Himpán: Keď je Školská ulica práve pokosená, 
obyvatelia z Čepenskej už hlásia 40-centimetrovú trávu
O tom, aký je cyklus kosenia, 
aké podnety práve hlásia Se-
redčania a koľko technicky a 
zamestnancov denne pracu-
je na údržbe mesta, zisťovali 
Seredské novinky u vedúceho 
údržby mesta, Jána Himpána.

AKO TO (NE)FUNGUJE
Každoročný májový kameň 
úrazu je kosenie. Ako ho 
tento rok zvládate?

Momentálne ideme podľa 
harmonogramu, teda plníme 
schválený časový plán kosby, 
avšak kvôli daždivému poča-
sie sme nabrali malý časový 
sklz. Prvú kosbu sme tento 
rok začali v utorok po Veľkej 
noci, aktuálne v meste môže-
te sledovať druhú kosbu. Ak 
nám počasie dovolí, tak kon-
com júna by sme mali ukončiť 
druhú kosbu. V priaznivom 
počasí jeden cyklus kosenia 
zaberie presne mesiac.

Kosíte aj súkromné plochy, 
napríklad sídlisko Meander?

Takých plôch je veľa. Pred 
rodinnými domami na ulici 
Pod hrádzou, sídlisko Mean-
der, nové výstavby, toto sú len 
príklady. Majiteľov mesto ku 
koseniu vyzýva, no suplovať 
ich prácu nemôžeme a nestí-
hame. Výnimkou sú také plo-
chy, ktoré mesto využíva so 
súhlasom majiteľa na verejné 
podujatia, čo je konkrétne par-
kovisko pred gymnáziom.

Prečo nekosíte podľa 
podnetov občanov?

Dodržiavame harmono-
gram, ktorý je logisticky na-
stavený tak, aby sme presun-
mi nestrácali čas a pritom 
prechádzali lokalitami mesta 
plynulo, nadväzujúco, syste-
maticky. Pre nás to znamená 
začať sídliskom na Čepenskej, 
pokračujeme Spádovou, Dol-
nomajerskou, Jesenského, Ko-
menského, Pažitnou, D. Štúra, 
Cukrovarskou, Fándlyho, smer 
zberný dvor, Cukrovarskou na 
Vinársku, Garbiarsku, Mlynár-
sku a Školskú. Inak povedané, 
keď je Školská práve pokosená, 
tak obyvatelia z Čepenskej už 
hlásia na sídlisku 40-centi-
metrovú trávu.

Títeš je momentálne veľmi 

zarastený. O ten sa mesto 
nestará?

Pozemky priľahlé k rieke 
Váh po hrádzu kosí a udržiava 
Slovenský vodohospodársky 
podnik. Stali sa situácie, že 
kvôli svojim technickým prí-
činám kosbu nestíhal a vtedy 
nám kvôli bezpečnosti neostá-
valo iné, len skosiť hrádzu na-
šimi kapacitami. V najbližších 
dňoch napríklad plánujem 
pokosiť pásy trávy priľahlé k 
cyklotrase, keďže je už vysoká. 
Robíme to pre obyvateľov.

PRÍRODA V MESTE
Na nepokosené plochy sú 
sťažnosti asi v každom 
meste najmä na jar. Prečo?

Každý rok je to rovnaké. 
Zeleň rastie najmä na jar. Je 
šťavnatá a celá príroda je v pl-
nej sile tak, ako je to normálne 
a zdravé. Príroda nepočká. Ona 
má svoj údel, ktorým je rast a 
zazelenanie každej voľnej plo-
chy. O pár týždňov sa rast za-
staví, sťažností ubudne. 

 
Ekologické, aj moderné, je 
ponechávať skosené seno 
na mieste. Deje sa to u nás?

Sídliská ani ulice Serede za-
tiaľ nemulčujeme, ale skose-
ný materiál vynášame. Seno, 
ktoré by vzniklo vysušením 
bylinných a trávnych vňatí, 
by mohli spôsobiť alergikom 
problémy. Iná situácia je v Zá-
mockom parku, čo je lokalita 
mimo sídliska. Tu si môžeme 
dovoliť ponechávať mulč na 
mieste.

Niektoré lokality parku 
však vyzerajú úplne 
neskosené. Prečo?

Kosíme tu etapovo. Okolie 
lavičiek a chodníkov je sko-
sené na nízko, avšak vzdiale-
nejšie lokality ponechávame 
niekde nepokosené z ekolo-
gických dôvodov. Taktiež po-
nechávame nepokosené veľkú 
plochu v Zámockom parku za 
kaštieľom.

Na Garbiarskej ulici je 
osadené tabuľka o lúčnej 
ploche. Čo sa tam deje?

Už druhý rok tam v dotyku 
s hrádzou pokusne nechá-
vame vyšší trávnatý porast. 

Prvú kosbu síce zrealizujeme, 
kvôli vyčisteniu plochy, avšak 
druhú a ďalšie kosby vyne-
cháme, a tak tu v lete dokážu 
zakvitnúť niektoré byliny. Po-
slednú kosbu pred zimou zasa 
zrealizujeme.

Aké výhody majú skosené a 
aké neskosené plochy?

Pokiaľ je tráva vyššia, tak 
vydrží zelená. Prežije v nej 
viac potrebného hmyzu, ale-
bo dokážu zakvitnúť byliny, 
napríklad púpavy, ktoré sú 
potravou pre hmyz. A hlavne 
sa viac udržiava vlhkosť. Nech 
si ľudia všimnú obdobie júl a 
august, kedy bude mesto po 
tretej kosbe. Klimatické pod-
mienky tohto ročného obdo-
bia zapríčinia spomalenie a 
zastavenie rastu tráv a bylín 
a sídliská budú žlté až hnedé, 
vyschnuté. Tam, kde je nesko-
sené, bude zelená farba.

ZÁHRADNÍCI a KOSCI 
MESTA
Nedávno visel inzerát 
na nového záhradníka/
záhradníčku. Nabrali sme 
sily?

Na oddelenie údržby mesta 
sme prijali viac zamestnan-
cov, bolo to už nutné. Nastú-
pil zamestnanec na kosenie s 
vyžínačkou, ďalšieho človeka 
sme prijali na prácu orezáva-
nia zelených plotov a kríkov. 
Na dohodu sme prijali aj ďal-
šie dve ženy, ktorých náplň 
práce je len a len odburinenie 
novozaloženého parčíka na 
sídlisku D. Štúra, čím ich práca 
aj skončí. Okrem nich sme pri-
jali aj spomínanú ďalšiu pra-
covnú silu, ktorá sa bude dlho-
dobo venovať starostlivosti o 
zeleň v tomto parku. Sumárne, 
oddelenie údržby mesta je na 
aktuálnu sezónu posilnené o 
tri pracovné sily.

Kde konkrétne ich 
využijeme?

Plochy zelene v meste sa re-
álne rozširujú a špecifickosť a 
náročnosť práce za poslednú 
dobu narástla. Pribudla potre-
ba starostlivosti o spomínaný 
parčík na D. Štúra, nová ná-
ročná plocha na údržbu bude 
na Cukrovarskej pri bývalej 

Vrave a pri Sokolovni, kde pri-
budne starostlivosť o novoza-
ložené lúčne plochy, s ktorými 
sami zatiaľ nemáme vlastné 
skúsenosti. Budeme pozo-
rovať a učiť sa, ako sa o tieto 
plochy starať, ako bude na ne 
reagovať verejnosť.

TECHNIKA V MESTE
Pracujú kosci efektívne?

Ak ľudia vidia našich chla-
pov postávať pri kosačkách, 
mali by vedieť, že stroje sa pre-
hrievajú. Pracujú denne osem 
aj desať hodín, čo je záťaž, a 
preto sa musia chladiť. Na to 
treba istý čas.

Prečo nekúpite ďalšie 
stroje?

Predstavte si, že by sme na-
kúpili nové traktorové kosač-
ky, aby sme kosili napríklad 
trikrát rýchlejšie. K strojom 
potrebujeme prijať aj kvali-
fikovaných ľudí. Techniku aj 
ľudí využijeme v máji a v júni 
na sto percent. Ostatnú časť z 
roka budú zbytoční. Čo s nimi? 
Techniku odstaviť a ľudí pre-
pustiť?

Dobrá spolupráca sa nasta-
vila so ZŠ J. Fándlyho, ktorá 
nám pre naše potreby zapoži-
čiava už druhú sezónu trakto-
rovú kosačku.

Zaujímavú kosačku však 
predsa vidno kosiť v 
Zámockom parku. Je nová?

Áno, zakúpili sme špeciál-
nu štvorkolkovú. Má znížené 
ťažisko oproti ostatným, ktoré 
v meste využívame. Dokáže 
pracovať aj vo svahovitejšom 
teréne, reálne ju využívame vo 
veľkom parku a priamo v am-
fiteátri. Jej praktická výhoda 
pre mesto je tá, že nepotrebu-
jeme vozidlo na odvoz pokose-
ného materiálu, pretože mul-
čuje trávu na centimetrové 
kúsky a rozmetá. Z toho zasa 
vyplýva nevýhoda, že na síd-
liskách je nevyužiteľná.

ĽUDIA V MESTE
Vaše oddelenie sa stará aj o 
čistotu mesta. Ako vnímate 
nedostatky v podobe 
odpadkov po sídliskách?

Máme taký fenomén v Se-
redi, vidieť ho na Meandri, 

na D. Štúra, Námestí Slobody, 
alebo Garbiarskej ulici. Vyjde 
občan z činžiaku a svoj domo-
vý odpad vhodí do najbližšej 
kameninovej smetnej nádo-
by. Nie do smetiaku na to ur-
čeného. Čo sa stane? Ostatní 
už nemajú kam hodiť papie-
rik, tí rozumnejší ho vyhodia 
doma, no niektorí ho hodia 
vedľa, alebo nasilu napchajú 
do koša. Ale ten z neho trčí a 
vietor ho rýchlo vytiahne. A 
tak vznikajú špinavé sídliská. 
Potom sa občania dožadujú 
od mesta prísť upratať. Ale my 
upratujeme stále. Len nie je 
možné zdvíhať smeti po nepo-
riadnikoch. Poradíte? Máme 
harmonogram a dvoch za-
mestnancov na čistenie ma-
lých smetných nádob v strede 
mesta. Po okrajových častiach, 
sídliskách a cyklotrasy nám 
čistí ďalší zamestnanec s ma-
lým autom. Čistíme nádoby a 
zbierame odpad, exkrementy 
po psoch raz za dva týždne a 
zároveň aj dopĺňame sáčiky. 
Žiaľ ľudia sú aj neporiadni a 
dokonca nám sáčiky kradnú 
alebo ich znehodnocujú. 

Dostávate od občanov tipy 
na vylepšenie mesta?

Veľa podnetov od ľudí je 
racionálnych a realizovateľ-
ných, vychádzame v ústre-
ty ako sa len dá a riešime za 
pochodu. Doplnili sme takto 
napríklad odpadkové koše, do-
hodli odvoz veľkoobjemového 
odpadu, odpratali sme pokose-
né seno zo sídliska a tak ďalej.

Pochválili vás už?
Nie je to zatiaľ zvykom, ale 

áno, stáva sa tak. Vďační sú 
predovšetkým starší obyvate-
lia mesta a verte, že to veľmi 
poteší a povzbudí do ďalšej 
práce.

Aké telefonáty dostávate?
Milé aj nemilé, je to súčasť 

služby verejnosti. Sú Sered-
čania, z ktorých cez telefón 
vnímate, že ich podnet je 
dobre mienený, chce prispieť 
k vyriešeniu, alebo nám dá aj 
dobrý návod. Za tieto ďakujem. 
A potom sú takí, ktorí sú hneď 
od začiatku nastavení útočne, 
nechcú dosiahnuť vyriešenie 

nejakého problému, len hľa-
dajú nejakú kauzu. Tým po-
môcť neviem.

Čo vás vie rozčúliť?
Deštrukcia. Uvediem prí-

klad. V meste máme zavlažo-
vacie vaky pre stromy, kvap-
kovým systémom zalievajú 
mladé stromy, ktorým sa po-
tom naozaj lepšie zakoreňuje 
a hlavne prežívajú horúce dni 
v letnom období. Za jednu se-
zónu nám ale 39 kusov poniči-
li. Boli prepálené cigaretový-
mi ohorkami, alebo prerezané. 
Tak neviem, chceme stromy v 
meste, či nie? Vandalov treba 
nahlásiť mestskej polícii.

REŠPEKT
Je práca na vašom oddelení 
niečím špecifická?

Výsledok našej práce vidia 
ľudia v teréne každý deň. Ne-
sedíme v kancelárii, riadime 
sa ročnými obdobiami. V zime 
odmetáme sneh a posýpame 
cesty, na jar vysádzame, kosí-
me, orezávame kríky, cez leto 
polievame, na jeseň sadíme 
stromy. Zberáme odpadky, 
odnášame veľkoobjemové od-
pady, elektroodpady, zelené 
bioodpady, zametáme ulice, 
upravujeme mesto pred akcia-
mi a po nich. Od 1. mája do 30. 
septembra má naše oddelenie 
posunutú pracovnú dobu od 
šiestej hodiny ráno, kvôli von-
kajším teplotám.

Seredčania sú vraj hákliví 
na zvuk kosačiek.

Ospravedlňujem sa, ak nie-
koho zobudíme napríklad o 
šiestej ráno. Chápem, že to nie 
je príjemné, na druhej strane 
my si plníme svoju robotu. 
Ľudia chcú mať pokosené síd-
liská a my to zabezpečujeme. 
V letných horúčavách zo zdra-
votných dôvodov reálne nevy-
držíme pracovať na úpeku, aj 
stroje majú svoje limity, tobôž 
ľudia. Je to o vzájomnom reš-
pekte. V mene všetkých za-
mestnancov oddelenia údržby 
mesta ďakujem občanom za 
pochopenie. Môžu si byť istí, 
že sa snažíme splniť úlohy tak, 
aby boli čo najspokojnejší a 
naše mesto bolo čo najkrajšie.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Na margo kosby
Aktuálne požiadavky mno-
hých občanov znejú: „Kosiť, 
kosiť, kosiť!“ Napriek tomu, 
že informácie o globálnom 
otepľovaní a nedostat-
ku vlahy sú permanentne 
takmer na dennom poriad-
ku od botanikov, biológov, 
poľnohospodárov a priate-
ľov prírody, skupina žiada-
teľov kladie každé leto tú 
istú otázku. Prečo nie je po-
kosené tam alebo tam?

Pripomeniem iba niekoľ-
ko vecí z botaniky. Z tráv 
boli vyšľachtené obilniny. 
Tie, z ktorých máme múku a 
veľmi významnú a dôležitú 
súčasť našej potravy. Ich ži-
votný cyklus je jednoduchý. 
Vyrásť, zakvitnúť a vytvoriť 

semienka ako zárodok bu-
dúcej generácie. Tie dvoj-
ročné prezimujú a kvitnú v 
druhom roku. Takto to fun-
guje tisícky rokov. 

Nedávno som prechá-
dzal po násype od Mlynár-
skej ulice po Zberný dvor. 
Po oboch stranách násypu 
krásna miestami 60 cm vy-
soká tráva, medzi ňou za-
kvitnuté dvojklíčne a jedno-
klíčne rastliny. Prirodzený 
biotop mnohých druhov 
bylín a hmyzu vrátane veľ-
mi dôležitých opeľovačov. 
Tomu porastu nič nechý-
ba. Žiaľ, hlúposť niektorých 
„precivilizovaných“ vedie k 
predkladaniu požiadaviek 
na pokosenie svahu. Možno 

podvedome túžia po tom, 
aby videli kam padnú, ak 
sa im podarí zbehnúť z as-
faltového povrchu hrádze. 
O tom, že minimálne 500 
rokov dozadu nebol zazna-
menaný prípad straty die-
ťaťa vo vysokej tráve, som 
už písal. Napriek tomu sa vo 
vyjadreniach kritikov vyš-
ších tráv takéto prirovnania 
z času na čas objavujú. 

Prichádza suché a horúce 
leto. Tretia kosba určí zatiaľ 
zeleným plochám suchý re-
žim. Nepochybujem, že ve-
rejnosťou budú potom rezo-
novať požiadavky na polie-
vanie nielen trávnikov, ale 
aj miestnych komunikácií. 

Prepáčte, ale nemôžem 

sa zbaviť dojmu, že sa sami 
voči sebe správame ako 
idioti. Spomínam si na roz-
hovor, ktorý som si vypočul 
pred mnohými rokmi. Chla-
pec, ktorý videl na poli pri 
ceste vykopané jarky a ved-
ľa nich položené melioračné 
trubky, sa spýtal vedúceho 
výletu. „Ujo, čo to je?“

Oslovený odpovedal: „Dá-
vajú tam potrubie, ktoré 
bude odvádzať z pôdy vodu, 
aby ju potom mohli zavla-
žovať.“

Iný príklad. Nehospodár-
nemu nakladaniu s daž-
ďovou vodou nežičí ani zá-
kon. Miestne komunikácie 
budujeme v podľa normy. 
Tá hovorí, že dažďovú vodu 

odvádzame kanalizačnými 
zberačmi do kanalizácie. V 
čističkách je takto voda z 
mrakov čistená spolu s fe-
káliami a splaškami plných 
saponátov. Upravovaná je 
s vysokými finančnými 
nákladmi, aby mohla byť 
vypustená do rieky. Scenár 
ako z toho poľa. Dažďovú 
vodu najprv v súlade so zá-
konom zriedime s fekália-
mi a fenolmi a potom ju od 
nich vyčistíme. A to už ne-
hovorím o tom, že pitnou 
vodou splachujeme zácho-
dy. Prečo? Lebo dva prívody 
na vodu technickú a pitnú 
by boli drahé. Ak pitnej vody 
nebude, potom to bude lac-
né? Vodárenské spoločnosti 

majú obrovský modernizač-
ný dlh. Päťdesiatročné hori-
zontálne rozvody sú iba zlé a 
horšie. Čo ak príde obdobie, 
že z deravých rozvodov sa 
pitná voda k odberateľom 
nedostane? Koľko bude stáť 
kubík pitnej vody? Katastro-
fický scenár? Omyl! Reálna 
hrozba.

Pri úvahách o tom, ako 
sa správame k prírode a aj 
sami k sebe, mi vždy na-
padne jedna múdra veta. 
PENIAZE SA JESŤ, PIŤ ANI 
DÝCHAŤ NEDAJÚ. Prečo sa 
teda správame tak, ako by 
to nebola pravda? A vôbec, 
patrí nám oprávnene ozna-
čenie ČLOVEK ROZUMNÝ? 

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna

Rekonštrukciu štadióna a  vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie, ako aj financovanie 
z rozpočtu mesta bolo predmetom Mestského 
zastupiteľstva v  roku 2019 a  2020, ktoré s in-
vestíciu „Rekonštrukciou štadióna Sereď“ pre 
potreby prvej ligy súhlasilo do čiastky 4 mil. 
€. Následne bola projektová dokumentácia 
pre územné rozhodnutie (ďalej len DUR) na 
rekonštrukciu štadióna a odovzdaná Správe 
majetku Sereď, s.r.o. (ďalej len SMS) pre vyba-
venie územného rozhodnutia a  stavebného 
povolenia s príslušnými úkonmi a s riadením 
samotnej rekonštrukcie. 

Projektová DUR na rekonštrukciu štadió-
na bola obstaraná verejným obstarávaním 
v sume 26 940,00 € a hradená mestom Sereď.

V  zmysle danej DUR bolo naprojektova-
né vybudovanie viac ako 100 parkovacích 
miest, čo znamenalo, že projekt musí ísť cez 
proces EIA a z toho dôvodu bolo vypracova-
né „OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ 
ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o po-
sudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov“. Pre vypracovanie 
oznámenia bolo potrebné vypracovať ďalej:
• svetlotechnický posudok
• akustickú štúdiu 
• dopravnokapacitné posúdenie. 

Nakoľko je štadión umiestnený v  obytnej 
zóne a je obklopený v tesnej blízkosti rodin-
ných domov, boli pri posúdeniach zistené 
viaceré problémy. Pri vypracovaní svetlo-
technického posudku bolo zistené, že napro-
jektované osvetlenie v neprípustnej miere 
osvetľuje rodinné domy a  z  tohto dôvodu 
bola do projektovej dokumentácie dopraco-
vaná „krycia plachta“ na severnej strane šta-
dióna, aby tienila a ochránila rodinné domu 
pred svetlom. (Osvetlenie štadióna bolo na-
projektované v zmysle požiadaviek UEFA pre 
štadióny prvoligovej kategórie.)

Pri vypracovaní akustickej štúdie a  ozná-
menia o  zmene navrhovanej činnosti bolo 
zistené, že v obytnej oblasti nie je možné pre 
areál štadióna umiestniť požadovaný počet 
parkovacích miesť (v  zmysle požiadaviek 
UEFA pre štadióny prvoligovej kategórie), 
nakoľko v zmysle vyhlášky Ministerstva ži-
votného prostredia č. 549/2007 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o  prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a  vibrácií 
a  o  požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a  vibrácií v  životnom prostredí 
parkovacie miesta (parkovanie áut) prekra-
čuje najvyššie prípustné hodnoty hluku, na-
koľko sa v zmysle vyhlášky kategorizujú ako 
iné zdroje. Okolo celého areálu by musela byť 
vybudovaná minimálne 15 metrov vysoká 
bariéra, ktorá by zabránila šíreniu zvuku. 

V období situácie s Covid-19 v rokoch 2020-
2021 nebolo možné vypracovať dopravno-
-kapacitné posúdenie, keďže fluktuácia ľudí 
nebola v  plnom rozsahu ako aj obmedzený 
režim práce dotknutých orgánov, ktoré sa 
vyjadrujú k projektovej dokumentácii. 

Všetky vyššie spomínané udalosti ovplyv-
nili rekonštrukciu štadióna a  vybudovanie 
prvoligového štadióna, ktorý nie je možné 
jednoducho vtesnať do jestvujúceho areálu. 

Po konzultáciách s projektovými firmami, 
ktoré majú skúsenosti s výstavbou prvoligo-
vých štadiónov na Slovensku, by takáto vý-
stavba štadióna stála minimálne 18 000 000 
€, tak aby splnila dané požiadavky a mesto 

Sereď by muselo prejsť zmenou organizácie 
dopravy a vybudovať záchytné parkovisko s 
minimálne 1000 parkovacích miest, odkiaľ 
by bolo potrebné zabezpečiť kyvadlovú do-
pravu. 

Na základe všetkých posúdení a  kritérií 
valné zhromaždenie a dozorná rada SMS roz-
hodla, aby zámer rekonštrukcie štadióna bol 
zhotovený v realizovateľnej rovine a z dané-
ho dôvodu bola obsahom rekonštrukcie s vy-
užitím dotácie od štátu:
• nová tribúna so zázemím
• vybudovanie do 100 parkovacích miest
• nové prípojky na inžinierske siete.

SMS verejným obstarávaním obstarala aktu-
álnejšiu DUR na rekonštrukciu štadióna, tak 
aby bolo vyhovené všetkým podmienkam do-
tknutých orgánov. Projektová dokumentácia 
pre vydanie územného rozhodnutia bola ob-
staraná v sume 30 000 €. Suma bola hradená 
z dotácie od štátu.

Momentálne je naprojektovaná 
rekonštrukcia štadióna v nasledovnom 
rozsahu:
SO 101 Západná tribúna
SO 102 Prípojka verejného vodovodu
SO 103 Vodovod areálový 
SO 104 Prípojka splaškovej verejnej kanalizá-
cie 
SO 105 Kanalizácia splašková areálová 
SO 106 Dažďová kanalizácia vnútroareálová
a)dažďová voda z parkovísk cez ORL do vsako-
vacích košov 
b)dažďová voda čistá zo strechy tribúny SO 101 
(prípojka k studniam)
SO 107 Vsakovacie studne
a)dažďová voda z parkovísk cez ORL
b)dažďová voda čistá zo strechy tribúny SO 101
SO 108 Pripojovací plynovod
SO 109 Plynovod areálový
SO 111 Rozvody NN vnútroareálové
SO 114 Vonkajšie vnútroareálové osvetlenie 
parkoviska
SO 115 Parkoviská a spevnené plochy
SO 116 Sadovnícke úpravy 
SO 119 Požiarna nádrž 35m3

Miest na sedenie podľa projektovej do-
kumentácie bude 380. Kapacita tribúny je 
v zmysle STN obmedzená počtom parkovacích 
miest.

Predpokladané náklady, ktoré dokáže-
me pokryť s  dostupných zdrojov na re-
konštrukciu štadióna v  rozsahu aktuálnej 
PD pre stavebné povolenie, sú vo výške 
3 000 000 € s DPH. Výsledná suma závisí od 
verejného obstarávania. Podľa výsledku verej-
ného obstarávania budú realizované len práce 
do výšky finančného krytia. Všetci však v ak-
tuálnom čase sledujeme, ako reálne ceny na-
rástli a ako je nedostatok materiálu.

Pokiaľ by mesto Sereď získalo v budúcnosti 
finančné prostriedky na budovanie štadióna 
do prvoligovej kategórie, postavilo by záchyt-
né parkovisko a prešlo veľmi zdĺhavým proce-
som EIA, ktorý by mohol trvať dlhé roky. Hlav-
ná tribúna je navrhnutá tak, aby sa v budúc-
nosti dali dostavať aj ďalšie tri tribúny, ktoré 
by vytvorili uzavretý ovál.

Doposiaľ bolo na schvaľovacie procesy (vy-
jadrenia príslušných správcov sieti a  úradov, 
svetlotechnické posudky, akustické posudky, 
dopravné štatistiky) celkovo minutých cca 
14 000,- €. Suma bola hradená z dotácie štátu. 

Projekt pre stavebné povolenie stál 69 000,- €. 
Celkovo sme tak z  poskytnutých 2.000.000 € 
doteraz použili 113000 €. Zvyšných 1.887.000 
€ je na bankovom účte SMS. Z dotácie 500.000 
€ na rekonštrukciu štadióna na rok 2022 pre 
SMS nebolo minuté zatiaľ nič. Celá dotácia je 
doposiaľ na účte mesta Sereď.

V areáli štadióna boli v roku 2021 realizova-
né búracie práce v  zmysle rozhodnutia o  po-
volení odstránenia stavy obstarané verejným 
obstarávaním v sume 176 085 € bez DPH. Bú-
racie práce boli hradené z dotácie mesta Sereď. 
Búracie práce budú pokračovať po vydaní sta-
vebného povolenia a ukončenia verejného ob-
starávania a  firmu ktorá bude rekonštrukciu 
štadióna realizovať. Betóny uložené v  areáli 
štadióna budú počas rekonštrukcie podrvené 
a použité ako podklad pre samotnú výstavbu.

Z našej strany je snaha jednať so štátom 
aj ohľadom ďalších dvoch možností reali-
zácie rekonštrukcie futbalového štadióna, 
aby sme neprišli o dotáciu 2 mil. €. Išlo by o 
rozdelenie zákazky, resp. predĺženie termí-
nu použitia dotácie o 6 mesiacov.

Autor: Bc. ADRIÁN ŠEVEČEK, 
MPA – člen dozornej rady SMS, s.r.o.

Poznámka: 
Vizualizácia po zapracovaní tieniacej steny.
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Prešli dva roky
Návštevu haldy lúženca mi-
nistrom životného prostredia 
Jánom Budajom 3. 7. 2020 spá-
jali nepolepšiteľní optimisti 
s predstavou, že po tridsiatich 
rokoch (1963-1993) naváža-
nia polymetalického prachu 
(lúženca) po vyťažení niklu 
na polia pri fabrike, a ďalších 
dvadsiatich siedmich rokoch 
(1993-2020) miernej a nebada-
nej likvidácie lúženca, dôjde 
k náprave. Nestalo sa.

Čo trochu opadlo, bolo in-
tenzívne obviňovanie primá-
tora z  nečinnosti vlastníkom 
SOL. Možno tomu napomohlo 
oficiálne odovzdanie desiatok 
strán dokumentov primá-
torom mesta do rúk minis-
tra Jána Budaja. Dokumenty 
preukazovali snahu a  kroky 
mesta voči vlastníkovi sklád-
ky za ostatných desať rokov. 
Boli zverejnené a asi priniesli 
trochu svetla do tmy šírenej 
miestnym médiom, ktoré sa 
označuje ako nezávislé. Ľud-
ská pamäť nie je spoľahlivá. 
Preto je potrebné podstatné 
fakty stále pripomínať. Veď už 
starí Rimania vraveli: „Repeti-
tio est mater studiorum – Opa-
kovanie je matkou múdrosti.“

Pripomeniem teda niekoľ-
ko viet z článku „Prešiel rok“, 
ktorý bol uverejnený na strán-
ke mesta 2. augusta 2021. Ci-
tujem: „Vznik Niklovej huty v 
Seredi v r. 1963 a jej činnosť do 
r. 1993 bolo politickým rozhod-
nutím štátu. Po zmene pome-

rov v roku 1989 a v nasledujú-
cich tridsiatich rokoch žiadna 
z doterajších vlád nedokázala 
prijať rozhodnutia a vykonať 
také zmeny, aby hriechy mi-
nulosti, spočívajúce v zako-
paných i odkrytých ložiskách 
odpadov, začala efektívne 
riešiť. Lúženec sa v  roku 1994 
dostal do súkromných rúk za 
smiešnych 67 200 slovenských 
korún.  Zmluvu o  výhradnom 
predaji lúženca uzatváral za 
Niklovú hutu, štátny podnik 
v  likvidácii likvidátor Ing. 
Bohuslav Šmíd.  Prvý majiteľ 
skládky sa zaviazal v  zmluve 
s Fondom národného majetku 
zlikvidovať haldu do 15 rokov, 
teda do roku 2009.  Výsledok 
tak ako aj v prípadoch iných 
privatizačných rozhodnutí 
(vždy to boli iba rozhodnutia 
vlád SR) sa podpísal na pretr-
vaní skládky do dnešných dní. 
Dnes ju vlastní v poradí sied-
ma spoločnosť s  tým istým 
konateľom ako v  minulosti. 
Podnik vstupoval do likvi-
dácie s  aktívami v účtovnej 
hodnote 675,5 milióna SK. Sku-
točné tržby za ich predaj k 31. 
decembru 1996 dosiahli 225,6 
milióna SK.  Na likvidáciu lú-
ženca nešla ani koruna.“

Na margo aktivity občanov 
povedal minister Ján Budaj aj 
toto:  „Aktívni občania môžu 
pomôcť vyriešiť problémy, 
pred ktorými všetci pchali 30 
rokov hlavu do piesku. Často, 
keď ideme proti odpadom a 

environmentálnym sklád-
kam, ideme proti silným zá-
ujmom a  pripraveným kšef-
tom. A môžeme to dosiahnuť, 
len keď nám občania prejavia 
podporu.“ 

Aká je ale realita? Existujú 
dve petičné akcie. Jedna z no-
vembra 2020 „Priatelia zeme“, 
druhá z februára 2021 „Z čier-
nej na zelenú“. Obidve žia-
dajú o dôsledný monitoring 
skládky a  environmentálne 
schodné riešenie. Výsledok? 
Ako keby neexistovali. Podpo-
ra prejavená bola a na reakciu 
ministerstva čakáme druhý 
rok.

 
Minister Ján Budaj 3. 7. 2020 

(vid. https://www.youtube.
com/watch?v=mlrboJMC_q4  ) 
povedal:

„Budem sa pýtať Inšpekcie 
životného prostredia nášho 
právneho oddelenia, ako ďalej 
postupovať voči správcom ale-
bo majiteľom skládky.  Nie je 
možné, aby bola otvorená na 
ľubovoľnom počte. V poriadku, 
ak je tu povolenie ťažby, tak 
nech sa odohráva ťažba, a vô-
bec nie je potrebné, aby z toho 
bolo také množstvo prachu. Je 
trestuhodné, že doteraz  In-
špekcia životného prostredia 
nemala aktívny plán sanácie 
tejto skládky,  však trebárs 
máme nástroje aj pokuty 
a máme aj nástroje rozhodnu-
tia. Rozhodnutia ministerstva, 
alebo rozhodnutia Slovenskej 

inšpekcie životného pros-
tredia no a  potom nad tým 
všetkým samozrejme zákon, 
ktorý je na úrovni ústavné-
ho zákona o  ochrane zdravia 
a o ochrane životného prostre-
dia. V žiadnom prípade sa ne-
možno k tejto skládke chovať 
ako doteraz. Budem sa snažiť, 
aby táto prax skončila.“ 

Na tomto mieste musím 
konštatovať, že výsledky avi-
zovanej snahy zatiaľ vidno nie 
je.

Dlhoročný úhlavný priateľ 
mesta medzičasom zmenil 
rétoriku a v článku z 13. 2. 2022 
pod názvom  V Múzeu tota-
lity pribudli zdigitalizované 
archívne zábery na prášiacu 
haldu lúženca po bývalej Nik-
lovej huti (NHS) v Seredi napí-
sal: “Keď u nás v štúdiu sedeli 
dvaja ľudia z petičného výbo-
ru „Z čiernej na zelenú“ a pre-
berali sme petíciu, navrhoval 
som, aby túto aktivitu posta-
vili hlavne na  desiatky rokov 
sa šíriacom prachu zo skládky 
lúženca po bývalej Niklovej 
huti (NHS). Aby ľuďom sú-
stavne pripomínali, čo desať-
ročia dýchajú, pijú a čo môže 
spôsobovať a nepochybne aj 
spôsobuje choroby, alergie a 
v mnohých prípadoch podľa 
predpokladov aj rakovinu tak 
rozšírenú práve v regióne Se-
rede. Už vtedy som mal k dis-
pozícii originál farebného dia-
pozitívu nafoteného niekedy v 
1986 až ´90 roku, na ktorom sa 

nachádza pohľad na haldu lú-
ženca intenzívne prášiacu na 
Mesto Sereď.“

Je zvláštne, že v  ostatných 
rokoch nevyužil Miloš Majko 
pre dobro Seredčanov osobné 
vzťahy s  ministrom Jánom 
Budajom, na ministerstve kto-
rého dokonca ako externista 
pracoval. 

Otázky položené pred ro-
kom ostali stále nezodpove-
dané. Preto som listom oslovil 
ministra Jána Budaja a požia-
dal som ho o odpovede.

Tu je jeho znenie:
Ministerstvo životného 
prostredia SR
do rúk ministra Jána Budaja 
Námestie Ľudovíta Štúra 1 
812 35 Bratislava
Sereď 17. 5. 2022      

 
Vec:  Skládka polymetalic-

kého prachu na území Sere-
de a Dolnej Stredy

 
Vážený pán minister,
v  súvislosti s  pretrvávajúcim 
problémom skládky polyme-
talického prachu (lúženca) na 
území Serede a  Dolnej Stredy 
ste skládku 3. 7. 2020 osobne 
navštívili. Z  rúk primátora 
Martina Tomčányiho ste pre-
vzali dokumenty, ktoré pre-
ukazujú postup mesta Sereď 
pri kontaktoch so zástupcami 
spoločností, ktoré sú vlastník-
mi skládky. V deň návštevy ste 
vyslovili niekoľko myšlienok 

a  názorov, ktoré predzname-
návali postup Ministerstva ži-
votného prostredia SR v otáz-
ke riešenia tejto našej envi-
romentálnej záťaže. V  záujme 
obyvateľov Serede Vás žiadam 
o odpovede na nasledovné 
otázky:
1) Aký bol postup Minister-
stva životného prostredia voči 
správcovi a  majiteľovi sklád-
ky?
2) Aký aktívny plán sanácie 
tejto skládky lúženca navrhli 
pracovníci Inšpekcie životné-
ho prostredia?
3) Kedy začne Ministerstvo 
životného prostredia SR a pra-
covníci jeho rezortu riešiť lik-
vidáciu skládky lúženca?
S pozdravom Ľubomír Veselic-
ký, zástupca primátora mesta 
Sereď

Do poštového priečinka 
MŽP SR bol tento list uložený 
19. 5. 2022. Do dňa 13. 6. 2022 po 
výmene niekoľkých mailov 
máme z  MŽP SR preukázateľ-
ne iba takúto informáciu:

„Dobrý deň.
Na odpovedi sa pracuje. 

Problematika je prierezová 
celým ministerstvom, ako aj 
jeho kontrolnými orgánmi. 
Ďakujem a prajme pekný deň

Ing. Peter Cirják, Generál-
ny riaditeľ sekcie, Sekcia geo-
lógie a prírodných zdrojov.“

Záver si každý čitateľ spraví 
určite sám.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

SNOEZELEN miestnosť 
v Špeciálnej základnej škole

Stromy vysadili na 
pamiatku svojho priateľa

Pán Thomas Latil, bývalý ria-
diteľ platformy FM SLOVEN-
SKÁ, nám v závere roka 2021 
osobne prestrihol pásku do 
novej miestnosti, aby nám ju 
týmto slávnostným gestom 
odovzdal do užívania. Na nie-
ktoré špeciálne vyrábané po-
môcky sme však museli čakať 
až doteraz. A tak nám trvalo 
niekoľko mesiacov, kým sme 
pôvodnú skromnú relaxačnú 
miestnosť našej školy pre-
budovali na modernú mul-
tisenzorickú. Odteraz bude 
pre našich žiakov miestom 
terapeutického prístupu. Re-
guláciou podnetov a ich cie-
leným výberom bude naše 
mentálne postihnuté detičky 
upokojovať, ale aj stimulo-
vať, aktivizovať a rozvíjať ich 

zmysly. Táto špeciálna miest-
nosť bude na ne pôsobiť svet-
lom, hudbou, zvukmi z príro-
dy, vôňami, chuťou, dotykmi, 
príjemnou textúrou, rôznymi 
povrchmi, tvarmi a inými 
podnetmi. Pre deti sa tu budú 
nachádzať podnety pre všetky 
ich zmysly (zrak, sluch, čuch, 
chuť, hmat, vestibulárny sys-
tém – propriocepcia).

Snoezelen je prostredie, 
ktoré rešpektuje spôsob, trva-
nie aj tempo, akým konkrét-
ne dieťa prežíva jednotlivé 
stimuly. Má právo rozhodnúť 
sa pre stimuly, ktoré sú mu 
príjemné a môže slobodne – 
spontánne spoznávať objek-
ty v miestnosti. Snoezelen je 
miesto, ktoré dáva dietkam 
pocit bezpečia.

Za toto „hniezdočko“, ktoré 
prináša našim deťúrencom 
samé pozitívne zážitky, patrí 
veľká vďaka všetkým, ktorí sa 
oň pričinili:
* Okresný úrad, odbor škol-
stva v Trnave – bývalý zriaďo-
vateľ (finančný príspevok na 
vybavenie),
* Občianske združenie rodi-
čov a priateľov ŠZŠ v Seredi 
- finančný príspevok na vyba-
venie,
* FM Slovenská, s.r.o. Sereď – 
menovite pán Thomas Latil, 
bývalý riaditeľ platformy a 
pani Silvia Czetli, colná ma-
nažérka firmy (plán a perfekt-
ná organizácia  sponzorskej 
pomoci),
* pán Mário Mikinič, manažér 
údržby CMI - financovanie 

materiálu na opravy omietok 
a vymaľovanie stropu a stien 
novej miestnosti,
* pán Zoltán Vígh, mechanik 
senior firmy - vykonanie všet-
kých prác okolo opráv a maľo-
vania,
* Ing. Mário Kopček – firma 
one2one, spol. s.r.o., Moravany 
nad Váhom - sponzorský prí-
spevok na vybavenie miest-
nosti,
* Mgr. Katarína Eliašová a Mgr. 
Alena Fačkovcová, pedagogic-
ké zamestnankyne našej ško-
ly, ktoré vytvorili projekt sno-
ezelen miestnosti a celý čas 
dozerali na jeho realizáciu.

Ešte raz všetkým VEĽMI 
PEKNE v mene našich detí 
ĎAKUJEME...

JARMILA ŽILECKÁ

Pred vyše rokom vo veku ne-
dožitých 57 rokov podľahol 
ochoreniu covid bývalý posla-
nec a člen komisie pre rozvoja 
mesta a životného prostredia 
Milan Buch. Bol to skvelý 
človek, na ktorého aj po čase 
mnohí spomínajú so slzami 
v očiach. Milan bol zaniete-
ný milovník prírody. Vďaka 
nemu bolo na území mesta 
vysadených mnoho stro-
mov. Bol súčasťou tímu ORF 
Cosmos, organizoval brigády 
aj výlety. Rád si užíval život a 
vedel sa tešiť aj z maličkostí. 
Bol mimoriadne obľúbený v 
práci, v poslaneckom zbore aj 
medzi priateľmi. Žiaľ, jeho ži-
votná púť skončila predčasne.

Priatelia na neho ale neza-
búdajú. Členovia ORF Cosmos 
v septembri minulého roku 
zorganizovali úspešnú spo-
ločnú cyklotúru na trase Se-
reď – Hlohovec. Krásna špor-
tová akcia niesla názov Bušá-
kov cyklo memoriál. Ako vte-
dy poslanec Anton Dúbravec 
povedal, hoci Milan všetkým 
chýba, pri spoločných akci-
ách cítia, že je stále s nimi.

Pamiatku na kamaráta si 
chceli členovia ORF Cosmos 

uctiť aj vysadením stromo-
vej aleje v areáli štadióna v 
Seredi. Stromy mali navždy 
pripomínať skvelého človeka 
a výborného kamaráta, kto-
rý miloval prírodu a vždy bol 
nápomocný pri zveľaďovaní 
zelene v meste. Celkom malo 
pribudnúť 36 kusov, čo je po-
čet členov klubu. Rekonštruk-
cia štadióna ale zatiaľ nedo-
volí tento plán uskutočniť. 

Aj keď nejde o plnohodnot-
nú náhradu tejto myšlienky, 
jedna maličkosť sa však pred-
sa len podarila. Poslanec a 
člen ORF Cosmos Anton Dúb-
ravec vysvetľuje: „V zadnej 
časti mestského štadióna pri 
tréningovom ihrisku sme mi-
nulý rok vysadili dva stromy 
višne okrasnej. Pod nimi sme 
si urobili prírodné sedenie. 
Stromčeky sa krásne ujali, 
čomu sa veľmi tešíme. Du-
šan Irsák, poslanec MsZ, pri-
šiel s myšlienkou na lavičku 
pripevniť pamätnú tabuľku 
venovanú nášmu kamaráto-
vi Milankovi.“ Keďže s týmto 
nápadom všetci okamžite sú-
hlasili, Dušan Irsák tabuľku v 
sobotu aj nainštaloval.

IVETA TÓTHOVÁ
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Organizačné oddelenie mest-
ského úradu Sereď je počtom 
zamestnancov najväčším 
oddelením mesta. Štyri de-
siatky  zamestnancov sú den-
ne v  teréne a  zabezpečujú 
starostlivosť o odkázaných 
spoluobčanov. O  práci, ktorú 
vykonávajú nielen títo mest-
skí zamestnanci pre seredskú 
verejnosť, porozprávala Silvia 
Adamčíková, vedúca Organi-
začného oddelenia mestské-
ho úradu.

Čím aktuálne žije vaše 
oddelenie?
Organizačné oddelenie denne 
zabezpečuje kontakt s klient-
mi – obyvateľmi mesta, ktorí 
hľadajú pomoc v  sociálnej 
oblasti, prídu si vybaviť mat-
ričné doklady, prihlásiť sa na 
trvalý či prechodný pobyt, 
overiť podpisy alebo fotokó-
pie, či prinesú svoje žiadosti 
do podateľne. Každý mesiac 
sa tiež venujeme žiadosti 
o  platbu v  rámci národného 
projektu „Poskytovanie opat-
rovateľskej služby v  meste 
Sereď“. Predstavuje rozsiahlu 
administratívu, ale z  pohľa-
du verejného záujmu to za to 
stojí. Čerpáme totiž z  neho 
pre mesto štedrú finančnú 
dotáciu.

Akú veľkú?
Mesto má s  Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a  rodi-
ny SR zazmluvnenú dotáciu 
vo výške 408-tisíc eur na ob-
dobie 24 mesiacov. Na základe 
predložených dokumentov 
sú nám postupne zasiela-
né financie, ktoré slúžia na 
čiastočnú refundáciu platov 
mestských opatrovateliek, 
ktorých je v  projekte zapoje-
ných 38. Mesačne ušetríme v 
rozpočte viac ako 16-tisíc eur 
a  následne vie tieto finan-
cie mesto využiť v  prospech 
iných dôležitých služieb ve-
rejnosti. 

Čo to znamená mať 
opatrovateľku z mesta?

Občanom odkázaným na po-
moc vie mesto poskytnúť 
opatrovateľskú službu. Zna-
mená to, že ku klientovi príde 
do domácnosti naša opatro-
vateľka, pomôže mu s  hygie-
nou, prinesie nákup, stravu, 
prípadne navarí, zabezpečí 
bežné upratanie domácnosti. 
A  potom môže aj sprevádzať 
klienta napríklad k  lekárovi, 
na úrady niečo vybaviť, na po-
štu, či robiť mu spoločnosť na 
prechádzke.

V ako čase môžu klienti 
požadovať opatrovateľku?
Službu poskytujeme len cez 
pracovné dni. Ak je zdravot-
ný stav ťažší a vyžaduje si 
vyššiu formu pomoci, ktorú 
už my neposkytujeme, na-
smerujeme klienta na za-
riadenie sociálnych služieb, 
ktoré poskytuje celodennú 
starostlivosť.

Kto môže požiadať 
o opatrovateľku?
Len ľudia s trvalým pobytom 
na našom území a s lekárom 
potvrdeným zdravotným 
stavom, ktorý potvrdzuje od-
kázanosť klienta na pomoc 
inej osoby.

Aký je postup?
Záujemcovia môžu osobne 

alebo telefonicky kontak-
tovať naše oddelenie, my 
žiadateľovi poskytneme 
Žiadosť o posúdenie odkáza-
nosti na sociálnu službu, ku 
ktorej nám žiadateľ doloží 
potvrdenie od lekára. Po vy-
konaní administratívnych 
úkonov je klientovi pridele-
ná opatrovateľka.

Môže byť vašim klientom 
aj mladý človek?
Áno, aj taký môže požiadať 
o  naše služby. Poskytneme 
mu ich, ak je na ne zdravotne 
odkázaný a  doloží to lekár-
skou správou. Podľa stupňa 
odkázanosti sa potom odvíja 
rozsah služieb, ktoré mu bu-
deme poskytovať.

Ako to vyzerá v praxi?
Máme klientov, ktorí podľa 
stupňa odkázanosti potre-
bujú osemhodinovú starost-
livosť, ale vďaka svojmu ro-
dinnému zázemiu si od nás 
požiadajú o  opatrovateľku 
len na dve hodiny denne. Zá-
leží to aj od finančných mož-
ností klienta.

Takže niečo si aj klient 
platí?
Áno, poplatok je 1,50 eur na 
hodinu opatrovateľskej služ-
by. Mzdy, odvody a  všetky 

ostatné náležitosti spojené 
s odmeňovaním opatrovate-
liek, hradí mesto zo svojho 
rozpočtu, resp. cez spomína-
ný projekt.

Koľko klientov sociálnych 
služieb aktuálne v meste 
máme?
Klientov, ktorí využívajú 
opatrovateľskú službu je 
momentálne 50, tieto počty 
sa však menia. Ďalšie sociál-
ne služby, ktoré zabezpeču-
jeme, je prevádzka Denného 
centra pre seniorov, v  kto-
rom máme zapísaných pri-
bližne 250 seniorov a v zim-
nom období aj prevádzka 
nocľahárne pre klientov bez 
domova, ktorá má kapacitu 
desať klientov.

Sú opatrovateľky 
špeciálne školené?
Do pracovného pomeru mô-
žeme prijať iba kvalifikova-
né opatrovateľky. Musia mať 
zdravotnícke vzdelanie, ale-
bo kurz opatrovania v rozsa-
hu minimálne 220 hodín.

Máme ich dosť?
V  tejto chvíli máme opatro-
vateľskú službu zabezpeče-
nú u  všetkých klientov, ale 
v  priebehu roka sa stáva, že 
dopyt prevyšuje naše mož-
nosti a  vtedy hľadáme pra-
covné sily.

Aké ďalšie možnosti 
pre občanov v sociálnej 
oblasti zabezpečuje vaše 
oddelenie?
Napríklad príspevok na stra-
vovanie pre nepracujúcich 
seniorov, čo je 60 centov na je-
den obed. Hľadáme možnosti 
na jeho zvýšenie, všetko však 
záleží od možností rozpočtu 
mesta.

Ďalej je to aj príspevok pri 
narodení dieťaťa, 200 eur. Výš-
ka príspevku a podmienky na 
jeho poskytnutie sú stano-
vené zastupiteľstvom. Práve 
pracujeme na zjednodušení 
žiadosť o tento príspevok.

Seredčania v meste 
evidujú prítomnosť ľudí 
bez domova. Ako im mesto 
pomáha?
V  zimnom období prevádz-
kujeme pre nich nocľaháreň 
a v prípade požiadania mimo 
tohto obdobia im vieme za-
bezpečiť hygienu. Vybavíme 
ich oblečením, pomôžeme 
vybaviť napríklad občiansky 
preukaz, odvezieme na odde-
lenie polície. Pomôžeme vyba-
viť dávku v hmotnej núdzi aj 
základné životné potreby. Vie-
me pomôcť nájsť ubytovanie 
v  rámci zariadení sociálnych 
služieb či nízkoprahových 
centier.

Vieme pomôcť aj s 
dlhodobejším ubytovaním, 
mimo obdobia prevádzky 
nocľahárne?
Ak za nami príde takýto 
občan s  požiadavkou, že sa 
chce dostať do nejakého 
zariadenia, my mu vieme 
pomôcť vybaviť potrebné 
náležitosti. On však musí 
zároveň naplniť podmienky 
daného zariadenia. Z  pra-
xe vnímame, že ľuďom bez 
domova toto nevyhovuje 
a  sami radšej volia spôsob 
života, aký žijú.

Aj seredským seniorom 
poskytuje mesto nejaký 
servis?
Prevádzkujeme denné cen-
trum pre seniorov na Je-
senského ulici, kde sa môžu 
naši dôchodcovia trikrát 
týždenne stretávať. Sami si 
tu organizujú akcie, oslavy, 
či chodia na výlety. Program 
je v rukách dôchodcov a my 
im z  rozpočtu prispievame 
na prevádzku.

Matričný úrad je 
samostatná kapitola, no 
spadá pod vaše oddelenie. 
Ako funguje?
Matričný úrad Sereď zabez-
pečuje kompetencie štátu 
a  štát na jeho prevádzku 
čiastočne prispieva. Za-

strešujeme územie Serede 
a Dolnej Stredy. Sobáše teda 
môžeme vykonávať v tých-
to katastroch.

Môžu byť v  Seredi zoso-
bášení snúbenci, ktorí majú 
trvalý pobyt mimo Serede?
Áno, ale musia o  to najprv 
požiadať na matrike v obci, 
kde má trvalý pobyt jeden 
so snúbencov a  daný mat-
ričný úrad k nám tento so-
báš následne deleguje. Je to 
delegovaný sobáš.

Aké miesta pre svadobný 
obrad si môžu snúbenci 
vybrať?
Najväčšej obľube sa teší ob-
radná sieň Mestského úra-
du, kde sa sobáše konajú ce-
loročne a  v  týchto letných 
mesiacoch je klimatizova-
ná. Všeobecne však platí, že 
sobáš musí byť realizovaný 
na verejne prístupnom a 
dôstojnom mieste. Žiados-
tiam o  sobáš na súkrom-
nej záhrade preto nevieme 
vyhovieť. Zároveň, podľa 
schváleného uznesenia 
môžeme v období od marca 
do októbra sobášiť aj vonku, 
avšak v zimnom období len 
v interiéri. 

Čo ešte vie občan Serede 
vybaviť na vašom oddelení?
Súpisné a  orientačné číslo 
k nehnuteľnosti, prihlásiť 
sa na trvalý či prechodný 
pobyt. Prihlasovanie sa na 
pobyt je bezplatné, popla-
tok päť eur je len za vyda-
nie potvrdenia o  trvalom 
pobyte. Vydanie oznámenia 
o  pridelení súpisného čís-
la je tiež bez poplatkov. Ak 
občan ale chce tabuľku so 
súpisným číslom, tá je spo-
platnená. Väčšinou si však 
obyvatelia kupujú tabuľky 
samostatne podľa svojho 
vkusu. Kontakt:  https://
www.sered.sk/s230_orga-
nizacne-oddelenie, silvia.
adamcikova@sered.sk 

FOTO: MSÚ SEREĎ
ZUZANA SLAHUČKOVÁ

O opatrovaní klientov, o bezdomovectve, 
o sociálnych službách, aj o sobášoch 

Poslanci rokovali o zámere premiestniť Obchodnú akadémiu na novú adresu, 
zámene pozemkov aj o rekonštrukcii vozovky na Mládežníckej ulici
Obchodná akadémia Sereď patrí 
do siete stredných odborných 
škôl zriadených Trnavským 
samosprávnym krajom. Škola 
s internátnym ubytovaním už 
dlhé desaťročia sídli na Mládež-
níckej ulici. Trnavská župa pred 
časom oboznámila vedenie 
mesta so zámerom presťahovať 
školu na novú adresu: do areálu 
na Školskej ulici, ktorý je v sú-
časnosti využívaný na potreby 
Gymnázia Vojtecha Mihálika.

Nehnuteľnosť tohto škol-
ského areálu je vo vlastníctve 
mesta a gymnázium ho užíva 
na základe nájomnej zmluvy. 
Tá bola uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Seredi č. 77/2022 
zo dňa 21. 4. 2022 uzatvorená na 
obdobie do 31. 8. 2023. Výška ak-
tuálneho ročného nájomného 
je 7 373,70 €. Zachovanie Ob-
chodnej akadémie v meste Se-
reď si Trnavský kraj podmienil 

získaním spomínaného škol-
ského areálu na Školskej ulici 
do svojho vlastníctva. Budova 
si tu vyžaduje rozsiahlu rekon-
štrukciu a v rozšírenom areáli 
plánuje kraj aj výstavbu stravo-
vacieho zariadenia pre učiteľov 
a študentov, kde chce investo-
vať milión eur.

Zámerom mesta Sereď je 
vykonať zámenu pozemku 
na Školskej ulici s pozemkom 
pod zberným dvorom. Ten je 
vo vlastníctve TTSK a mesto 
ho užíva na základe nájomnej 
zmluvy od roku 2015 uzatvore-
nej na dobu 15 rokov s ročným 
nájomným 3 844 eur. Tento 
pozemok by týmto prešiel do 
vlastníctva mesta. Zároveň by 
mesto prevzalo do vlastníctva 
aj časť pozemku pri športovej 
hale v areáli Obchodnej aka-
démie na Mládežníckej ulici, 
ktoré by v budúcnosti bolo vy-

užívané ako verejné parkovisko 
pre návštevníkov telocvične aj 
obyvateľov sídliska Meander.

Zástupcovia TTSK navrhli 
uskutočniť zámenu pozemkov 
a finančný rozdiel vysporiadať 
realizáciou opravy účelovej ko-
munikácie - položením nového 
asfaltového povrchu na Mlá-
dežníckej ulici pri Obchodnej 
akadémii do 15. 10. 2022. Pred-
pokladané náklady na rekon-
štrukciu vozovky na tejto ulici 
sú vo výške cca 56 000 €.

Poslanci na mimo plánova-
nom zasadnutí MsZ konaného 
dňa 26. mája rokovali o vyššie 
uvedenom zámere  Na roko-
vanie prišiel aj predseda TTSK 
Jozef Viskupič s ďalšími zástup-
cami kraja. Predseda Viskupič 
hneď na úvod poznamenal, že 
obe inštitúcie - ako kraj, tak aj 
mesto - pôsobia o verejnom zá-
ujme občanov. „V záujme kraja 

je udržať a skvalitniť vzdeláva-
nie v Seredi. Vo vašom meste 
máme dve stredné školy - gym-
názium a obchodnú akadémiu. 
Ani jedna aktuálne nevyužíva 
priestorové kapacity, na kto-
ré boli v minulosti dimenzo-
vané,“ poznamenal Viskupič 
a dodal, že rokovanie kraja s 
mestom bolo nastavené tak, 
aby zo zámeny mali najväčší 
osoh primárne obyvatelia Se-
rede. Na Obchodnej akadémii 
sa momentálne vzdeláva 151 
študentov, internát roky nie je 
v prevádzke.

Do diskusie sa prihlásili via-
cerí poslanci - Bystrík Horváth, 
Ondrej Kurbel, Pavlína Karma-
žínová, Mária Fačkovcová či 
Michal Irsák. V pripomienkach 
odznelo aj to, že mesto týmto 
krokom príde o lukratívnu bu-
dovu, ktorá by vo výhľade nie-
koľkých rokov mohla slúžiť na 

účely základnej školy, keďže sa 
Sereď rozrastá. Predseda Vis-
kupič poznamenal, že mesto 
v žiadnom prípade o budovu 
neprichádza. V súčasnosti ško-
lu využíva gymnázium a aj v 
budúcnosti bude budova slúžiť 
výlučne študentom Serede a 
okolia. V prípade, že mesto raz 
bude potrebovať základnú ško-
lu, Trnavský kraj dá k dispozícii 
voľné priestory na terajšej OA. 
Tie sa kraj nechystá predať, ne-
cháva si ich vo vlastníctve. Ako 
predseda Viskupič poznamenal, 
kraj sa riadi heslom: nepre-
dávame – zveľaďujeme. Takto 
sa napríklad otvára základná 
škola v budove bývalej stred-
nej školy v Galante. Poslanec 
Róbert Kráľ okrem iného pove-
dal, že je plusom, ak študenti 
majú školu v mieste bydliska 
a nemusia cestovať. Stará bu-
dova gymnázia a stará budo-

va základnej školy potrebujú 
neskutočné financie, aby boli 
prevádzkyschopné a preto víta, 
ak budú mať obe školy jedné-
ho vlastníka. Poslanec Marcel 
Královič na záver poznamenal, 
že sa momentálne rokovalo 
len o zámere zámeny a stále je 
čas všetko prediskutovať. Podľa 
neho všetci chcú, aby sa tu ško-
la zachovala. Trnavský kraj ale 
do cudzieho majetku investo-
vať nemôže a ani nebude.

Poslanci hlasovaním vyššie 
uvedený zámer odsúhlasili, no 
o definitívnom rozhodnutí ešte 
budú na niektorom z ďalších 
zastupiteľstiev rokovať. Na zá-
ver sa primátor mesta Martin 
Tomčányi poďakoval predsedo-
vi Trnavského samosprávneho 
kraja Jozefovi Viskupičovi za 
návštevu, ochotu a čas predis-
kutovať s poslancami celú te-
matiku. IVETA TÓTHOVÁ
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MIMONI: ZLODUCH PRICHÁDZA / 
Minions: The Rise of Gru / 
1.-2.-3.7.2022 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D, nedeľa 16:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Volá sa Gru a bez toho aby to tušil, 
toto stretnutie mu zásadne zmení 
život. Animák. USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

ELVIS / Elvis / 
1.-2.7.2022 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Príbeh kráľa rokenrolu, jeho 
manželky a jeho manažéra. 
Hrajú: Tom Hanks, Austin Butler, 
Kodi Smit-McPhee, Olivia DeJonge, 
Dacre Montgomery, David 
Wenham, Natasha Bassett, Luke 
Bracey, Kevin Harrison Jr., Xavier 
Samuel, Elizabeth Cullen, Chaydon 
Jay. USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

PREZIDENTKA / Prezidentka / 
1.-2.-3.7.2022 piatok 19:00 2D, 
sobota 21:15 2D, nedeľa 20:30 
2D 
Aj hlava štátu má právo na lásku. 
Romantická komédia. 
Hrajú: Aňa Geislerová, Ondřej 
Vetchý, Veronika Khek Kubařová, 
Juraj Loj, Denisa Biskupová, 
Oskar Hes, Jiří Langmajer, Vanda 
Chaloupková, Jiří Štrébl, Daniel 
Krejbich. CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

THOR: LÁSKA A HROM / Thor: 
Love and Thunder / 
7.-8.-9.-10.7.2022 štvrtok 19:30 
2D ST, piatok 19:00 3D SD, 
sobota 20:30 2D SD, nedeľa 
18:30 2D SD 
Thorovu cestu za odpočinkom 
naruší galaktický zabijak bohov 
Gorr, ktorého musí zastaviť za 
pomoci svojich priateľov  

a Jane Foster. 
Hrajú: Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson, Natalie Portman, 
Taika Waititi, Christian Bale, Russel 
Crowe, Chris Pratt, Karen Gillan, 
Jaimie Alexander, Sean Gunn, Matt 
Damon. USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€, 3D 6€0

MIMONI: ZLODUCH PRICHÁDZA / 
Minions: The Rise of Gru / 
8.-9.-10.7.2022 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D, nedeľa 16:30 
2D 
Volá sa Gru a bez toho aby to tušil, 
toto stretnutie mu zásadne zmení 
život. Animák. USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

POVEDZ TO PSOM / Řekni to 
psem / 
8.-9.-10.7.2022 piatok 21:15 
2D, sobota 18:30 2D, nedeľa 20:45 
2DNaozaj to znamená šťastie keď 
do TOHO šliapnete? Komédia. 
Hrajú: Berenika Kohoutová, Hana 
Vágnerová, Igor Orozovič, Štěpán 
Benoni, Táňa Medvecká, Jiří Lábus, 
Veronika Žilková. CZE, 85 min., OR, 
MP 12+, vstupné 2D 6€

ČIERNY TELEFÓN / The Black 
Phone / 
14.-15.-16.7.2022 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
20:45 2D
Telefón je odpojený. A zvoní. Horor. 
Hrajú: Mason Thames, Madeleine 
McGraw, Ethan Hawke, Jeremy 
Davies, James Ransone. USA, 102 
min., ST, MP 15+, vstupné 2D 6€

MIMONI: ZLODUCH PRICHÁDZA / 
Minions: The Rise of Gru / 
15.-16.7.2022 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D 
Volá sa Gru a bez toho aby to tušil, 
toto stretnutie mu zásadne zmení 
život. USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 6€

THOR: LÁSKA A HROM / Thor: 
Love and Thunder / 
15.-16.-17.7.2022 piatok 21:00 
2D ST, sobota 18:30 3D SD, 
nedeľa 20:30 2D SD 
Thorovu cestu za odpočinkom 
naruší galaktický zabijak bohov 
Gorr, ktorého musí zastaviť za 
pomoci svojich priateľov a Jane 
Foster. 
Hrajú: Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson, Natalie Portman, 
Taika Waititi, Christian Bale, Russel 
Crowe, Chris Pratt, Karen Gillan, 
Jaimie Alexander, Sean Gunn, Matt 
Damon. USA, 120 min., SD/ST, MP, 
vstupné 2D 6€, 3D 6€0

NÁMESAČNÍCI / Moonbound / 
17.7.2022 nedeľa 16:30 2D 
Priatelia sa vydávajú na očarujúcu 
cestu aby zachránili Peteho malú 
sestru Anneli pred zlým Mesačným 
mužom. Animák. DEU, 85 min., SD, 
MP, vstupné 2D 6€

POVEDZ TO PSOM / Řekni to 
psem / 
17.7.2022 nedeľa 18:30 2D 
Naozaj to znamená šťastie keď do 
TOHO šliapnete? Komédia. 
Hrajú: Berenika Kohoutová, Hana 
Vágnerová, Igor Orozovič, Štěpán 
Benoni, Táňa Medvecká, Jiří Lábus, 
Veronika Žilková. CZE, 85 min., OR, 
MP 12+, vstupné 2D 6€

VŠETKO, VŠADE, NARAZ / 
Everything Everywhere All at 
Once / 
21.-23.7.2022 štvrtok 19:30 2D, 
sobota 20:30 2D 
Čo keby ste sa mohli napojiť na 
všetky svoje ja v paralelných 
vesmíroch a žiť naraz nespočetné 
množstvo rozličných životov. 
Hrajú: Michelle Yeoh, Jamie Lee 
Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy 
Quan, James Hong. USA, 139 min., 

OR, MP 15+, vstupné 2D 6€

NÁMESAČNÍCI / Moonbound / 
22.-23.7.2022 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D 
Priatelia sa vydávajú na očarujúcu 
cestu aby zachránili Peteho malú 
sestru Anneli pred zlým Mesačným 
mužom. Animák. DEU, 85 min., SD, 
MP, vstupné 2D 6€

ČIERNY TELEFÓN / The Black 
Phone / 
22.7.2022 piatok 19:00 2D 
Telefón je odpojený. A zvoní. Horor. 
Hrajú: Mason Thames, Madeleine 
McGraw, Ethan Hawke, Jeremy 
Davies, James Ransone. USA, 102 
min., ST, MP 15+, vstupné 2D 6€

HÁDKOVCI / Hádkovi / 
22.-23.-24.7.2022 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D
Každý z nás má niekoho takého 
v rodine a všetci veríme, že to nie 
sme my sami. Komédia. 
Hrajú: Sandra Nováková, Jakub 
Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek 
Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie 
Polišenská. CZE, 90 min., OR, MP 
12+, vstupné 2D 6€

MIMONI: ZLODUCH PRICHÁDZA / 
Minions: The Rise of Gru / 
24.7.2022 nedeľa 16:30 2D 
Volá sa Gru a bez toho aby to tušil, 
toto stretnutie mu zásadne zmení 
život. Animák. USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

KING / King / 
24.7.2022 nedeľa 18:30 2D 
Príbeh o levíčati, ktoré si získalo 
srdcia dvoch súrodencov a ich 
dedka 
Hrajú: Gérard Darmon, Lou 
Lambrecht, Leo Lorleac´h, Thibault 
de Montalembert, Clémentine 
Baert, Artus, Marius Blivet, Laurent 

Bateau. FRA, 105 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

STRIEDAVKA / Střídavka / 
28.-29.-30.7.2022 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
20:30 2D 
Česko-slovenská komédia s 
hviezdnym hereckým obsadením 
o radostiach a strastiach života po 
rozvode 
Hrajú: Martin Hofmann, Kristína 
Svarinská, Jitka Čvančarová, Anna 
Polív ko vá, Eva Holubová, Jiří 
Vyorálek, Halka Třešňáková. CZE, 90 
min., OR, MP 12+, vstupné 2D 6€

DC LIGA SUPERZVIERAT / DC 
League of Super-Pets / 
29.-30.-31.7.2022 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Keď Supermana a zvyšok Justice 
League unesú, jeho pes Krypto 
s priateľmi ho musí zachrániť. 
Animák. 
Hrajú: Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Kate McKinnon, John 
Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha 
Lyonne, Diego Luna, Thomas 
Middleditch, Ben Schwartz, Keanu 
Reeves. USA, 100 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

VEĽA ŠŤASTIA, PÁN VEĽKÝ / 
Good Luck to You, Leo Grande / 
29.-31.7.2022 piatok 21:00 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
O sexe netreba veľa rozprávať, 
treba ho skúšať! 
Hrajú: Emma Thompson, Daryl 
McCormack, Isabella Laughland. 
GBR, 97 min., ČT, MP 18+, vstupné 
2D 6€

KING / King / 
30.7.2022 sobota 18:30 2D 
Príbeh o levíčati, ktoré si získalo 
srdcia dvoch súrodencov a ich 
dedka 

Hrajú: Gérard Darmon, Lou 
Lambrecht, Leo Lorleac´h, Thibault 
de Montalembert, Clémentine 
Baert, Artus, Marius Blivet, Laurent 
Bateau. FRA, 105 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

HÁDKOVCI / Hádkovi / 
31.7.2022 nedeľa 18:30 2D 
Každý z nás má niekoho takého 
v rodine a všetci veríme, že to nie 
sme my sami. Komédia. 
Hrajú: Sandra Nováková, Jakub 
Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek 
Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie 
Polišenská. CZE, 90 min., OR, MP 
12+, vstupné 2D 6€

PRIPRAVUJEME
BULLET TRAIN, PRINCEZNÁ 

REBELKA, SIROTA: PRVÁ 
VRAŽDA, BEŠTIA, 

AFTER: PUTO, BLAZZING 
SAMURAI, NIE, NIE

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj vstupeniek 
v pokladni kina NOVA

/štvrtok - 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 CINEMA

www.am�teater.sered.sk

VEZMI SI MA / Marry Me / 
1.7.2022 piatok 21:30 2D 
Moderný, milostný príbeh o 
celebritách, manželstve a sociálnych 
sieťach. Romantická komédia. 
Hrajú: Jennifer Lopez, Owen Wilson, 
Sarah Silverman, Chloe Coleman, 
Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar, 
John Bradley. 
USA, 112 min., ČD, MP 12+, vstupné 
2D 0€

PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2 / Po čom 
muži túžia 2 / 
8.7.2022 piatok 21:30 2D 
Pokračovanie úspešnej komédie 
s Jiřím Langmajerom a Annou 

Polívkovou v hlavných úlohách. 
SVK, 100 min., ČV, MP 12+, vstupné 
2D 0€

ACCEPT 2022  
16.7.2022 sobota 21:00 
V roku 2022 prichádza na Slovensko 
legendárna kapela ACCEPT s 
predstavením nového albumu „Too 
Mean To Die“. Koncert. 
vstupné na mieste 49€ v predpredaji 
29€

V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM / 
V lete ti poviem, ako sa mám / 
22.7.2022 piatok 21:30 2D 
PRIATELIA SÚ RODINA, KTORÚ SI 
VYBERIEŠ 
Hrajú: Tereza Kostková, Petra 

Vajdová, Soňa Norisová, Dominika 
Morávková, Anna Šišková, Simona 
Babčáková, Dana Rogoz, Andreea 
Vasile, Marián Miezga, Ján Koleník, 
Ondřej Sokol, Martin Hofmann, 
Jaroslav Plesl, Pavel Bartos. SVK, 90 
min., SV, MP 12+, vstupné 2D 0€

BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK / The 
Boss Baby: Family Business / 
29.7.2022 piatok 21:30 2D 
Ted a Tim musia znovu spojiť sily 
proti novému zloduchovi. Animák.. 
USA, 107 min., SD, MP, vstupné 
2D 0€

LÚČNICA - Z TVORBY PROF. Š. 
NOSÁĽA + VOJTA NEDVĚD / / 
5.8.2022 piatok 17:30 2D 

Lúčnica - Z tvorby profesora Štefana 
Nosáľa a Vojta Nedvěd. Koncert 
a tanečné vystúpenie. 
vstupné 19€

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO 
DOŠLI / Šťastný nový rok 2: Dobro 
došli / 
12.8.2022 piatok 21:00 2D 
Voľné pokračovanie úspešnej 
komédie. 
Hrajú: Táňa Pauhofová, Gabriela 
Marcinková, Antónia Lišková, 
Zuzana Norisová, Emília Vášáryová, 
Anna Kadeřávková, Karolína 
Tkáčová, Nina Petrikovičová, Jiří 
Bartoška, Ján Koleník, Tomáš 
Maštalír, Jozer Vajda, Dagmar 
Havlová, Marek Majeský, Petr Vaněk. 

SVK, 90 min., SV, MP 12+, vstupné 
2D 0€

HALLOWEEN ZABÍJA / Halloween 
Kills / 
19.8.2022 piatok 21:00 2D 
Niektoré netvory je nemožné zabiť. 
Michael Myers, legendárny tichý 
zabijak s bielou maskou je späť. 
Hrajú: Jamie Lee Curtis, Anthony 
Michael Hall, Judy Greer, Kyle 
Richards, Andi Matichak, Dylan 
Arnold, Nick Castle, James Jude 
Courtney. USA, 90 min., ČD, MP 15+, 
vstupné 2D 0€

SPIEVAJ 2 / Sing 2 / 
26.8.2022 piatok 20:30 2D 
Pokračovanie úspešného animáku. 

USA, 90 min., SD, MP, vstupné 2D 0€

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina 

NOVA v júli a auguste
ŠTVRTOK:  19:00 – 20:00

PIATOK: 16:00 – 21:00 
SOBOTA: 16:00 – 20:30
NEDEĽA: 16:00 – 20:30

Kontakt : 0903 780 080, 
sicnova@sered.sk.

Program, online predaj 
a rezervácie vstupeniek na: 

www.am�teater.sered.sk

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  JÚL - AUGUST 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: 
FOTOGRAFIE RODINY KŇAŽNEJ 

ANGELIQUE D´ALSACE D´ HÉNIN,

majiteľka seredského kaštieľa v rokoch 1860 – 1912,
zo zbierky Mestského múzea v Seredi 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  
NA  VÝSTAVU A PODUJATIE: 

SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA 2022
5. ročník výstavy

Výstava umeleckých diel výtvarníkov 
zo Serede a okolia

Výstava potrvá od 23. 6. do 23. 8. 2022

VÝTVARNÝ WORKSHOP „HUDBA V UMENÍ“, 
1. – 2. júla 2022, 9. ročník

 s akad. maliarkou  Oksanou Lukomskou, prihlásení účastníci 
o maľovanie akrylom

Vernisáž 2. júla 2022 o 16.00 hod. 
je otvorená pre verejnosť

Hudobní hostia: 
Juraj Turtev, gitarista a spevák 

a Ivan Tomovič, gitarista
inf.  tel. 0950 894 373, 

e-mail: muzeum@sered.sk

DIELNIČKA PALIČKOVANEJ ČIPKY
Srdečne pozývame záujemcov

o výučbu paličkovania čipky
 22. júla 2022 od 16.00 do 19.00 h v galérii 

Mestského múzea v Seredi 
Termín záväzného prihlásenia o paličkovanie 

do 16. 7. 2022, inf.  tel. 0950 894 373, 
e-mail: muzeum@sered.sk

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

z obdobia 19. a 20. storočia
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Zviditeľnite svoju firmu 
na našej cyklotrase !

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka 
podnikateľom možnosť umiestniť  si reklamnú 

tabuľku svojej spoločnosti
o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách 

umiestnených  na cyklotrase. 
Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. 

Info na tel.č.: +421 948 767 382 

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.

Rokovanie zvolal primátor na 
štvrtok 16. júna so začiatkom 
o 8.00 h. Bolo otvorené za prí-
tomnosti 16 z 19 poslancov. 
Ospravedlnení boli JUDr. Mi-
chal Irsák, Dušan Irsák, Mgr. 
Marcel Královič.

Návrhová komisia: JUDr. 
Edita Červeňová, Ing. arch. 
Róbert Kráľ, Bc. Anton Dúb-
ravec.

Mandátová komisia: Ing. 
Mária Fačkovcová, Pavol Kur-
bel, Ing. Norbert Kalinai.

Overovatelia zápisnice: 
Mgr. Tomáš Karmažín, Bc. Ľu-
bomír Veselický.

Prítomnosť počtu poslan-
cov v sále a hlasovanie je uve-
dené za uznesením (prítom-
ní-za-proti-zdržal sa).

Poslanci rozhodli, schválili 
alebo zobrali na vedomie:

- Správu z kontroly dodr-
žiavania zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v podmienkach 
mestskej samosprávy. (13-13-
0-0)

- Správu z kontroly stavu 
a vývoja dlhu mesta Sereď k 
31.12.2021. (13-13-0-0)

- Správu o výsledku kontro-
ly splnenia prijatých opatrení 
na odstránenie nedostatkov a 
ich príčin v roku 2021 a ukon-
čených kontrolách vykona-
ných v I. polroku 2022. (14-14-
0-0)

- VZN č. 3/2022, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 
o poskytovaní nájomného 
bývania v mestských bytoch. 
Sereď týmto reaguje na úpra-
va zákona č. 443/2010 Z. z. o 
dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní, kto-
rým bola uložená povinnosť 
upraviť okruh oprávnených 
fyzických osôb, ktorým sa 
poskytuje bývanie z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa. 
Nájomcovia z bytov v budo-
ve ZŠ J. Fándlyho budú preto 
presunutí do iných bytov vo 
vlastníctve mesta Sereď. (14-
14-0-0)

- VZN č. 4/2022 o organizácii 
miestneho referenda. Účelom 
je upraviť podrobnosti o or-
ganizácii miestneho referen-
da tak, aby obyvatelia Serede 
mohli reálne uplatňovať túto 
formu výkonu samosprávy. 
(15-15-0-0)

- Správu o hospodárení 
spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o. za rok 2021. Kona-
teľ predložil základné údaje 

o hospodárení, informácie o 
činnosti a aktivitách spoloč-
nosti, súčasťou bola aj správa 
nezávislého audítora s účtov-
nou závierkou za rok 2021. (15-
15-0-0)

- Informáciu o príprave a 
realizácii rekonštrukcie fut-
balového štadióna na Športo-
vej ulici v Seredi. Na otázky, 
ktoré vyplynuli na rokovaní 
Finančnej a majetkovej komi-
sie, poslancom elektronicky 
odpovedal konateľ SMS Sereď, 
s.r.o., Ing. K. Andrášik. Správa 
obsahuje okrem iného infor-
mácie o zisteniach v procese 
posudzovania vplyvov budú-
ceho štadióna na životné pro-
stredie mesta, o finančných 
zdrojoch na už zrealizované 
práce, o zdrojoch pre projekto-
vé dokumentácie, alebo režim 
fungovania štadióna v období 
rekonštrukcií. (15-11-1-3)

- Tretiu zmenu rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2022: Príj-
mová časť sa navyšuje naprí-
klad o: prostriedky z MVSR za 
ubytovanie odídencov z Ukra-
jiny 37 620 eur (35 261 eur pre 
FO a PO, ktoré si uplatnili ná-
rok a 2 359 eur refundácia pre 
mesto), MŠVVaŠ SR poskytlo 
normatívne a nenormatívne 
prostriedky 65 819 eur a tiež 
80 000 eur na kapitálové vý-
davky spojené s odstránením 
havarijného stavu rozvodov 
na ZŠ J. Fándlyho, príjem z 
predaja pozemkov 87 500 eur. 
Výdavková časť sa navyšuje 
napríklad o: cenu za výkup 
pozemkov pre potreby vybu-
dovania chodníka na Trnav-
skej ul. 6 500 eur, spracovanie 
zmien a doplnkov územno-
plánovacej dokumentácie 9 
900 eur, nákup vozidla Piag-
go 10 100 eur, rekonštrukcie 
mestom zriadených škôl 132 
346 eur, projekt „Inštalácia fo-
tovoltaických zdrojov energie 
na budovy Mestského úradu a 
Mestskej polície v Seredi“ 81 
000 eur, odstránenie havárie 
rozvodov tepla a teplej úžit-
kovej vody v ZŠ J. Fándlyho z 
MŠVVaŠ SR 80 000 € a z roz-
počtu mesta 157 500 eur (spolu 
237 500 eur), odstránenie ha-
várie elektroinštalácie na ZŠ 
J. A. Komenského 50 000 eur. 
(14-14-0-0)

- Harmonogram prípravy 
rozpočtu mesta Sereď na roky 
2023-25 a berie na vedomie in-
formácie o príprave viacroč-
ného rozpočtu na roky 2023-
25. Ohľadne prípravy rozpočtu 

na nasledovné roky je pláno-
vané pracovné stretnutie s 
terajšími poslancami ako aj 
poslancami, ktorým po ko-
munálnych voľbách vznikne 
mandát na roky 2022–2026. 
(14-14-0-0)

- Informatívnu správu o 
príprave a realizácii projektov. 
Monitorované, pripravova-
né a realizované projekty na 
území mesta financované zo 
zdrojov EÚ, fondov, grantov, 
štátneho rozpočtu a rozpočtu 
mesta Sereď. (14-14-0-0)

- Obstaranie zmien a do-
plnkov územného plánu Se-
reď podľa žiadosti M. Šilhára. 
Predmetom žiadosti sú po-
zemky v lokalite Bratislavská 
ulica vo vlastníctve žiadateľa, 
na ktorých chce pre potreby 
svojej rodiny postaviť domy. 
Navrhovateľ uhradí všetky 
náklady spojené s obstaraním 
dokumentácie. (14-12-1-1)

- Procedurálny návrh Ing. 
O. Kurbela doplniť v predo-
šlom uznesení odporučenie 
riešiť zmenu funkcie plochy 
na bývanie formou rodinných 
domov a nízkopodlažných 
bytových domov pre ucelené 
územie a navrhnúť alterna-
tívu na riešenie záchytného 
verejného parkoviska, ktoré je 
v aktuálnom územnom pláne 
definované. (15-13-2-0)

- Zadanie urbanistickej štú-
die „Individuálna bytová vý-
stavba ul. Čepeňská – Sereď - 
lokalita BI-30/1“ pre žiadateľa 
T. Vedrödyho. Územie pre plá-
novanú výstavbu rodinných 
domov je ohraničené zo seve-
ru ul. Dlhá, z východu ul. Obež-
ná, z juhu ul. I. Krasku, západu 
ul. Čepenská. (14-14-0-0)

- Zámer nájmu autobuso-
vých zastávok na Trnavskej 
cesta (pri I.D.C.Holding, a.s.), 
Čepeňskej ulici (pri „rybár-
skom dome“) a Cukrovarskej 
ulici (oproti „Vrave“) na dobu 
neurčitú pre spoločnosť BILL-
BOARDOVO, s.r.o. za schvále-
ných podmienok. (16-16-0-0)

- Zámer prevodu pozemov 
formou zámeny pozemkov 
a finančného dorovnania na 
Ulici Vonkajší rad pre žiada-
teľku MUDr. M. Drozdovú. (16-
15-0-1)

- Zámer prevodu časti po-
zemku na Vážskej ulici pre 
žiadateľa J. Kresana. (16-15-0-1)

- Zámer prevodu pozemku v 
k.ú Horný Čepeň pre žiadateľa 
prof. JUDr. A. Duláka, PhD. (16-
13-0-3)

- Výpožičku pozemkov mes-
ta v okolí telesa železničného 
mosta do 31.12.2024 pre žia-
dateľa Slovenskú správu ciest 
(SSC). Pozemky sú potrebné 
ako manipulačné plochy po-
čas doby opravy mosta, ktorú 
realizuje správa mosta, SSC. 
(16-16-0-0)

- Realizáciou geologických 
prác spoločnosťou COMBIN 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., a 
vstupom jeho zamestnancov 
na p.č. 128/91, Dolný Čepeň. 
Ide o bezodplatné umiestne-
nie a prevádzkovanie objektu 
štátnej hydrologickej siete 
na dobu 15 rokov. Spoloč-
nosť vykonáva pre Slovenský 
hydrometeorologický ústav 
„Rekonštrukciu a budova-
nie monitorovacích objektov 
podzemnej vody (385 sond)“ 
v rámci projektu „Skvalitne-
nie monitorovacích sietí pod-
zemnej a povrchovej vody“. 
(15-11-2-2)

- Zmenu doby výpožičky 
budovy a pozemkov prislú-
chajúcich k areálu školy pre 
Špeciálnu základnú školu 
(ŠZŠ) v Seredi. Doba je od 1. 7. 
2022 do 30. 6. 2027. Záväzok ŠZŠ 
(vypožičiavateľa) je každo-
ročne uhrádzať mestu Sereď 
(požičiavateľovi) náklady sú-
visiace s opravou a údržbou 
budovy minimálne vo výške 
1000 eur. (15-15-0-0)

- Vecné bremeno v lokalite 
Priemyselná zóna Sereď – Juh 
pre žiadateľa REBOD SK, a.s. 
(15-15-0-0)

- Vecné bremeno pre stavbu 
polyfunkčného domu posta-
veného na pozemku vo vlast-
níctve žiadateľa pre Ing. J. Ča-
čaného. (15-15-0-0)

- Vecné bremeno v súvis-
losti so stavbou „Polyfunkčný 
dom Kostolná Sereď“ pre spo-
ločnosť AGROSTAV Trnava, 
a.s. (15-15-0-0)

- Vecné bremeno v súvislos-
ti so stavbou rodinného domu 
na Parkovej ulici pre spoloč-
nosť M&JTech elektro, s.r.o. 
(15-15-0-0)

- Procedurálny návrh Ing. 
B. Horvátha: ponuka 80 eur/
m2 pre S. Hochelovú na odkú-
penie 14 metrov štvorcových 
pozemku. Mesto ich potrebu-
je vo verejnom záujme na re-
alizáciu nového chodníka na 
Trnavskej ulici. Cenu za meter 
štvorcový určuje znalecký po-
sudok a v prípade pozemkov 
na Trnavskej ulici bola cena za 
1 m2 stanovená na 49,09 eur, s 

čím však majiteľka nesúhlasi-
la a navrhla cenu 100 eur/ m2. 
(14-12-1-1)

- Nadobudnutie zrekon-
štruovaného chodníka a ko-
munikácie a vybudovaných 
štyroch parkovacích miest na 
Čepeňskej ulici do vlastníctva 
mesta formou darovania od 
spoločnosti Hrachostav s.r.o. 
(14-14-0-0)

- Procedurálny návrh Ing. 
B. Horvátha ohľadne určenia 
volebných obvodov a počtu 
poslancov MsZ v Seredi pre vo-
lebné obdobie 2022 – 2026 ur-
čiť 3 volebné obvody. V obvode 
č. 1: okrsky 1- 5 (8 poslancov), v 
obvode č. 2: okrsky 6 – 9 (6 po-
slancov), v obvode č. 3: okrsky 
10 – 13 (5 poslancov).

Voľby do orgánov územnej 
samosprávy (spojené voľby) sa 
vykonajú v jeden deň, v sobo-
tu 29. októbra 2022 od 7.00 h do 
20.00 h. (16,16,0,0)

V zmysle schváleného har-
monogramu zasadnutí MsZ v 
Seredi na rok 2022 sú plánova-
né zasadnutia 27. 10. 2022 a 1. 12. 
2022. Vzhľadom na termín ko-
nania volieb sa budú termíny 
plánovaných zasadnutí me-
niť: 27. 10. 2022 na nový termín 
15. 11. 2022 a plánovaný termín 
1. 12. 2022 na nový termín 8. 12. 
2022. Zmena termínov bude 
na programe septembrového 
rokovania MsZ. 

- Rozsah výkonu funkcie 
primátor na celé funkčné ob-
dobie 2022 – 2026 mesta Se-
reď na plný pracovný úväzok. 
(16,16,0,0)

- Výsledky tajného hlasova-
nia na post prísediacich pre 
Okresný súd v Galante na ob-
dobie rokov 2022 – 2026: JUDr. 
Bc. Lucia Poláková, Helena 
Tomčíková, JUDr. Linda Jom, 
Ing. Silvia Šériková, Ing. Edu-
ard Skupin, Mária Kašpárková, 
Valéria Talapková, Lukáš Šla-
pák. (16,16,0,0)

- Súčasnú situáciu v klube 
ŠKF SEREĎ. Odprezentoval 
ju M. Greguška z mládežníc-
kej akadémie. Uviedol, že Pr-
vostupňový orgán licenčného 
konania im neudelil licen-
ciu pre štart vo Fortuna lige 
a klubových súťažiach UEFA 
v sezóne 2022/23, čím prišiel 
seredský futbal o dotáciu z 
Fortuna ligy vo výške 57-tisíc 
eur. Preto klub požiadal mesto 
o mimoriadny príspevok na 
pokrytie nákladov na zacho-
vanie mládežníckej akadémie 
ŠKF Sereď čiastočne na rozbeh 

III. ligy skupina Západ, do kto-
rej sa prepadol. Zastupiteľstvo 
sa uznieslo na uvoľnení zdro-
jov v rozpočte mesta a do IV. 
zmeny rozpočtu na rok 2022 
bolo zapracované poskytnutie 
dotácie pre ŠKF SEREĎ v čiast-
ke 97 000 eur na účely krytia 
nákladov pre rozbeh súťaže 
III. ligy mužov a zabezpečenie 
činnosti futbalovej akadémie. 
(16-12-1-3)

Zastupiteľstvo neschválilo:
- voľbu hlavného kontrolóra 

mesta Sereď na deň 13. 9. 2022. 
Zastupiteľstvo sa uznieslo na 
voľbe hlavného kontrolóra až 
po skončení krízovej situácie. 
(14-0-14-0)

- Prevod časti parcely č. 
929/180 vo výmere 631 m2 pre 
žiadateľa M. Tótha. (15-2-9-4)

- Prevod časti parcely v k. ú. 
Horný Čepeň pre žiadateľa A. 
Stojkoviča. (16-1-11-4)

- Vecné bremeno pre žiada-
teľa Strojservis SK spol. s r.o., 
v prospech správcu inžinier-
skych sietí, Západoslovenskej 
distribučnej, a. s., (16-3-10-2, 
nehlasoval 1)

- Procedurálny návrh Mgr. P. 
Karmažínovej: aby v prípade 
uvoľnenia zdrojov bolo v roz-
počte prednostne zapracova-
né do IV. zmeny rozpočtu na 
rok 2022 poskytnutie dotácie 
pre ŠKF SEREĎ na účely krytia 
nákladov pre rozbeh súťaže 
III. ligy mužov v čiastke 40 000 
eur a zabezpečenie činnosti 
futbalovej akadémie 57 000 
eur. (16-4-6-6)

- Procedurálny návrh Ing. 
O. Kurbela: by v prípade uvoľ-
nenia zdrojov bolo v rozpočte 
prednostne zapracované do IV. 
zmeny rozpočtu na rok 2022 
čiastku 120 000 eur na účely 
vyhlásenia výzvy školskej, 
športovej a bytovej komisie na 
predkladanie žiadostí o doda-
točné dotácie pre mládežníc-
ke projekty športových klubov 
v meste Sereď. (15-5-6-4)

Materiály k tomuto zastu-
piteľstvu sú zverejnené na: 
https://www.sered.sk/s284_
zastupitelstva/2022-06-16

Videozáznam si môžete 
pozrieť tu: https://www.you-
tube.com/watch?v=njpQ9el-
vZ00

Výsledky hlasovania:
https://www.sered.sk/mate-
rialy_msz/hlasovanie_poslan-
cov/20220616/index.xml

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Z júnového mestského zastupiteľstva: Tretia 
zmena rozpočtu, hospodárenie s majetkom, 
aj mimoriadny príspevok pre futbal
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Atletická Kinderiáda 2022

Výmena okien a dverí na budove 
obchodného centra a kina NOVA

Úspech našej tenistky Sofie Sedlákovej 
na Letných regionálnych majstrovstvách

Detský cyklomaratónik 2022

Kinderiáda sú atletické prete-
ky pre deti prvého stupňa zá-
kladných škôl na Slovensku. 
Cieľom športového podujatia 
je podporiť vzťah detí k špor-
tu a zoznámiť ich s atletikou 
zábavnou formou.

Základná škola Juraja Fán-
dlyho v Seredi sa do akcie 
zapojila 3. júna 2022. Každú 
triedu reprezentovalo osem 
žiakov – štyria chlapci a štyri 
dievčatá. Na novej atletickej 
dráhe sa tak v jednotlivých 
disciplínach vystriedalo 
celkom 112 detí. Kinderiá-
da pozostávala zo siedmich 
disciplín: skok z miesta šta-
fetovou formou, hod raket-
kou, beh cez prekážky, hod 
medicinbalom, štafetový beh, 
vytrvalostný beh a skoky cez 
švihadlo.

Učiteľka Andrea Gombári-
ková povedala: „Teší ma, že 
tento rok sa Kinderiáda kona-
la už na novej atletickej dráhe 
s tartanovým povrchom. Jej 
kvalita sa dá prirovnať profe-
sionálnemu športovisku, na 
akých súťažia svetoví atléti. 
A tak nielen my učiteľky, ale 
najmä deti zažili počas akcie 
atmosféru skutočných prete-

kov. Športové pomôcky, ktoré 
boli použité, máme aj vďaka 
SAZ a ich podpore pre náš 
klub Pohybko. Svojou pes-
trosťou aj bezpečnosťou sú 
pre deti zaujímavejšie, a tým 
pádom sa neboja športovať aj 
také deti, ktoré si myslia, že 
im šport nejde.“

Okrem hlavného atletic-
kého zápolenia ostatné deti 
nesúťažnou formou športo-
vali mimo ihriska. Aj tu bola 
účasť naozaj vysoká, veď ďal-
ších viac ako 140 detí zaplnilo 
priestor v okolí atletickej drá-
hy. Počas prestávok nechýbala 
ani obrovská diskotéka, ktorá 
nenechala sedieť ani učiteľky. 
Takéto spoločné aktivity utu-
žujú vzájomné vzťahy medzi 
žiakmi a pedagógmi, kedy sa 
obe strany spoznajú z iného 
pohľadu, nielen spoza škol-
ských lavíc. Na záver poduja-
tia nasledovalo vyhodnote-
nie. Atletika má na ZŠ Juraja 
Fándlyho veľkú popularitu 
a malí športovci obsadzujú 
na rôznych celoslovenských 
súťažiach prvé priečky. Je to 
aj zásluhou pedagógov. Podľa 
učiteľky Gombárikovej žiaci 
na tohtoročnej Kinderiáde 

podávali takmer profesionál-
ne výkony a o víťazoch roz-
hodovali často iba sekundy 
alebo centimetre. 

Víťazmi ale boli všetky 
deti, ktoré sa zapojili, či už 
súťažne alebo nesúťažne. Nič 
by sa ale nemohlo uskutoč-
niť, nebyť ochoty a pomoci 
mnohých zainteresovaných 
ľudí. Andrea Gombáriková na 
záver dodáva: „Touto cestou 
by som sa chcela poďakovať 
Rade rodičov za finančný prí-
spevok na odmeny pre všetky 
deti, Proki - p. Práznovskému 
za spoluprácu, p. Tóthovi za 
parádne fotky, P. Psotovi a p. 
Novomestskej, ktorí nám pri-
šli pomôcť s organizáciou a 
samozrejme učiteľkám, asis-
tentkám, učiteľom a žiakom 
II. stupňa, ktorí zabezpečo-
vali priebeh a prípravu atle-
tickej súťaže. V neposlednom 
rade ďakujem učiteľom, ktorí 
deti pripravovali, trénovali a 
venujú sa svojim žiakom po 
celý školský rok. Decká, váž-
te si ich, pretože robia všetko 
pre to, aby ste boli vždy šťast-
ní, usmievaví a cítili sa v ško-
le dobre. Boli ste úžasní!“ 

IVETA TÓTHOVÁ    

Budova obchodného centra 
a kina NOVA v Seredi má už 
svoje roky, a tak je prirodze-
né, že z času na čas potrebuje 
väčšie či menšie opravy. Ide 
o  kultúrno-spoločenskú a 
polyfunkčnú budovu, v kto-
rej sa v súčasnosti nachádza 
prevádzka kina so zázemím, 
dve fitnes centrá, reštaurá-
cia, predajňa a servis bicyk-
lov, piváreň, kaviareň a rad 
ďalších malých prevádzok.

V uplynulých dňoch Sprá-
va majetku Sereď, s.r.o., pri-
stúpila na budove k výmene 
sklenených výplní okien 
a  dverí. K prácam okrem 
asanácie starých a osadenia 
nových výrobkov patrila 
tiež výmena vnútorných a 
vonkajších parapetov, úpra-
va vonkajších a vnútorných 
poškodených okenných špa-
liet a ostení ako aj ich vyma-
ľovanie. 

Pôvodné konštrukcie boli 
v zlom technickom stave a 
nespĺňali súčasné teplotech-
nické požiadavky vyplýva-
júce zo súčasných platných 
teplotechnických noriem a 
bezpečnostných predpisov. 
Podľa konateľa spoločnosti 
Karola Andrášika došlo k vý-
mene kompletne na celej 
budove, t.j. ako na kine, tak aj 
na obchodných priestoroch. 
Dôvodom výmeny bola v pr-
vom rade bezpečnosť, nakoľ-
ko na mnohých miestach 
hrozilo vypadnutie okien. 
A ako je spomínané vyššie, 

druhým dôvodom na výme-
nu boli vysoké energetické 
straty.

Stavebné práce zamerané 
na výmenu vonkajších vý-
plní otvorov objektu, vráta-
ne dodávky nových okien a 
dverí, vnútorných a vonkaj-
ších parapetov a stavebných 
úprav po výmene okien vy-
konala firma Lukystav, s.r.o., 
Dolná Streda, ktorá vyšla 
víťazne z  verejného obsta-
rávania. Firma musela vo 
svojej ponuke predložiť plat-
nú Licenciu na zabudova-
nie vonkajších otvorových 
konštrukcií do stavieb alebo 
ekvivalent podľa platných 
právnych predpisov EÚ, resp. 
krajiny sídla uchádzača.

Nové okná a dvere nielen 
zlepšili estetický vzhľad fa-
sády, ale zároveň prispeli k 
hospodárnejšiemu nakla-
daniu s  energiami, t.j. fi-
nančnými prostriedkami na 
vykurovanie, a tým aj k zlep-
šeniu vnútornej pohody pro-
stredia v zimných aj letných 
mesiacoch.

IVETA TÓTHOVÁ

Na tenisových dvorcoch TK 
Slávia SPU Nitra sa v dňoch 
14. 5. - 17. 5. 2022 konali Letné 
regionálne majstrovstvá zá-
padoslovenského regiónu v 
kategórii staršie žiačky. Celko-
vo sa antukového turnaja zú-
častnilo 43 hráčok, ktoré bojo-
vali vo dvojhre aj štvorhre.

Na turnaji v Nitre zbierala 
body aj reprezentantka TK Se-
reď Sofia Sedláková.

Sofia sa výbornými výsled-
kami vo dvojhre prebojovala 

až do semifinále, kde sa stretla 
s neskoršou víťazkou V. Salaio-
vou z Trnavy. Sofia s výborne 
hrajúcou súperkou prehrala 
tesne výsledkom 3:6, 5:7. Naša 
hráčka tak na tomto turnaji vo 
dvojhre dosiahla ocenenie za 3. 
miesto.

Vo štvorhre sa jej po boku 
spoluhráčky F. Rablánskej da-
rilo viac. Hráčky sa po skvelých 
výkonoch prebojovali až do fi-
nále štvorhry. Vo vyrovnanom 
zápase a hlavne fantasticky 

odohranom supertajbrejku 
zdolali hráčky K. Klieštenco-
vá – S. Hargašová výsledkom 
7:6 (8), 2:6, 10:5. Sofia so svojou 
parťáčkou Flórou získali vyni-
kajúce 1. miesto a stali sa tak 
majsterkami regiónu vo štvor-
hre za rok 2022.

Ku krásnemu výsledku gra-
tulujeme a prajeme veľa ďal-
ších tenisových úspechov!

Projekt je realizovaný s fi-
nančnou podporou mesta Se-
reď. TENISOVÝ KLUB

Súčasťou celoslovenských 
cyklistických pretekov Sereď-
maratón býva každoročne aj 
detský cyklomaratónik. Tento 
rok sa konal už 7. ročník a za-
plnené Námestie slobody bolo 
dôkazom, že ide o obľúbené 
podujatie. Deti medzi sebou 
súťažili v 5 kategóriách. Vo 
veku do 2 rokov sa pretekov 
zúčastnilo 21 detí, od 3 do 5 
rokov to bolo 93 detí, od 6 do 8 
rokov súťažilo 84 detí, od 9 do 
12 rokov to bolo 44 detí, no a v 
najstaršej kategórii od 13 do 15 
rokov súťažilo 9 cyklistov.

K vekovým kategóriám boli 
prispôsobené aj dĺžky trate: I. 
kategória 150 m, II. kategória 
400 m,. III. kategória 900 m, IV. 
kategória 1 500 m a V. kategória 
2 500 m.

Tí najmenší mali trať iba od 

brány do mestského parku na 
Parkovej ulici s cieľom na Ná-
mestí slobody. Pretekať mohli 
na kolobežkách, odrážadlách i 
bicyklíkoch. Kategória väčších 
detí mohla súťažiť už iba na 
bicykloch. Štart mali pri hlav-
nej bráne do mestského parku 
a po obídení trasy sa vracali 
späť na námestie. Okrem pre-
tekov mali organizátori pre 
deti pripravený aj sprievod-
ný program vo forme súťaží 
a hier. Milé podujatie bolo 
usporiadané pod záštitou ŠK 
Cyklotour Sereď. Súťaž malých 
cyklistov dopadla na výbornú, 
o čom svedčala radosť a nadše-
nie detí. Preteky sa zaobišli bez 
väčších kolízií a každé dieťa 
bolo odmenené malou pozor-
nosťou. FOTO: PETER TÓTH  

IVETA TÓTHOVÁ
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ZŠ Devínska, Devínska 12, Nové Zámky
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AKCIA šrotovné
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50€ za auto
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Škôlkarská olympiáda 2022
V piatok 3. júna sa na futbalo-
vom štadióne v Šintave konal 
18. ročník Škôlkarskej olym-
piády. Podujatia sa zúčastni-
li predškoláci z materských 
škôl zo Serede, Pustých Sadov, 
Zemianskych Sadov, Šoporne, 
Šintavy, Vlčkoviec, Šúroviec, 
Dolnej Stredy, Zavaru a Kri-
žovian nad Dudváhom. Orga-
nizátorom podujatia bolo už 
tradične mesto Sereď.

Škôlkarská olympiáda je 
jednou z aktivít Spoločného 
školského úradu so sídlom v 
Seredi. Ide o obľúbené poduja-
tie, kedy si deti z materských 
škôl majú možnosť zmerať 
sily so svojimi kamarátmi, ale 

aj nadviazať nové priateľstvá. 
Jednotlivé disciplíny sú každý 
rok zamerané na rozvoj teles-
nej všestrannosti, športovej 
zdatnosti a zdravej súťaživos-
ti detí predškolského veku. 
Na každú disciplínu učiteľky 
škôlkarov svedomito pripra-
vovali už niekoľko týždňov 
vopred. Natrénovanú rých-
losť, obratnosť a vytrvalosť 
bolo u detí vidieť na samot-
nom zápolení.

Radosť z pohybu a úspechu
Šport, pohyb a zdravé súťa-
ženie prináša každému mož-
nosť rozvíjať fyzické predpo-
klady a príležitosť dokázať 

svoju odvahu, prežiť radosť a 
o úspech sa podeliť so svoji-
mi najbližšími.  Škôlkarskou 
olympiádou každoročne po-
núka Spoločný školský úrad 
všetkým predškolákom a ich 
najbližším, aby pocítili ra-
dosť a šťastie z pohybu - takto 
charakterizovali športový deň 
usporiadatelia.

Výborná organizácia
Hlavným rozhodcom športo-
vých súbojov bola Silvia Ko-
váčová, ktorá celé podujatie aj 
moderovala. Ďalšími rozhod-
cami bola Eva Kavoňová, Jana 
Vadovičová a Eva Šuláková. 
Zdravotný dozor vykonávala 

Elena Lovecká a o dobrú ná-
ladu sa postaral DJ Martin. 
Kolektív tanečníčok LY Dan-
ce United vyplnili oddychový 
čas a zároveň dievčatá plnili 
funkciu časomeračov. Pre deti 
bol pripravený pitný režim aj 
sladkosti na doplnenie ener-
gie.

Otvorenie olympiády
Podujatie začalo slávnostným 
nástupom a vztýčením olym-
pijskej zástavy. Nasledoval 
príhovor starostky obce Šin-
tava Stanislavy Režnákovej a 
primátora mesta Sereď Mar-
tina Tomčányiho, ktorí prišli 
malých škôlkarov povzbudiť 

a popriať im veľa úspechov. Po 
zapálení olympijského ohňa 
prednostom MsÚ Sereď Tibo-
rom Krajčovičom a zložením 
sľubu malých športovcov aj 
rozhodcov bola olympiáda 
oficiálne otvorená.

Päť olympijských disciplín 
v duchu rozprávky 
o psíčkovi a mačičke
1. disciplína mala názov Psí-
ček a Mačička šantia a skáču. 
Táto aktivita bola zameraná 
na rýchlosť a obratnosť. Deti 
mali za úlohu preskakovať a 
podliezať postavené prekážky.
2. disciplína mala spojitosť 
s presnosťou a niesla názov 
Psíček a Mačička pečú tor-
tu. Úlohou súťažiacich bolo 
triafať tenisové loptičky do 
kruhu.
3. disciplína bola zameraná na 
hľadanie plačúcej bábiky. Psí-
ček a Mačička touto aktivitou 
preverili, ako sú malí olym-
pionici rýchli. Za úlohu mali 
vliezť do strachového vreca, 
preplaziť sa, cestou nájsť pla-
čúcu bábiku a vyliezť von.
4. disciplína si vyžadovala 
rýchlosť a obratnosť. Psíček a 
Mačička v tejto aktivite zbie-
rali kvietky. Každý súťažiaci 
na povel utekal ku kvetine, 
zdvihol ju a vložil do preprav-
ky.
5. disciplína mala názov Psí-
ček a Mačička utekajú za deť-
mi do Žiliny. Išlo o vytrvalost-

ný beh po trati čo v najkrat-
šom čase.

Hodnotenie a záver
Všetky zúčastnené družstvá 
získali za jednotlivé disciplí-
ny diplomy. Každý zúčastne-
ný športovec v jednotlivých 
disciplínach dostal drobnú 
sladkú odmenu. Počas podu-
jatia nechýbala ani diskoté-
ka, kedy štadión zaplnili deti 
v pestrofarebných tričkách. 
Na dobrej nálade a vynika-
júcej atmosfére sa podpísalo 
aj krásne slnečné počasie. 
Uhasenie olympijského ohňa 
ukončilo športový deň, ktorý 
si detičky naozaj užili.
Poďakovanie
Spoločný školský úrad v Se-
redi touto cestou ďakuje za 
pomoc a spoluprácu pri or-
ganizácii Škôlkarskej olym-
piády všetkým riaditeľkám 
a učiteľkám jednotlivých 
materských škôl, Stanislave 
Režnakovej za poskytnutie 
priestorov futbalového ihris-
ka a za spoluprácu pri prípra-
ve olympiády, Elene Loveckej 
za zdravotný dozor, Alene Kri-
vosudskej a kolektívu taneč-
níčok LY Dance United, ďalej 
sponzorom a všetkým, ktorí 
sa pričinili o hladký priebeh 
podujatia. Najväčšia vďaka 
patrí malým športovcom za 
ich účasť, obrovské nasadenie 
a za vytvorenie úžasnej atmo-
sféry. IVETA TÓTHOVÁ
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www.ipgymnazium.sk
podstavkova@ipgymnazium.sk

DOKONČITE 
SI ŠTÚDIUM 
U NÁS!

EXTERNOU FORMOU 
alebo formou 

EXTERNÉHO E-LEARNINGU
Súkromné gymnázium

Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26, 851 01 Bratislava 

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
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Boris Kollár

“ “NÁJOMNÉ BYTY
     SÚ REALITOU
Zákon o nájomnom bývaní je schválený!
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