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Futbalová Sereď ďakuje mestu

Po Seredi jazdil 
s nakreslenou 
ešpézetkou na kartóne

Vypustenie vodnej 
nádrže Kráľová. 
Pokles hladiny sa 
dotkne aj Váhu v okolí 

Magda Piskorczyk & Jędrzej Kubiak 
v Seredi: Pozdrav z Malého Dobrofestu

Policajti zastavili v pondelok 
večer v Seredi osobné auto, 
na ktorom boli evidenčné 
čísla napísané fixkou na pod-
klade z kartónu. Ako uviedli 
muži zákona, 49-ročný vodič 
z Piešťan nemal u seba žiad-
ne doklady a vozidlo nemalo 
platnú STK a EK.

Po lustrácii vodiča a vo-
zidla policajti zistili, že muž 
má zadržaný vodičský pre-
ukaz, neabsolvoval odborné 
preskúšanie, na vozidle boli 
už zadržané aj obe ŠPZ a 

nemá platnú STK a EK.
Seredskí policajti mu na 

mieste ďalšiu jazdu zakáza-
li. „Hliadka všetky závažné 
priestupky zadokumento-
vala a spis bude predlože-
ný správnemu orgánu na 
rozhodnutie o vine a treste. 
Kreatívnemu mužovi hrozí 
v správnom konaní pokuta 
až do 1 300 eur a zákaz viesť 
akékoľvek motorové vozidlo 
až na päť rokov,“ uviedla tr-
navská polícia.

IVETA TÓTHOVÁ

Vodné dielo Kráľová je viacú-
čelové vodné dielo na rieke 
Váh. Dielo bolo dokončené 
v roku 1985 s cieľom ener-
getického využitia Váhu a 
protipovodňovej ochrany 
priľahlého územia. Výmera 
je 10,9 km2 a objem 52 mil. 
m3. Z dôvodu kontroly stavu 
trvale zaplavených objektov 
a množstva nánosov v nádrži 
je vodná nádrž približne raz 
za 10 rokov vypustená. Po-
sledný veľký pokles hladiny 
bol v roku 2011, čo vzbudilo 
veľký záujem. Hoci nejde o 
úplné vypustenie, vo veľkej 
miere sa odkryje dno nádr-
že, ktorá je zvyčajne zapla-
vená. Plánované vypustenie 
vodného diela sa uskutoční 
opäť, a to už koncom sep-
tembra 2022. Výrazný pokles 
hladiny sa dotkne aj Váhu v 
okolí Serede a priľahlých ra-
mien.

Termíny vypúšťania a 
plnenia zdrže
30. 9. 2022 o 18.00 h – zaháje-
nie vypúšťania zdrže od kóty 
122,00 m n. m. (min. prevádz-
ková hladina),

5. 10. 2022 o 6.00 h – ukon-
čenie vypúšťania zdrže na 
kóte 115,00 m n. m.

5. 10. – 11. 10. 2022 – kontro-
la stavu hrádzí a opevnení 
s geodetickým zameraním, 
posúdenie stavu betóno-
vých konštrukcií objektov 
vodného stupňa a hrádzo-
vých objektov, geofyzikálne 
merania, atď. podľa aktuál-
nej potreby

12. 10. – 14. 10. 2022 o 12.00 h 
– zahájenie napúšťania zdr-
že z kóty 115,00 m n. m.

20. 10. 2022 – ukončenie 
napúšťania zdrže na kóte 
122,00 m n. m. – začiatok pre-
vádzky VS podľa Manipulač-
ného poriadku.

Účel vypustenia
– kontrola technického sta-
vu opevnenia hrádzi zdrže 
– kontrola technického stavu 
trvalo zatopených priestorov 
v oblasti stupňa vodnej stav-
by

– kontrola dobývacieho 
priestoru v zdrži KaŠ Zlaté 
Moravce

– realizovanie súboru špe-
ciálnych geofyzikálnych me-
raní v oblasti skládky hradia-
cich konštrukcií pre vtoky VE 
a v oblasti blízkeho kontaktu 
pravého vtokového krídla VE 
so zemným násypom

SRZ MsO Sereď upozorňuje
Ako nás rybári informovali 
väčšina rýb, by sa mala vy-
tiahnuť hore po prúde, ale 
určite niektoré uviaznu v 
priehlbinách. Rybári budú 
stav monitorovať a v prípade 
potreby zasiahnu, aby mini-
malizovali škody. SRZ MsO 
Sereď vydal nasledovný zákaz 
lovu rýb:

- Na Váhu č. 3 (Čiastkové 
povodie Váhu od cestného 
mosta v obci Váhovce po ka-
nál Dudváh pri obci Siladice) 
bude platiť všeobecný zákaz 
lovu od 28. 9. 2022 do 24. 10. 
2022 (dátum ukončenia sa 
ešte môže zmeniť podľa ak-
tuálneho stavu výšky hladiny 
a podľa reálneho ukončenia 
prác)

- Na VN Kráľová bude platiť 
všeobecný zákaz lovu od 28. 9. 
2022 do 24. 10. 2022

- Operatívne sa bude po-
sudzovať aj stav na vodách 
MsO Sereď. V prípade veľké-
ho zníženia vodnej hladiny 
bude lov zakázaný z dôvodu 
mimoriadnej udalosti (Zákon 
o rybárstve – §15 bod 1 písme-
no c), o čom vás budeme in-
formovať na webe a cez SMS 
rozhlas. IVETA TÓTHOVÁ

Konečne doma! Sereď bola 
najúspešnejším „bezdomov-
com“ prvej ligy, dvakrát hrala 
nadstavbu o majstra a napo-
sledy teoreticky siahala po po-
hárovej Európe, no dlhé štyri 
sezóny jej doma nezatlieskali 
vlastní fanúšikovia.

Po odňatí licencie po 
ôsmich rokoch bude hrať 
tretiu ligu, do derby so Šaľou 
či Galantou vyrazí s veľkými 
rybami v tíme, ale aj neko-
nečným debatami o novom 
štadióne.

„Futbal v Seredi na tejto 
úrovni zachránilo mesto. Vďa-
ka 97-tisícovej mimoriadnej 
dotácii na mládež a A-muž-
stvo sme nepadli do posled-
ných súťaží,“ na rovinu po-
vedal generálny riaditeľ Ivan 
Minárčiný.

Okrem primátora Tomčá-
nyiho a prednostu Krajčoviča 
sa neotočili chrbtom ani po-
slanci a sponzori, ktorí ťahali 
klub ešte z piatej ligy. Teraz 
však idú od podlahy, z prvoli-

gového tímu neostal ani vlas, 
do príchodov (tabuľkových 
súm) museli vraziť vyše 12-ti-
síc.

Do hlbokej vody hodili Mi-
roslava Gregušku, športový 
riaditeľ mládeže dostal na ple-
cia tiež áčko a zložil ho do vi-
záže, aká stojí za pozornosť. Aj 
o novom trénerovi Eduardovi 
Pagáčovi letí dobrý chýr.

„S kádrom sme spokojní. 
Kostru sme chceli zo skúse-
ných hráčov, popri nich dáme 
šancu mladým a domácim. Z 
časového hľadiska to nebolo 
jednoduché, lebo viacerí, o 
ktorých sme mali záujem, už 
boli skôr dohodnutí vo svojich 
kluboch. Niektorí sa dokonca 
prihlásili sami. Rovnako ako 
partneri, veľmi nás teší zá-
ujem a ochota širokej verej-
nosti pomôcť klubu. Spoločne 
chceme Seredi vrátiť radosť 
z futbalu,“ povedal nám Gre-
guška.

Čo sa týka akadémie, za po-
sledný rok sa nám podarilo 

navýšiť počet kategórii na 12 a 
súčasný počet aktívnych hrá-
čov na 209. Kategórie prípra-
viek (U9, U10, U11) pôsobia v 
1. lige a žiacke kategórie (U13, 
U15) v 2. lige. Je potrebné zdô-
razniť, že vytvorením každej 
novej kategórie sa navyšujú 
náklady na chod akadémie, 
a aj preto bola nevyhnut-
ná podpora mesta vo forme 
mimoriadnej dotácie. Vďaka 
podpore mesta a sponzorov 
môžeme našim deťom vytvo-
riť adekvátne podmienky na 
ich športový rast a športové 
vyžitie. V lete sme organi-
zovali tretí ročník letného 
futbalového kempu, ktorý sa 
radí medzi najväčšie akcie 
podobného druhu na Sloven-
sku, s počtom prihlásených 97 
detí. V spolupráci s mestom sa 
nám podarilo zrekonštruovať 
futbalový areál v Hornom Če-
peni, o ktorom sa pochvalne 
vyjadroval nejeden klub, kde 
prebieha tréningový proces a 
zápasy prípraviek a žiakov.

Vleklou témou je staručký 
štadión, ktorý prosí o nový 
život. Prestavba je plne v réžii 
mesta.

 „Máme územné rozhodnu-
tie, prebieha výber dodávateľa 
stavby. S prácami by sme radi 
začali v septembri. Pôjde o re-
konštrukciu hlavnej tribúny, 
napríklad sedačiek. Investí-
ciu budeme poznať až po ve-
rejnom obstarávaní. Pôjde o 
prvú fázu rekonštrukcie, ak 
budú peniaze, pustíme sa aj 
do ďalších,“ povedal nám Ka-
rol Andrášik, štatutár spoloč-
nosti Správa majetku Sereď, 
s.r.o.

Ak rekonštrukcia pôjde pod-
ľa plánu, v Seredi majú pripra-
vené varianty. „Radi by sme 
hrali doma. Vieme si predsta-
viť fungovanie v kontajnero-
vých kabínach, ako to počas 
rekonštrukcie robila Trnava. 
Ak by nám to SFZ nepovolil, 
alternatívou by bol azyl v Šin-
tave,“ informoval Minárčiný.

MIROSLAV GREGUŠKA

V piatok 26. augusta 2022 sa v 
Trnave s veľkým úspechom 
uskutočnil open-air hudobný 
festival Malý Dobrofest. Prí-
ťažlivý mix hudobných žán-
rov, pekné počasie a skvelé 
publikum. Čo viac si možno 
priať?

A hneď na druhý deň sme 
si niečo z dobrofestovej at-
mosféry mohli vychutnať aj 
u nás v Seredi na satelitnom 
koncerte tohto festivalu s 
názvom Mellow Down Easy. 
Predstavili sa na ňom účinku-
júci z Poľska - Magda „Magic“ 
Piskorczyk & Jędrzej Kubiak.

Magda „Magic“ Piskorczyk 
zasvätila svoj život hudbe s 
africkými a afroamerickými 
koreňmi. Je nielen speváčkou 
a multiinštrumentalistkou, 
ale aj hudobnou aranžérkou a 
autorkou skladieb. Účinkova-
la na mnohých medzinárod-
ných hudobných festivaloch 
v Európe a tiež na Taiwane. V 
ankete Blues Top poľského ča-
sopisu Twój Blues ju čitatelia 
osemkrát zvolili za speváčku 
roka. Môže sa tiež pochváliť 
tým, že sa dvakrát prebojova-
la až do semifinále najväčšej 
bluesovej súťaže na svete – In-
ternational Blues Challenge 

v Memphise v USA. Gitarista 
Jędrzej Kubiak ovláda všet-
ky techniky hry na všetkých 
typoch rezofonických gitár. 
Podieľa sa na albumoch roz-
ličných hudobných žánrov. 
Je učiteľom hry na rezofonic-
kých gitarách a tiež ich opra-
várom a výrobcom.

V Seredi, ako aj deň pred-
tým v Trnave, sa prezentovali 
so svojím akustickým projek-
tom. V príjemnej komornej at-
mosfére zazneli skladby s prí-
chuťou blues, jazzu či gospelu. 
Magda „Magic“ Piskorczyk 
má vynikajúci hlas na tieto 
hudobné žánre – neobyčaj-

ne hlboký, tmavý a tvárny. 
Okrem spevu hrala v niekto-
rých pesničkách na akustic-
kej gitare, v niektorých na ba-
sovej gitare a rytmus udávala 
stompboxom. Jędrzej Kubiak 
ju sprevádzal na celokovovej 
rezofonickej gitare, na dobre 
alebo na akustickej gitare.

Setlist pozostával jednak z 
prevzatých pesničiek ako na-
príklad Oh, Cumberland (Mat-
raca Berg), Avila (The Wailin‘ 
Jennys) či Don‘t Ever Let No-
body Drag Your Spirit Down 
(Eric Bibb), jednak z vlastných 
pesničiek. Okrem angličtiny 
znela aj poľština, a to v pes-

ničkách Rzeźb mnie (hudba: 
Magda, text: Bogdan Loebl) 
a Nie będę grzeczną dziewc-
zynką (autor: Jarosław Jaromi 
Drażewski). Dobre nám však 
padla aj rezká pesnička s an-
glickým textom Walking z 
Magdinej autorskej dielne. Z 
Jędrzejovej tvorby sme si vy-
počuli inštrumentálnu sklad-
bu Birds, ktorú zahral sám na 
celokovovej rezofonickej gi-
tare. Pesnička Hellhound On 
My Trail od Roberta Johnsona 
mala zaujímavé stvárnenie: 
Magda ju spievala sediac pri 
stolíku medzi poslucháčmi 
a Jędrzej hral na gitare pred 
pódiom na zemi pokľačiačky, 
posediačky i poležiačky. Aj ta-
káto show sa môže odohrávať 
na bluesovom koncerte. Záver 
vystúpenia patril pesničke 
Kokomo Blues (Mississippi 
Fred McDowell.

Ľudia, ktorí prišli, neoľuto-
vali. Sereď si pripísala k dobru 
ďalšie pozoruhodné hudobné 
podujatie. Ako inak, veď to bol 
pozdrav z trnavského Malého 
Dobrofestu. A na záver treba 
dodať, že prostredníctvom 
hudobníkov nemalého výz-
namu.

RUŽENA ŠÍPKOVÁ
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Príbeh Dalimíra Žarnovického v SNP

Beh nádeje 2022

Slovenské národné povsta-
nie malo silnú spojitosť aj s 
mestom Sereď. V rámci piet-
nej spomienky na 78. výročie 
vypuknutia SNP v zámockom 
parku, konanej dňa 30. augus-
ta 2022, prítomní hostia vzdali 
hold aj partizánovi Dalimí-
rovi Žarnovickému, ktorý je 
pochovaný na mestskom cin-
toríne. Spolu s ním v jednom 
hrobe odpočíva aj ďalší, iba 
15-ročný neznámy partizán.

V nasledujúcich riadkoch 
prinášame životný príbeh Da-
limíra Žarnovického, jeho pô-
sobenie v Slovenskom národ-
nom povstaní a následnom 
uväznení v koncentračnom 
tábore až po jeho usmrtenie, 
ktorý spracoval pplk. v.v. On-
drej Urban.

Dalimír Žarnovický pochá-
dzal z Uhrovca. Narodil sa v 
roku 1923 v rodine evanje-
lického farára a vyštudoval 
Štátne československé reálne 
gymnázium Ľudovíta Štúra v 
Trenčíne v triede triednej pro-
fesorky Miloslavy Tučkovej. 
(Zdroj: XIX. výročná správa 
štátneho československého 
reálneho Gymnázia Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne za školský 
rok 1936-37: II. B trieda, do-
stupné na internete.)

Po vypuknutí SNP sa viac 
ako dvesto občanov obce 
Uhrovec pridalo k partizán-
skej brigáde Jána Žižku, ktorá 
mala štáb na Jankovom vŕšku. 
Dalimír Žarnovický bol medzi 
nimi a stal sa príslušníkom 
10. práporu pod velením ka-
pitána Vladimíra Žalmana. 
Po potlačení SNP viedol 10. 
prápor bojové akcie v sústav-

nom pohybe a v rozptýlených 
menších skupinách. Nemec-
ké velenie však začalo 22. no-
vembra 1944 generálny útok. 
Zo všetkých strán - od Tren-
čína, Bánoviec nad Bebra-
vou, Ilavy, Novák, Topoľčian 
a Prievidze zaútočili početné 
jednotky nemeckých vojsk s 
delostrelectvom a obrnenými 
transportérmi.

V bojoch na Považskom 
Inovci, kde sa prápor dostal 
do úplného obkľúčenia, zajali 
Dalimíra Žarnovického prí-
slušníci SS a eskortovali ho 
do koncentračného tábora v 
Seredi. (Zdroj: MUDr. Rozália 
Barátová - Občania Prašíc a 
II. svetová vojna 1939 – 1945, z 
publikácie Vladimír Žalman - 
Spomienky na SNP 1944, Vyšné 
Hágy 1964.) V Seredi sa nacisti 

pod velením Aloisa Brunne-
ra vyžívali v mučení väzňov, 
ktorých po krutých výslu-
choch prinášali na nemocnič-
né ošetrenie. Žarnovický mal 
poranenú nohu. 17. 12. 1944 ho 
odvliekli z baraku s tvrdením, 
že ho vezú do nemocnice. Pri 
plote tábora ho však zavraždili 
(Zdroj: Vzdelávacia pomôcka 
„Pracovný tábor Sereď“, kated-
ra histórie Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre, 2017.) Jeho rodi-
nu nikto neinformoval, a tak 
ho jeho matka Augusta Žar-
novická, r. Križanová, hľadala 
prostredníctvom inzerátu v 
novinách Pravda, ktoré vyšli 
8. 7. 1945. V Osobnom vestníku 
Československého minister-
stva národnej obrany z 24. 7. 
1948 bol Dalimírovi Žarno-

vickému priznaný charakter 
československého partizána 
podľa zákona č. 34/1946 Sb. V 
Seredi na cintoríne je pocho-
vaný v spoločnom hrobe spolu 
s neznámym 15-ročným par-
tizánom. Jeho meno uvedené 
medzi obeťami SNP na pamät-
nej tabuli pamiatke občanov 
padlých v SNP na budove bý-
valého Miestneho národného 
výboru, teraz Múzea v Uhrov-
ci, aj pamätnej tabuli Obetiam 
SNP pri vchode do tamojšieho 
evanjelického kostola.

Zväz vojakov SR – klub Se-
reď a miestna organizácia 
SZPB vyvinuli pri príležitosti 
78. výročia SNP iniciatívu a re-
novovali hrob Dalimíra Žarno-
vického na seredskom cintorí-
ne ako znak úcty k jeho obeti.

IVETA TÓTHOVÁ

V sobotu 17. septembra sa v Se-
redi konal ôsmy ročník Behu 
nádeje. Usporiadateľom bolo 
občianske združenie Pomoc-
níček, ktoré už od roku 2012 
pomáha hendikepovaným 
deťom. Organizovaním chari-
tatívnych koncertov, športo-
vých podujatí či vydávaním 
kalendárov zbierajú financie, 
ktorých časť je určená na po-
moc rodinám, ktoré nemajú 
dostatok finančných pros-
triedkov na zmiernenie osudu 
znevýhodnených detí a časť 
na zakúpenie zdravotných 
pomôcok do denného a reha-
bilitačného centra, ktoré Po-

mocníček prevádzkuje.

Trať, štartovné, moderátor
Podujatia sa každoročne zú-
častňujú bežci nielen zo Sere-
de a blízkeho okolia, ale aj zo 
vzdialenejších miest Slovenska. 
Registrácia prebiehala online 
niekoľko týždňov vopred, kto 
tak nestihol, mohol sa registro-
vať priamo na mieste. S ohľa-
dom na fyzické sily a kondičku 
si bežci aj tento rok mohli vy-
brať kategóriu, ktorú si chceli 
odbehnúť. Kým trasa hobby 
behu merala 4,5 km, hlavný beh 
mal dĺžku 8,5 km. Štartovný 
balíček zahŕňal tričko, štartov-

né číslo, čip na meranie času 
a občerstvenie. Moderátorom 
podujatia bol už tradične Peter 
„Mano“ Tomič, ktorého ener-
gia, zapálenie a dobrá nálada sú 
priam nákazlivé. Organizátori 
si Beh nádeje bez neho nevedia 
ani predstaviť.

Detský beh
Ani tento rok sa nezabudlo na 
detských bežcov. Dĺžka trate 
bola pre malých športovcov 
prispôsobená ich veku. Sprie-
vodným programom bolo vy-
stúpenie detského zabávača 
Huga, ktorý je známou obľúbe-
nou postavičkou z televíznych 

obrazoviek. Okrem hovoreného 
slova ponúka deťom aj pesnič-
ky, ktoré nielen pobavia, ale aj 
poučia.

Výsledky behu a výťažok
Vyhodnotení a ocenení boli 
traja najlepší v každej kategórii. 
Každý z troch ocenených získal 
medailu a diplom. Absolútny 
víťaz hobby behu a hlavné-
ho behu dostal víťazný pohár. 
Výťažok z behu činil 1 870 eur 
a tieto financie budú určené 
zdravotne znevýhodneným de-
ťom. Celkové výsledky nájdete 
na www.behnadeje.sk.

IVETA TÓTHOVÁ

Výstava ovocia, 
zeleniny a včelárskych 
produktov

II. ročník Bušákovho 
cyklomemoriálu

Základné organizácie Slo-
venského zväzu záhradkárov 
1 - 4 v Seredi v spolupráci s 
Domom kultúry zorganizo-
vali v dňoch 8. až 10. septem-
bra 2022 regionálnu výstavu 
ovocia, zeleniny a kvetov. 
Estrádna sála DK privítala 
záhradkárov s najkrajšími 
výpestkami, aké sa im uro-
dili. Okrem domácich vysta-
vovateľov sa svojou úrodou 
prišli pochváliť aj záhradkári 
zo Šintavy. Medzi exponátmi 
mali najväčšie zastúpenie 
hrušky, slivky, jablká a hroz-
no. Zo zeleniny boli vysta-
vené najmä mrkva, zeler, 
rajčiny či papriky. Nechýbali 
ani rôzne druhy tekvíc, chilli 
papričiek, zaváranín, lekvá-
rov, strukovín alebo likérov. 
Krásne jesenné dekorácie 

dodali výstave na zaujíma-
vosti, a tak celá sála hýrila 
pestrými farbami. Je vidieť, 
že kto sa o záhradku stará s 
láskou, príroda ho odmení 
bohatou úrodou.

K záhrade a najmä k dob-
rej úrode neodmysliteľne 
patria aj včely. Preto je vý-
stava kvetov a zeleniny pra-
videlne každý rok obohatená 
aj o výstavu včelárskych pro-
duktov. Návštevníci mohli 
ochutnať z jednotlivých 
vzoriek medov ako agátový, 
lesný či slnečnicový. Pozor-
nosť vzbudzovali aj sviečky 
zo včelieho vosku. Návštev-
níci mohli vzhliadnuť pre-
mietaný dokumentárny film 
o živote včiel a práci, ktorú 
včelári vykonávajú.

IVETA TÓTHOVÁ

Po minuloročnom úspechu sa 
členovia ORF Cosmos rozhod-
li aj tento rok zorganizovať 
Bušákov cyklomemoriál. Je 
venovaný pamiatke Milana 
Buchu, ktorý navždy opustil 
svoju rodinu, priateľov, kole-
gov a poslanecký zbor 2. febru-
ára 2021.

Športové podujatie sa kona-
lo 15. septembra 2022 a zúčast-
nilo sa ho 50 cyklistov. Trasa 
bola dlhá 40 km a viedla zo 
Serede do Hlohovca a späť. Mi-
lan Buch bol obľúbený nielen 
v úzkom okruhu ľudí, ale aj u 
širokej verejnosti. Bol človek 
veľmi priateľský, empatický, 
miloval prírodu, šport a spo-
ločnosť ľudí. Cyklomemoriál 
bol založený na jeho počesť, 
keďže najväčším koníčkom 
Milana Buchu bolo bicyklo-
vanie. Anton Dúbravec (posla-
nec MsZ) povedal: „Ani vyše 

rok a pol nestačilo, aby sme sa 
zmierili s Milanovým odcho-
dom. Všetci sme ho mali radi, 
o čom svedčí aj účasť na pod-
ujatí. Mal jednu krásnu vlast-
nosť, a to spájať ľudí k dobrej 
veci, vytvárať priateľstvá a 
dobrú náladu. A to sa nám ten-
to rok podarilo. Milanko sa na 
nás určite zhora pozeral. “

Ďalším dôkazom, že priate-
lia na tohto skvelého človeka 
nezabúdajú, bolo osadenie 
prírodného sedenia s pamät-
nou tabuľou v máji 2022. Prí-
rodná lavička bola osadená 
k dvom višniam okrasným, 
ktoré vysadili ešte minulý 
rok v zadnej časti štadióna. 
Súčasťou tohtoročného cyk-
lomemoriálu bolo vysade-
nie ďalšieho stromu na po-
česť Milana Buchu v týchto 
priestoroch.

IVETA TÓTHOVÁ

Cintoríny počas sviatkov 
predlžujú otváracie hodiny 
V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a 
Pamiatky zosnulých mestský cintorín v Seredi predlžuje 
otváracie hodiny. Podľa prevádzkového poriadku pohre-
bísk mesta budú v dňoch od 31. 10. do 2. 11. brány cintorí-
na otvorené od 8.00 až do 22.00 hodiny.

Otváracie hodiny pohrebísk počas roka:
• v období od 1. 4. do 30. 9. v čase od 8.00 h do 20.00 h,
• v období od 1. 10. do 30. 10. v čase od 8.00 h do 18.00 h,
• v období od 31. 10. do 2. 11. v čase od 8.00 h do 22.00 h,
• v období od 3. 11. do 31. 3. v čase od 8.00 h do 18.00 h.

LUCIA OPÁTOVÁ
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Prvý „slnečný“ strom pre Sereď - fotovoltaická 
elektráreň na mestských budovách 

Príprava družstiev BK Lokomotíva Sereď na novú sezónu

Mesto Sereď sa z dôvodu navy-
šovania cien energie a v súvis-
losti s Európskou zelenou do-
hodou (European Green Deal) 
rozhodlo na vybraných mest-
ských budovách zaviesť vlast-
né zdroje elektrickej energie – 
tzv. lokálne fotovoltaické zdro-
je. Mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí dňa 26. 5. 2022 
schválilo realizáciu projektu, 
ktorého cieľom bola inštalácia 
fotovoltaiky na prvé dve budo-
vy - novú časť mestského úra-
du a budovu mestskej polície.

Fotovoltaika je metóda pria-
mej premeny slnečného žiare-
nia na elektrinu a patrí k obno-
viteľným zdrojom energie. Jej 
prevádzka neznečisťuje ovzdu-
šie, je bezhlučná, neprodukuje 
nebezpečný odpad a nenarúša 
vzhľad budovy. Budovy mest-
ského úradu a mestskej polície 
boli vybrané z dôvodu, že majú 
zrekonštruované strechy, celo-
ročné využívanie a dochádza v 
nich k najvyšším pravidelným 
priamym spotrebám. Prebytoč-
nú nespotrebovanú elektrinu 
môže mesto dodávať aj do dis-
tribučnej siete.

Prvé fotovoltaické zdroje 
už nainštalované
Fotovoltaické zdroje boli do-

končené posledný augusto-
vý týždeň na oboch spomí-
naných budovách, teda na 
mestskom úrade aj mestskej 
polícii. Dodávateľom bola fir-
ma Venron, s.r.o., z Nitry, kto-
rá vyšla víťazne z verejného 
obstarávania. Branislav Kori-
čanský, referent verejného ob-
starávania na MsÚ, uviedol, že 
zdroje zatiaľ fungujú v obme-
dzenej skúšobnej prevádzke, 
inštalovaných je 46,800 kwp 
na MsÚ a 18,450 kwp na MsP. 
Aktuálne začína proces pripo-
jenia oboch fotovoltaických 
elektrární do distribučnej sie-
te, po skončení ktorého budú 
budovy využívať maximum 
slnečnej energie vďaka virtu-
álnej batérii. Plný výkon elek-
trárne dosiahnu v apríli až v 
septembri 2023, v období kedy 
sa energia zo slnka dostane na 
svoje maximum.

Inštalácia na ďalších 
budovách
Mesto plánuje postupne in-
štalovať fotovoltaické zdroje 
energie aj na ďalšie budovy 
vo vlastníctve mesta: dokon-
čuje sa z eurofondov zdroj na 
materskej škole D. Štúra, po-
tenciál majú aj ostatné budovy 
základných a materských škôl, 

obchodné centrum Nova, Dom 
kultúry, Sokolovňa, kde by to 
prinieslo veľké úspory. V bu-
dúcnosti by na miestach s dob-
rými slnečnými podmienkami 
mohlo prísť aj k modernizácii 
verejného osvetlenia solárny-
mi svietidlami.

Poslanec Róbert Kráľ bol jed-
ným z podporovateľov záme-
ru inštalácie fotovoltaiky. Pre 
naše médium povedal: „Som 
rád, že sme nastúpili na nevy-
hnutný trend úspory energií 
v súvislosti so šetrením život-
ného prostredia. Minimalizu-

jeme uhlíkovú stopu v čase 
energetickej krízy vyvolanej 
iracionálnou politikou. Fo-
tovoltaika je zelená techno-
lógia, reálne prináša úsporu 
elektrickej energie. Výzva je 
zabezpečiť zdroje a technické 
podmienky na všetkých verej-

ných budovách a vo verejnom 
priestore vo vlastníctve mesta, 
hlavne školských a kultúrnych 
zariadeniach. Cieľom je vytvo-
riť podmienky pre takýto čis-
tý,úsporný zdroj energie.“

Slnečné žiarenie 
prináša úsporu
V čase keď sa začal proces prí-
pravy investície vychádzala 
úspora na novej budove MsÚ 
cca 13 000 eur ročne a na bu-
dove mestskej polície cca 5 
300 eur ročne, pri aktuálnych 
cenách elektriny sa však táto 
úspora dostáva na úroveň 
2-3-násobku a dramaticky 
skracuje návratnosť tejto in-
vestície. Na ZŠ Juraja Fándlyho 
bola v tom istom čase vyčís-
lená úspora so spotrebou 200 
MWh / rok až do 50 000 eur roč-
ne. „Priamy výsledok využitia 
fotovoltaickej elektrárne o vý-
kone 100 MW (cca 100 tis. ná-
klady) pre životné prostredie 
je zníženie emisií s rovnakým 
účinkom, ako by sa ročne vysa-
dilo 630 stromov. Fotovoltaické 
elektrárne na našich budovách 
už od spustenia ušetrili toľko 
CO2, ako výsadba prvého stro-
mu,“ povedal na záver Bra-
nislav Koričanský. 

IVETA TÓTHOVÁ

August je už tradične mesia-
com, kedy sa v basketbalo-
vom klube Lokomotíva Se-
reď začína príprava na novú 
sezónu. Ani tento rok nebol 
výnimkou. Prvé družstvá od-
štartovali tréningy už v prvý 
augustový deň a postupne sa 
pridávali ďalšie a ďalšie. S pri-
búdajúcim počtom tréningov 
sme postupne začali vyhľadá-
vať aj prípravné zápasy.

Kolotoč prípravných zápa-
sov odštartovali družstvá ka-
detov a juniorov. Vycestovali 
do Banskej Štiavnice zmerať si 
sily s nemeckými družstvami 
klubu Eisbären Bremerhaven, 
ktorý sa v tomto meste pripra-
voval na novú sezónu. „Oba zá-
pasy sa hrali s veľkou energiou 
a bolo vidieť, že si hráči užívajú 
pobyt opäť na ihrisku. Výbor-
nej atmosfére pomohol aj fakt, 
že zápasy boli vyrovnané. Zá-
pas U19 dokonca až tak, že sa 
skóre prelievalo celý zápas z 
jednej strany na druhú, až sme 
nakoniec v posledných sekun-
dách strhli víťazstvo na svoju 
stranu. Omnoho dôležitejšie 
než výsledok bol pôžitok z ce-
lého výjazdu, pretože nič lep-
šie ako takéto zápasy na úvod 
letnej prípravy sme si nemohli 
priať,“ povedal tréner Patrik 
Sarna.

O 10 dní neskôr čakal náš 
klub opäť veľmi nabitý basket-
balový program. Mladší žiaci 
vycestovali na svoje prvé prí-
pravné zápasy do Trnavy, kde 
si zmerali sily s družstvom z 
Topoľčian a domácou Trnavou. 
„Tieto zápasy nám spravili 
obraz o tom, kde sa aktuálne 
nachádzame a čo je potrebné 
ešte vyladiť. Na turnaji svojím 
herným výkonom veľmi milo 
prekvapila dvojica Patrik Hrd-

lovič a Lukáš Kalinay. V nepo-
slednom rade je potrebné po-
chváliť i ostatných hráčov, na 
ktorých bolo vidieť zlepšenie,“ 
vyjadril sa tréner Matej Grill.

Ďalšie prípravné zápasy 
našich kadetov a juniorov sa 
odohrali na domácej palubov-
ke v ŠH Sokolovňa Sereď. Mali 
sme možnosť privítať hráčov 
zo Žiliny, Spišskej Novej Vsi a 
tiež z Basketbalovej školy Tygři 
Praha. Celkovo sa v športovej 
hale odohralo 9 zápasov, z kto-
rých sedem odohral náš klub. 
„Cieľom tohto stretnutia bolo 
pripraviť sa na zápasový kolo-
toč, ktorý sa začne už v polo-
vici septembra. Odohrali sme 
kvalitné zápasy, ktoré preverili 
našu hernú aj kondičnú strán-
ku a ukázali nám nedostatky, 
na ktorých musíme popraco-
vať. Keďže sme sa v príprave 
doposiaľ hernej stránke veľmi 
nevenovali, v útoku sme chceli 
hrať rýchlo a jednoducho. Na-
opak v obrane sme pracovali 
na agresivite a zlepšení osob-
nej obrany. Obe naše družstvá 
neboli kompletné, no ukázali, 
že majú potenciál. Ak budeme 
ďalej tvrdo pracovať, čaká nás 
zaujímavá sezóna. Zároveň sa 
však ešte máme čo učiť. Naj-
mä súper z Prahy nám ukázal 
rýchlosť hry, akú by sme chce-
li dosiahnuť aj my.“ dodal tré-
ner Patrik Sarna.

Za prípravnými zápasmi vy-
cestovalo tiež družstvo kade-
tiek až do Ostravy. Turnaja sa 
v tejto kategórii zúčastnili len 
tri družstvá vrátane nás, čo 
pre nás znamenalo dva kvalit-
né zápasy proti SBŠ Ostrava a 
dva zápasy s poľským celkom, 
ktorý sa umiestnil v minu-
lej sezóne na 4. mieste v Poľ-
sku. Týmto družstvom bolo 

Jas-Fbg Zaglebie Sonowiec. 
„Dievčatá sa v mnohých prí-
padoch mohli presvedčiť o 
tom, že naša koncepcia môže 
fungovať, ale potrebujeme 
ešte nejaký čas. Čas na to, aby 
sme sa povenovali detailom, 
ktoré nám tento turnaj od-
halil. Turnaj nám ponúkol aj 
tú možnosť, ako sa budeme 
vedieť vyrovnať s veľkým tla-
kom fyzickým a samozrejme 
s tým fyzickým prichádza aj 
psychický. Po prvom hracom 
dni dievčatá pochopili, že kaž-
dá minúta zápasu je pre nás 
dôležitá. Baby si začali v rámci 
našich možností plniť svoje 
úlohy, boli zodpovedné a naše 
výkony sa zlepšovali. Zodpo-
vedný a bojovný výkon v obra-
ne nás podporoval v útočných 
činnostiach. V zápasoch sme 
predviedli aj veľa pekných 
momentov, či už v obrane ale-
bo v útoku, od ktorých sa mu-
síme odrážať ďalej, ale zároveň 

aj pracovať na detailoch, ktoré 
nám robili problémy,“ povedal 
tréner Martin Bosý.

Do „All stars“ turnaja bola 
vybratá Zuzka Vaculčiaková, k 
čomu jej celé družstvo úprim-
ne pogratulovalo a tešilo sa 
spolu s ňou.

Posledný víkend pred za-
čiatkom súťažnej sezóny 
patril našim najmenším mi-
nibasketbalistkám a mlad-
ším žiakom. Mladšie a staršie 
minibasketbalistky odohrali 
sľúbenú odvetu s družstvom 
TJ Sokol Lanžhot. „Prvý zá-
pas odohrali staršie dievčatá 
a v druhom nabehli do akcie 
mladšie. Na oboch stranách 
sme mohli vidieť zlepšenie, 
túžbu a odhodlanie získať 
loptu a dať vytúžený kôš. Me-
dzi stretnutiami prebehla aj 
driblingová súťaž a nedeľu 
sme zakončili ešte jedným 
zápasom, kde sa zapojili všet-
ky dievčatá. Rodičia zaplnili 

tribúnu a pripravili skvelé 
občerstvenie pre našich hos-
tí, za čo im ďakujeme!“ dodali 
tréneri Michaela Sedláčková 
a Miloš Procházka. Ten istý 
deň sa uskutočnil druhý tur-
naj našich mladších žiakov 
v Handlovej, kde odohrali zá-
pasy proti družstvám z Prie-
vidze, Bánoviec nad Bebravou 
a domácou Handlovou. „Keďže 
bol turnaj určený pre hráčov 
narodených o rok skôr, zobra-
li sme to ako dobrú skúsenosť 
pred blížiacimi sa súťažný-
mi zápasmi. Priestor dostali 
všetci hráči, dokonca aj tí o 
dva až tri roky mladší. Cieľom 
nebolo vybojovať si za každú 
cenu  čo  najvyššie víťazstvo 
(hra v úzkej rotácii), ale dať 
príležitosť každému jednému 
hráčovi, aby ukázal, čo v ňom 
je. Museli sme sa vysporiadať 
aj s ťažkými situáciami, z kto-
rých si ale odnášame veľa skú-
seností. Práve takéto zápasy 

nám jednoznačne ukazujú, čo 
chceme, resp. nechceme hrať 
a akým smerom sa chceme, 
resp. nechceme uberať. Turnaj 
sme zakončili víťazstvom a už 
teraz sa tešíme na naše prvé 
súťažné zápasy,“ dodal tréner 
Matej Grill.

Všetci sa tešíme na novú se-
zónu, ktorá odštartuje 16.-18. 
septembra prvým kvalifikač-
ným turnajom kadetov U17 v 
našom meste Sereď. O týždeň 
neskôr, 24. septembra sa v rám-
ci akcie Sereď v pohybe pred-
stavia na domácej palubovke 
naše najmenšie kategórie 
chlapcov a dievčat. Popoludnie 
bude patriť Mladším žiakom, 
ktorí odohrajú svoje úplne 
prvé súťažné zápasy. Na druhý 
deň 25. septembra sa pred do-
mácim publikom predstaví 
družstvo kadetiek.

Všetkých vás pozývame do 
ŠH Sokolovňa!

MARIANNA GRILLOVÁ
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Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia  

upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  

že miestny poplatok  na rok 2022 

je splatný dňom 31.10.2022. 
Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  k uvedenému dátumu uhradili. 
V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne,  mesto Sereď pristúpi k vymáhaniu  

nedoplatku v zmysle platných predpisov. 
Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni na Mestskom úrade 
v Seredi prostredníctvom čiarového kódu uvedeného na rozhodnutí, alebo prevodným príkazom na účet 

mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí. 

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na oddelenie životného prostredia, č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi, 
alebo na tel. čísla: 031/789 20 94,  kl.: 279 a 0948 340 037. 

Zo septembrového mestského zastupiteľstva: Štvrtá zmena rozpočtu, 
novela VZN o dotáciách aj odvolávanie orgánov spoločnosti SMS s.r.o.

Zmena harmonogramu 
zasadnutí MsZ 
v roku 2022

Rokovanie zvolal primátor 
na utorok 13. septembra. Bolo 
otvorené za prítomnosti 14 z 19 
poslancov. Ospravedlnení boli 
Mgr. Pavlína Karmažínová a 
Michal Hanus, PhDr., neospra-
vedlnil sa MUDr. Miroslav Bu-
cha.
Návrhová komisia: JUDr. Edita 
Červeňová, JUDr. Michal Irsák, 
Ing. Norbert Kalinai

Mandátová komisia: Ing. 
Mária Fačkovcová, Pavol Kur-
bel, Dušan Irsák

Overovatelia zápisnice: Ró-
bert Stareček, Bc. Ľubomír Ve-
selický

Prítomnosť počtu poslancov 
v sále a hlasovanie je uvedené 
za uznesením (prítomní-za-
-proti-zdržal sa).

Poslanci rozhodli, schválili 
alebo zobrali na vedomie:

Správu z vykonanej kontroly 
plnenia uznesení bez pripo-
mienok. (11-11-0-0)

Správu o výsledku kon-
troly dodržiavania zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych služ-
bách bez pripomienok. (15-14-
0-1)

Správu o hospodárení MŠ 
na Ul. D. Štúra 2116/36 v Seredi, 
Správu o hospodárení MŠ na 
Ul. Komenského 1137/37 v Sere-
di, Správu o hospodárení ZŠ J. 
A. Komenského v Seredi, Sprá-
vu o hospodárení ZŠ J. Fándly-
ho v Seredi, Správu o hospodá-
rení ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi. 

Správu o finančnom vyhod-
notení Seredského hodového 
jarmoku - XXI. ročník 2022. (15-
15-0-0) 

Informatívnu správu o hos-
podárení Domu kultúry v Sere-
di za I. polrok 2022. (16-15-0-1) 

Procedurálny návrh JUDr. 
Červeňovej k návrhu VZN mes-
ta Sereď, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 3/2016 o poskyto-
vaní dotácií z rozpočtu mesta. 
(17-13-1-3) 

VZN mesta Sereď č. 6/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Sereď č. 3/2016 o po-
skytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď s pripomienkami 
schválenými v procedurálnom 
návrhu. Novela VZN bola pri-
pravená na základe uznesenia 
č. 141/2022, ktoré zaviazalo úrad 
pripraviť návrh novely tak, aby 
bolo možné poskytovať dotácie 
z rozpočtu mesta aj v čase, keď 
nie je vyhlásená výzva. (17-13-
1-3)  

Berie na vedomie urbanis-
tickú štúdiu „IBV Kapustniská 
IV. etapa – Sereď“ obstarávateľa 
Bc. Š. Bardiovského. Štúdia na-
vrhuje v území 39 samostatne 
stojacich rodinných domov a 
je podkladom pre spracovanie 
ďalšej projektovej dokumentá-
cie. (16-9-3-4) 

Berie na vedomie urbanis-
tickú štúdiu „IBV Kapustniská 
IV. etapa – Sereď“ obstarávateľ-
mi P. Krížom, V. Nodžákom a GS 
reality s.r.o. Štúdia navrhuje v 
území spolu 64 rodinných do-
mov s 80 bytovými jednotkami 
a je podkladom pre spracova-
nie ďalšej projektovej doku-
mentácie. (15-15-0-0) 

Informatívnu správu o pl-
není rozpočtu mesta Sereď k 
30. 6. 2022. Výsledok hospodá-
renia mesta Sereď za obdobie 
od 1.1. do 30.6.2022 je vo výške 
1.076.078,86 eur. Oproti rovna-
kému obdobiu roku 2021 na-
rástli položky najmä na ško-
lách. Ani počas vzniknutých 
neočakávaných situácií (naj-
mä následky Covidu a vojny 
na Ukrajine) mesto nesiahlo 
po vonkajšej finančnej po-
moci. Všetky nové povinnosti 
miest a obcí od štátu vykrylo 
z vlastných príjmov. Zostatok 
prostriedkov rezervného fon-
du mesta Sereď k 30. 6. 2022 bol 
2.939.415,11 eur. Mesto pokra-
čuje v plánovaných investič-

ných akciách podľa prijatého 
rozpočtu aj so zvýšenými ná-
kladmi. (16-16-0-0)

Monitorovaciu správu o pl-
není programového rozpočtu 
mesta Sereď k 30. 6. 2022. (16-
16-0-0)

Informatívnu správu o prí-
prave a realizácii projektov. (14-
14-0-0)

 
Štvrtú zmenu rozpočtu mes-

ta Sereď na rok 2022 a rozpoč-
tové opatrenia predložené ria-
diteľmi rozpočtových organi-
zácií zriadených mestom. Cel-
kové príjmy aj celkové výdavky 
zvyšuje o čiastku 601 586 eur.

V príjmovej časti sa zvyšujú 
najmä výnosy z tzv. podielo-
vých daní o 291 098 eur; trans-
fery poskytnuté zo štátneho 
rozpočtu o 137 990 eur; podiel 
na zisku v záujmovom zdru-
žení Komplex o 133 800 eur a 
kapitálové príjmy z predaja 
majetku o 52 183 eur.

Vo výdavkovej časti sú rie-
šené najmä povinnosti za-
mestnávateľom vyplývajúce z 
dodatku k vyššej kolektívnej 
zmluve pre zamestnancov 
odmeňovaných na základe 
zákona o verejnej službe (vy-
platenie čiastky 500,- eur/za-
mestnanec), zahrnutie do roz-
počtu finančného príspevku 
na prevádzku neverejným po-
skytovateľom sociálnych slu-
žieb v čiastke 15 600 eur, zvýše-
nie rozpočtu úhrady za odvod 
dažďových vôd z miestnych 
komunikácií do kanalizácie o 
6 000 eur, zahrnutie výdavkov 
na inštaláciu smart elektro-
merov k verejnému osvetleniu 
4500 eur, zvýšenie rozpočtu 
na granty pre aktivity v špor-
tovej oblasti o 97 000 eur, dofi-
nancovanie havárie rozvodov 
tepla na ZŠ J. Fándlyho 28 800 
eur, havárie elektroinštalácie 
a štruktúrovanej kabeláže na 

ZŠ J. A. Komenského 17 128 eur 
a dofinancovanie výdavkov 
Domu kultúry v čiastke 30 000 
eur. (15-15-0-0) 

Informácie o príprave viac-
ročného rozpočtu mesta Sereď 
na roky 2023-2025. (16-16-0-0)

Harmonogram nasledov-
ných zasadnutí MsZ v Seredi 
na rok 2022 v dňoch 15.11. uto-
rok a 8.12. štvrtok. (16-15-1-0)

Zámer nájmu 13 parkova-
cích miest v areáli Zámockého 
parku na dobu neurčitú pre 
spoločnosť GODY GROUP, s.r.o., 
Sereď za podmienky, že parko-
vacie miesta budú verejnosti 
prístupné. Zároveň bola schvá-
lená zmena zmluvy o nájme 
pre Tenisový klubom (TK) s 
cieľom, aby TK bol oprávnený 
na parcele mesta vybudovať 
okrem tenisového areálu aj 
parkovacie miesta pre zamest-
nancov a návštevníkov prevá-
dzok v obnovenej časti kaštieľa. 
(16-16-0-0)

Nájom ornej pôdy v celkovej 
výmere 77 508 m2 pre spoloč-
nosť AGROZEL Dolná Streda 
s.r.o. na dobu určitú od 1. 11. 
2022 do 30. 10. 2027, za nájomné 
vo výške 861,48 eur na rok. (16-
16-0-0)

Nájom častí troch autobu-
sových zastávok pri I.D.C.Hol-
ding, a.s, pri „rybárskom dome“ 
a oproti „Vrave“ za účelom 
umiestnenia citylightov pre 
spoločnosť BILLBOARDOVO, 
s.r.o., Sereď na dobu neurčitú. 
Nájomca okrem nájomného 
uhradí aj jednorazovú finanč-
nú náhradu za užívanie auto-
busových zastávok bez práv-
neho titulu a spätne uhradí aj 
spotrebu elektrickej energie, 
raz kvartálne ich umyje a po-
zametá. V prípade poškodenia 
zástavky ich opraví na svoje 
náklady. (16-16-0-0)

Zmenu nájomcu časti stre-
chy bytového domu na Če-

penskej ul. vo výmere 1 m2. Na 
dobu neurčitú tu za účelom 
umiestnenia telekomunikač-
ného zariadenia bola nájom-
com spoločnosť Exprestech, 
s.r.o., Vinohrady nad Váhom, 
novým nájomcom bude Tlap-
net SK, a.s., Bratislava. (15-15-
0-0)

Zámer prevodu nehnuteľné-
ho majetku mesta – prístrešku 
pri vstupe do areálu bývalých 
kasárni na ul. Starý Most pre 
žiadateľa občianske združenie 
OLDTIMER-MÚZEUM Sereď. 
(16-15-0-1)

Zámer prevodu nehnuteľné-
ho majetku o výmere cca 53 m2 
na Vinárskej ulici pre spoloč-
nosť HUBERT J.E., Sereď. Žiada-
teľ tu plánuje vybudovať novú 
kioskovú VN spínaciu stanicu, 
pretože pôvodné umiestnenie 
VN spínacej stanice koliduje 
s výstavbou nového pavilónu 
sektov. (15-13-0-2)

Zámer nájmu nehnuteľného 
majetku vo výmere cca 18 m2 
na Čepeňskej ulici v Seredi pre 
žiadateľa Slovenský rybársky 
zväz, Sereď. Žiadateľ plánuje 
vybudovať nové parkovacie 
miesto pred „Rybárskym do-
mom“. (13-11-2-1)

 
Procedurálny návrh predlo-

žený D. Irsákom určiť cenu za 
prevod nehnuteľného majetku 
pre žiadateľa JUDr. Duláka na 
28 eur/m2. (14-11-2-1)

Prevod nehnuteľného ma-
jetku o výmere 267 m2 na uli-
ci Mládežnícka pre žiadateľov 
Z. Golejovú, Ing. V. Pénerovi 
a manž., Ing. J. Lőfflerovi a 
manž., PhDr. K. Dobrovičovej, V. 
Diškancovi a manž., P. Macuro-
vi a manž., M. Šípkovi a manž., 
P. Hašukovi a manž. Pozemok 
je dlhodobo užívaný obyvateľ-
mi bytového domu a nie je naň 
priamy prístup z verejnej ko-
munikácie. (13-13-0-0)

Zriadenie vecného breme-
na na ulici Niklová v prospech 
spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s. Bratislava. 
Bremeno bude spočívať v práve 
zriadenia a uloženia elektroe-
nergetických zariadení a v sú-
bore činností súvisiacich s pre-
vádzkou elektroenergetických 
zariadení. (12-12-0-0)

Splátky dlhu spoločnosti Pri-
véefina s. r. o., Bratislava vo výš-
ke 20.000 eur na základe žia-
dosti spoločnosti o splátkový 
kalendár. Splácanie dlhu bude 
v mesačných splátkach: 11 x 
vo výške 1.750 eur, 1x vo výške 
750 eur. V prípade nedodržania 
splátkového kalendára ale-
bo výšky niektorej splátky je 
splatný celý dlh. (13-13-0-0)

Berie na vedomie informá-
ciu o možnosti zabezpečenia 
sadových úprav areálov pri 
prevádzkach v Priemyselnom 
parku. (13-13-0-0)

 
Zastupiteľstvo neschválilo: 
Návrh D. Irsáka na odvolanie 
členov Dozornej rady (DR) 
Správy majetku Sereď, s.r.o. a 
konateľa spoločnosti. (členo-
via DR: D. Irsák, A. Ševeček, 
MPA, Ing. B. Karmažín, JUDr. 
E. Červeňová, Mgr. T. Karmažín, 
R. Stareček, M. Kraľovič, kona-
teľ: K. Andrášik. (17-3-11-3)

Zámer prevodu nehnuteľ-
ného majetku mesta o rozlohe 
4299 m2 pre spoločnosť HSH 
izol, s.r.o., Sereď. Žiadateľ mal 
záujem postaviť kanceláriu a 
skladovacie priestory pre po-
treby spoločnosti. (16-4-12-0)

Prevod nehnuteľného ma-
jetku o výmere 116 m2 v Stred-
nom Čepeni pre žiadateľa J. 
Kresana. (15-9-2-4)

Prevod nehnuteľného ma-
jetku v celkovej výmere spolu 
847 m2 pre žiadateľa prof. JUDr. 
A. Duláka, PhD. (14-10-1-3)

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Dňa 9. 12. 2021 schválilo mest-
ské zastupiteľstvo uznesením 
č. 323/2021 harmonogram za-
sadnutí mestského zastupi-
teľstva na rok 2022. 

Prvé štyri z nich sa už 
uskutočnili a okrem toho sa 
už uskutočnilo aj jedno mi-
moplánované zasadnutie 
MsZ – 26. 5. 2022. Prednosta 
MsÚ Tibor Krajčovič predložil 
na septembrovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva ná-
vrh zmeny harmonogramu 
zvyšných dvoch zasadnutí v 
roku 2022. Nakoľko pri prípra-
ve pôvodného harmonogra-
mu nebol ešte určený termín 
spojených volieb (29. 10. 2022), 
poslanci odsúhlasili presunu-
tie termínu zasadnutia z 27. 
10. 2022 na 15. 11. 2022, kde boli 
brané do úvahy termíny jed-

notlivých zasadnutí komisií.
Poslanci podobne posunuli 

o týždeň aj termín posledné-
ho riadneho rokovania MsZ 
– z 1. 12. 2022 na predbežne 
štvrtok 8. 12. 2022. Prednos-
ta Krajčovič informoval, že 
hlavným dôvodom je prípra-
va rozpočtu na rok 2023, kto-
rý bude do poslednej chvíle 
otvorený kvôli nejasnostiam 
najmä ohľadom cien energií.

Okrem toho bude ešte usta-
novujúce zastupiteľstvo, kto-
ré už bude zasadať v novom 
zložení poslaneckého zboru 
a primátora. Jeho predbežný 
dátum je navrhovaný na stre-
du 23. 11. 2022.

Termíny zasadnutí sú uvá-
dzané na webovej stránke 
mesta www.sered.sk.

IVETA TÓTHOVÁ
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Niekto Seredské novinky 
číta, niekto nie
Význam tlačených obecných 
novín ako periodík, ktoré ob-
čanov informujú o miestnych 
udalostiach, si štatutári obcí 
a miest väčšinou uvedomujú. 
Aj keď rýchlosť elektronic-
kých médií v podávaní infor-
mácií je nesporná. No počet 
občanov, ktorí sa na mobilné 
siete bežne nedostanú, je stá-
le pomerne veľký. Najmä pre 
nich sú tlačené noviny urče-
né. Seredské novinky vychá-
dzajú od roku 2004. V našom 
archíve však máme zachova-
né prvé číslo občasníka Naše 
MESTO Sereď s dátumom vy-
dania 29. 5. 1992. Vtedy vyšli 
na ôsmich stranách formátu 
A4 a predávané boli za 3 Kčs. 
Z pomerne bohatej histórie 
nášho periodika možno dedu-
kovať, že „papierové noviny“ 
a ich úloha boli jasné aj pri-
mátorom a poslancom mesta 
od počiatkov samosprávy Se-
rede. Adresované sú všetkým 
obyvateľom vrátane poslan-
cov mestského zastupiteľ-
stva. Zdá sa však, že niektorí 
poslanci ich buď nečítajú, 
alebo si informácie z nich 
nepamätajú.

Preto bola pre mňa pre-
kvapivá siedma interpelácia 
Dušana Irsáka na rokova-
ní zastupiteľstva 13. 9. 2022, 
ktorá znela takto. „V Sered-

ských novinkách je poďa-
kovanie občana za Rekon-
štrukciu priestorov D-Cafe. 
Robme naše mesto krajšie. 
Plne súhlasím. Viac ľudí v 
meste sa ma pýtalo, ako to 
bude slúžiť občanom mesta, 
aké budú otváracie hodiny, 
či sa tieto priestory nebudú 
dať prenajímať, (v prípade 
že áno za akých podmienok) 
sú tam všetky povolenia na 
prevádzku. Tak isto by som 
chcel vedieť, koľko stála celá 
prerábka týchto priestorov a 
kedy čakáte návratnosť tejto 
investície.“

Článok pod názvom DKaf-
fe – nový priestor na kultúr-
ne vyžitie v meste spojené s 
občerstvením bol na webovej 
stránke uverejnený 9. febru-
ára 2022 a na siedmej strane 
v tlačených Seredských no-
vinkách marec 2022. Z článku 
vyberám:

„Dom kultúry v Seredi a 
Správa majetku mesta Sereď 
zrekonštruovali bývalý klub 
New York, ktorý sa nachádza 
v susedstve estrádnej sály DK. 
Vynovené priestory dostali 
názov DKaffe a budú určené 
na rôzne besedy, výstavy či 
hudobné vystúpenia v úzkom 
kruhu návštevníkov.

Kaviareň bude otvorená 
vždy počas konania kultúr-

nych podujatí. Rekonštrukciu 
vykonali pracovníci Domu 
kultúry a SMS s.r.o. svojpo-
mocne. Práce na Dkaffe ešte u 
konca nie sú. V nasledujúcich 
mesiacoch prejde obnovou aj 
schodisko a terasa.“

K očakávaniu návratnosti 
investície iba malá poznám-
ka. Nová budova Slovenského 
národného divadla stála viac 
ako 4 miliardy Sk. Čítal som o 
nej všeličo, ale s úvahou o ná-
vratnosti tejto investície som 
sa nestretol. 

Interpelácia Ondreja Kur-
bela z 13. 9. 2022 na konateľa 
SMS: 

Pán Ing. Andrášik, počas de-
cembrového zasadnutia MsZ 
ste na moje otázky ohľadom 
možnosti využívania futba-
lového ihriska v Hornom Če-
peni verejnosťou odpovedali: 
„Pred rekonštrukciou ihriska 
bolo deklarované, že bude prí-
stupné aj pre verejnosť pod 
dozorom správcu areálu. Z 
dôvodu toho, že bol založený 
nový trávnik je potrebné poč-
kať s využívaním ihriska, aby 
trávnik nebol zničený.“ 

Pýtam sa, kedy budú sta-
novené časy pre verejnosť na 
tomto ihrisku, tak aby mest-
ský majetok mohla využívať 
čo najširšia verejnosť? 

Odpoveď na túto otázku 

bola uverejnená na webovej 
stránke mesta 3. októbra 2021 
v článku s názvom Rekon-
štrukcia futbalového ihriska 
v Hornom Čepeni ukončená. 
V tlačených Seredských no-
vinkách november 2021 bol 
uverejnený na 11. strane. 

Posledná veta v článku 
znie: „Areál je uzamknutý a 
zatiaľ slúži akadémii ŠKF, ale 
neskôr chceme umožniť aj 
širokej verejnosti vo vyhra-
dených hodinách vstup do 
tohto areálu, o čom budeme 
samozrejme včas informo-
vať.“ 

Moja poznámka k sprístup-
neniu štadióna pre verejnosť. 
Jeho otvorením bez zabez-
pečeného stáleho dohľadu 
riskujeme jeho rýchle poško-
denie. Na dohľad sú potrebné 
financie. A tu narážame na 
často opakovanú námietku 
o množstve peňazí, ktoré idú 
do futbalu. Tak potom ktorou 
cestou ísť? 

Právo klásť otázky, ktoré sa 
týkajú diania v samospráve, 
má samozrejme každý. His-
tória interpelácií ma však 
utvrdzuje v tom, že niekedy 
by stačilo viac čítať a človek 
sa neskôr nemusí pýtať. Alebo 
zdvihnúť telefón a informá-
ciu má ihneď. 

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Vážna nehoda 
na cykloceste 
pod mostom
Zvažujúci spád na cykloces-
te pod mostom spájajúceho 
oba brehy Váhu láka mno-
hých cyklistov k rýchlej jaz-
de. Ide o nebezpečný úsek, 
kde by nielen cyklisti, ale aj 
chodci či kolobežkári, mali 
byť zvlášť opatrní. 

Nešťastie sa tu však nevy-
hlo dvom cyklistom v pon-
delok 5. septembra okolo 17. 
hodiny. Ako informuje KR 
PZ Trnava, 70-ročný jazdec, 
ktorý išiel na elektrobicykli 
smerom na Garbiarsku uli-
cu, pri prechádzaní podjazdu 
pravdepodobne neprispôso-
bil rýchlosť a spôsob jazdy, 
čo zapríčinilo zrážku s oproti 
idúcou 59-ročnou cyklistkou. 
Pri náraze a páde na zem sa 
obaja zranili. Privolaní zá-
chranári ich museli previesť 

do nemocnice. 
Policajti alkohol ani u jed-

ného z účastníkov nehody 
nezistili. Okolnosti a presné 
príčiny zrážky sú naďalej 
predmetom policajného vy-
šetrovania. Podľa informácií 
ani jeden z účastníkov ne-
mal prilbu.

Polícia odporúča
Aj keď to nie je zákonom 
stanovená povinnosť, môže 
vám aj táto „maličkosť“ za-
chrániť život. Odporúčame 
všetkým cyklistom, aby v zá-
ujme ochrany svojho vlast-
ného zdravia mali pri každej 
jazde na hlave riadne upev-
nenú prilbu. Upozorňujeme, 
že dieťa mladšie ako 15 rokov 
prilbu mať MUSÍ!

IVETA TÓTHOVÁ

Vernisáž výstavy Emílie Urbanovej: Večer s krásou a umením
V piatok 2. septembra 2022 sa 
v Mestskom múzeu – Fándly-
ho fare v Seredi uskutočnila 
vernisáž výstavy výtvarných 
diel „Emília Urbanová – Z 
tvorby“. Výstava sa koná pri 
príležitosti životného jubilea 
autorky. Kurátorom výstavy 
je historik umenia, odborný 
znalec výtvarného umenia, 
galerista, pedagóg a člen Eu-
rópskej akadémie vied a ume-
ní PhDr. Ľuboslav Moza, PhD. 
Hudobnou hostkou na verni-
sáži bola Mgr. art. Daniela Be-
lancová, ArtD.

Akademická maliarka Emí-
lia Urbanová sa narodila 1. 
augusta 1952 v Tešedíkove. V 
útlom detstve sa presťahovala 
s rodičmi do Serede. V rokoch 
1971 – 1977 vyštudovala na Vy-
sokej škole výtvarných umení 
v Bratislave u vzácnych peda-
gogických osobností – u pro-
fesora Ladislava Čemického a 
Františka Gajdoša – odbor mo-
numentálnej maľby. Jej prvá 
samostatná výstava „Emília 
Urbanová – Výber z portrétnej 
tvorby“ sa uskutočnila v roku 
1982 v Bratislave. Portréty vý-
znamných osobností, ktoré 
namaľovala, výrazne zarezo-
novali u milovníkov kultúry. 
V diele Emílie Urbanovej je 
zastúpená aj monumentál-
na tvorba: v sobášnej sieni v 
Žihárci vytvorila štukolustrá 
Dotyky I. a Dotyky II. (1981) a 
v smútočnej sieni v Nitre ke-
ramické dielo Smútok (1982). 

Nemaľuje len portréty, ale aj 
zátišia, figurálne kompozície 
a krajinky. V jej autorskom 
rukopise vidno náznaky poe-
tizmu a symbolizmu, čo pra-
mení z veľkej lásky k litera-
túre, hlavne k poézii. Obrazy 
z jej tvorby sa nachádzajú na-
príklad v Slovenskej národnej 
galérii, v Matici slovenskej, 
v Spišskej galérii i v niekto-
rých zahraničných galériách 
a v súkromných zbierkach 
(napr. v Grécku či vo Švaj-
čiarsku). Môže sa pochváliť 
tým, že vystavovala nielen na 
Slovensku a v Čechách, ale aj 
v Maďarsku, v Srbsku a v Ta-
liansku. Získala viaceré me-
dzinárodné ceny. V súčasnej 
dobe žije a tvorí v Galante.

Vernisáž 24. samostatnej 
výstavy akademickej maliar-
ky Emílie Urbanovej sa tešila 
veľkému záujmu návštevní-
kov. Sála Mestského múzea 
– Fándlyho fary v Seredi bola 
na prasknutie plná, bolo tre-
ba pridávať stoličky.

O krásny lyrický úvod pod-
ujatia sa postarala Mgr. art. 
Daniela Belancová, ArtD., 
ktorá zahrala na klavíri 
skladbu od Friedricha Burg-
müllera La cloche des Mati-
nes a skladbu od Fryderyka 
Chopina Mazurka B dur.

Vedúca Mestského múzea – 
Fándlyho fary v Seredi Mária 
Diková okrem iného v krát-
kosti porozprávala o živote 
a diele Emílie Urbanovej, za-

blahoželala jej k životnému 
jubileu a zapriala jej mnoho 
elánu do ďalšieho života a 
tvorby.

Kurátor výstavy PhDr. Ľu-
boslav Moza, PhD. predstavil 
Emíliu Urbanovú, ktorú po-
zná od mladosti, ako ženu, 
ktorú odjakživa zdobila krá-
sa a šarm, no tiež výtvarný 

talent a pracovitosť. Jej diela 
boli ozdobou mnohých sa-
mostatných i kolektívnych 
výstav. Maľuje akoby Mud-
rochovým štýlom – je bra-
vúrna v remeselnej zložke a 
súčasne sa vyznačuje veľkou 
dávkou originality, nielen v 
portrétnej tvorbe. Kurátor 
zdôraznil, že Emília Urbano-

vá vždy provokovala krásou a 
umením, no nad svojím živo-
tom stále premýšľa kriticky, 
s pokorou. Napokon dodal, 
že aj jeho životným heslom 
je: „Pochybujem, preto som.“ 
Inšpiruje sa totiž sv. Augustí-
nom, ktorý veril, že zdrojom 
poznania je ľudské vnútro a 
pochybnosti, ktoré sa v ňom 

rodia. Všetkým prítomným 
na vernisáži zaželal, aby stále 
pochybovali, pretože je to zá-
ruka vývoja a zmeny.

Akademická maliarka 
Emília Urbanová na úvod 
svojho príhovoru poďakova-
la všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave jej výstavy a ver-
nisáže i všetkým, ktorí prišli. 
Veď, ako povedala, najväčší 
dar je darovať niekomu svoj 
čas. Následne precítene pre-
čítala niekoľko svojich obľú-
bených básní, napríklad od 
Jána Nagajdu či Benjamína 
Škreka.

Na záver dostali Emília 
Urbanová a kurátor výstavy 
krásne kytice kvetov a v po-
daní Mgr. art. Daniely Belan-
covej, ArtD. zaznela klavír-
na skladba Motýľ od Juraja 
Hatríka.

Počas neformálnej časti 
podujatia sa na terase múzea 
podávalo chutné občerstve-
nie, Emília Urbanová prijí-
mala gratulácie a návštevní-
ci obdivovali pestrú a pôsobi-
vú výstavu.

Na vrchnom liste brožúrky 
z výstavy sa nachádza veta: 
Jej životný príbeh je o tvo-
rivom hľadaní a rozdávaní 
krásy. A my sme radi, že sme 
tieto duševné stavy mohli na 
pár chvíľ s autorkou zdieľať. 
Výstava potrvá v Mestskom 
múzeu – Fándlyho fare v Sere-
di do 7. októbra 2022. 

RUŽENA ŠÍPKOVÁ
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Začala výstavba cyklotrasy medzi 
Horným Čepeňom a Šúrovcami

Víťazné ťaženie 
slávistiek

Sereď komunikuje: Ako je to 
s burinou na ploche pri Sokolovni?

Vážska cyklomagistrála je vý-
znamnou diaľkovou cyklotu-
ristickou magistrálou, ktorá 
spája Komárno a Strečno. Je 
jednou z tepien, ktoré majú 
celoslovenský význam, nakoľ-
ko spájajú Žilinský, Trenčian-
sky, Trnavský a Nitriansky 
kraj. Po dobudovaní niekto-
rých úsekov a doznačení bude 
najdlhšou (200 km) cykloma-
gistrálou na území Slovenska, 
od sútoku rieky Váh s Dunaj-
om až k prameňu rieky Čierny 
Váh. Koncom mája odovzdala 
trnavská župa do užívania 
3,6-kilometrový úsek Vážskej 
cyklomagistrály medzi hra-
nicou Trenčianskeho a Trnav-
ského kraja (konkrétne Želez-
ným mostom v Piešťanoch).

Termíny a financovanie
Začiatkom septembra 2022 
Trnavský samosprávny kraj 
začal výstavbu cyklotrasy v 
úseku Horný Čepeň - Šúrovce. 
Hrádza, po ktorej cyklotrasa 

povedie, sa nachádza na pra-
vom brehu rieky Váh. Ide o 
úsek v dĺžke 1,7 kilometra so 
šírkou cyklotrasy 3,5 metra 
vrátane krajníc.

Výstavbu realizuje spoloč-
nosť JZPVK – Company, s.r.o., 
Zlaté Moravce, ktorá sa stala 
úspešným uchádzačom verej-
ného obstarávania. Celková 
výška nákladov je 384 694,68 
eur a výška nenávratných fi-
nančných príspevkov je 365 
459,95 eur. Trnavská župa 
bude projekt spolufinancovať 
v sume 19 234,73 eur. Stavba by 
mala byť ukončená do 4 me-
siacov od začiatku stavebných 
prác.

Kvalita na prvom mieste
Aby sa predišlo prerastaniu 
buriny alebo praskaniu asfal-
tového povrchu, z pôvodnej 
hrádze bude odstránená vrch-
ná vrstva až po zemnú pláň. 
Odbor stratégií a projektov 
Úradu TTSK naše médium in-

formoval, že hrúbka odstráne-
nia tejto vrchnej vrstvy bude 
závisieť od pôvodnej výšky 
koruny hrádze a požadovanej 
výšky koruny hrádze stano-
venej Slovenským vodohos-
podárskym podnikom. Zemná 
a štrková pláň ochrannej hrá-
dze sa očistí od betónových 
prefabrikátov, vegetácie krí-
kov a pňov i humusového ho-
rizontu. Po vybudovaní násy-
pov a zhutnení zemnej pláne 
sa táto preleje spojovacím as-
faltovým postrekom a rozpre-
strie sa štrkodrva. Následne sa 
použije opäť asfaltový postrek, 
makadam a opäť postrek.

Súčasťou bude aj mobiliár
Ako aj v prípade Vážskej cyk-
lomagistrály v Piešťanoch, aj 
na tejto cyklotrase bude cyk-
listické odpočívadlo. Nachá-
dzať sa na ňom bude drevený 
prístrešok, drevený cyklistic-
ký stojan, štyri lavičky a infor-
mačná tabuľa.

Pokračovanie 
cyklotrasy
Trnavská župa plánuje pokra-
čovanie cyklotrasy ďalej, a to v 
úseku od Šúroviec do Siladíc. 
Odbor stratégií a projektov 
Úradu TTSK informoval, že 
župe už bola schválená žia-
dosť o nenávratný finančný 
príspevok na výstavbu tohto 
úseku. Momentálne prebieha 
proces vyhlásenia verejného 
obstarávania na dodávateľa 
stavebných prác. „Najnovšie 
nám bolo schválených 1,2 mi-
lióna eur, za ktoré postavíme 
5,4 kilometra dlhú časť zo Šú-
roviec po most v Siladiciach. 
Plynulo tak nadviažeme na 
1,7-kilometrovú trasu zo Se-
rede do Šúroviec,“ avizoval tr-
navský župan Jozef Viskupič s 
tým, že sa pripravujú žiadosti 
o eurofondy na úseky spája-
júce Šúrovce, Horné Zelenice 
a Hlohovec v celkovej dĺžke 
takmer osem kilometrov.

IVETA TÓTHOVÁ

Na záver prípravy pred no-
vým ročníkom si staršie 
žiačky Slávie Sereď odskočili 
do Štúrova na medzinárod-
ný turnaj. V úvode sa stretli 
s maďarským Ostrihomom. 
Po vyrovnanom úvode a 
oťukávaní sa išli slávistky 
do vedenia, ktoré postupne 
navyšovali na 34:23. V dru-
hom zápase si bez problé-
mov poradili s domácimi 
hráčkami MŠK Štúrovo 
32:17. Dievčatá predviedli 
dynamickú a pestrú hru. 
Najlepšou brankárkou tur-
naja sa stala Saša Polášová.

V úvodných zápasoch 
majstrovstiev Trnavského 
kraja stretli s rovesníčka-
mi HC Sporta Hlohovec. 
Mladšie aj staršie žiačky si 
zaknihovali zaslúžené ví-

ťazstvá.
Mladšie žiačky: HK Slá-

via Sereď – HC Sporta Hlo-
hovec 24:8 (13:3).

Zostava: N. Chynoradská 
– L. Fogelová 11, A. Sojková 1, 
T. Sojková, E. Chynoradská 
3, Z. Sojková 5, N. Štrbová 2, 
K. Bédiová 1, L. Kreháková, 
K. Miklošíková 1, A. Miklo-
šíková.

Staršie žiačky: HK Slá-
via Sereď – HC Sporta Hlo-
hovec 43:5 (20:1)

Zostava: S. Polášová, N. 
Chynoradská – E. Fogelová 
16, L. Fogelová 2, T. Blažeko-
vá 5, K. Chrupková 6, P. Hu-
bináková 1, M. Gálová 1, E. 
Chynoradská 3, B. Nagyová 
2, N. Sopúchová 1. Tréner M. 
Novák.

(HK)

Obyvatelia Serede sa na 
mestskom úrade informovali 
ohľadne zelenej plochy na Vi-
nárskej ulici pri Sokolovni. Na 
internete videli, že toto verej-
né priestranstvo je neudržia-
vané a je prerastené burinou.
Situácia je v tomto prípade 
taká, že kompaktné verejné 
priestranstvo na fotografiách 
nie je vo vlastníctve mesta Se-
reď. Toto priestranstvo prešlo 
nedávno úpravami a vznikla 
tu územná rezerva, na kto-
rej plánuje majiteľ pozemku 
v budúcnosti výstavbu. Na-
koľko je táto územná rezerva 
až do času budúcej výstavby 
neoplotenou súčasťou verej-
ného priestranstva mesta, 
vznikla po diskusii mesta a 
majiteľa pozemku myšlien-
ka túto plochu vysiať lúčnou 
zmesou. Vytvoriť z nej do-
časne plochu, kde bude môcť 
dažďová voda nielen vsakovať, 
ale sa aj čo najdlhšie udržať 
(biohmota lúky dokáže absor-

bovať omnoho väčšie objemy 
vody než kosené plochy). Sa-
mozrejme pri tom všetkom 
za efektívne náklady, keďže 
ide o krátkodobé riešenie 
priestranstva.

Po vzájomnej dohode mes-
ta a majiteľa pozemku, mesto 
na vlastné náklady túto plo-
chu predpripravilo na výsev, 
nakúpilo semená a vykonalo 
ich výsev a po vyklíčení bylín 
a burín vykonalo ručnú pre-
bierku. Následne, keď to bolo 
kapacitne únosné, plochu za-
lievalo a ručne odburiňovalo. 
Nakoľko však nejde o plochu 
v majetku mesta a perspektí-
va jej existencie je oklieštená 
budúcou výstavbou, neinves-
tovalo mesto do tejto plochy 
toľko kapacít a energie, ako 
napríklad do lúčnej plochy na 
Cukrovarskej ulici.

Na Cukrovarskej ulici je per-
spektíva dlhodobej existencie 
kvetinovej lúky. Bola tu zvole-
ná iná kvetinová lúčna zmes 

(šľachtené aj prírodné druhy, 
pri Sokolovni sú iba prírodné 
druhy), pôda bola predpripra-
vená opakovaným postrekom 
proti burinám, bola pravidelne 
zalievaná a odburiňovaná.

Pri Sokolovni je prítomnosť 
burín na lúke vyššia, no aj 
napriek tomu tu okoloidúci 
môžu vidieť kvitnúce nevä-
dze, nechtík lekársky, ďatelinu, 
skorocel, nátržník, veroniku, či 
liečivý slez.

Čo sa udeje s lúčnymi plo-
chami v Seredi v najbližších 
týždňoch?

Byliny je potrebné nechať 
na stanovišti približne do pr-
vých mrazov, aby prirodzene 
dozreli a vyzreté semená po-
vypadávali do pôdy. Sú zákla-
dom budúcoročnej lúky. Jej 
podstatou sú aj už čiastočne 
zakorenené trvalky, ktoré vy-
sádzať nanovo nebude treba a 
vlahu si už budú vedieť čerpať 
aj samé. Po prvých mrazoch 
budú plochy lúk skosené na 

približne 10-15-centimetrovú 
výšku a takto prečkajú do jari. 
Na jar sa príroda sama postará 
o seba a spolu s občanmi a s 
okoloidúcimi, aj seredská rad-
nica bude sledovať pokračova-
nie tohto experimentovania v 
meste s prvými lúčnymi plo-
chami.

Pravá lúka s jej finálnou fa-
rebnosťou a zložením bude 
k obdivu až vo svojej tretej či 
štvrtej sezóne. Na Cukrovar-
skej ulici tento rok dominujú 
šľachtené druhy, avšak budúci 
rok sa začnú viac prebíjať prí-
rodnejšie druhy. Byliny medzi 
sebou budú totiž prirodzene 
súperiť a konkurovať si, kaž-
dá si bude hľadať v pôde svoju 
ideálnu pozíciu. Po pár rokoch 
medzi nimi zavládne harmó-
nia a prinesú svoj očakávaný 
farebný efekt.

Ďakujeme obyvateľom 
mesta Sereď za pochopenie, 
spoluprácu a upozornenie!

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Pozvánka na divadelné predstavenie
Dom kultúry v Seredi vás pozýva

 na divadelné predstavenie hry s názvom

 Na koho to slovo padne.
Termín 23. október 2022. Čas 19.00 h.  

Vstupné 20 €.

Mesto Sereď 
v spolupráci s Domom 

kultúry v Seredi
pozývajú

seniorov mesta 
na spoločensko-kultúrne 

podujatie

Ďakujeme Vám
ktoré sa bude konať

 20.10.2022 (vo štvrtok) 
o 14.30 h

v estrádnej sále DK 
v Seredi

pri príležitosti 
októbra - mesiaca úcty 

k starším.
O občerstvenie je postarané. 

Vstup voľný
Tešíme sa 
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Voľby predsedu a poslancov 
Trnavského samosprávneho kraja
V sobotu 29. októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov 
územnej samosprávy. Voliť si budeme nielen primátorov 
či starostov miest a obcí, poslancov mestských a 
obecných zastupiteľstiev, ale aj predsedov a poslancov 
zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 
Trnavský samosprávny kraj má 10 kandidátov na predsedu.
Kandidáti na poslancov sú registrovaní v siedmich volebných 
obvodoch: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, 
Skalica a Trnava. Seredčania si svojich zástupcov do VÚC budú 
voliť vo volebnom obvode č. 2 - Galanta. Zo 43 kandidátov sa 
volí sedem poslancov.
 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja
1. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, Pieš-
ťany, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
 2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, 
Dolné Saliby, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč, Slovenská 
národná strana, SMER – sociálna demokracia
4. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce, nezávislý kan-
didát
5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, vi-
ceprezident národného športového zväzu, Dunajská Streda, ne-
závislý kandidát
6. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, ŽIVOT – národná 
strana
7. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, NÁRODNÁ KOALÍCIA/
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, 
Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
9. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, 
REPUBLIKA
10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, Tr-
nava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda a Solidarita; 
Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU - občianska demok-
racia; ŠANCA; ODS - Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; 
SME RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická 
strana; Magyar Fórum – Maďarské fórum
 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov 
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho 
kraja - volí sa 7 poslancov
1. Gergely Agócs, Mgr., 36 r., starosta, Kráľov Brod, Szövetség - 
Magyarok Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnos-
ti. Regióny
2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, 
Dolné Saliby, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny
3. László Biró, Mgr., 53 r., vedúci zamestnanec, Galanta, Szövetség 
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
4. Michael Boško, Ing., 39 r., informatik - manažér, Galanta, Prog-
resívne Slovensko
5. Juraj Bottka, Mgr., 40 r., riaditeľ regionálneho úradu školskej 
správy, Galanta, nezávislý kandidát
6. Simona Bugyinská, Mgr., 43 r., ekonómka, Váhovce, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzerva-
tívna strana
7. Enrico Čambál, MUDr., 27 r., lekár, Pusté Úľany, Starostovia a 
nezávislí kandidáti
8. Peter Černý, PaedDr., PhD., 60 r., riaditeľ školy, Galanta, Staros-
tovia a nezávislí kandidáti
9. Vladimír Danko, Bc., 63 r., referent, Galanta, Život - národná 
strana
10. Rastislav Domko, MVDr., 68 r., súkromný veterinár, Sereď, 

Hlas - sociálna demokracia
11. Krisztián Forró, 46 r., vedúci zamestnanec, Veľká Mača, Szö-
vetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. 
Národnosti. Regióny
12. Zuzana Gauliederová, 67 r., dôchodkyňa, Galanta, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzerva-
tívna strana
13. Matej Godáň, Mgr., 31 r., podnikateľ, Sereď, nezávislý kandidát
14. Michal Greško, 67 r., dobrovoľník, Sládkovičovo, Obyčajní ľu-
dia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzerva-
tívna strana
15. Jana Hanuliaková, Mgr., 41 r., manažérka dopravy, Abrahám, 
Progresívne Slovensko
16. Miroslav Horváth, 42 r., podnikateľ, Galanta, Starostovia a ne-
závislí kandidáti
17. Zoltán Horváth, PhDr., 56 r., starosta, Tomášikovo, Szövetség 
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
18. Ervin Chomča, MUDr., 58 r., chirurg, Galanta, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnos-
ti. Regióny
19. Maroš Kollárik, Ing., 37 r., stavebný inžinier, Sládkovičovo, ne-
závislý kandidát
20. Róbert Korec, Mgr., 51 r., projektový manažér, Pata, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzerva-
tívna strana
21. Slávka Kramárová, PaedDr., 65 r., riaditeľka spojenej školy, Se-
reď, Slovenská národná strana
22. Zdenka Mačicová, 54 r., starostka, Košúty, Hlas - sociálna de-
mokracia
23. Adrián Macho, Mgr., 46 r., starosta, Šoporňa, Hlas - sociálna 
demokracia
24. Ladislav Maťašovský, Mgr., 63 r., kulturológ, Galanta, Starosto-
via a nezávislí kandidáti
25. Valéria Mýtniková, MUDr., 65 r., lekárka, Galanta, nezávislá 
kandidátka
26. Peter Paška, 49 r., primátor mesta, Galanta, nezávislý kandi-
dát

27. Martin Práznovský, JUDr., 49 r., projektový manažér, Pata, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská 
únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - ob-
čianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska 
konzervatívna strana
28. Ladislav Struhár, Ing. arch., 71 r., architekt, Galanta, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzerva-
tívna strana
29. Roman Súkeník, Ing., 56 r., starosta obce, Zemianske Sady, 
Smer - sociálna demokracia
30. Roland Szekera, Ing., 54 r., konateľ spoločnosti, Galanta, Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzerva-
tívna strana
31. Miroslav Šimek, Ing., 73 r., dôchodca, Galanta, Kotlebovci - ľu-
dová strana naše Slovensko
32. Katarína Štefunková, Mgr., 66 r., dôchodkyňa, Galanta, Staros-
tovia a nezávislí kandidáti
33. Miroslav Štibráni, Mgr., 30 r., referent, Galanta, nezávislý kan-
didát
34. Ľuboš Šúry, Mgr., PhDr., 56 r., starosta obce, Dolná Streda, 
Smer - sociálna demokracia
35. Veronika Temňáková,, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, 
Republika
36. Martin Tomčányi, Ing., 59 r., primátor mesta, Sereď, nezávislý 
kandidát
37. Marta Vajdová, PhDr., 44 r., konateľka spoločnosti, Galanta, 
nezávislá kandidátka
38. Svätopluk Vašečka, Ing., 57 r., odborný asistent, Dolná Streda, 
Slovenská národná strana
39. Anton Vizváry, 72 r., dôchodca, Sládkovičovo, Národná koalí-
cia / nezávislí kandidáti
40. Alexandra Vlčková, Ing., 52 r., štátna zamestnankyňa, Šopor-
ňa, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
41. Peter Závodský, 50 r., ekonóm, Galanta, Starostovia a nezávislí 
kandidáti
42. Milan Zeleňák, Ing., 71 r., dôchodca, Matúškovo, Život - ná-
rodná strana
43. Tamás Zupko, 43 r., starosta, Vozokany, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók.| Aliancia - Maďari. Národnosti. regióny
  IVETA TÓTHOVÁ

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Sereď
Podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujeme zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 

1. Edita Červeňová, JUDr.; 60 rokov; právnička v súkromnej spoločnosti; Slovenský PATRIOT

2. Ján Jankulár, Mgr.; 31 rokov; riaditeľ centra pre deti a rodiny; nezávislý kandidát

3. Tomáš Karmažín, Mgr.; 41 rokov; obchodný manažér; DOBRÁ VOĽBA a Umiernení; STAROS-
TOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

4. Ondrej Kurbel, Ing.; 40 rokov; architekt; nezávislý kandidát
SILVIA ADAMČÍKOVÁ
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Seredi
Mesto Sereď uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo-
znam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského 
zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, ná-
zov politickej strany
 
1. Milan Bánovský; 73 rokov; dôchodca; NÁRODNÁ KOALÍ-
CIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
2. Jozef Blaho; 39 rokov; profesionálny vojak; nezávislý kan-
didát
3. Miroslav Bucha, MUDr.; 52 rokov; zubný lekár; nezávislý 
kandidát
4. Edita Červeňová, JUDr.; 60 rokov; právnička v súkromnej 
spoločnosti; Slovenský PATRIOT
5. Martina Hilkovičová, Ing.; 50 rokov; hlavná inšpektorka 
bankového dohľadu; nezávislá kandidátka
6. Ján Himpán, Ing.; 62 rokov; vedúci oddelenia; nezávislý 
kandidát
7. Bystrík Horváth, Ing.; 59 rokov; ekonóm; Slovenská národ-
ná strana
8. Michal Irsák, JUDr.; 69 rokov; advokát; nezávislý kandidát
9. Ján Jankulár, Mgr.; 31 rokov; riaditeľ centra pre deti a rodi-
ny; nezávislý kandidát
10. Róbert Kráľ, Ing. arch.; 61 rokov; architekt; nezávislý kan-
didát
11. Regina Kružlíková, Bc.; 34 rokov; referentka vo verejnej 
správe; nezávislá kandidátka

12. Erik Štefanek; 40 rokov; podnikateľ; nezávislý kandidát
13. Dušan Šulák; 66 rokov; dôchodca; nezávislý kandidát
14. Ľubomír Švorc, prof., Ing., DrSc.; 39 rokov; vysokoškolský 
profesor; nezávislý kandidát
15. Marek Tóth, JUDr., PhDr., LL. M.; 40 rokov; právnik; nezá-
vislý kandidát
 
Vo volebnom obvode č. 1 sa volí 8 poslancov. 
 
Volebný obvod č. 2
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, ná-
zov politickej strany
 
1. Anton Dúbravec, Bc.; 55 rokov; rádiologický technik; nezá-
vislý kandidát
2. Matej Godáň, Mgr.; 31 rokov; podnikateľ; nezávislý kandidát
3. Peter Janda, Mgr.; 33 rokov; podnikateľ; Sloboda a Solidarita
4. Norbert Kalinai, Ing.; 52 rokov; finančný riaditeľ; HLAS - so-
ciálna demokracia
5. Miloš Klenovič, JUDr.; 55 rokov; právnik; nezávislý kandi-
dát
6. Slávka Kramárová, PaedDr.; 65 rokov; riaditeľka školy; Slo-
venská národná strana
7. Ondrej Kurbel, Ing.; 40 rokov; architekt; nezávislý kandidát
8. Ľubomír Kyselý, Ing.; 66 rokov; dôchodca; REPUBLIKA
9. Miroslava Sabová Dudášová, Bc.; 30 rokov; pracovníčka v 
oblasti mládeže a kultúry; 
nezávislá kandidátka
10. Lukáš Sojka, Mgr.; 41 rokov; administratívny pracovník; 
nezávislý kandidát
11. Barbora Súkeníková; 27 rokov; administratívna pracov-

níčka; NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
12. Martin Takáč, JUDr.; 50 rokov; advokát; nezávislý kandi-
dát
 
Vo volebnom obvode č 2 sa volí 6 poslancov. 

Volebný obvod č. 3
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, ná-
zov politickej strany
 
1. Štefan Bardiovský, Bc.; 32 rokov; odborný asistent; nezávis-
lý kandidát
2. Juraj Bartoš, Ing.; 46 rokov; podnikateľ; HLAS - sociálna de-
mokracia
3. Oľga Buchová; 56 rokov; zdravotná pracovníčka; nezávislá 
kandidátka
4. Martin Drobný, MUDr.; 54 rokov; lekár - chirurg; Slovenská 
národná strana
5. Mária Fačkovcová, Ing.; 60 rokov; manažérka; nezávislá 
kandidátka
6. Tomáš Hujo, Mgr.; 39 rokov; realitný detektív; nezávislý 
kandidát
7. Rastislav Jurina, Ing., PhD.; 59 rokov; technik; nezávislý 
kandidát
8. Tomáš Karmažín, Mgr.; 41 rokov; obchodný manažér; DOB-
RÁ VOĽBA a Umiernení; STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDI-
DÁTI
9. Jozef Sečen, Ing.; 62 rokov; živnostník; nezávislý kandidát
 
Vo volebnom obvode č. 3 sa volí 5 poslancov

SILVIA ADAMČÍKOVÁ

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť:
Dom kultúry - Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Dolnostredská, Kostolná, Mládežnícka
Mlynárska, Novomestská, Považský breh

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť:
Dom kultúry – Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Cukrovarská, Kukučínova, Niklová, Školská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť:
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
D.Štúra, Fándlyho

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť:
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Amazonská, Bratislavská, Jarná, Južná, Kasárenská, 
Letná, Malý háj, Nový majer, Pažitná, Poľná, Pribinova, 
Priemyselná, Trnavská cesta, Vonkajší rad

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť:
Klub zdravotne postihnutých, Novomestská 53
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Garbiarska, Námestie slobody, Parková, Starý most, 
Šintavská

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť:
Mestský úrad – Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Dolnomajerská, M.R. Štefánika, Námestie republiky a 
občania mesta, ktorí majú trvalý pobyt mesto Sereď 
bez určenia ulice

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7
Volebná miestnosť:
Mestský úrad - Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
A. Hlinku, Čepeňská 1211 – 1214, Kúpeľné námestie, 
Pekárska, Poštová, SNP, Spádová, Vinárska, Záhradná

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8
Volebná miestnosť:
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Jesenského, Komenského, Železničná

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9
Volebná miestnosť:
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornomajerská, Hviezdoslavova, Čepeňská - 
rodinné domy, Čepeňská 3047, 3081, 3735 a 4305, 
Fraňa Kráľa, Jilemnického, Krásna, Legionárska, 
Nová, Orechová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná 
II, Šulekovská, Vysoká

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

VOLEBNÝ OKRSOK č. 10
Volebná miestnosť:
Štadión - Športová ul. 2809/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Dlhá, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Lipová, 
Ľ.Podjavorinskej, Malá ulička, Pivovarská, Pod hrádzou, 
Podzámska, Športová, Topoľová, Vojanská

VOLEBN OBVOD Č. V
VOLEBNÝ OKRSOK č. 11
Volebná miestnosť:
Zariadenie pre seniorov a DSS,
Dolnočepenská ul. 1620/27
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
8.mája, Dolnočepeňská, Družstevná, Kuzmányho, 
Matičná, Murgašova, Obežná, Sládkovičova, Stromová, 
Svätoplukova, Štefana Moyzesa

VOLEBNÝ OKRSKOK č. 12
Volebná miestnosť:
Resoc.zariadenie Teen Challenge Slovakia n.o.
Vážska ul. 1876/38
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Lúčna, Mierová, 
Pionierska, Severná, Strednočepeňská, Tehelná, 
Vážska, Veterná

VOLEBNÝ OKRSOK č. 13
Volebná miestnosť:
Futbalový štadión - Hornočepenská 3740/126
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornočepeňská, Konvalinková, Nezábudková, 
Tulipánová

MESTO SEREĎ
VOLEBNÉ OKRSKY pre konanie volieb 

do orgánov samosprávy obcí
a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7.00 h do 20.00 h. 
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PROGRAM KINA NOVA OKTÓBER 2022
www.kinonova.sered.sk

DC LIGA SUPERZVIERAT 
/ DC League of Super-
Pets / 
1.-2.10.2022 sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 
2D 
Keď Supermana a zvyšok 
Justice League unesú, jeho 
pes Krypto s priateľmi ho 
musí zachrániť. Animák. 
USA, 100 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

ÚSMEV / Smile / 
1.-2.10.2022 sobota 
20:30 2D, nedeľa 18:30 
2D 
Doktorka Rose sa stane 
svedkom udalosti, po 
ktorej jej život ovládne 
zdrvujúci teror a aby 
prežila, musí sa postaviť 
svojej znepokojujúcej 
minulosti. Horor. 
Hrajú: Sosie Bacon, Jessie T. 
Usher, Kyle Gallner, Robin 
Weigert, Caitlin Stasey, Rob 
Morgan. 
USA, 117 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

VRAŽDA V DIVADLE / See 
how They Run / 
1.-2.10.2022 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:45 
2D 
Unavený inšpektor 
Stoppard a začínajúca 
policajtka Stalkerová 
sa ocitnú uprostred 
zamotanej záhady ako v 
najlepšej detektívke od 
Agathy Christie. 
Hrajú: Harris Dickinson, 
Sam Rockwell, Saoirse 
Ronan, Adrien Brody, Ruth 
Wilson. 
USA, 98 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

FK: TROJUHOLNÍK 
SMÚTKU / Triangle of 
Sadness / 
4.10.2022 utorok 18:30 
2D 
Je Trojuholník smútku 
najnechutnejší film roka? 
Ostrá satira o boháčoch 
budí debaty. 
Hrajú: Harris Dickinson, 
Charlbi Dean Kriek, Zlatko 
Burić, Woody Harrelson 
GBR/FRA, 142 min., ST, MP 
15+, vstupné 2D 5€ FK 4€

OBEŤ / Obeť / 
5.10.2022 streda 17:00 
2D 
V rozdelenej spoločnosti 
je každý obeťou. Všetci sú 
vinní.
Hrajú: Vita Smachelyuk, 
Gleb Kuchuk, Alena 
Mihulová, Claudia Dudová. 
CZE/SVK, 95 min., OZ, MP 
12+, vstupné 2D 6€

PANI HARRISOVÁ IDE DO 
PARÍŽA / Mrs. Harris Goes 
to Paris / 

6.-8.10.2022 štvrtok 
19:30 2D, sobota 18:30 
2D 
Každý si môže splniť svoj 
bláznivý sen. 
Hrajú: Lesley Manville, 
Isabelle Huppert, Jason 
Isaac, Alba Baptista, Lucas 
Bravo, Lambert Wilson. 
GBR, 92 min., ST, MP, 
vstupné 2D 6€

PRINCEZNA REBELKA 
/ Pil / 
7.10.2022 piatok 17:00 2D 
odvážna sirota Pil na ceste 
za záchranou kráľovstva a 
princa Rolanda. Animák. 
FRA, 89 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

DOBRÝ ŠÉF 
/ El buen patrón / 
7.-8.10.2022 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D 
Javier Bardem exceluje 
v tejto tak trochu čiernej 
komédii ako človek, ktorého 
by si v práci nad sebou želal 
mať každý. 
Hrajú: Javier Bardem, 
Manolo Solo, María de Nati, 
Sonia Almarcha, Óscar de la 
Fuente. 
ESP, 120 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

SVETLONOC / Svetlonoc / 
7.-9.10.2022 piatok 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Vydajte sa na cestu plnú 
napätia, zvedavosti a 
vzrušenia v magickej dráme 
v slovenských horách. 
Hrajú: Natália Germani, Eva 
Mores, Marek Geišberg, 
Zuzana Konečná, Jana 
Oľhová, Juliána Brutovská, 
Noel Czuczor, Iva Bittová. 
SVK, 105 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

LABKY V AKCII 
/ Paws of Fury / 
8.-9.10.2022 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Akčná animovaná komédia 
pre celú rodinu. 
Hrajú: Ondro Kaprálik, 
Martin Kapralik, Gretka 
Čisárová, Miro Noga. 
USA, 97 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 6€

PIARGY / Piargy / 
9.10.2022 nedeľa 20:30 2D 
Milostný príbeh o nejasnej 
vine, láske a krutom treste. 
Hrajú: Judit Bárdos, Lucia 
Siposová, Attila Mokos, 
Daniel Fischer, Lucia Klein 
Svoboda, Jana Kvantíková, 
Jana Oľhová, Péter Nádasdi, 
Marián Geišberg, Ivan 
Martinka. 
SVK, 100 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

FK: DRSNE A NEŽNE 
/ Drsne a nežne / 
11.10.2022 utorok 19:30 
2D 

Predstavte si, že jedného 
dňa odrazu zistíte, že už 
nie ste tým, čím ste boli. 
Dokument. 
Hrajú: Vlado Kordoš. 
SVK, 80 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

ZAMESTNANEC 
MESIACA / Irréductible / 
12.10.2022 streda 19:30 
2D 
„Zamestnanec mesiaca“ 
dodržiava najlepšie tradície 
francúzskej komédie a 
humoru. 
Hrajú: Jérome 
Commandeur, Pascale 
Arbillot, Gérard Darmon, 
Malik Bentalha, Karina 
Beuthe Orr, Christian 
Clavier, Gérard Depardieu. 
FRA, 83 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

HALLOWEEN KONČÍ 
/ Halloween Ends / 
13.-14.-15.10.2022 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 
2D 
Po 45 rokoch dospieva 
najuznávanejšia hororová 
séria v histórii filmu k 
svojmu epickému a 
desivému záveru. 
Hrajú: Jamie Lee Curtis, 
Andi Matichak, James 
Jude Courtney, Will Patton, 
Rohan Campbell, Kyle 
Richards. 
USA, 111 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

WOMAN KING 
/ Woman King, The / 
14.-16.10.2022 piatok 
21:00 2D, nedeľa 18:30 
2D 
Za niektoré veci stojí za to 
bojovať.... skutočný príbeh 
africkej genrálky Naniscy. 
Hrajú: Viola Davis, Hero 
Fiennes Tiffin, Jayme 
Lawson, Lashana Lynch, 
Jordan Bolger, John 
Boyega. 
USA, 126 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

WEBSTEROVCI VO 
FILME / Websterovci vo 
filme / 
14.-15.-16.10.2022 
piatok 17:00 2D, sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 2D 
Nové animované 
dobrodružstvá veselej 
pavúčej rodinky. 
SVK, 65 min., OR, MP, 
vstupné 2D 6€

BANGER. / Banger / 
15.-16.10.2022 sobota 
18:30 2D, nedeľa 21:00 
2D 
Život nejde nalinkovať. 
Bláznivá, adrenalínová 
jazda nočným mestom. 
Hrajú: ADAM MIŠÍK, 
MARCEL BENDIG, 
ANNA FIALOVÁ, SERGEI 

BARRACUDA. 
CZE, 105 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

BE2CAN: UDALOSŤ 
/ L‘événement / 
18.10.2022 utorok 19:30 
2D 
Príbeh fyzického a 
emocionálneho boja 
mladej ženy o nelegálny 
potrat v zúfalom závode s 
časom. MFF Benátky - Zlatý 
lev. 
FRA, 100 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

BE2CAN: ČIERNE 
OKULIARE / Occhiali neri / 
19.10.2022 streda 19:30 
2D 
Diana, mladá žena, ktorá 
stratila zrak, sa vydáva 
na stopu nebezpečného 
vraha. MFF Berlinale 
Special Gala 2022. 
Hrajú: Ilenia Pastorelli, Asia 
Argento, Andrea Gherpelli, 
Mario Pirrello. 
ITA, 86 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

BLACK ADAM 
/ Black Adam / 
20.-21.-22.-23.10.2022 
štvrtok 19:30 2D ST, 
piatok 19:00 2D SD, 
sobota 20:30 2D ST, 
nedeľa 18:30 2D SD 
Svet potreboval hrdinu, 
prišiel Black Adam. 
Hrajú: Dwayne Johnson, 
Aldis Hodge, Noah 
Centineo, Sarah Shahi, 
Marwan Kenzari, Quintessa 
Swindell, Pierce Brosnan. 
USA, 125 min., ST/SD, MP 
12+, vstupné 2D 6€

WEBSTEROVCI VO FILME 
/ Websterovci vo filme / 
21.10.2022 piatok 17:00 
2D 
Nové animované 
dobrodružstvá veselej 
pavúčej rodinky. 
SVK, 65 min., OR, MP, 
vstupné 2D 6€

ČIAPKA / Kapa / 
21.-22.10.2022 piatok 
21:15 2D, sobota 18:30 
2D 
Vianočný príbeh o detských 
túžbach. 
Hrajú: Gaj Črnič, Kaja 
Podreberšek, René Štúr. 
SVN, 86 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

DC LIGA SUPERZVIERAT 
/ DC League of Super-
Pets / 
22.-23.10.2022 sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 
2D 
Keď Supermana a zvyšok 
Justice League unesú, jeho 
pes Krypto s priateľmi ho 
musí zachrániť. Animák. 
USA, 100 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

BE2CAN: KRVAVÉ 
POMARANČE 
/ Oranges sanguines / 
23.10.2022 nedeľa 21:00 
2D 
Francúzska krimi-komédia. 
MFF Cannes Oficiálny 
výber 2022. 
Hrajú: Alexandre Steiger, 
Christophe Paou, Lilith 
Grasmug, Olivier Saladin, 
Lorella Cravotta, Fred Blin. 
FRA, 102 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

BE2CAN: ALCARRÀS
/ Alcarràs / 
25.10.2022 utorok 19:30 
2D 
Život rodiny pestovateľov 
broskýň v malej dedinke 
v Katalánsku sa zmení, 
keď majiteľ pozemku 
zomrie. MFF Berlinale Zlatý 
medveď 2022. 
ITA, 120 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

BE2CAN: JFK NÁVRAT: 
ZA ZRKADLOM / JFK 
Revisited: Through the 
Looking Glass / 
26.10.2022 streda 19:30 
2D 
Oliver Stone sa vracia k 
príbehu najznámejšieho 
atentátu opradeného 
tajomstvami. MFF Cannes 
Premiere 2021. 
USA, 118 min., AV s ČT, MP 
12+, vstupné 2D 6€

DIABLOVA KORISŤ / Prey 
for the Devil / 
27.-28.-29.10.2022 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:45 
2D 
Niekto je zrodený byť 
exorcistom. Horor. 
Hrajú: Virginia Madsen, 
Jacqueline Byers, Colin 
Salmon, Ben Cross, 
Christian Navarro. 
USA, 93 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

BLACK ADAM / Black 
Adam / 
28.-30.10.2022 piatok 
21:00 2D SD, nedeľa 
21:00 2D ST 
Svet potreboval hrdinu, 
prišiel Black Adam.
Hrajú: Dwayne Johnson, 
Aldis Hodge, Noah 
Centineo, Sarah Shahi, 
Marwan Kenzari, Quintessa 
Swindell, Pierce Brosnan. 
USA, 125 min., SD/ST, MP 
12+, vstupné 2D 6€

PRINC MAMÁČIK / Princ 
mamánek / 
28.-29.10.2022 piatok 
17:00 2D, sobota 18:45 
2D 
Vtipná a múdra rozprávka, 
v ktorej sa pred kameru 
vráti kultová “Arabela”, 
slovenská herečka Jana 

Nagyová. 
Hrajú: Jan Budař, Jana 
Nagyová, Veronika 
Kubařová, Boleslav Polívka, 
Martin Huba, Vladimír 
Javorský, Ondřej Vetchý. 
CZE, 100 min., SV, MP, 
vstupné 2D 6€

KROKODÍL LYLE / Lyle 
Lyle Crocodile / 
29.-30.10.2022 sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 
2D 
Na veľkom spievajúcom 
krokodílovi v podkroví 
predsa nie je nič zlé. 
Hrajú: Javier Bardem, 
Constance Wu, Winslow 
Fegley, Scoot McNairy. 
USA, 120 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

HALLOWEEN KONČÍ 
/ Halloween Ends / 
30.10.2022 nedeľa 18:45 
2D 
Po 45 rokoch dospieva 
najuznávanejšia hororová 
séria v histórii filmu 
k svojmu epickému a 
desivému záveru. 
Hrajú: Jamie Lee Curtis, 
Andi Matichak, James Jude 
Courtney, Will Patton, Rohan 
Campbell, Kyle Richards. 
USA, 111 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

PRIPRAVUJEME
ČERNY PANTER: WAKANDA 

NAVŽDY, PERINBABA A 
DVA SVETY, 

 MENU, NEOBYČAJNÝ 
SVET, VIANOČNÝ PRÍBEH, 

AMSTERDAM, ZA VŠETKÝM 
HĽADAJ ŽENU, MLADÝ 
NÁČELNÍK WINNETOU

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina 

NOVA
/utorok - štvrtok/:

  15:00 – 19:30
/piatok/:

  15:00 – 21:00
/sobota - nedeľa/:

 16:00 – 20:30
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!

DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU 

KINA NOVA SEREĎ 
FINANČNE PODPORIL 

AUDIOVIZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM 

EUROPA CINEMA





seredské novinky 13

echo.sme.sk
TP22630105142

TP22305032

ROHÁČIK

RÁMCOVKA

NÁJDI DESAŤ ROZDIELOV

POSPÁJAJTE BODYČÍSELNÁ DOPLŇOVAČKA

SUDOKU

LEGENDA: 
1. Tajnička
2. Obyvateľ Rumunska
3. Druh mäkkej tóniny
4. Prežúval
5. Moderný (hovor.)
6. Liter (zn.)LEGENDA: 

Vodorovne:
A. Malá čiara života
B. Astronómia
Zvisle:
1. Štát v severnej Európe pri Baltskom mori
2. Listnatý strom s bielou kôrou
3. Vlečiem za sebou, poťahujem
4. Zavýjal si ako vlk
5. Horský potok s prudkým spádom, bystrina

Lev Nikolajevič Tolstoj „Umenie nie je remeslo, je to prenos pocitov, ktoré umelec ...“

„Lepšie je by  silným človekom so slabou stránkou, ako slabým človekom bez silnej stránky. Diamant s kazom je cennejší ako bezchybná ..“
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ČÍSELNÁ DOPLŇOVAČKA  

Cestujúci vraví pilotovi lietadla: 
„Pán kapitán, ďakujem za oba dnešné lety, ktoré som s vami absolvoval!" 
„Ale veď to bol iba jeden let, pane." 
„Kdeže, ..."
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RÁMCOVKA 

�Lepšie je by� silným človekom so slabou stránkou, 
ako slabým človekom bez silnej stránky. Diamant s kazom 
je cennejší ako bezchybná .."

Vodorovne:
A. Malá čiara života
B. Astronómia

Zvisle: 
1. Štát v severnej Európe pri Baltskom mori
2. Listnatý strom s bielou kôrou
�. �lečiem za sebou, po�ahujem
4. Zavýjal si ako vlk
5. Horský potok s prudkým spádom, bystrina
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2. Obyvateľ Rumunska
3. Druh mäkkej tóniny
4. Prežúval
5. Moderný (hovor.)
6. Liter (zn.)

ROHÁČIK 

Lev Nikolajevič Tolstoj
„Umenie nie je remeslo, 
je to prenos pocitov, 
ktoré umelec ..."

Cestujúci vraví pilotovi lietadla: „Pán kapitán, ďakujem za oba dnešné lety, ktoré som s vami absolvoval!“ „Ale veď to bol iba jeden let, pane.“ „Kdeže, ...“

relax
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3. Druh mäkkej tóniny
4. Prežúval
5. Moderný (hovor.)
6. Liter (zn.)LEGENDA: 

Vodorovne:
A. Malá čiara života
B. Astronómia
Zvisle:
1. Štát v severnej Európe pri Baltskom mori
2. Listnatý strom s bielou kôrou
3. Vlečiem za sebou, poťahujem
4. Zavýjal si ako vlk
5. Horský potok s prudkým spádom, bystrina

Lev Nikolajevič Tolstoj „Umenie nie je remeslo, je to prenos pocitov, ktoré umelec ...“

„Lepšie je by  silným človekom so slabou stránkou, ako slabým človekom bez silnej stránky. Diamant s kazom je cennejší ako bezchybná ..“
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ČÍSELNÁ DOPLŇOVAČKA  

Cestujúci vraví pilotovi lietadla: 
„Pán kapitán, ďakujem za oba dnešné lety, ktoré som s vami absolvoval!" 
„Ale veď to bol iba jeden let, pane." 
„Kdeže, ..."
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Cestujúci vraví pilotovi lietadla: 
„Pán kapitán, ďakujem za oba dnešné lety, ktoré som s vami absolvoval!" 
„Ale veď to bol iba jeden let, pane." 
„Kdeže, ..."
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RÁMCOVKA 

�Lepšie je by� silným človekom so slabou stránkou, 
ako slabým človekom bez silnej stránky. Diamant s kazom 
je cennejší ako bezchybná .."

Vodorovne:
A. Malá čiara života
B. Astronómia

Zvisle: 
1. Štát v severnej Európe pri Baltskom mori
2. Listnatý strom s bielou kôrou
�. �lečiem za sebou, po�ahujem
4. Zavýjal si ako vlk
5. Horský potok s prudkým spádom, bystrina
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ROHÁČIK 

Lev Nikolajevič Tolstoj
„Umenie nie je remeslo, 
je to prenos pocitov, 
ktoré umelec ..."

Cestujúci vraví pilotovi lietadla: „Pán kapitán, ďakujem za oba dnešné lety, ktoré som s vami absolvoval!“ „Ale veď to bol iba jeden let, pane.“ „Kdeže, ...“

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

Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach prijíma nových klientov

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

Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný
domov so všetkými službami

Jesenný predaj
ovocných drevín

už v ponuke

Jesenný predaj
ovocných drevín

už v ponuke

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

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684
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Výročná medaila zušľachtená rýdzim zlatom!

 Objednajte tu:
 Internetový rezervačný systém:

 www.samostatne-slovensko.sk
 Telefónna rezervačná linka:

 0850 606 777
 PO-PIA 9.00-18.00, SO-NE 9.00-15.00
 Voláte za bežnú cenu miestneho hovoru

Averz: Kriváň, majestátny orol a tatranská flóra, nápis

Reverz: Štátny znak, lipové listy, rok vzniku Slovenskej republiky

Priemer: 30 mm

Hmotnosť: 11,9 g

Zušľachtenie: Rýdze zlato (999/1000)

Kov: Obecný základný kov

Internetová rezervácia
www.samostatne-slovensko.sk

QR objednávka

DOPRAVA ZADARMO!

Téma:
30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Distribútor:
Národná Pokladnica

Cena:
5,95 € a poštovné ZADARMO!

V nadchádzajúcom roku si pripomíname 30 rokov 
od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 
Aby sme si toto významné výročie náležite uctili, 
Národná Pokladnica exkluzívne pripravila výročnú 
pamätnú medailu s národnými symbolmi len za 5,95 €. 
Poštovné NEPLATÍTE!
Každý tak bude mať možnosť získať trvalú spomienku 
a uchovať si ju v nádhernom numizmatickom prevedení 
aj pre budúce generácie.

Vzhľadom na exkluzivitu ponuky a očakávaný 
veľký záujem je možné objednať len 1 ks výročnej 
pamätnej medaily venovanej tomuto výročiu. 
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť! 
Objednávka je bez akýchkoľvek ďalších záväzkov.

www.samostatne-slovensko.sk

Získajte pamiatku v podobe krásnej výročnej medaily!
EXKLUZÍVNE:

Majestátny orol a Kriváň na rýdzim zlatom zušľachtenej medaile

DÔLEŽITÉ:
Iba 1 medaila pre každého zákazníka

Objednajte tu:
www.samostatne-slovensko.sk alebo tel: 0850 606 777

len za 5,95 €

30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poštovné a balné ZADARMO!

Exkluzívna ponuka je platná len 10 dní!

POZNÁMKA: Pri objednávke, prosím, uveďte číslo rezervácie

ČÍSLO 
REZERVÁCIE: 32010885

CENA: len 5,95 € a poštovné ZADARMO!

DÔLEŽITÉ: Iba 1 medaila pre každého

OBJEDNANIE: www.samostatne-slovensko.sk, tel: 0850 606 777

32010885_SNNA ANE INS 2209_205x273.indd   1 14.09.22   10:16



Tel: 02/63812551,
 02/63830290, 0905 777 888

www.ipgymnazium.sk
podstavkova@ipgymnazium.sk

DOKONČITE 
SI ŠTÚDIUM 
U NÁS!

EXTERNOU FORMOU 
alebo formou 

EXTERNÉHO E-LEARNINGU
Súkromné gymnázium

Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26, 851 01 Bratislava 

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 1100 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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