
PREČíTAJTE SI
Gymnazisti zo Serede na mobilite 
v španielskej Valencii  
Strana 2
Sereď komunikuje: Staré nábytky ku 
kontajnerom nepatria, takto sa ich však 
môžete zbaviť správnym spôsobom
Strana 2
Základná škola J.A.Komenského bude 
mať nový športový areál 
Strana 3
Vodná nádrž Kráľová odhalila skryté 
miesta
Strana 4
Seredčan vytvoril sound design
k rádiu ROCK, ktoré začne vysielať 
o niekoľko dní 
Strana 5
Na ZŠ J. A. Komenského začala pracovať 
ŠKOLSKÁ ZDRAVOTNÁ SESTRA
Strana 6
Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva 2022 
Strana 7
Black Panther:  Wakanda Forever, 
Malý Winnetou a Za všetkým hľadaj 
ženu v kine NOVA
Strana 7

www.sered.sk

Mesačník pre občanov mesta Sereď Ročník XIII. November 2016 č. 9 bezplatnenovember 2022  č. 9Ročník XIX. 

Mesto Sereď má záujem o re-
alizáciu projektov, ktoré sú 
zamerané na zníženie ener-
getickej náročnosti verejných 
budov. Z tohto dôvodu začali 
koncom júna 2022 rekon-
štrukčné práce na materskej 
škole D. Štúra časť A.

Vykonané 
rekonštrukčné práce
Objekt materskej školy bol 
odovzdaný do užívania v se-
demdesiatych rokoch 20. sto-
ročia a pozostáva zo štyroch 
jednopodlažných pavilónov 
prepojených centrálnou čas-
ťou, ktorá slúži ako jedáleň. 
Rekonštrukčné práce zahŕ-
ňali: zateplenie obvodového 
plášťa, rekonštrukciu stre-

chy, výmenu otvorových 
konštrukcií, rekonštrukciu 
elektroinštalácie a výmenu 
osvetľovacích telies za úspor-
né LED osvetlenie. Ďalej bola 
zrekonštruovaná vykurovacia 
sústava, bleskozvody, vzdu-
chotechnika a zavedené bolo 
riadené vetranie s rekuperá-
ciou. Na budove boli zároveň 
nainštalované aj fotovolta-
ické zdroje, čím sa materská 
škola priblížila k energetickej 
sebestačnosti. Všetky reali-
začné práce vykonala firma 
BAUMANN Nitra, s.r.o., Šen-
kovská 189, 951 36 Lehota.

Branislav Bíro, projektový 
manažér na mestskom úra-
de, uviedol: „Cieľom projektu 
bolo zníženie energetickej 

náročnosti a vylepšenie tepel-
no-technického stavu stav-
by, čím sa dosiahnu úspory 
energie. Súčasťou projektu 
bolo aj vybudovanie bezbarié-
rového prístupu pre osoby so 
sťaženým prístupom a orien-
táciou, ktorý v minulosti ne-
bol k dispozícii. Ako je vyššie 
spomínané, na budove bola 
inštalovaná nová technoló-
gia – fotovoltaika zameraná 
na výrobu elektrickej energie, 
ktorá bude slúžiť pre potreby 
prevádzky, osvetlenia a spot-
rebičov v kuchyni. Nadby-
točná a nevyužitá elektrická 
energia bude uchovávaná vo 
virtuálnej batérii.“ Budova 
po ukončení prác vyhovuje 
všetkým normalizovaným a 

odporúčaným požiadavkám. 
Stavebnými prácami okrem 
iného došlo aj k odstráneniu 
existujúcich porúch a nedo-
statkov, predĺžila sa životnosť 
stavby a zlepšilo sa aj farebné 
riešenie budovy.

Moderná budova 
s energetickou triedou A0
Spokojnosť s vykonanými 
prácami vyjadrila aj riaditeľ-
ka materskej školy Beáta Lu-
káčová: „Budova má viac ako 
50 rokov a väčšie zásahy za 
ten čas do nej neboli investo-
vané. Rozsiahla rekonštrukcia 
trvala cez tri mesiace a všetko 
prebehlo bez väčších kompli-
kácií. Ďakujeme vedeniu mes-
tu, že pristúpilo k zníženiu 
energetickej náročnosti a z 
našej materskej školy sa stala 
moderná atraktívna budova 
so všetkým, čo k tomu patrí.“

Branislav Bíro ďalej uvádza, 
že obnovou v rámci projektu 
sa dosiahlo výrazné zlepšenie 
tepelno-technických vlast-
ností budovy a zníženie potre-
by energie na jej prevádzku. 
Celková energická náročnosť 
sa zníži zo súčasnej energetic-
kej triedy B na triedu A0 (glo-
bálny ukazovateľ – primárna 
energia), budova sa stala re-
alizáciou projektu budovou 
s takmer nulovou spotrebou 
energie. 

pokračovanie na strane 6

Mesto Sereď bolo v uplynu-
lých dňoch na základe ukazo-
vateľov finančného zdravia a 
verejného obstarávania ohod-
notené inštitúciami INEKO a 
TRANSPAREX. V obidvoch prí-
padoch sa mesto umiestnilo 
veľmi dobre.

 
INEKO a hodnotenie 
finančného zdravia 
samospráv
INEKO (Inštitút pre ekono-
mické a sociálne reformy) na 
základe vlastnej metodiky 
každoročne zostavuje hod-
notenie finančného zdravia, 
ktoré poskytuje komplexný 
pohľad na hospodárenie sa-
mospráv. Zahŕňa viaceré kľú-
čové parametre hospodáre-
nia: celkový dlh, dlhovú služ-
bu, bilanciu bežného účtu a 
záväzky po lehote splatnosti.

Za rok 2021 sa z dôvodu 
pandémie zhoršila finančná 
kondícia slovenských miest. 
Priemerné skóre finančného 
zdravia za všetky mestá na 
Slovensku predstavuje hod-
notu 4,35 z maximálnych 

6,00, čo je o 0,07 bodu menej 
ako rok predtým. Mestá boli 
na vrchole svojho finančného 
zdravia počas rokov 2017 až 
2020 a aktuálny pokles zna-
mená pomyselný návrat k 
stavu z roku 2016, uvádza por-
tál INEKO.

Sereď sa zo 141 samospráv 
na Slovensku umiestnila na 
11. mieste. Z celkovej maxi-
málnej hodnoty 6 získalo 
mesto skóre 5,4 a bolo ohod-
notené ako samospráva s vý-
borným finančným zdravím.

Podľa hodnotenia INEKO:
celkový dlh mesta predstavu-
je skóre 5,9
dlhová služba 5,7
bilancia bežného účtu 4,3 
záväzky po splatnosti k príj-
mom 6,0 
záväzky aspoň 60 dní po splat-
nosti 6,0
Viac informácií o hospodá-
rení mesta si môžete pozrieť 
na http://www.hospodare-
nieobci.sk/profil/samospra-
va/504009/2018/1/

zdroj: www.ineko.sk

TRANSPAREX a rebríček 
najzodpovednejších 
verejných obstarávateľov

Portál TRANSPAREX zosta-
vil rebríček TOP zodpoved-
ných verejných obstarávate-
ľov za rok 2021, v rámci kto-
rého hodnotili celkovo 3 904 
subjektov. Analytici vychá-
dzali z dát, ktoré získali spra-
covaním viac než 180-tisíc 
zákaziek zrealizovaných 5300 
verejnými obstarávateľmi. Zo 
všetkých 3 904 hodnotených 
subjektov sa SEREĎ umiest-
nila na 468. mieste a získala 
nadpriemerné hodnotenie A.

Ako nám z portálu Transpa-
rex uviedli, mesto Sereď získa-
lo nadpriemerné hodnotenie, 
no má rezervy, ktoré je možné 
vylepšiť. Tie má napríklad v 
priemerom počte predlože-
ných ponúk, výške dosahova-
ných úspor či v dĺžke procesov 
verejného obstarávania.

Pri rebríčku zodpovedných 
obstarávateľov hodnotil 
portál Transparex tieto 
ukazovatele:

• hodnotenie hospodárskej 
súťaže (počet predložených 
ponúk)
• priemerné úspory vo verej-
nom obstarávaní
• priemerná dĺžka procesu ve-
rejného obstarávania
• spoľahlivosť verejného ob-
starávania
• pochybenia v procese verej-
ného obstarávania.

„Naším cieľom je otvorený-
mi dátami podporovať hospo-
dársku súťaž pre lepšie podni-
kateľské prostredie na Sloven-
sku a zvýšiť transparentnosť 
vo verejných obstarávaniach. 
Práve vďaka verejnej kontro-
le prispievame k zvyšovaniu 
efektivity inštitúcií pri na-
kladaní s verejnými zdrojmi 
a zároveň pomáhame obstará-
vateľom získavať kvalitných 
dodávateľov,“ uvádza portál 
Transparex.

Kompletné hodnotenie or-
ganizácií ako aj ďalších verej-
ných obstarávateľov, vrátane 
použitej metodiky nájdete na 
www.transparex.sk. 

IVETA TÓTHOVÁ

Materská škola D. Štúra A
prešla rekonštrukciou

INEKO a TRANSPAREX hodnotili Sereď
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Zbierka školských 
pomôcok je za nami
Trinásty ročník Zbierky 
školských pomôcok máme 
úspešne za nami aj v našej 
farskej charite. Boli sme jed-
ným zo slovenských miest, 
kam darcovia mohli priná-
šať školské tašky i školské 
pomôcky.

Vďaka štedrosti obyvate-
ľov nášho mesta i jeho širšie-
ho okolia sme nimi mohli po-
môcť 50 rodinám a 58 deťom.

Časť školských pomôcok 
zároveň zostáva v našom skla-
de a sme pripravení pomáhať 

nimi počas celého školského 
roka.

Ďakujeme všetkým dar-
com, partnerom, podporova-
teľom, mediálnym partne-
rom, všetkým vám, ktorí ste 
sa akýmkoľvek spôsobom za-
pojili do tejto zbierky.

Ďakujeme i mestu Sereď 
za poskytnutie dotácie na za-
platenie nájmu a nákladov 
na energie našich priestorov, 
kam za nami môžete prichá-
dzať. Spolu konáme dobro.

MÁRIA FAČKOVCOVÁ

Gymnazisti zo Serede na 
mobilite v španielskej Valencii
Kto by nechcel navštíviť 
slnečné Španielsko, vidieť 
legendárnu koridu či 
unikátne oceánografické 
múzeum najväčšie na 
svete?
V polovici septembra si túto 
cestu a zážitky splnilo 5 štu-
dentov a 3 pedagógovia našej 
školy v rámci programu Era-
smus +. Projekt pod názvom 
Prvá pomoc a zdravý životný 
štýl (v skratke FAHL) je ur-
čený žiakom osemročného 
gymnázia vo veku 11-14 rokov. 
V spolupráci s troma ďalšími 
partnerskými školami zo Se-
verného Macedónska, Portu-
galska a Španielska sme sa 
stretli v historickej Valencii. 
Počas jedného týždňa sme 
sa spoločne zúčastnili na 
tvorivých aktivitách k téme 
záchrany života a zdravého 
životného štýlu, spoznávali 
kultúru i tradičné španielske 
jedlá, no najmä prostredníc-
tvom anglického jazyka bu-
dovali priateľstvá a porovná-
vali pedagogické skúsenosti.

Študenti kvarty spoznali 
španielske zvyky priamo v 
hosťovských rodinách, ktoré 
im takisto pripravili bohatý 
individuálny program. Hos-
ťujúca škola Colegio Nuestra 
Senora Del Socorro a jej pro-
jektoví koordinátori Raul a 
José pripravili pre nás vskut-
ku skvelý program. V prvých 

dňoch spolupracovali žiaci 
partnerských škôl na osvo-
jení si niekoľkých manévrov 
pri podávaní prvej pomoci. 
Počas ďalších dní mobility 
sme absolvovali prehliadku 
pamätihodností historické-
ho centra Valencie, sprevá-
dzanú fotografickou súťažou 
pre žiakov a vychutnali si 
návštevu oceanária s úžasný-
mi expozíciami podmorské-
ho života. Posledný deň náš-
ho pobytu obohatil výlet do 
prímorského mesta Penisco-
la a prehliadka tamojšieho 

hradu, kde sa natáčali časti 
seriálu Hra o tróny. Okrem 
pamiatok nás však fascinoval 
aj výhľad na španielske po-
brežie a more.

Sedem dní vo Valencii 
v spoločnosti srdečných a 
priateľských ľudí i kolegov 
nás určite nabilo zážitkami 
a energiou do ďalších študij-

ných a pracovných dní. Je to 
zároveň inšpirácia k partici-
pácii na ďalších projektoch 
tohto druhu. 

Najbližšia mobilita v pro-
jekte FAHL čaká našich žia-
kov a učiteľov v novembri, 
kedy navštívia Portugalsko.

BOHDANA RENÁČOVÁ 
ALŽBETA TABAČKOVÁ

Sereď komunikuje: Staré nábytky ku 
kontajnerom nepatria, takto sa ich však 
môžete zbaviť správnym spôsobom
Otázka: Ako mám postupo-
vať, ak nemám auto, alebo 
som starší občan mesta a svoj 
starý nábytok nevládzem, 
alebo nedokážem odniesť na 
zberný dvor mesta?

Odpoveď: V prípade, ak ne-
máte možnosť odviesť svoj 
objemný odpad na zberný 
dvor mesta Sereď, je potreb-
né ohlásiť sa na mestský 
úrad Sereď (Oddelenie údržby 
mesta, kontakt: 0918 815 726), 
kde sa po konzultácii vašej 
situácie so zodpovedným za-
mestnancom dohodnete, ako 
postupovať.

V dohodnutých a vopred 
nahlásených prípadoch je 
možné zabezpečiť starším 
občanom mesta, alebo obča-
nom bez možnosti vlastného 
odvozu objemných odpadov, 
odvoz týchto odpadov kapa-
citami mesta Sereď.

Bez odkonzultovania a na-
hlásenia nie je možné vykla-
dať svoje objemné odpady ku 
kontajnerovým stojiskám. 
V tomto prípade sa jedná 
o znečisťovanie verejného 
priestranstva.

Mesto Sereď má za účelom 
odloženia objemných od-
padov zriadený Zberný dvor 
mesta Sereď na Cukrovarskej 
ulici. Obyvatelia bytových 

domov majú tiež podľa plat-
ného všeobecne záväzného 
nariadenia možnosť požiadať 
o veľkokapacitný kontajner 

pred svoj bytový dom dvakrát 
ročne. Túto službu zabezpečí 
občanom mesto bezplatne po 
dohode s vlastníkmi bytov. V 

prípade záujmu o túto službu 
je potrebné kontaktovať svoj-
ho správcu.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

V Seredi zadržali muža 
hľadaného Interpolom
Hliadka príslušníkov Mest-
skej polície a OO PZ odhali-
la v meste Sereď hľadaného 
muža, po ktorom vyhlásil 
Štátny úrad kriminálnej po-
lície v Mníchove národné 
pátranie.

V nedeľu 16. októbra 
hliadka Mestskej polície 
kontrolovala v priestoroch 
autobusovej stanice 29-roč-
ného občana Nemeckej re-
publiky. Ten nevedel hod-
noverne preukázať svoju 
totožnosť a z tohto dôvodu 
hliadka žiadala o asisten-
ciu seredských policajtov. 
Neznámy muž bol následne 
predvedený na policajnú 
stanicu. Ako uvádza KR PZ 
TT, muž mal pri sebe v čase 
predvedenia igelitku, v kto-
rej sa nachádzala vysušená 
zelená rastlina, ktorú poli-
cajti zaistili. Z dôvodu ove-
renia totožnosti muža, mu 

policajný technik odobral 
daktyloskopické otlačky. 
Totožnosť osoby potvrdili 
nakoniec nemecké úrady s 
tým, že ide o osobu hľada-
nú Interpolom pre viaceré 
násilné a majetkové trestné 
činy. Galantský vyšetrovateľ 
ho na základe predbežných 
výsledkov expertízy obvinil 
z prechovávania drog, na-
koľko mal pri sebe sušené 
rastliny konope, z ktorej by 
sa dalo vyrobiť približne 129 
jednorazových dávok. Vy-
šetrovateľ zároveň podal ná-
vrh, aby bol cudzinec stíha-
ný väzobne, uvádza polícia.

Podľa slovenskej legisla-
tívy mu za nedovolené dr-
žanie a prechovávania drog 
môže hroziť strata slobody 
na 3 až 7 rokov. Do rozhod-
nutia súdu zostáva muž v 
cele policajného zaistenia.

IVETA TÓTHOVÁ

Letná rekondícia 
2022 v Oščadnici
Tohtoročná rekondícia sa 
konala na Kysuciach v Oš-
čadnici. Pre náš pobyt sme 
si vybrali Penzión Rami. V 
termíne 31. 8. až 4. 9. 2022 
sme teda opäť vďaka mestu 
Sereď strávili pekné chvíle 
v nádhernej prírode. Preto 
sme si ju dopriali hneď na 
druhý deň po príchode. Vy-
brali sme sa na Veľkú Raču. 
Kto to tu pozná, vie, že všet-
ko je do kopca. A tak sme 
si urobili výšľap k lanovke. 
Hore na kopci si malí aj 
veľkí splnili svoj sen a pus-
tili sa na bobovej dráhe. Kto 
mal silu, išiel ešte vyššie na 
vrchol Veľká Rača, kde sa 
dali nazbierať čučoriedky 
a dosýta sa ich najesť. Kto 
nechcel, užíval si prekrás-
ny výhľad. Potom sme sa 
pobrali naspäť. Tretí deň 
sme sa vybrali za spozná-
vaním Slovenska. Autami 
sme sa cez Čadcu dostali do 
dediny Čierne. Odtiaľ sme 
si urobili okruh k najvyš-
šiemu mostu na Slovensku 
a na takzvané Trojmedzie 
- bod, kde sa stretávajú hra-
nice troch štátov (Sloven-
ska, Česka a Poľska). Večer 
sme pripravovali výzdobu 

na ďalší deň, nakoľko bol 
karneval. V predposledný 
deň sa vytvorili skupinky, 
podľa záujmov. Niekto mal 
turistiku, niekto sa išiel na 
bicykli pozrieť na vyhliad-
ku nazvanú Surovina. Večer 
sa konali súťaže, kde každé 
dieťa muselo prejsť stano-
vištia, za ktoré boli odme-
nené hodnotnými cenami. 
Na záver bola grilovačka a 
ešte sme stihli aj karneval. 
Deti si vlastnoručne pri-
pravili masky. Celý výlet 
sa ukončil večerným pose-
dením. Za to, že sme mohli 
mať takúto rekondíciu, 
vďačíme nášmu mestu. 

Poďakovanie patrí aj 
všetkým rodičom a čle-
nom výboru, ktorí venovali 
svoj voľný čas na realizá-
ciu rekondície. Špeciálne 
„ďakujem“ chcem poslať 
už do nebíčka nášmu neza-
budnuteľnému maskotovi 
Emilkovi Hodúrovi, ktorý 
nám bol dlhé roky verný, a 
tak to bolo aj tento rok. Bez 
jeho nápadov a optimiz-
mu robiť veci, aby deti boli 
šťastné, to už nebude ono. 
Bude nám veľmi chýbať.
 DANIELA RICHTÁRIKOVÁ
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Základná škola J. A. Komenského 
bude mať nový športový areál

Sereď žila športom

V roku 1965 bola postave-
ná pri Základnej škole J. A. 
Komenského telocvičňa a 
následne sa v roku 1966 za-
čalo s budovaním ihrísk a 
atletickej dráhy v areáli školy. 
Vonkajšia športová plocha je 
v súčasnosti vplyvom času 
a opotrebenia v zlom tech-
nickom stave, a preto malo 
mesto už dlhší čas záujem o 
obnovu daného areálu. Po-
dobné športovisko sa podari-
lo zrealizovať aj na Základnej 
škole J. Fándlyho, ktoré je 
v prevádzke od apríla tohto 
roku.

Riaditeľka školy Paulína 
Krivosudská uviedla, že po-
čas viac ako 50 rokov dráha 
síce prešla väčšími i men-
šími údržbami, no v posled-
ných rokoch, vzhľadom na 
financie, prebiehala na nej 
iba údržba súvisiaca s od-
stránením buriny, ktorá sa 
vykonávala chemickým 
postrekom a čiastočne ma-
nuálne. Napriek tomu bolo 
čoraz ťažšie dráhu udržiavať 
vo vyhovujúcom stave a bol 
naozaj najvyšší čas na jej re-
konštrukciu.

Financovanie 
a rozsah prác
V súvislosti s výzvou Fon-
du na podporu športu na 
predkladanie žiadostí o po-
skytnutie príspevku v rám-
ci programu „Výstavba, re-

konštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“ 
pripravil projektový mana-
žér mesta Branislav Bíro v 
roku 2021 projektovú žiadosť 
zameranú na obnovu exis-
tujúcej športovej infraštruk-
túry na Základnej škole J. A. 
Komenského s cieľom zabez-
pečiť jej plnú funkčnosť a 
bezpečnú prevádzku.

B. Bíro uvádza: „Z dôvodu, 
že pôvodný športový areál 
bol postavený v minulom 
storočí a nespĺňal základné 
parametre, na ktorý bol ur-
čený, mestské zastupiteľstvo 
dňa 17. 2. 2022 odsúhlasilo 
realizáciu a spolufinanco-
vanie uvedeného projektu. 
Dňa 17. 5. 2022 bol projekt 
Fondom na podporu špor-

tu schválený. V rámci ve-
rejného obstarávania bola 
vybraná spoločnosť MARO, 
s.r.o., Sučany, ktorá v súťaži 
predložila najnižšiu cenu na 
realizáciu športového areá-
lu. Celkové náklady na pro-
jekt budú v sume 159 510,88 
eur, z toho vlastné finančné 
prostriedky budú v sume 75 
703,35 eur.“

Športový areál Základnej 
školy J. A. Komenského v 
Seredi bude vybudovaný za 
účelom utvárania priazni-
vých a dlhodobo udržateľ-
ných podmienok pre špor-
tovú činnosť detí, mládeže, 
športových talentov a ši-
rokej verejnosti. Práce sú v 
súčasnosti už v plnom prú-
de a mali by trvať približne 

dva mesiace. „Nový bežecký 
ovál bude mať tartanový 
povrch a súčasťou budú aj 
atletické športoviská pre 
vrh guľou a skoku do diaľky. 
Hlavným cieľom je celko-
vo zveľadiť vzhľad daného 
územia a vytvorenie nového 
športového vyžitia. Všetky 
navrhované športoviská sa 
zrealizujú v plnej miere na 
využívanie pre osoby so zní-
ženou schopnosťou pohybu 
a orientácie,“ dodal B. Bíro.

Parametre športoviska
Atletická dráha
Nový ovál bude mať dĺžku 
230 m s rovinkou 100 m. Je 
navrhovaný so štyrmi drá-
hami v rovinke a s tromi 
dráhami v ovále. Povrch 
dráhy je navrhovaný s úpra-
vou na športový monolitic-
ký Tartanový povrch, ktorý 
bude priepustný pre vodu.

Skok do diaľky
Táto časť športoviska je 
umiestnená po dlhšej strane 
atletickej rovinky. Skok do 
diaľky má vlastnú rozbeho-
vú dráhu, na ktorej konci je 
umiestnené doskočisko. Na 
konci dráhy bude umiestnená 
odrazová doska a plocha do-
skoku do piesku.

Vrh guľou
Ide o samostatne umiestne-
nú časť vo vnútri atletickej 

dráhy. Vržisko je navrhnuté z 
hladeného betónu, dopadová 
plocha je umiestnená na tráv-
natej ploche vo vnútri dráhy.

Športový prínos ocenia 
žiaci, športové kluby aj 
verejnosť
Obnovou športového areálu 
sa očakáva vysoký športový 
prínos pre celý región, na-
koľko sa zvýšia možnosti pre 
športovanie žiakom, ale aj ši-
rokej verejnosti a atletickým 
klubom, ktoré na ňom budú 
môcť vykonávať tréningový 
proces na vysokej úrovni.

Primátor mesta M. Tom-
čányi k výstavbe uviedol: 
„Som nesmierne rád, že po 
ZŠ J. Fándlyho pribudne nová 
dráha aj na ZŠ Komenského. 
Obe školy si po rokoch zaslú-
žia kvalitné športoviská. Aj tu 
samotnej realizácii predchá-
dzali dlhé prípravné procesy, 
no výsledok bude stáť za to. 
Verím, že sa nám podarí do-
držať časový harmonogram 
a všetko prebehne podľa plá-
nov.“

ZŠ Jana Amosa Komenské-
ho roky organizovala Mest-
skú atletickú olympiádu pre 
žiakov 2. stupňa zo sered-
ských škôl a škôl z okolia. Na-
koľko v minulom školskom 
roku bola na ZŠ Juraja Fán-
dlyho postavená nová tarta-
nová atletická dráha, po do-
hode riaditeliek škôl sa súťaž 

v tomto roku uskutočnila v 
novom areáli. „Po vybudova-
ní atletickej dráhy sa chceme 
k tradícii vrátiť a olympiádu 
rozšíriť aj pre nižšiu vekovú 
kategóriu. Verím, že sa nám 
podarí zorganizovať i ďalšie 
podujatia zamerané na roz-
voj a podporu športových 
zručností nie len na lokál-
nej úrovni. Novovybudovaný 
areál bude slúžiť aj potrebám 
športových klubov, s ktorými 
dlhodobo spolupracujeme či 
športovým krúžkom, ktoré 
ponúka škola alebo centrum 
voľného času,“ uviedla ria-
diteľka Krivosudská a doda-
la, že týmto krokom vedenie 
mesta Sereď preukázalo, že 
zdravie detí a spoluobčanov 
mu nie je ľahostajné. Podľa 
jej slov je obdivuhodné, že sa 
v tak krátkom čase podarilo 
mestu získať ďalší projekt 
na obnovu športového are-
álu. Verí, že nasledujúce dni 
bude priaznivé počasie, ktoré 
umožní ukončiť všetky zača-
té práce ešte v tomto kalen-
dárnom roku.

Jednou z podmienok pro-
jektu bola požiadavka do-
stupnosti širokej verejnosti. 
Milovníci atletiky tak majú o 
jeden dôvod na radosť viac. K 
dispozícii budú mať dve kva-
litné atletické dráhy v meste, 
čo v iných regiónoch nie je 
samozrejmosť.
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Mesto Sereď v spolupráci 
so športovými klubmi a 
občianskymi združeniami 
usporiadali na sobotu 
24. septembra športovú 
akciu pod názvom Sereď 
v pohybe.

Od procesu prípravy 
po radosť z úspechu
Podujatie každoročne priláka 
obyvateľov vyskúšať si nie-
ktoré zo športových aktivít 
dostupných v meste alebo si 
zasúťažiť. Vďaka tomu ožili v 
sobotu viaceré ihriská, telo-
cvične aj Námestie slobody. 
Obľúbenému podujatiu pria-
lo tento rok aj počasie, ktoré 
bolo doslova ideálne. Priebeh 
športového popoludnia malo 
pod patronátom Oddelenie 
školstva, rodiny, kultúry a 
športu na MsÚ. „Táto akcia 
je o ochote združení spolu-
pracovať s mestom. Musím 
povedať, že naše oddelenie 
je veľmi vďačné každému 
ochotnému trénerovi, špor-
tovcovi, aktivistovi, ktorý 
chce prísť prezentovať čin-
nosť svojho združenia, ktorý 
sa zapojí a ponúkne svoj voľ-
ný čas, zorganizuje si svoje 
záležitosti a príde na akciu. 
Je to dlhý proces dať všetko 
do súladu, ale je to pre nás 
radosť, keď sa akcia vydarí a 
vidíme ľudí v rôznom veku 
športovať, skúšať si rozličné 

druhy cvičení. Naším cieľom 
je, aby ľudia našli záľubu v 
cvičení,“ povedala Eva Kavo-
ňová z oddelenia ŠRKaŠ. Pod-
ujatie je každoročne určené 
pre všetky vekové kategórie, 
pre úplných amatérov, ale aj 
pre tých zdatnejších športov-
cov. Akciou celý čas sprevá-
dzala vedúca oddelenia Silvia 
Kováčová. 

Námestie ako športovisko
Väčšina športových aktivít sa 
sústredila na Námestí slobo-
dy. Hneď na úvod sa so svoj-
imi klientkami predviedla 
Lucia Poláková z Fitzone so 
zumbou a následne s cviče-
ním na trampolínach. Lucia 
sa akcie Sereď v pohybe zú-
častňuje už vyše desať rokov 
a jej vitalita a nadšenie sú 
doslova nákazlivé. „Od roku 
2011 som sa zúčastnila na 
všetkých ročníkoch tejto ak-
cie, lebo je to podľa mňa veľ-
mi dobrý koncept, ako ľuďom 
predstaviť a priblížiť rôzne 
možnosti cvičenia, ktoré sú 
v našom meste k dispozícii. 
Na jednej strane je to aj pre 
moje klientky do istej miery 
vystúpenie z komfortnej zóny 
telocvične, no som rada, že so 
mnou zdieľajú toto nadšenie 
pre pohyb a sú inšpiráciou aj 
pre ostatných,“ uviedla.

Na námestí sa ďalej predvie-
dol športový klub Taekwon-Do 

Sereď s ukážkami bojového 
cvičenia. Power jogu a posil-
ňovacie cvičenie si mohli zá-
ujemcovia vyskúšať s Nikol 
Kráľovičovou. Taktiež posilňu-
júci a zároveň rehabilitačný 
tréning predviedla predcvičo-
vateľka Monika z PortDeBras. 
Svoje tréningové programy 
predstavil napríklad aj Gymá-
čik s aktivitami pre lepší vývin 
chodidiel či chrbtice u detí.

Ďalšie ukážky predviedlo OZ 
Nikolka, ktoré ponúklo kon-
zultáciu s fyzioterapeutkou. 
Ľubomíra Poláková zo zdru-
ženia povedala: „Zažili sme 
krásny deň plný pohybu. Deti 
si vyskúšali rôzne stimulačné 
a rehabilitačné pomôcky pre 
zdravé nôžky a správne drža-
nie tela. Zaujali ich aj špeciál-
ne zrakové a hmatové pomôc-
ky, ale aj tibetské misky, ktoré 
slúžia na zvukovú terapiu. 
Záujemcom sme porozprávali 
o aktivitách OZ Niklolka a po-
moci rodinám s hendikepova-
nými deťmi. Jednej maminke 
s autistickým dieťatkom sme 
dali aj kontakty na ďalších od-
borníkov a špecialistov. V zdru-
žení sme sa rozhodli poskyto-
vať služby našej fyzioterape-
utky - rehabilitácie, masáže, 
SM systém, fyzikálne terapie 
a ďalšie doplnkové terapie aj 
pre širokú verejnosť. Tým, že si 
prídu k nám zacvičiť s detička-
mi, uľaviť od boľavého chrbta 

alebo na masáž, nám zároveň 
pomáhajú a podporujú deti 
so zdravotným obmedzením. 
Aby sme mohli zabezpečiť 
fungovanie denného centra 
a zaobstarali ďalšie potrebné 
pomôcky pre našich malých 
bojovníkov. Z celého srdca sa 
chcem poďakovať vedeniu 
mesta za možnosť zúčastniť 
sa podujatia.“ Animátorky sa 
pri detskom ihrisku venova-
li deťom rôznymi zábavnými 
aktivitami. 

Športom žili 
aj ďalšie časti mesta
Občianske združenie Mám rád 
cyklistiku s Erikom Štefane-
kom usporiadali v rámci pod-
ujatia pohodovú cyklojazdu 
mestom. Svoje zastúpenie na 

podujatí mali aj basketbalisti 
z Lokomotívy Sereď so svojimi 
ukážkami a zápasmi v športo-
vej hale Sokolovňa. Na ihrisku 
Základnej školy Juraja Fán-
dlyho sa uskutočnil priateľ-
ský futbalový zápas. Poriadne 
rušno bolo aj na skateparku, 
kde prebehla freestyle na ko-
lobežkách, ktorú zabezpečova-
lo D1skate, rovnako aj jazdou 
zručnosti na kolieskových 
korčuliach. Súčasťou poduja-
tia Sereď v pohybe bola aj ex-
hibícia majstrov sveta v street 
workoute a súťaže na workou-
tovom ihrisku.

Narastajúci záujem
Podujatie malo za úlohu dať 
do pohybu čo najviac ľudí. 
Plné športoviská boli dôka-

zom, že sa tento cieľ poda-
rilo naplniť. Eva Kavoňová 
z oddelenia ŠKRaŠ na záver 
povedala: „Od prvého roč-
níka Sereď v pohybe ubehlo 
vyše 10 rokov a nás teší, že 
každým rokom je viac a viac 
účastníkov. Je to úžasné, ako 
sa z nesmelého plánu na 
začiatku stalo rokmi jedno 
z najväčších športovo-rela-
xačných podujatí v meste. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akokoľvek pričinili k priebe-
hu tohto ročníka a verte, je 
ich veľmi veľa. Aby sme na 
niekoho nezabudli, tak nao-
zaj srdečne ďakujeme úplne 
všetkým!“ Akcia sa konala 
v rámci podujatia Európsky 
týždeň mobility.
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Vodná nádrž Kráľová 
odhalila skryté miesta

Nové detské jasle otvorili v zrekonštruovaných priestoroch na Garbiarskej ulici

Vodné dielo Kráľová   bolo do-
končené v roku 1985 s  cieľom 
energetického využitia Váhu 
a protipovodňovej ochrany 
priľahlého územia. Výmera je 
10,9 km2 a objem 52 mil. m3.   Z 
dôvodu špeciálnych geofyzi-
kálnych meraní zemného ná-
sypu v oblasti elektrárne, pra-
videlnej kontroly technického 
stavu hrádze a nevyhnutnej 
údržby začalo 30. septembra 
2022 vypúšťanie vodnej nádr-
že. Tento úkon sa vykonáva 
približne raz za 10 rokov. Ide 

o naozaj zaujímavý pohľad, 
keďže sa odkryje dno nádrže, 
ktoré býva zvyčajne zaplavené. 
V priebehu šiestich dní vypus-
tili z celkovo 65 zhruba 45 mi-
liónov kubíkov, hladina diela 
klesla o asi sedem metrov. 

Ľudia ohlásený pokles vod-
nej hladiny chceli vidieť na 
vlastné oči a húfne prichádzali 
na brehy Váhu v Seredi, Šopor-
ni či Kaskádach.  Pohybovať sa 
po odkrytom dne nebolo odpo-
rúčané, pretože je to pôvodný 
prírodný terén s  množstvom 

nerovností a  hrozilo vysoké 
nebezpečenstvo uviaznutia 
v bahne. 

Na niektorých miestach 
bolo vidno aj uhynuté ryby. Žiaľ 
je to daň za celý proces vypúš-
ťania, bez ktorého by sa inak 
trvale zaplavené miesta   vod-
ného diela a celej zdrže nedali 
skontrolovať, prípade na nich 
odstrániť nedostatky.   Väčšina 
rýb sa ale prirodzeným spôso-
bom vytiahla po prúde hore. 
Rybári stav pravidelne moni-
torovali a tie ryby, ktoré uviazli 

v priehlbinách zachraňovali, 
čím minimalizovali škody.

Vypúšťanie trvalo do 
5.10.2022. Následne do 11. 10. 
2022 prebehla kontrola stavu 
hrádzí a opevnení s geodetic-
kým zameraním, posúdenie 
stavu betónových konštrukcií 
objektov vodného stupňa a 
hrádzových objektov či geofy-
zikálne merania podľa aktu-
álnej potreby. Od 12. 10. začalo 
napúšťanie zdrže  a  20.10.2022 
bolo napúšťanie ukončené.
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V súkromnom zariadení sú 
umiestnené deti, ktorých rodi-
čia z rôznych dôvodov nemohli 
ukončiť rodičovskú dovolenku. 
Detské jasle prevádzkuje Iva-
na Karelová spolu so svojou 
dcérou Katarínou. Ponúkajú 
kvalitné opatrovateľské služby, 
overený systém a dlhoročné 
skúsenosti, ktoré sú zárukou 
stopercentnej starostlivosti 
o deti. Pridanou hodnotou je 
pokojné prostredie a rodinná 
atmosféra. Na tému nových 
jasličiek prinášame v nasle-
dujúcich riadkoch rozhovor, v 
ktorom sa dozviete, koľko detí 
a od akého veku sú prijímané, 
aký je denný režim, adaptácia 
či postup prijímania.

 
Vy prevádzkujete detské 
jasle už v Trnave. Kedy jasle 
vznikli a čo bolo vaším 
motívom ich založiť?
Jasle sme založili v roku 2016. 
Bol to náš niekoľkoročný sen. 
Práca s deťmi je síce náročná, 
ale dokáže nás nabiť nesku-
točnou energiou a pozitivitou, 
ktorú vieme aj s naším kolek-
tívom vychovávateliek preme-

niť v dni plné detského smie-
chu a radosti.
 
Rozhodli ste sa jasle založiť 
aj v Seredi. Cítili ste potrebu 
zriadiť takéto zariadenie 
v našom meste zo strany 
rodičov?
Po rokoch úspešného fungo-
vania v Trnave sme sa chceli 
posunúť o niečo ďalej . Sereď 
sme si vybrali preto, lebo nám 
boli ponúknuté pekné priesto-
ry vhodné práve na prevádzku 
jaslí. Ďalším dôvodom bolo, že 
naše služby v Trnave využíva 
viacero mamičiek zo Serede, a 
tak vieme, že v tomto meste je 
po týchto službách dopyt.

 
Ide o súkromné zariadenie. V 
akom rozmedzí sa pohybujú 
poplatky vo vašich jasliach?
Záleží od služieb, ktoré si rodič 
vyberie.

 
ÚPSVaR poskytuje rodičom 
jasličkový príspevok na 
starostlivosť o dieťa. Komu 
je určený a v akej výške sa 
poskytuje?
Naše jasličky sú registrova-

né podľa zákona, preto každý 
rodič, ktorý k nám umiestni 
svoje dieťa, má nárok na jaslič-
kový príspevok. V súčasnosti 
sa pohybuje vo výške 280,- eur 
/mesiac. Rodičom ale odpo-
rúčame, aby nežiadali o tento 
príspevok, pretože by im bol 
odňatý rodičovský príspevok, 
ktorý je oveľa vyšší. Záleží ale 
na rodičovi, ktorý príspevok si 
po umiestnení dieťaťa do jaslí 
vyberie.

Popíšte nám, prosím, vaše 
priestory.
Detičky majú k dispozícii 
priestory o veľkosti 268 m2. 
Máme tri triedy, vnútorné át-
rium, v bezprostrednej blíz-
kosti sú krásne trávnaté plo-
chy aj detské ihrisko. Postup-
ne plánujeme vonkajšiu oplo-
tenú časť vybaviť hojdačkami 
a šmykľavkou.

Od akého veku prijímate 
deti, aká je kapacita 
zariadenia a koľko 
vychovávateliek sa bude 
deťom venovať?
Detičky prijímame od 1 roku 

života. Kapacitu máme 33 detí. 
Počet vychovávateliek závisí 
od počtu prihlásených detí. Na 
jednu vychovávateľku by malo 
pripadať cca 5 detí, čo zname-
ná, že na naše zariadenie zá-
kon určuje 6 vychovávateliek.

Aký je postup pri prijímaní 
detí, sú nejaké podmienky?
Na úvod je s nami potrebná 
konzultácia a rozhovor rodiča 
o dieťatku. Následne si rodič 
podá prihlášku, ktorú je okrem 
iného treba podložiť potvrde-
ním od detského lekára o zdra-
votnom stave dieťaťa.

V akom prípade dieťa 
nepríjmete?
V našom zariadení prijíma-
me všetky detičky, ktorým to 
umožňuje zdravotný stav. Po 
naplnení kapacity sa rodičia 
zaradia do poradovníka, podľa 
ktorého sa následne pokraču-
je.

Aké sú prevádzkové hodiny 
a denný režim?
Jasličky mám otvorené od 
7.00 do 15.30 h. Detičky začí-

najú ráno krátkou rozcvičkou, 
potom nasledujú raňajky. Po-
kračujeme rôznou edukačnou 
časťou, ktorá môže byť zame-
raná na jemnú či hrubú mo-
toriku, pohyb, hudobnú alebo 
výtvarnú výchovu a pod. Po-
tom nasleduje desiata, pohyb 
vonku, ďalej obed a spánok. 
Popoludnie začíname olovran-
tom a hravou činnosťou. Me-
dzi jednotlivými činnosťami 
prebieha hygiena detí, ale aj 
napr. odplienkovanie.

Ako je to so stravou, 
napríklad obedy budete 
pripravovať priamo v 
zariadení alebo dovážať?
Obedy v našich priestoroch 
nepripravujeme, sú nám do-
vážané z MŠ Komenského. Ra-
ňajky, desiatu a olovrant pri-
pravujeme v našej réžii.

Adaptácia takto maličkých 
detí je rôzna. Viete nám opísať, 
s akými prípadmi sa stretáva-
te, či deti plačú ráno pri pre-
beraní a ako môže rodič v ta-
komto nízkom veku ovplyvniť, 
resp. uľahčiť dieťaťu nástup do 
jasličiek?

Veľmi potrebná a dôležitá je 
spolupráca s rodičmi. Držíme 
sa ich odporúčaní, nakoľko 
oni si svoje dieťa najlepšie po-
znajú. Zo skúseností však radi 
poradíme, čo je pre dieťatko 
najlepšie, ak sa ide začleniť do 
kolektívu. Áno, máte pravdu… 
Býva aj plač, no je to indivi-
duálne. V takom prípade ale 
rodičia nemusia mať obavy. 
Slzičky utrieme a dieťatku sa 
naplno venujeme, aby sa cítilo 
u nás tak komfortne ako doma.

Je vôbec rozdiel medzi 
jasličkami a materskou 
školou?
Rozdiel tu určite je. Ako som 
spomínala vyššie, na jednu 
vychovávateľku v jasličkách 
pripadá cca 5 detí. To umož-
ňuje individuálny prístup a 
viac pozornosti poskytovanej 
deťom. Tým sa vytvára priestor 
na rozvoj dieťatka po fyzickej a 
psychickej stránke. Často je to 
dobrá príprava práve pre vstup 
do materskej školy, nakoľko sú 
deti z jasličiek už zvyknuté na 
kolektív.

IVETA TÓTHOVÁ

Vata festival sa tento 
rok niesol v znamení 
SPOJENIA
Vata festival sa v rôznych ob-
menách stal pevnou súčasťou 
kultúrnych podujatí v meste. 
Ide o multižánrové kultúr-
no-spoločenské podujatie, 
ktoré spája hudbu, výtvarné 
umenie, divadlo, fotografiu a 
najmä ľudí. Prináša diskusie, 
tvorivé workshopy a ponúka 
možnosť prezentácie lokál-
nym výrobcom i umelcom.. 
Tento rok sa konal v men-
šom rozsahu, a to v letnej a 
jesennej verzii. Hlavným or-
ganizátorom oboch poduja-
tí bolo komunitné centrum 
PRIESTOR.

VATA LETO
Letná časť Vaty sa konala na 
Garbiarskej ulici pri novovy-
budovanej Oddychovej zóne 
pri Váhu. Program pozostával 
ako z hovoreného slova, tak 
aj hudobnej vložky. Vystúpil 
Marcel Páleš so svojím tímom 
poetov, aforistov, vtipkárov, 
dramaturgov a scenáristov. 
Hudbu priniesla aj mladá 
kapela Fortuan a Mirka Slan-
číková Miškechová, ktorá je 
seredskému publiku už dobre 
známa. Svoju tvorbu predsta-
vila poetka Ružena Šípková 
a mladý literárny talent Eva 
Mančíková. Atmosféru podu-
jatia doplnili fotografie autor-
ky Dominiky Beličkovej. 

Súčasťou projektu Vata 
bola inštalácia kvádra na Ná-
mestí slobody, ktorý repre-
zentoval tému tohto ročníka 
- Spojenie. Strany kvádra po-
maľovali lokálni výtvarníci a 
výtvarníčky: Martina Hilko-
vičová, Ester Hvojníková, Filip 
Sedláček a Frederika Kurbelo-
vá Fačkovcová.

VATA JESEŇ
Jesenná časť Vaty sa konala na 
nádvorí kaštieľa a v priesto-
roch bastiónu. Návštevníkov 
čakalo divadelné predstave-

nie Nového divadla z Nitry 
s absurdno-satiristickou in-
scenáciou Proces. Vznikla na 
motívy románu výnimočné-
ho spisovateľa Franza Kafku 
z roku 1915. Ako obsah napo-
vedá, ide o príbeh človeka na 
neznámom mieste, v zajatí 
„nečitateľnej“ inštitúcie, bez 
prezumpcie neviny, súkro-
mia a pravidiel. Spoločenský 
i osobný pranier a nakoniec 
dopredu určený ortieľ.

Po divadelnom predstavení 
návštevníkov čakalo hudobné 
vystúpenie Jany Andevskej a 
Beáty Tomčányovej, ktoré sa 
predstavili so svojím husľo-
vým soirée. No a záver patril 
hudobnému koncertu Katarí-
ny Málikovej.

Podujatie bolo spojené s 
degustáciou lokálnych vín zo 
Slobodného vinárstva. Súčas-
ťou bola aj výmena oblečenia. 
Kto mal doma nepotrebné 
šatstvo, mohol ho priniesť a 
darovať niekomu inému. Ak 
sa z vešiakov niečo zapáči-
lo vám, mohli ste si nejaké 
kúsky zas vziať pre seba.

Spojenie, ktoré naozaj 
spojilo ľudí
Prečo VATA vôbec pred rok-
mi vznikla? Ako uviedla Ema 
Mančíková, spoluorganizátor-
ka oboch tohtoročných pod-
ujatí, členovia kultúrno-ko-
munitného centra PRIESTOR 
vnímali, že regionálni umelci 
a kultúra sú len vatou, teda 
nepotrebnou výplňou, v na-
šich životoch. „Dnešný svet 
je zameraný na individualiz-
mus a na to, že každý má ísť 
sám za seba. Sériou podujatí 
chceme priniesť PRIESTOR, 
v ktorom sa všetci budú cítiť 
ako súčasť jednej komuni-
ty. VATA sa tento rok niesla v 
téme Spojenie a podujatie na-
ozaj spojilo ľudí.“

IVETA TÓTHOVÁ



seredské novinky 5

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09. 
 Ročník XIX, č. 9, november 2022, vychádza v náklade 8 450 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinky@sered.sk   Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Martin Kilian. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 
55, recepcia.nitra@petitpress.sk.  Výroba a grafika: M KREO studio, s. r. o., Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina, www.fabrikanagrafiku.sk, Peter Karovič, e-mail: peter.karovic@mkreostudio.sk. Články v tomto vydaní sú 
zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe rozhoduje redakčná rada.

Seredčan vytvoril sound 
design k rádiu ROCK, ktoré 
začalo vysielať v októbri 

Po prestávke opäť otvára detské ihrisko Mimoňovo

Milovníci rockovej muzi-
ky majú dôvod na radosť. 
V pondelok 3. októbra 2022 
presne o 6. hodine ráno sa 
slovenské rozhlasové sta-
nice rozšírili o nové - Rádio 
Rock. Spustila ho skupina 
Bauer, ktorá u nás už vysie-
la Expres, Europu 2 a Rádio 
Melody. Rádio chce priniesť 
najväčšie rockové hity od 80. 
rokov po súčasnosť. Každé 
ráno bude vysielaná ranná 
show s Tomaggiom a Ľubou 
Tomášikovou. Popoludní si 
pred mikrofón sadne Sifon. 
Vysielaním vás bude sprevá-
dzať hlas Roba Rotha. Rádio 
ponúkne aj aktuálne správy, 
počasie a dopravný servis. Vo 
večerných hodinách dostanú 
priestor relácie venované 
rôznym obdobiam domácej 
aj svetovej rockovej hudby. 
Informácie prinieslo www.
radiorock.sk.

Seredčan Jimi Cimbala 
v rockovom rádiu vytvoril 
jeho sound design. „Verím, 
že sa vám moje zvučky, 
jingle a podmazy budú pá-
čiť a prispejú k vytvoreniu 
tej správnej rockovej atmo-
sféry, ktorá v našom éteri 
chýbala, „ povedal Jimi.

Rádio Rock nadväzuje na 
vysielanie bývalého rádia 
Anténa Rock, ktoré pred 

rokom ohlásilo koniec. Po-
núkne poslucháčom to naj-
lepšie z rockového žánru. 
Vysielať bude v FM pásme v 
Bratislave a Trenčíne (100,3 
MHz). Dostupné aj pros-
tredníctvom digitálneho 
vysielania, kde chce pokryť 
50 percent Slovenska. Poslu-
cháči môžu rádio počúvať 

aj prostredníctvom online 
streamu, dostupného na 
webe www.radiorock.sk.

Seredčan Jimi Cimbala 
patrí k popredným gitaris-
tom na Slovensku. Je zná-
my z koncertných pódií či 
televíznych obrazoviek, kde 
svojou hrou doprevádza 
tých najznámejších spevá-

kov. Účinkoval vo veľkých 
hudobných projektoch ako 
Superstar, hlas ČeskoSlo-
venska či Chart show. Jeho 
nahrávacie štúdio v Seredi 
je vyhľadávané mnohými 
interpretmi. Svoje skladby tu 
nahrával napr. Desmod, Tub-
latanka, Gladiator a ďalšie.

 IVETA TÓTHOVÁ

Detské indoorové ihrisko MI-
MOŇOVO bolo uvedené do 
prevádzky v januári 2019. Pro-
jekt vznikol v spolupráci mes-
ta Sereď so spoločnosťou Sam-
sung a nachádza sa vo vestibu-
le na poschodí kina Nova. Ide 
o ihrisko inšpirované známou 
rozprávkou a je určené pre 
deti od 3-12 rokov s výškou do 
1,30 m. Maximálna kapacita 
ihriska je 10–14 detí.

Na základe nariadenia vlá-
dy SR boli ihrisko počas pan-
démie zatvorené. Štandardne 
boli brány ihriska zatvorené aj 
počas letných mesiacov, keď-
že skúsenosti ukázali v tomto 
období minimálnu až nulovú 
návštevnosť.

S chladnejším počasím je 
prevádzka ihriska MIMO-
ŇOVO od 23. septembra 2022 
opätovne spustená. Otvorené 
bude v piatok 16.30 – 19.00 h, 
sobota a nedeľa 16.00 – 18.30 h.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Na ihrisko je zakázané vstúpiť 
v topánkach. Vstup dieťaťa na 
ihrisko je možný iba v sprievo-
de dospelej zodpovednej osoby 
a so súhlasom prevádzkovate-
ľa. Zodpovednosť za dieťa nesie 
v plnej miere jeho rodič alebo 
iná poverená dospelá osoba. 
Vstup na ihrisko je povolený, 

iba ak je užívateľ bez obuvi a 
usušený, aby sa predišlo úra-
zom. Na ihrisko je zákaz vstu-
pu s uterákmi, hračkami alebo 
inými predmetmi, ktoré by 
akýmkoľvek spôsobom mohli 
privodiť úrazy užívateľom 
alebo spôsobiť poškodenie ih-
riska. Prevádzkovateľ ihriska 
nenesie žiadnu zodpovednosť 
za prípadnú ujmu na zdraví 
alebo majetku osôb zdržiava-
júcich sa v priestoroch ihriska. 
Deti s agresívnym správaním 
budú z ihriska vykázané. Po-
súdenie agresivity je v kom-
petenciu personálu alebo aj 
ostatných zodpovedných do-
spelých osôb, dohliadajúcich 

na svoje deti. Prevádzkova-
teľ nenesie zodpovednosť za 
osobné veci návštevníkov a 
užívateľov ihriska. Ak dieťa 
spôsobí znečistenie priestorov 
ihriska, zodpovedná osoba ale-
bo rodič je povinná oznámiť 
túto skutočnosť personálu a 
bezodkladne zariadiť nápravu, 
aby neboli poškodení aj ostat-
ní užívatelia. Za každé poško-
denie ihriska spôsobené uží-
vateľom je zodpovedná dospe-
lá osoba povinná poskytnúť 
bezodkladne kompenzáciu v 
plnej výške.

Na ihrisku je prísne zakáza-
né: vstup bez súhlasu prevádz-
kovateľa, konzumácia jedál 

a nápojov, agresívne hranie, 
lozenie po bočných stenách 
a sieťach, lozenie na šmýkač-
ke v protismere, ohrozovanie 
ostatných užívateľov akým-
koľvek spôsobom, úmyselné 
poškodzovanie zariadenia 
ihriska, úmyselné porušova-
nie dodržiavania stanovenej 
kapacity ihriska, nosiť akékoľ-
vek predmety, ktoré by mohli 
privodiť ujmu na zdraví alebo 
ohroziť samotného užívateľa 
alebo ostatných na ihrisku a 
jeho okolí. Ďalej je zakázaný 
vstup dieťa s príznakmi respi-
račných a iných prenosných 
ochorení.

IVETA TÓTHOVÁ

Atletická olympiáda 
na ZŠ J. Fándlyho

Škôlkari obdarovali 
seniorov priamo 
v uliciach mesta

Pot, zaťaté päste, beh do cieľa 
s jednou teniskou, ale hlav-
ne radosť z celého podujatia. 
Taká bola školská atletická 
olympiáda na ZŠ J. Fándly-
ho, ktorá sa konala dňa 14. 
októbra.

Do súťaže boli zapojení 
žiaci z druhého stupňa, kto-
rí boli rozdelení do dvoch 
kategórií. Mladší žiaci 5.-6. 
ročník a starší žiaci 7.-9. roč-
ník. Každú triedu reprezen-
tovalo družstvo chlapcov 
a družstvo dievčat, pričom 
na každú disciplínu mohli 
ísť maximálne dvaja súťa-
žiaci. Ostatní mali za úlohu 
svojich spolužiakov povzbu-
dzovať a navodiť tú správnu 
olympijskú atmosféru. Or-
ganizáciu celého podujatia 
mal pod patronátom učiteľ 
Mário Chudík, ktorí sa lásku 
k športu snaží odovzdávať aj 

žiakom. Veľkým prínosom 
pre školu je nová atletická 
dráha, ktorá umožňuje žia-
kom kvalitne športovať.

Atletická olympiáda za-
čala slávnostným otvore-
ním. Nasledovalo zápolenie 
v disciplínach: beh na 60 m, 
300 m, 600 m, 800 m a 1000 
m, skok do diaľky, hod kri-
ketovou loptičkou, hod gra-
nátom a vrh guľou. Žiaci sa 
snažili podať čo najlepšie 
výkony a zaistiť tak pre ich 
triedu víťazstvo. Bonusom 
celého podujatia bola skve-
lá nálada, radosť z pohybu a 
upevnené priateľstvá. Olym-
piáda napokon skončila s na-
sledovnými výsledkami:
Mladší žiaci: 1. miesto 6.A, 2. 
miesto 6.B, 3. miesto 5.B.
Starší žiaci: 1. miesto 8.B, 2. 
miesto 9.B, 3. miesto 9.C.

IVETA TÓTHOVÁ

Nech Vám úsmev 
zdobí tvár

a srdiečko hreje naša láska 
a úcta k Vám.

Z detského srdiečka Vám 
vľúdny pozdrav 

a prianie letí,
veľa zdravia, šťastia Vám 
prajú všetky malé deti.

 
Takouto milou básničkou 
a namaľovaným obrázkom 
oslovovali deti seniorov v 
uliciach mesta pri príleži-
tosti októbra - mesiaca úcty 
k starším. Mesiac október by 
totiž mal byť pre všetkých 
pripomienkou  uctenia  si 
starších ľudí v  našom okolí. 
Milú aktivitu pripravili uči-

teľky z Materskej školy D. 
Štúra B, aby deťom nenásil-
nou, prirodzenou formou na-
učili vážiť si ľudí vo vyššom 
veku, prejavovať im patričnú 
pozornosť a slušnosť. 

Učiteľka Slavomíra Mrvo-
vá uviedla: „Pri príležitosti 
Októbra - mesiaca úcty k 
starším deti z triedy Sovičky 
v MŠ D. Štúra B spolu s pani 
učiteľkami vyrobili pozdra-
vy, ktoré počas prechádzky 
centrom mesta Sereď rozdali 
babičkám a deduškom, kto-
rých stretli. Urobili im tým 
veľkú radosť, čoho dôkazom 
boli milé úsmevy na ich tvá-
rach.“

IVETA TÓTHOVÁ
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Na ZŠ J. A. Komenského 
začala pracovať školská 
zdravotná sestra
Dňa 10. 12. 2021 schválil parla-
ment novelu školského záko-
na, na základe ktorého môže 
v materských a základných 
školách pôsobiť zdravotníc-
ky personál. Dôvodom bolo 
odstránenie absentujúceho 
zamestnanca, ktorý by kvali-
fikovane poskytoval žiakom 
potrebnú pomoc spojenú s 
ich zdravotným stavom.

Potreba zdravotníckeho 
vzdelania a rozsah úkonov
Škola, ktorá využije možnosť 
zamestnať zdravotný perso-
nál, podpíše so zamestnan-
com zmluvu na dva roky. 
„Potom bude vyhodnotenie 
týchto škôl. Na Pláne obnovy 
máme na to elokovaných 3,4 
mil. eur,“ informovala štát-
na tajomníčka ministerstva 
školstva, vedy a výskumu SR, 
Svetlana Síthová.

Zamestnanci musia mať 
zdravotnícke vzdelanie, to 
znamená, že školským zdra-
votníkom môže byť lekár, 

zdravotná sestra, verejný 
zdravotnícky pracovník či 
záchranár. Okrem toho, že 
budú žiakom nápomocní pri 
podávaní liekov - napríklad 
inzulínu, budú zároveň deti 
vzdelávať v tom, ako sa zdra-
vo stravovať, ako dodržiavať 
ústnu hygienu, bezpečne 
tráviť voľný čas, či prečo sa 
nemá fajčiť a piť alkohol.

Školská zdravotná 
sestra už pôsobí 
na ZŠ J. A. Komenského
Od októbra školského roka 
2022/23 sa tím zamestnan-
cov Základnej školy J. A. Ko-
menského v Seredi rozšíril 
o pozíciu školskej zdravot-
nej sestry. Túto funkciu za-
stáva Mgr. Lucia Vargová 
Droppová, ktorej pracovnou 
náplňou je predovšetkým 
starostlivosť o zdravé pros-
tredie žiakov. Pre tých, kto-
rých diagnóza si vyžaduje 
systematickú zdravotnú 
starostlivosť, je k dispozícii 

počas vyučovania (kontro-
luje zdravotný stav, orien-
tačne vyšetruje krv pomo-
cou glukomera, dohliada na 
dodržiavanie dietetického 
stravovania žiaka v škole, in-
formuje zákonného zástup-
cu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti jeho dieťaťa). 
Poskytuje prvú pomoc v prí-
pade úrazu a zabezpečuje ju 
na rôznych školských podu-
jatiach. Vykonáva poraden-
stvo a edukačné činnosti v 
oblasti výchovy a podpory 
zdravia, vrátane zdravého 
životného štýlu, duševného 
zdravia, ústneho zdravia, re-
produkčného zdravia a iné. 
Zabezpečuje dodržiavanie 
bezpečného prostredia žia-
ka v škole a vedie potrebnú 
zdravotnú dokumentáciu.

Obavy sú neopodstatnené
Väčšina rodičov túto funkciu 
na škole privítala. Vzdeláva-
cie inštitúcie sú miestom, 
kde sa sústreďuje väčší počet 

detí a trávia tu niekedy aj 
viac ako osem hodín denne. 
Mnoho z nich má rôzne zdra-
votné problémy a v prípade 
potreby je blízkosť kvalifiko-
vanej osoby iba prínosom. Či 
už ide o diabetes, epilepsiu, 
rôzne intolerancie, alergie, 
ale aj riziko úrazu. Okrem 
toho na školách chýba edu-
kačná činnosť zameraná na 
zdravotnú výchovu. Mgr. Lu-
cia Vargová Droppová okrem 
svojej funkcie vedie na škole 
aj krúžok „Mladý záchranár“. 

Rodičia v žiadnom prípade 
nemusia mať obavy z vyššie 
spomínaných poskytova-
ných služieb. Zdravotnícky 
pracovník poskytuje dieťaťu 
alebo žiakovi školy zdravotnú 
starostlivosť výlučne na zák-
lade informovaného súhlasu 
zákonného zástupcu. 

Základná škola J. Fándlyho 
v Seredi pozíciu Školský zdra-
votný pracovník zatiaľ zave-
denú nemá.

IVETA TÓTHOVÁ

Materská škola D. Štúra A prešla rekonštrukciou
dokončenie zo strany 1

Zároveň sa dosiahne zníže-
nie záťaže na životné pro-
stredie prostredníctvom 
emisií znečisťujúcich látok. 
Projekt popri dosiahnutí 
energetických úspor pod-
statne prispeje k zlepšeniu 
tepelnej a svetelnej pohody 
a celkovej mikroklímy inte-

riéru. Budova MŠ bude spĺ-
ňať energetické štandardy a 
normy, ktoré sú kladené na 
budovy škôl a školských za-
riadení.

 
Financovanie
Celá rekonštrukcia si vyžia-
dala značné finančné ná-
klady. Zásluhu na získaní fi-
nancií z mimorozpočtových 

zdrojov má projektové odde-
lenie mesta Sereď. „Celkové 
náklady na projekt po ve-
rejnom obstarávaní boli 542 
735,84 eur s DPH, spolufinan-
covanie projektu mestom 
bolo v hodnote cca 53 000 
eur. Projekt bol pripravený 
a vysúťažený v roku 2021, t.j. 
pred vojnovým konfliktom 
na Ukrajine a skokovým 

nárastom cien stavebných 
materiálov a energií. Reali-
záciu a ukončenie projektu 
za týchto podmienok a pod-
mienok, ktoré sú stanovené 
v dotačnej zmluve Sloven-
skej inovačnej a energetic-
kej agentúre, považujem za 
zázrak,“ dodáva na záver 
projektový manažér B. Bíro.

 IVETA TÓTHOVÁ

Mesto preinvestovalo na revitalizáciu 
svojho cintorína 46-tisíc eur. 
Aké ďalšie práce sú vo výhľade?
Takmer jeden rok je cintorín 
v Seredi aj cintorín v Hornom 
Čepeni pod správou mesta. 
Na modernizáciu a skrášle-
nie toho prvého sa za tento 
čas preinvestovalo 46-tisíc 
eur, vylepšil sa informačný 
systém a naplánované sú aj 
ďalšie investície.

Mestské zastupiteľstvo 
vlani rozhodlo, že zodpoved-
nosť za chod cintorínov na 
Kasárenskej aj na Horno-
čepenskej ulici preberie sa-
motné mesto Sereď. Mestský 
úrad preto začiatkom tohto 
roka rozbehol najdôležitejšie 
prerábky, ako investíciu do 
skvalitnenia služieb na poh-
rebisku na Kasárenskej ulici. 
„Na jar začalo mesto s vý-
stavbou nových chodníkov, 
rekonštrukciou osvetlenia, 
výmenou tabúľ na smútočné 
oznámenia a neskôr osadilo 
novú bránu. V rámci údržby 

zabezpečilo mesto výmenu 
čerpadiel a potrubia. Tak, ako 
po minulé roky, sme zabez-
pečili orezy drevín a kríkov 
a odstránenie nebezpečných 
stromom, ktoré spôsobovali 
rôzne poškodenia,“ objasnila 
Zuzana Vohláriková, vedúca 
oddelenia životného prostre-
dia v meste. Pod jej oddelenie 
pribudlo v súvislosti so sprá-
vou pohrebísk nové pracovné 
miesto a mesto tiež v zmysle 
platnej legislatívy zabezpeči-
lo potrebnú odbornú spôso-
bilosť na výkon novej služby 
verejnosti.

Momentálne nová správa 
cintorína vynakladá veľké 
úsilie na to, aby odstránila 
mnohé nedostatky v infor-
mačnom systéme. „Už nie-
koľko mesiacov vykonávame 
inventarizáciu hrobových 
miest a zistené údaje aktu-
alizujeme v informačnom 

systéme. Je dôležité, že veľmi 
citlivé údaje o platbách aj o 
zosnulých a nájomcoch pre-
šli pod správu mesta,“ upres-
nila Vohláriková.

Zmena správy pohrebísk so 
sebou okrem investície mesta 
priniesla mierny nárast po-
platkov za služby pri pohrebe. 
Nájomné za hrobové miesta, 
otváracia doba pohrebísk a 
fungovanie ostali nezmene-
né. Do konca septembra 2022, 
teda za desať mesiacov nové-
ho fungovania, predstavovali 
príjmy do mestskej kasy za 
prenájmy hrobových miest 
spolu s príjmom za služby 
cintorína sumu približne 
31-tisíc eur. Investície do ob-
novy predstavujú približne 
46-tisíc eur.

Ďalšími plánovanými in-
vestíciami do vylepšovania 
služieb pre návštevníkov 
cintorína je výstavba nových 

chodníkov a kolumbária v 
starej časti pohrebiska na-
chádzajúceho sa na Kasáren-
skej ulici. Vo výhľade je aj ob-
nova chodníkov na cintoríne 
na Hornočepeňskej ulici, k 
čomu už vznikla aj projekto-
vá dokumentácia.
Kontakt na pohrebiská mes-
ta Sereď: p. Monika Plavocká, 
tel. 0951 797 937, 031/789 6380, 
mail: monika.plavocka@se-
red.sk
Pohrebiská Serede sú verej-
nosti prístupné:
v období od 1. 4. do 30. 9. v čase 
od 8.00 h do 20.00 h,
v období od 1. 10. do 30. 10. v 
čase od 8.00 h do 18.00 h,
v období od 31. 10. do 2. 11. 
v čase od 8.00 h do 22.00 h - 
zmena počas najbližšieho ob-
dobia sviatkov
v období od 3. 11. do 31. 3. v čase 
od 8.00 h do 18.00 h.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Jesenná burza 
v Oldtimer múzeu

Potravinová zbierka 
v seredskom Kauflande

Ani sme sa nenazdali a 
máme tu jeseň. Priniesla so 
sebou nielen studené a sych-
ravé počasie, ale aj už tradič-
nú jesennú auto-moto vete-
rán burzu. 

Konala sa v nedeľu 25. sep-
tembra v priestoroch OLDTI-
MER múzea. Burza sa koná 
vždy dvakrát ročne a záujem 
o ňu je obrovský. Na svoje si 
opäť prišli domáci kutilovia, 
gazdinky, milovníci staro-
žitností, ale aj majitelia star-
ších áut či spotrebičov, ktoré 
potrebujú generálnu opravu 
alebo vymeniť pokazenú sú-
čiastku. Tak ako po minulé 
ročníky, aj tentoraz boli v 
ponuke náhradné diely do 
automobilov, motocyklov, 
náradie a náčinie, vojenské 
vybavenie, knihy, odznaky, 
prilby, staré váhy, šiace stro-
je, rádia, ale aj autolekárnič-
ky, osviežovače do áut a veľa 

iného. Sortiment ponúka-
ných vecí bol naozaj rozma-
nitý a dalo sa zohnať takmer 
všetko. Pri pohľade na staro-
žitnosti mnohí spomínali na 
časy, kedy sa tieto veci bežne 
používali.

Burzu pravidelne navšte-
vujú aj ľudia, ktorí sem ne-
prídu s cieľom niečo kúpiť, 
ale si iba popásť oči a nasať 
neopakovateľnú atmosféru. 
Burza je totiž aj miestom 
stretnutia priateľov a 
miestom, kde sa nadväzujú 
aj nové kamarátske vzťahy. 
Priamo v priestoroch múzea 
boli sprístupnené aj historic-
ké automobily či motocykle 
a tento rok i staré poľnohos-
podárskej stroje. Nechýbala 
možnosť občerstvenia či po-
sedenie pri dobrej kávičke. 
Kto burzu nestihol, má mož-
nosť ju navštíviť opäť na jar.

IVETA TÓTHOVÁ

Slovenský červený kríž spo-
ločne s obchodným reťaz-
com Kaufland už niekoľko 
rokov organizujú po celom 
Slovensku POTRAVINOVÚ 
ZBIERKU, ktorá sa koná 
vždy v októbri pri príleži-
tosti svetového dňa výživy.

Dobrovoľná akcia sa 
každoročne uskutočňuje 
vo všetkých predajniach 
Kaufland, kde dobrovoľníci 
oslovujú zákazníkov s mož-
nosťou prispieť seniorom, 
mnohopočetným rodinám 
alebo sociálne slabším ob-
čanom rôznymi potravina-
mi. Tento rok sa celosloven-
ská zbierka konala 13. ok-
tóbra a opäť mohli prispieť 
aj zákazníci seredského 
Kauflandu.

Najnovšie čísla hovoria, 
že 12 % Slovákov je ohroze-
ných príjmovou chudobou, 
17 % slovenských detí žije v 

domácnosti s príjmom niž-
ším ako je hranica príjmo-
vej chudoby a 28 % osamelo 
žijúcich seniorov vo veku 
viac ako 65 rokov žije pod 
hranicou príjmovej chu-
doby. Následkom toho je aj 
neschopnosť pravidelne si 
zaobstarať základné potra-
viny.

Najvhodnejšie sú vždy 
suché a trvanlivé potraviny 
ako múka, cukor, cestovi-
ny, konzervy, soľ, ryža, olej 
a iné. Samotný obchodný 
reťazec navyše poskytne vy-
braným príjemcom balíčky. 
Potraviny vyzbierané od ľudí 
budú v súčinnosti s SČK dis-
tribuované ľuďom v núdzi 
po celom Slovensku. Vďaka 
zbierke POMÁHAME POTRA-
VINAMI poputovalo ľuďom v 
núdzi za posledných 8 rokov 
347 ton potravín.

IVETA TÓTHOVÁ
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Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva 2022
Pri príležitosti Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva 2022 
pripravili Mestské múzeum 
– Fándlyho fara v Seredi a OZ 
Vodný Hrad pestrý a pútavý 
program. Uskutočnil sa v so-
botu 24. septembra v bastióne 
seredského kaštieľa.

 Podujatie Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva vznik-
lo z iniciatívy Rady Európy v 
roku 1985. Európska únia ho 
spoluorganizuje od roku 1999. 
V roku 1993 sa k jeho usporia-
dateľom pripojilo i Slovensko. 
Ako na úvod programu zdô-
raznila vedúca mestského 
múzea Mária Diková, DEKD 
sa konajú v päťdesiatich štá-
toch Európy, ktoré podpísali 
Európsky kultúrny dohovor. 
Mestské múzeum v Seredi 
sa do tejto iniciatívy zapája 
od roku 2013. Potom Mária 
Diková pozvala dopredu zá-
stupcov spoluorganizátora 
časti programu (prednášky) 
– OZ Vodný Hrad. Toto združe-
nie sa už vyše dvadsať rokov 
zasadzuje za záchranu sered-
ského kaštieľa, bývalého vod-
ného hradu Šintava. Podpred-
sedníčka rady združenia Ing. 
Martina Hilkovičová okrem 
iného pripomenula, že tohto-
ročná téma DEKD je Udrža-
teľnosť v pamiatkach. Keďže 
najvýznamnejšou kultúrnou 
pamiatkou v Seredi je kaštieľ, 
musíme hľadať spôsoby, ako 
ho obnoviť, udržať a zachovať 
pre nasledujúce generácie. 
Člen rady združenia Ing. On-
drej Kurbel dodal, že musíme 
využiť šancu obnoviť kultúr-
ne pamiatky a uvedomiť si, 
aký majú dôležitý význam 
pri zachovaní našej identity. 
Kultúrne prejavy i odborné 
znalosti nám pri tom budú 
nápomocné.

Nasledoval približne ho-
dinový koncert Vox humana 
s podtitulom „stredoveké a 
renesančné piesne k tancu, k 
modlitbe a k láske“ v podaní 
maďarského tria L.A.N. Con-

sort, ktoré tvorili: Nóra Király 
– spev, stredoveká harfa, Csa-
ba Nagy – lutna, a Sándor Szá-
szvárosi – sopránová a basová 
viola da gamba. Mária Diková 
hudobníkov predstavila a po-
tom predviedli svoje umenie. 
Po dlhšom čase mi lahodná 
akustická hudba v roman-
tickom prostredí bastiónu 
dobre padla. Niektoré sklad-
by boli inštrumentálne, iné 
obohatil aj precítený a nežný 
spev, prípadne jemné perku-
sie. Zazneli napríklad piesne 
z rukopisnej zbierky zo 14. 
storočia Llibre Vermell de 
Montserrat (Mariam Matrem 
Virginem a O Virgo Splen-
dens) a tiež pieseň zo zbierky 
stredovekých básní a piesní z 
13. storočia Cantigas de Santa 
Maria (Bẽeito foi o día e be-
naventurada a hóra). Hudob-
nícke majstrovstvo bolo od-
menené veľkým potleskom 
obecenstva.

Po prestávke a ďalších 
krátkych príhovoroch oboch 
zástupcov OZ Vodný Hrad sa 
uskutočnila obsažná pred-
náška Literárne tradície 
Šintavy a Serede (už od stre-
doveku). Prednášajúcou bola 
bibliografka, historička a spi-
sovateľka PhDr. Anna Jónáso-
vá, ukážky z literárnych diel 
čítala Ľudmila Horváthová. 
PhDr. Anna Jónásová tu pre-
zentovala výsledky svojej 
vedeckej práce a snažila sa 
priniesť obecenstvu nielen 
fakty všeobecne známe, ale 
aj iné, zaujímavejšie, pikant-
nejšie. Ako povedala, okres 
Galanta má bohaté tradície, 
čo sa týka umenia a vedy. V is-
tých historických obdobiach 
bola Šintava (hrad) význam-
nejšia než Sereď (podhradie). 
Tieto dve mestá sú historicky 
úzko prepojené. O obidvoch 
sa spoločne zmieňuje Anony-
mova kronika z 12. storočia. Z 
tejto lokality vyšlo veľa vzde-
lancov, ktorí študovali na vý-
značných univerzitách, napr. 

vo Wittenbergu, vo Viedni či 
v Prahe, a pôsobili po celom 
Uhorsku. Za literárne diela 
sa z historického hľadiska 
nepovažuje len umelecká li-
teratúra, ale aj kroniky, testa-
menty, výnosy kráľa, urbáre, 
inventáre, teologické spisy, 
dišputy, korešpondencia a 
pod. (Mária Diková doložila, 
že o histórii Šintavy sa veľa 
možno dozvedieť z knihy Šin-
tavský hrad vykopaný – zako-
paný, ktorú vydalo OZ Vodný 
Hrad.) Koncom 16. storočia 
bola Šintava považovaná za 
uhorskú Florenciu. Spomedzi 
spisovateľov v Šintave je zná-
my napríklad Šintavský ano-
nym. Písal krásnu historickú 
literatúru (básne). Význam-
nými tvorcami literatúry boli 
kňazi, napríklad maďarský 
protestantský kazateľ, literát 
a editor Péter Bornemisza 
(1535-1584). V Šintave pôsobil 
v rokoch 1573-1578 ako samo-
statný kníhtlačiar. Vytlačil 
tu osem vlastných kazateľ-
ských príručiek v maďarčine. 
Na budúci rok si teda pripo-
menieme 450. výročie jeho 
príchodu do Šintavy. Napísal 
dielo Diabolské pokušenia, 
ktoré obsahuje veľa informá-
cií o Šintave a o hriechoch 
tamojších ľudí, aj vysoko-
postavených. Kvôli tomu mu-
sel napokon zo Šintavy odísť. 
Zaujímavou osobnosťou bola 
aj Mária Terézia Artnerová 
(Theone) – rakúska poetka, 
spisovateľka a dramatička, 
ktorá sa v roku 1772 v Šinta-
ve narodila, čiže tento rok si 
pripomíname 250. výročie jej 
narodenia. Vo svojej tvorbe 
reflektovala geografické reá-
lie Slovenska. Bola chorľavá, 
no veľmi tvorivá. Pri svojich 
pobytoch v Bučanoch a v 
Uhrovci bola spoločníčkou 
grófky Márie Kališovej–Zayo-
vej. V sídlach Imricha a Má-
rie Zayovcov sa už v tej dobe 
usporadúvali literárne saló-
ny a divadelné predstavenia. 

Theone napísala napríklad 
básne o Bučanoch či o Šintave. 
Jej balada o vílach spod Streč-
na sa prostredníctvom básni-
ka Heinricha Heineho dostala 
do Paríža, kde bol na jej motív 
vytvorený slávny balet Gis-
elle. V Seredi sa stal neslávne 
známym evanjelický supe-
rintendent Tobiáš Brunšvik 
(1590-1646), ktorý konvertoval 
na katolicizmus. Boli mu totiž 
za to sľúbené výhody. Neskôr, 
keď vážne ochorel, napísal 
básnické vyznanie, v ktorom 
sa kajal zo svojej zrady. V Se-
redi strávil tri kaplánske roky 
osvietenský spisovateľ, rím-
skokatolícky kňaz a včelár 
Juraj Fándly (1750-1811). (Ako 
podotkla Mária Diková, mal to 
ťažké, pretože práve v tej dobe 
bol seredský kostol vyhorený.) 
Anna Jónásová, samozrejme, 
nezabudla na básnika, prekla-
dateľa, publicistu a politika 
Vojtecha Mihálika (1926-2001). 
Narodil sa v Dolnej Strede, 
publikovať začal vo veľmi 
mladom veku (pätnásťročný) 
a patril medzi najkontroverz-
nejších básnikov svojej doby. 
Jeho predobdobie bolo kato-
lícke, no neskôr sa priklonil 
k socializmu, zrejme preto, že 
pochádzal z chudobnej rodi-
ny. Jeho básne boli však pre-
cítené a remeselne dôkladné. 
Anna Jónásová svoju pred-
nášku zakončila slovami, že 
bude musieť usporiadať ešte 
jednu, počas ktorej sa bude ve-
novať súčasným autorom zo 
Šintavy a zo Serede. Obecen-
stvo, zaujaté jej rozprávaním, 
s ňou nadšene súhlasilo.

V rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva sme 
zažili podnetný a inšpiratív-
ny večer – hudobný i literárny 
výlet do minulosti. Je dobré 
sa občas takto zastaviť a za-
počúvať. Žiť pre prítomnosť a 
budúcnosť je v poriadku, ale 
nemali by sme zabúdať na to, 
odkiaľ prichádzame.

RUŽENA ŠÍPKOVÁ

Lokálne opravy 
komunikácií môžete 
aktuálne sledovať 
na Družstevnej, čoskoro 
aj na A. Hlinku

Pripomíname si nedožité 
100. výročie narodenia 
Viliama Karmažína

Mesto Sereď má na celý 
rok 2022 k dispozícií balík 
takmer 80-tisíc eur, za kto-
ré postupne obnovuje cesty 
vo svojej správe. Tento rok 
sa tak už podarilo zaplátať 
nedostatky napríklad na uli-
ciach Fándlyho, Hrnčiarska, 
Dolnomajerská či Dionýza 
Štúra.

V uplynulých dňoch boli 
dokončené lokálne opravy 
prepadnutých úsekov ciest 
na Družstevnej ulici v časti 
pri ulici 8. mája. V najbližších 
dňoch sa zasa dočká lokálnej 
obnovy frekventovaný chod-
ník, ktorý prepája ulicu A. 
Hlinku s Madona parkom.

ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Viliam Karmažín sa narodil 
23. septembra 1922 v Leo-
poldove. Jeho otec bol do-
zorcom v tamojšej väznici. 
Pochádzal zo šiestich detí. 
Od detstva prejavoval ná-
klonnosť k hudbe. Dirigovať 
začal ako 14-ročný v Leopol-
dove na meštianskej škole. 
Jeho prvým oficiálnym vy-
stúpením bolo dirigovanie 
na Stromkovej slávnosti v 
Leopoldove, kde sa v parku 
v roku 1936 vysádzali lipy a 
malému dirigentovi navŕšili 
kopec z hliny, na ktorý ho po-
stavili, aby ho speváci videli. 
Pieseň sa volala Zasadil som 
čerešienku v humne.

V roku 1939 sa rodina pre-
sťahovala do Serede. Viliam 
Karmažín od roku 1942 pô-
sobil na pozícií dirigenta 
a zbormajstra v spevokole 
Zvon. Tu spoznal aj svoju 
manželku Editku, ktorá bola 
jeho celoživotnou láskou. 
Podporovala ho a vytvárala 
rodinné zázemie.

Spevokol Zvon pod ve-
dením Viliama Karmažína 
nacvičil množstvo chrámo-
vých, klasických, moderných 
aj ľudových piesní, absolvo-
val stovky vystúpení doma 
i v zahraničí. Viliam Karma-
žín založil a viedol aj detský 
spevácky zbor na ZŠ, založil a 
20 rokov dirigoval spevácky 
zbor ZORA v Galante. Okrem 
dirigovania sa venoval i 
úpravám partitúr, kompono-
vaniu skladieb a sakrálnej 
hudbe. Vyše 35 rokov učil 
matematiku a hudobnú vý-
chovu na rôznych školách. 
Napísal knihu „Spomienky 
dirigenta“, ktorá bola vyda-

ná v roku 2010. Počas svojej 
kariéry precestoval vyše 30 
krajín sveta.

Viliam Karmažín sa vo 
svojich 91 rokoch zapísal 
do Guinnessovej knihy re-
kordov ako jediný človek na 
svete, ktorý bol dirigentom 
nepretržite neuveriteľných 
76 rokov. V roku 2012 získal 
čestné občianstvo Trnavské-
ho samosprávneho kraja a v 
tom istom rokom bol ocene-
ný cenou mesta Leopoldov. V 
roku 2014 bol vyznamenaný 
Zlatou plaketou Ministerstva 
zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí Slovenskej 
republiky za šírenie dobrého 
mena Slovenska a za prezen-
tácii vysokej kvality sloven-
skej kultúry v zahraničí.

Napriek vysokému veku 
bol stále veľmi aktívny a 
zaujímal sa o dianie nielen 
v Seredi, ale aj vo svete. Aj v 
seniorských rokoch bol ak-
tívnym šoférom. Nerobili 
mu problém ani moderné 
technológie ako počítač ale-
bo mobilný telefón. V roku 
2013 sa síce oficiálne rozlúčil 
s kariérou dirigenta, no po-
kiaľ mu to zdravie dovolilo, 
naďalej sa zúčastňoval na 
slávnostných obradoch na 
Mestskom úrade v Seredi, 
hrával v miestnom aj oko-
litých kostoloch na klavíri 
a na organe. Do posledných 
chvíľ bol obklopený milujú-
cou rodinou.

Viliam Karmažín zomrel 
vo veku 95 rokov 10. apríla 
2018. Dnes si pripomíname 
jeho nedožité 100. výročie 
narodenia.

IVETA TÓTHOVÁ
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Láska z Bagdadu - nový román z pera spisovateľky Ruženy Scherhauferovej

Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery 
krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj vy

Známa spisovateľka 
Ružena Scherhauferová 
zo Serede prichádza v 
týchto dňoch na trh s 
novým románom LÁSKA 
Z BAGDADU. Romantický 
príbeh o zaľúbencoch z 
Bagdadu, ktorí sa nemohli 
slobodne stretávať, je 
dvanástym titulom z jej 
tvorby.

Ružena Scherhauferová sa 
narodila vo Svodove pri Želie-
zovciach. Po skončení Peda-
gogickej fakulty v Nitre pra-
covala v oblasti kultúry, od 
roku 1991 učila na ZŠ v Seredi 
slovenský jazyk a výtvarnú 
výchovu. V roku 2008 debu-
tovala románom pre ženy 
Odhalené tajomstvo. Nasle-
dovali ďalšie spoločenské 
romány inšpirované skutoč-
nými príbehmi ľudí. Každá 
jej kniha si vyžaduje množ-
stvo času, niektoré vznikajú 
aj dva roky. Po dokončení 
sa k nim autorka vracia a 
upravuje do výslednej po-

doby. Tvrdí, že kniha musí 
dozrieť ako víno, aby bola 
pre čitateľov pútavá. Ružena 
Scherhauferová žije v Seredi 
a okrem písania pracuje v 
ZPOZ pri MsÚ v Seredi. 

V nasledujúcich riadkoch 
prinášame rozhovor s Ruže-
nou Scherhauferovou o jej 
novom románe Láska z Bag-
dadu.

O vašich románoch je 
známe, že sú inšpirované 
skutočnými príbehmi. Kde 
ste vzali námet na nový 
román Láska z Bagdadu?
Príbeh týchto dvoch zaľú-
bencov je skutočný a po-
rozprávala mi ho samotná 
hrdinka. Hoci nebýva na Slo-
vensku, každý rok sem pri-
chádza aj s rodičmi na dovo-
lenku, a tak sme sa stretli aj 
osobne, takže som si vedela 
ozrejmiť množstvo informá-
cii o živote v Bagdade. Príbeh 
ma hneď od začiatku zaujal.

Už názov knihy napovedá, 

že pôjde o romantický 
príbeh. Priblížte, prosím, 
čitateľom obsah románu.
Sára sa narodila Slovenke a 
Iračanovi. Odmalička bola 
nevšedným zjavom medzi 
deťmi a stredobodom po-
zornosti mužov sa stala aj v 
čase dospievania. Bola výni-
močne krásna. Po štúdiách 
na Slovensku sa otec vrátil 
s rodinou do Iraku a Sára si 
zvykala na nové podmienky. 
Ako štrnásťročná sa zozná-
mila s mladíkom o tri roky 
starším, Aramom. Zaľúbili 
sa do seba, ibaže ich láska 
musela zostať v tajnosti, 
pretože Sára bola moslimka 
a Aram kresťan. Iracké záko-
ny takýto vzťah neakceptujú 
a neakceptoval ho ani Sárin 
otec, zarytý moslim. Napriek 
nepriazni osudu a obdo-
biu ničivých vojen, ktorých 
strojcom bol despota Sad-
dám Husajn, ich láska preží-
vala. Bola plná turbulencií a 
zúfalých pokusov byť koneč-
ne spolu, čo viedlo k tomu, že 

si nechtiac ubližovali. Aram 
sa z nerozvážnosti oženil, 
hoci svoju ženu nemiloval 
a so Sárou sa stretával ďa-
lej. Po vojnách bola situácia 
v Iraku nejasná, pretože sa 
rozmohol terorizmus. Aram 
odchádza do zahraničia, ne-
skôr do Austrálie. So Sárou je 
v kontakte. Má plán, ako by 
si konečne oni dvaja mohli 
život zmeniť a byť spolu. 
Sára Aramovo rozhodnutie 
napodiv schvaľuje. Potom sa 
Aram odmlčal…

Kto je vydavateľom 
románu a kto navrhoval 
obálku?
Román Láska z Bagdadu 
(Sága o večnej láske) vydalo 
vydavateľstvo Fortuna Libri 
a obálku navrhla zahraničná 
grafička.

Ako ste spomínali, vaše 
knihy vznikajú dlhší čas, 
kým „dozrejú“. Koľko vám 
trvalo napísať spomínaný 
román?

Rukopis som spracovávala 
tri roky, kým som ho ponúk-
la do vydavateľstva.

Išlo vám písanie od 
ruky alebo ste s písaním 
mali prestávky, kedy ste 
nevedeli ako pokračovať?
Mala som také moje autor-
ské výpadky, keď som ruko-
pis odložila a jednoducho 
som nepísala. Nevedela som 
sa donútiť v príbehu po-
kračovať. Takéto „muchy“ 
mávam pri písaní každého 
románu. Zrejme potrebujem 
vtedy vypnúť a na chvíľu si 
oddýchnuť.

Čím je vaše písanie 
špecifické?
Ak mi niekto osobne vyroz-
práva svoj príbeh, rada vkla-
dám jeho slová a vety, ktoré 
vyslovil, priamo do rukopi-
su. Tým sa stáva text iden-
tickejší a uveriteľnejší.

Máte v pláne pokračovať 
v písaní? Môžeme sa tešiť 

na nový román?
Ja už novú knihu píšem 
a môžem povedať, že je to 
rozsiahly námet o Židovke 
Rivke, ktorá prežila druhú 
svetovú vojnu a odišla v 
roku 1948 do Izraela za lep-
ším životom. Jej príbeh je 
plný prekvapení i sklamaní, 
je to dlhá púť, ktorú Rivka 
podstupuje v snahe nájsť tú 
pravú lásku. Príbeh píšem 
na základe skutočnosti. Po-
skytla mi ho jedna osoba, 
ktorá sa so Židovkou osobne 
stretla ešte v roku 1991, kedy 
ešte žila, a ona jej ochotne 
porozprávala o svojom po-
hnutom živote. Myslím si, že 
aj tento príbeh sa bude čita-
teľom páčiť. Som už v posled-
nej tretine Židovky a mala 
som aj teraz oddychový čas. 
Musím však prestať zaháľať 
a posadiť sa k počítaču. Do-
končiť to, čo som začala, aby 
sa rukopis dostal čo najskôr 
do vydavateľstva a potom na 
pulty kníhkupectiev.

IVETA TÓTHOVÁ

Krvná plazma sa doteraz na 
Slovensku získavala z klasic-
kých odberov krvi. Po novom 
galantská nemocnica ako 
druhá v sieti nemocníc Svet 
zdravia rozširuje odbery krvi 
o odbery krvnej plazmy afe-
retickým odberom (plazma-
ferézou), čím sa chce aktívne 
podieľať na zvýšení objemu 
plazmy na výrobu liekov z 
nej. Pravidelné dodávky plaz-
my tak zvyšujú dostupnosť 
potrebných liekov pre pa-
cientov, ktorí sú na ne odká-
zaní.

Galantská nemocnica ako 
druhá na Slovensku
Prvé darcovské centrum s 
plazmaferézou bolo pred ča-
som otvorené v michalovskej 
nemocnici, v týchto dňoch 
bolo centrum otvorené prá-
ve v našom okresnom meste. 
„Slovensko výrazne zaostáva 
v odbere krvnej plazmy. Len v 
porovnaní s Českou republi-
kou sme doteraz ročne získa-
vali takmer o 800-tisíc litrov 
plazmy menej. Legislatíva 
nám donedávna dostatočne 
neumožňovala samostatný 
odber krvnej plazmy za úče-
lom jej vývozu na spracova-
nie pre výrobu jedinečných 
a nenahraditeľných liekov. 
O to sme radšej, že naša sieť 
ponúka už aj darcom z Ga-
lanty a okolia odbery krvnej 
plazmy plazmaferézou na 
hematologicko-transfúziolo-
gickom oddelení v galantskej 
nemocnici a veríme, že svo-
jím podielom značne prispe-
jeme k zvýšeniu výroby tých-
to liekov,“ hovorí Radoslav 
Čuha, generálny riaditeľ siete 
ProCare a Svet zdravia.

Bianka Krejčíová zo siete 
ProCare a Svet zdravia uvá-
dza, že krvná plazma je pre 
modernú medicínu nenahra-
diteľnou látkou. Lieky z nej sa 
využívajú napríklad na lieč-

bu imunitných, akútnych, 
onkologických, neurologic-
kých či infekčných ochore-
ní. Na Slovensku máme pri-
bližne 3000 pacientov, ktorí 
sú na lieky z krvnej plazmy 
odkázaní. Len jeden pacient s 
imunodeficienciou pre svoju 
liečbu potrebuje 130 darcov, 
niektorí pacienti s najváž-
nejšími neurologickými 
ochoreniami niekoľkoná-
sobne viac. „Životy pacien-
tov s imunodeficienciou zá-
visia od liekov z krvnej plaz-
my. Príbuzní týchto pacien-
tov sa nás neustále pýtajú, 

ako môžu pomôcť. Od tohto 
roka konečne rodinám či 
priateľom týchto pacientov 
môžeme hovoriť, že vedia a 
môžu pomôcť darovaním 
svojej plazmy. Teraz už aj 
v galantskej nemocnici,“ 
povedala Lucia Bodor, pred-
sedníčka Združenia pacien-
tov s primárnou imunodefi-
cienciou.

Väčšie množstvo 
získanej plazmy
V priebehu roka môže zá-
ujemca darovať 10 litrov 
plazmy, čiže na odber môže 

ísť približne 16-krát za rok, 
čo je štvornásobne viac ako 
pri darovaní krvi (u mužov). 
Odbery plazmy sú tiež v po-
rovnaní s darcovstvom krvi 
šetrnejšie a telo si všetky 
zložky dokáže nahradiť do 
48 hodín od odberov.  

„Doteraz sme krvnú plaz-
mu získavali odbermi celej 
krvi, z ktorej sme vedeli zís-
kať približne 260 ml plazmy. 
Plazmaferézou je výťažnosť 
plazmy 650 ml z jedného od-
beru, čiže týmto spôsobom 
dokážeme získať podstatne 
väčšie množstvo. Takýto 

odber trvá približne 45 mi-
nút a prebieha v jednorazo-
vom, sterilnom a uzavretom 
systéme,“ pokračuje Erika 
Slobodová, primárka hema-
tologicko-transfuziologic-
kého oddelenia Nemocnice 
Svet zdravia Galanta.

Kto môže darovať 
krvnú plazmu?
 zdravý človek vo veku od 
18 do 60 rokov
 človek nad 50 kg a max. do 
130 kg
 muž/žena, ktorí majú ab-
solvovaný aspoň jeden od-

ber krvi a sú zdravotne spô-
sobilí.

Ako sa prihlásiť na odber?
Darcovia sa po novom na 
odber plazmy aj krvi môžu 
objednať cez online objed-
návací systém na www.
darujemplazmu.sk alebo 
www.darujemkrv.sk. Na 
webe sa stačí zaregistrovať 
a následne si darcovia vedia 
rezervovať vyhovujúci ter-
mín a čas. Takto môžu mať 
svoje odbery pod kontrolou 
a navyše ich na ne vždy upo-
zorní sms. Okrem toho sa 
môžu objednať aj telefonic-
ky na čísle 031/7833 234. Pre 
darcov plazmy sú vyčlenené 
odberové dni od pondelka 
do štvrtka vždy od 10.30 do 
13.30 h.

Odber krvnej plazmy bude 
možné čoskoro aj v ďalšej 
nemocnici
Dôležitosť darcovstva plaz-
my si uvedomuje aj sloven-
ský boxer Tomi Kid Kovács. 
Práve preto sa rozhodol 
podporiť myšlienku a stal sa 
ambasádorom odberov plaz-
my v galantskej nemocnici.
„Darcovské centrá s plazma-
ferézami si vyžadujú okrem 
kvalitných separátorov 
plazmy a iného technické-
ho vybavenia aj zvládnutie 
zložitých procesov vyplýva-
júcich z medzinárodných 
štandardov pre zaradenie 
darcovského centra do 
PMF (Plasma Master File), 
čo znamená možnosť do-
dávania tejto život zachra-
ňujúcej tekutiny výrobcom 
liekov z plazmy. Sieť Svet 
zdravia plánuje v krátkej 
budúcnosti rozšíriť odbery 
krvi o odbery krvnej plazmy 
aj v nemocnici v Dunajskej 
Strede“, uviedla Bianka Krej-
číová zo siete ProCare a Svet 
zdravia. IVETA TÓTHOVÁ
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Ostali sme v tom sami
Vyhlásenie ministra život-
ného prostredia Jána Buda-
ja po osobnej obhliadke hal-
dy polymetalického prachu 
nazývaného „lúženec“ zneli 
3. 7. 2020 takto:

„Budem sa pýtať Inšpek-
cie životného prostredia 
nášho právneho oddelenia, 
ako ďalej postupovať voči 
správcom alebo majiteľom 
skládky. Nie je možné, aby 
bola otvorená na ľubovoľ-
nom počte. V poriadku, ak je 
tu povolenie ťažby, tak nech 
sa odohráva ťažba, a vôbec 
nie je potrebné, aby z toho 
bolo také množstvo prachu.  
Je trestuhodné, že doteraz 
Inšpekcia životného pros-
tredia nemala aktívny plán 
sanácie tejto skládky, však 
trebárs máme nástroje aj 
pokuty a máme aj nástroje 
rozhodnutia. Rozhodnutia 
ministerstva, alebo rozhod-
nutia Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia, no a 
potom nad tým všetkým sa-
mozrejme zákon, ktorý je na 
úrovni ústavného zákona o 
ochrane zdravia a o ochra-
ne životného prostredia .V 
žiadnom prípade sa nemož-
no k tejto skládke chovať 
ako doteraz. Budem sa sna-
žiť, aby táto prax skončila.“ 

Prvá otázka v mojom liste 
zo 17. 5. 2022 adresovaného 
pánovi ministrovi znela:

1) Aký bol postup Minis-
terstva životného prostre-
dia voči správcovi a majite-
ľovi skládky?

Z prílohy k odpovedi Jána 
Budaja datovanej 14. 9. 2022 
vyplýva, že Odbor inšpekcie 
ochrany ovzdušia vykonal 
na základe podnetu z 15. 5. 
2020 kontrolu 30. 7. 2020 a 9. 
9. 2020. Počas kontroly ne-
bola na skládke vykonáva-
ná žiadna činnosť. Citujem: 
„V žiadosti Mesta Sereď o 
vykonanie kontroly je uve-
dený ako kritický deň, kedy 
dochádzalo k nadmernej 
prašnosti, 11. máj 2020. Kon-
trolovaný subjekt preukázal 
evidenčné listy zakrápania 
vodou s tým, že v uvedený 
deň zakrápanie bolo vyko-
návané. Rýchlosť vetra, kto-
rú prevádzkovateľ meria a 
tiež zapisuje, bola v danej lo-
kalite cca 100 km/h. Je mož-
né, že pri tejto rýchlosti vet-

ra, prípadne jeho náhlych 
zmenách nebolo účinné a 
prašnosť vznikla.“

Moja poznámka. Kontro-
lovať, ako bolo na skládke 
po 2 a pol mesiaci od ozná-
menia prášenia  síce možné 
je, ale hodnota kontroly je v 
takom prípade nulová. To je 
tak, ako keby dopravní poli-
cajti išli merať rýchlosť kon-
krétneho vozidla, ktoré po 
ceste prešlo pred mesiacom. 
Z obsahu odpovede je jas-
né, že aj keď bolo kropenie 
spustené, pri tej rýchlosti 
vetra nebolo účinné a sklád-
ka prášila. A teraz trochu 
humoru. V rozhodnutí Mes-
ta Sereď o správnom delikte 
Privéefina s.r.o., zastúpenej 
konateľom spoločnosti Ing. 
Petrom Horečným, z 27. 9. 
2021 je na piatej strane uve-
dené toto: „Do zápisnice z 
ústneho pojednávania spo-
jeného s miestnym zisťova-
ním zo dňa 5. 6. 2018 vedúci 
prevádzky uviedol dôvody 
vznikajúcej prašnosti, a to 
informáciu o skutočnosti, že 
z dôvodu bezpečnosti muse-
lo byť demontované odpra-
šovacie zariadenie, a že nové 
zariadenie k dispozícii nie 
je.“ Inak povedané. Podľa 
evidencie 11. mája 2020 bolo 
kropenie spustené a takto 
to kontrolujúci pracovník 
Odboru inšpekcie ochrany 
ovzdušia zaprotokoloval. 
Keby sa bol unúval na haldu, 
zistil by, že žiadne vodovod-
né potrubie tam nie je a evi-
dencia je vedená formálne.

Prvá strana prílohy k listu 
ministra v piatom odseku 
hovorí, že podľa evidenč-
ných listov zakrápania vo-
dou bolo v uvedený deň (11. 
5. 2020) vykonávané zakrá-
panie. Otázkou je, cez aké 
potrubie voda tiekla, keď 5. 
6. 2018 uviedol vedúci pre-
vádzky do zápisnice, že sta-
ré odprašovacie zariadenie 
bolo demontované a nové k 
dispozícii nie je. V rozhod-
nutí Mesta Sereď je totiž 
na strane 7 uvedené, že: „V 
súčasnosti je skládka bez 
zabezpečenia skrápacím 
zariadením, čo je v rozpore 
s bodom č. 4 územného roz-
hodnutia. Vlastník skládky 
predloží v požadovanom 
stanovisku aj návrh opat-

rení, ktorými zabezpečí 
splnenie tejto podmien-
ky.“ Príloha listu ministra 
obsahuje aj túto vetu: „Za 
účelom plnenia tohto opat-
renia počas ťažby (rozumej 
elimináciu sekundárnej 
prašnosti znečisťovania 
ovzdušia) prevádzkovateľ t. 
č. využíva mobilné čerpadlo 
a sadu požiarnych hadíc. 
Zdrojom vody, ktorá sa vyu-
žíva na zavlažovanie je prí-
rodný bazén (vodná nádrž) 
umiestnený v rámci areálu 
skládky lúženca o približ-
ných rozmeroch 50 m x 10 
m x 4 m.“ Kontrolný záznam 
neobsahuje informáciu, že 
kontrolnej skupine bolo fy-
zicky preukázané mobilné 
čerpadlo s hadicami a voda 
v prírodnom bazéne. Zasa si 
kladiem otázku, čo ten kon-
trolór kontroloval. Zdrojom 
vody pre prírodný bazén je 
totiž iba dažďová voda. Ak 
dva-tri mesiace poriadne 
nezaprší, akú vodu potom 
čerpá to mobilné čerpadlo?

Druhá otázka v liste zo 17. 
5. 2022 znela:

2) Aký aktívny plán saná-
cie tejto skládky lúženca na-
vrhli pracovníci Inšpekcie 
životného prostredia?

Odpoveď:
K bodu 2 listu č. 161807/2022 
zo dňa 17. 5. 2022 podpísa-
ným zástupcom primátora 
mesta Sereď Ľubomírom 
Veselickým OIOO (Odbor 
inšpekcie ochrany ovzdu-
šia) Bratislava konštatuje, 
že podľa zákona o ovzduší 
v znení neskorších predpi-
sov inšpekcia nemá priame 
kompetencie vo veci saná-
cie skládky, môže byť iba 
poradným orgánom pre po-
voľujúce orgány, aby boli pri 
sanácii dodržiavané ustano-
venia zákona o ovzduší.

Moja poznámka. Čo pove-
dal pán minister? Citujem: 
„Je trestuhodné, že doteraz 
Inšpekcia životného pros-
tredia nemala aktívny plán 
sanácie tejto skládky, však 
trebárs máme nástroje aj 
pokuty a máme aj nástroje 
rozhodnutia.“ V odpovedi 
na prvej strane v odseku 5 
ale pán Budaj píše, že in-
špekcia nemá priame kom-
petencie vo veci sanácie 

odpadov. Ak je pravda toto, 
potom musím konštatovať, 
že pán minister Ján Budaj 
v čase svojho vyjadrenia pre 
médiá 3. 7. 2020 kompetencie 
inšpekcie, ktorú riadi od 22. 
marca 2020, ešte nepoznal.

Tretia otázka z listu zo 
17.5.2022 znela:

3) Kedy začne Minister-
stvo životného prostredia 
SR a pracovníci jeho rezortu 
riešiť likvidáciu skládky lú-
ženca?

Odpoveď na túto otázku je 
na prvej strane listu minis-
tra v 6. odseku.

Citujem: „Skládka je evi-
dovaná v Informačnom 
systéme enviromentálnych 
záťaží ako GA (010) / Sereď 
– Niklová huta – skládka lú-
ženca. Na lokalite nezačalo 
konanie o určení povinnej 
osoby za odstránenie zne-
čistenia podľa zákona č. 
409/2011 Z. z. o niektorých 
opatreniach na úseku envi-
romentálnej záťaže a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov. Ak nie je možné ur-
čiť pôvodcu alebo právneho 
nástupcu pôvodcu, okresný 
úrad v sídle kraja, ktorý ko-
nanie vedie, ho zastaví a po-
vinnosť zabezpečiť konanie 
povinností povinnej osoby 
prechádza na štát.

Moja poznámka. Na loka-
lite teda konanie o určení 
povinnej osoby za odstrá-
nenie znečistenia nezača-
lo. Škoda, že pán minister 
neodpovedal, prečo neza-
čalo. Čo má ale znamenať 
zmienka o nemožnosti ur-
čiť pôvodcu alebo právne-
ho nástupcu pôvodcu? Veď 
primátor Martin Tomčányi 
v piatok 3. 7. 2020 popoludní 
odovzdal Jánovi Budajovi 
do rúk zväzok dokumen-
tov, ktoré preukazujú kroky 
mesta v probléme „lúženec“. 
Materiály obsahujú aj foto-
kópiu kúpnej zmluvy, ktorú 
podpísal konateľ spoločnos-
ti ABH–BEL, spol. s r.o., Ing. 
Peter Horečný. Na piatej 
strane zmluvy je uvedené, 
že „Predávajúci berie na ve-
domie, že je povinný strpieť 
manipuláciu kupujúceho s 
lúžencom, ktoré je predme-
tom prevodu vlastníckeho 
práva, na pozemkoch kde sa 
lúženec nachádza, pričom 

sa kupujúci zaväzuje, že svo-
ju činnosť bude organizovať 
tak, aby v maximálne mož-
nej miere skrátil dobu ko-
nečného odstránenia haldy 
lúženca stanovenú na dobu 
max. 20 rokov.“

Spoločnosti vlastniace 
haldu sa menili niekoľko-
krát. Aktuálne ju vlastní 
spoločnosť Privéefina s. r. o. 
Podľa údajov zverejnených 
v obchodnom registri je od 
24. 7. 2010 konateľom spo-
ločnosti Ing. Peter Horečný. 
Aby nedošlo k omylu. Nie 
je to menovec Ing. Petra 
Horečného, ktorý podpiso-
val zmluvu o nadobudnutí 
vlastníckych práv k lúžen-
cu. Je to stále tá istá osoba. 
A NÁŠ ČLOVEK vo všetkých 
režimoch.

V utorok 13. 9. 2022 pre-
rokovali poslanci MsZ v 
Seredi návrh na schvále-
nie splátkového kalendára 
pre žiadateľa Privéefina s. 
r. o. Bratislava. V dôvodovej 
správe je uvedené: Dňa 4. 8. 
2022 mesto Sereď doručilo 
spoločnosti Privéefina s. r. 
o., IČO: 36 869 074, so síd-
lom Mudroňova 26, 811 03 
Bratislava výzvu na uhra-
denie dlžnej sumy vo výške 
20.000,- €, slovom dvadsať-
tisíc eur. Dlh tejto spoloč-
nosti voči mestu vznikol 
neuhradením pokuty podľa 
rozhodnutia o správnom de-
likte č. 2379/ÚPaSP406/2019, 
8182/22659 ÚPaSP 137/2021 
zo dňa 27. 9. 2021, ktoré nado-
budlo právoplatnosť dňa 23. 
03. 2022. Uvedeným rozhod-
nutím stavebný úrad uložil 
spoločnosti Privéefina s. r. 
o. Bratislava pokutu podľa § 
106 ods. 3 písm. a) stavebné-
ho zákona vo výške 20.000,- 
€, slovom dvadsať tisíc eur. 
Podľa § 16 ods. 9 Zásad hos-
podárenia a nakladania 
s majetkom Sereď mesto 
môže dlžníkovi, ktorý svoj 
dlh písomne uznal, čo do dô-
vodu a výšky, povoliť prime-
rané splátky dlhu. O povole-
ní splátok dlhu, ktorý je nad 
5 000 € rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo. Dlžník doru-
čil na mesto dňa 24. 8. 2022 
svoju žiadosť, v ktorej žiada 
o splátkový kalendár v me-
sačných splátkach, počnúc 
dňom 25. 10. 2020, vždy k 25. 

v mesiaci vo výške 1.750 eur 
až do úplného vyrovnania 
predmetnej dlžoby 20.000 
eur. Dlžníkom podpísaný 
splátkový kalendár schvá-
lený poslancami mesta do 
10. 10. 2022 mestu doručený 
nebol. Prvá splátka na účet 
mesta má prísť 25. 10. 2022.

Môj záver
Halda lúženca nezmizne ani 
za sto rokov. Tak ako sa štát 
v roku 1963 nepýtal Sered-
čanov, či fabriku za humna-
mi mať chcú, nepýtal sa ich 
ani v roku 1994, či súhlasia 
s odpredajom lúženca ako 
trvalého zdroja znečistenia 
ovzdušia. Vlastníci lúžen-
com zasypaných pozemkov 
s rozlohou 36 ha môžu o 
náhrade iba snívať. Koľko 
ťažkých kovov je v prvej vo-
donosnej vrstve pod lúžen-
com, netušíme. Teóriou os-
tali slová ministra J. Buda-
ja: „Aktívni občania môžu 
pomôcť vyriešiť problémy, 
pred ktorými všetci pchali 
30 rokov hlavu do piesku. 
Často, keď ideme proti odpa-
dom a environmentálnym 
skládkam, ideme proti sil-
ným záujmom a priprave-
ným kšeftom. A môžeme to 
dosiahnuť, len keď nám ob-
čania prejavia podporu.“ 

Realita? Dve petície 
CHCEM ŽIŤ V ČISTEJ KRA-
JINE a Z ČIERNEJ NA ZELE-
NÚ zapadli na Ministerstve 
životného prostredia pra-
chom.

Ako ďalej?
Mesto môže vlastníka sklád-
ky iba kontrolovať a vydávať 
rozhodnutia o pokutách pri 
zistení neplnenia opatrení 
na ochranu ovzdušia. Pre-
čo je 6,5 milióna ton lúžen-
ca malý a nie stredný zdroj 
znečistenia, je na inú disku-
siu.

Posledná veta z listu Jána 
Budaja znie: „Chcem Vás ale 
ubezpečiť, že ministerstvo 
robí všetko pre to, aby bola 
problematika odstraňova-
nia zdrojov znečistenia na 
území Slovenskej republiky 
vyriešená čo najskôr.“

Pri čítaní slov „všetko pre 
to“ mám silný pocit, že toho 
doteraz až tak veľa nebolo.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Jódové tablety si prevzalo 58 percent obyvateľov. 
Na požiadanie ich stále dostanete na mestskom úrade
V septembri zorganizoval 
Mestský úrad v Seredi vý-
menu jódových profilaktík. 
Tabletky si prišlo vymeniť 8 
940 obyvateľov mesta Sereď, 
čo je 57,71 percenta z celko-
vého počtu obyvateľov. Ob-
čania s trvalým alebo s pre-
chodným pobytom v meste 
Sereď si môžu aj naďalej o 
nevyzdvihnuté jódové pro-
filaktiká požiadať na mest-
skom úrade v Seredi, počas 
stránkových hodín úradu.

Tabletky neužívajte 
svojvoľne 
Tabletky sa užijú len v prí-
pade jadrovej havárie, ak je 
to oznámené príslušným 
štátnym orgánom. Ak sa 
chcete čo najlepšie ochrá-
niť počas radiačnej udalosti, 
je potrebné tabletu užiť čo 
najskôr, najlepšie do dvoch 
hodín po oznámení o úni-
ku rádioaktívneho jódu, o 
čom rozhodne Úrad verej-
ného zdravotníctva SR. Po 

12 hodinách od ožiarenia je 
to už zbytočné. Ak by únik 
rádioaktivity pokračoval, 
ďalšiu tabletku užite po 24 
hodinách.

Ak by sa stala jadrová 
havária, pozorne sledujte 
oznámenia obce a verejno-
právnych médií a riaďte sa 
oficiálnymi informáciami. 
Ľudia vydávajúci poky-
ny pre obyvateľstvo vedia 
presne opísať, ako sa vyvíja 
situácia z pohľadu ohroze-

nia obyvateľov v prípade ra-
diačnej udalosti, aj to, kedy 
treba vyhlásiť jódovú profy-
laxiu.

Prečo práve jodid 
draselný?
Ak nastane radiačná neho-
da alebo havária na jadro-
vom zariadení, môže unik-
núť do životného prostre-
dia izotop jódu-131, ktorý 
sa hromadí práve v štítnej 
žľaze. Tomuto môžeme za-

brániť užitím tabliet jodidu 
draselného. Štítna žľaza sa 
nasýti neaktívnym jódom 
a nedovolí, aby sa tam aku-
muloval rádioaktívny jód-
131.

Ak ste alergický na jodid 
draselný alebo jeho zlož-
ku, môžu vám pomôcť vý-
živové doplnky s vysokým 
obsahom prírodného jódu. 
Užitie profilaktík konzul-
tujte so svojim ošetrujúcim 
lekárom.

Čo je to štítna žľaza?
Štítna žľaza je jedna z väč-
ších endokrinných žliaz v 
tele, umiestnená je v krku 
a produkuje hormóny, kto-
ré regulujú metabolizmus a 
ovplyvňujú rast. Pre tvorbu 
týchto hormónov je dôleži-
tý jód, čo ho robí význam-
ným pre ľudské zdravie. 
Bežne sa stretáme naprí-
klad s jodidovanou soľou či 
múkou.

MIROSLAV RAČÁK
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Basketbalisti zo Serede sa 
prebojovali medzi 8 najlepších 
družstiev na Slovensku

Seredskí taekwondisti na sústredení v Grécku

V najvyššej basketbalovej mlá-
dežníckej kategórii, juniori 
U19, sa odohrali kvalifikačné 
zápasy o postup do skupiny 
Gold. Túto skupinu tvorí 8 
najlepších družstiev z celého 
Slovenska. Juniori zo Serede 
odohrali kvalifikáciu v skupi-
ne Západ. Počas 2 turnajov na-
šich chlapcov čakalo 5 zápasov, 
z ktorých si odnášajú 3 výhry 
a 2 prehry. Vybojovali si tak 3. 
miesto v skupine Západ a po-
stup medzi 8 najlepších druž-
stiev na Slovensku!

1. kvalifikačný turnaj – 
organizátor: ŠBK Junior 
Levice
BK Lokomotíva Sereď – BBA 
Komárno 102:63 (24:16, 53:40, 
78:54)
BK: Kapustík 24, Mesároš 16, 
Sárkány 13, Takács 11, Bundzel 
10, Náhlik 8, Halenár 7, Majer-
ník 6, Jozek, Aboudi a Malý po 
2, Kuchár 1.
Tréner Patrik Sarna: „Prvý 
zápas proti Komárnu sme 
odštartovali úspešne a poda-
li sľubný výkon. Síce sme sa 
v prvom polčase ešte trochu 
hľadali, vďaka čomu sa súper 
držal na rozdiel 13 bodov, ako-
náhle nám v druhom polčase 
začalo padať aj spoza perimet-
ra, súperovi sme odskočili vý-
razným rozdielom a úspešne 
dokráčali pre prvé víťazstvo. 
Minúty sa rozložili medzi všet-
kých 12 hráčov na súpiske a 
dokonca každý z nich dokázal 
skórovať.“

BK Lokomotíva Sereď – BK 
Inter Bratislava 50:78 (14:20, 
32:44, 39:67)
BK: Kapustík a Bundzel po 13, 
Takács a Rumpík po 9, Aboudi 
5, Mesároš 1.
Tréner Patrik Sarna: „Napriek 
tomu, že Inter hral opäť výbor-
ný basketbal, ale keďže prišiel 

v kvalitnej, no úzkej rotácii 
hráčov, bol to hrateľný zápas. 
V prvom polčase sme ešte do-
kázali držať krok, no akoby 
sme pociťovali blok z toho, že 
je Inter nezdolateľný, nedoká-
zali sme spraviť čosi navyše, 
nechávali sme im množstvo 
otvorených striel, ktoré doká-
zali najmä v druhom polčase 
náramne zužitkovať.“

ŠBK Junior Levice - BK 
Lokomotíva Sereď 97:79 
(15:21, 47:39, 74:55)
BK: Mesároš 18, Kapustík a 
Kiss po 17, Takács 9, Sárkány 6, 
Bundzel 5, Náhlik 3, Malý a Ha-
lenár 2.
Tréner Patrik Sarna: „Už o pár 
hodín neskôr sme nastupovali 
na druhý zápas proti Leviciam. 
Vďaka tomu, že máme širo-
ký káder, mohli sme súpisku 
mierne doplniť, aby sme tak 
eliminovali únavu. Od samot-
ného úvodu stretnutia bol vy-
tváraný nátlak na rozhodcov 
a našich hráčov, ktorý, bohu-
žiaľ, ani rozhodcovia ani hrá-
či nezvládli. Výsledkom toho 
bola totálna dekoncentrácia, 
26 stranených lôpt nahádza-
ných do rúk súpera, neplnenie 
taktických pokynov v obrane 
a strelecká mizéria v útoku 

(6/36 za tri body). Čo sa týka 
basketbalu, tak Levice vďa-
ka svojim oporám zaslúžene 
zvíťazili.“

2. kvalifikačný turnaj 
– organizátor: BK Inter 
Bratislava
BK Lokomotíva Sereď – 
MBK Karlovka Bratislava 
84:45 (25:17, 44:27, 59:39)
BK: Takács 16 (5 trojok), Malý 
12 (2 trojky), Kiss 11 (3 trojky), 
Kapustík 10, Sárkány 8, Ma-
jerník a Jozek (1 trojka) po 7, 
Bundzel 6, Mesároš 5, 
Halenár 2.

BKM SPU Nitra - BK 
Lokomotíva Sereď 59:65 
(14:15, 32:37, 45:56)
BK: Kiss 23 (3 trojky), Kapus-
tík (1 trojka) 14, Takács (1 troj-
ka) 8, Malý (2 trojky), Halenár 
6, Bundzel 5, Mesároš 2.
Tréner Patrik Sarna: „Počas 
víkendu sme mohli vidieť 
dva odlišné výkony nášho 
družstva. Zatiaľ čo v sobotu 
sme hrali koncentrovane a 
disciplinovane, v nedeľu už to 
tak nebolo. Napriek tomu, že 
ani v sobotu sa nám strelec-
ky, okrem Norbiho obzvlášť 
nedarilo, vďaka slušnej ob-
rane nás to vôbec nemuselo 

trápiť. Snažili sme sa dodržia-
vať taktické pokyny a držali 
sme vysoké tempo hry počas 
celých 40 minút. To súperovi 
bralo veľké množstvo síl a po-
stupne fyzicky odchádzal.
S podobným cieľom sme 
vstupovali aj do nedeľného 
stretnutia proti Nitre. Keď-
že Nitra navyše pricestova-
la bez svojich lídrov, chceli 
sme vytvárať tlak po celom 
ihrisku a sťažiť tak súpero-
vi prechod na útočnú polo-
vicu. V tejto činnosti sme 
však zlyhali na plnej čiare. 
Neboli sme disciplinovaní, 
prepadávali sme v obrane, 
nekomunikovali sme medzi 
sebou a ak, tak len vyčítavo a 
negatívne. Umožnili sme tak 
súperovi presilové situácie, 
čím sa dostal do zápasu. Na 
druhej polovici sme museli 
bojovať 30 minút proti zóno-
vej obrane. Hrať celý zápas do 
zónovej obrany nikdy nie je 
jednoduché, navyše ak vám 
obrana nefunguje a nie ste 
tak schopný rozbiť zónu v 
tranzícii, alebo rýchlym pro-
tiútokom. V druhom polčase 
nás zavalila „deka“ a napriek 
zlepšenému výkonu sme už 
neboli schopní trafiť praktic-
ky z ničoho. Trojbodová streľ-
ba, trestné hody či spod koša, 
takúto streleckú impotenciu 
som pravdepodobne ešte ne-
videl a štatisticky je ťažké 
uveriť, že takýto zápas sme 
dotiahli nakoniec do víťazné-
ho konca. Je dôležité sa z toho 
do budúcna poučiť. Splnili 
sme prvý sezónny cieľ, kto-
rý nebol vôbec jednoduchý. 
Musíme sa snažiť minimali-
zovať takéto mentálne výpad-
ky, pretože v skupine Gold nás 
nečaká ani jeden jednoduchý 
zápas a akékoľvek zaváhanie 
sa bude okamžite trestať.“

MARIANNA GRILLOVÁ

Mesto Sereď v  spolupráci 
s  Domom kultúry usporiada-
li dňa 20. 10.  kultúrno-spolo-
čenské podujatie pod názvom 
Ďakujeme Vám.  Podujatie sa 
koná už tradične pri príleži-
tosti októbra – mesiaca úcty 
ku starším.

Staroba je prirodzená sú-
časť života, neznamená ale 
koniec všetkým aktivitám. 
Dôležité je aj vo vyššom 
veku sa zaujímať   o dianie 
okolo seba, udržiavať si dob-
rú kondíciu aj veselú myseľ. 
Nič z tohto seredským se-
niorom nechýba a mohli by 
byť príkladom aj pre mladšie 
ročníky. Udržiavať sociálny 
kontakt s rovesníkmi sa darí 
realizovať rôznymi spoločen-
skými podujatiami. Jedným 
z nich je aj podujatie s ná-
zvom  Ďakujeme Vám, ktoré 
sa koná každoročne a je ve-
nované všetkým seniorom 
mesta.

Úvodné slová patrili   pri-

mátorovi mesta Martinovi 
Tomčányimu,   ktorý sa prí-
tomným prihovoril posledný 
krát zo svojej pozície, nakoľko 
sa v nadchádzajúcich voľbách 
o funkciu primátora neuchá-
dza.   Do ďalších rokov zaže-
lal seniorom pevné zdravie 
a všetko dobré.   Zároveň ve-
rejne poďakoval Silvii Adam-
číkovej z organizačného od-
delenia na MsÚ za jej prácu, 
ktorú pre obyvateľov mesta 
vykonala za 12 rokov jeho vo-
lebného obdobia. 

Každého návštevníka po-
tešilo milé slovo a kvietok, 
ktorý si seniori na znak úcty 
a vďaky prevzali z rúk primá-
tora Tomčányiho a prítom-
ných poslancov . Pripravené 
bolo aj občerstvenie a kultúr-
ny program. Všetkých zabavil 
spevák a imitátor Stanislav 
Vitáloš a do tanca i spevu 
zahralo   hudobné duo Rišo a 
Mišo. 

IVETA TÓTHOVÁ

Na začiatku augusta vyces-
tovali seredskí taekwondisti 
Juraj Kollár a Jakub Kollár do 
Grécka, kde sa zúčastnili 
veľkého sústredenia v ho-
rách neďaleko mesta Solún. 
Sústredenie pod vedením via-
cerých veľmajstrov trvalo je-
den týždeň a zúčastnili sa ho 
ľudia z rôznych kútov 
sveta. Tréning zamera-
ný na technické zosta-
vy (tuly) mal na starosti 
veľmajster Stefanos Gaidar-
tzakis s technickým stup-
ňom IX. dan, ktorý je prezi-
dentom ITMS - Medzinárod-
nej taekwondo spoločnosti 
veľmajstrov a patrí medzi 
najstarších aktívnych ta-
ekwondistov v Európe. Medzi 
jeho bývalých žiakov patrí 
aj ďalší veľmajster, Vasilis 
Alexandris, ktorý sa taktiež 
zúčastnil tohtoročného se-
mináru. Našich zverencov 
prekvapil svojou výbornou 

kondíciou 77-ročný Ian Gre-
en s VII. danom, ktorý na sú-
stredenie prišiel z Austrálie. 
Cvičenci absolvovali trénin-

gy technických zostáv, spa-
ringu a aj sebeobrany, ktoré 
opísali ako tréningy neustále-
ho drilu a nových skúseností. 

Do novej sezóny 2022/2023 tak 
vstúpili plní energie, elánu a 
obohatení o nové poznatky.

EMA VALENČÍKOVÁ

Poďakovanie 
seniorom v Dome 
kultúry

Krížovkári  
pozor!

Kúpite v novinových stánkoch

Čaká na vás šesťdesiatštyri 

strán lúštenia a zábavy.  

Lišiak špeciál – magazín  

plný klasických krížoviek 

znovu v predaji.

POPULÁRNE KRÍŽOVKY NA VOĽNÝ ČAS

VIAC KRÍŽOVIEK • VIAC STRÁN • VIAC ZÁBAVY

ŠPECIÁL

CENA 1,99 €  • LETO – JESEŇ

lisiakSPECIAL_obalka_V.indd   1

2. 6. 2022   12:53:27

ČO NÁJDETE V OKTÓBROVOM ČÍSLE

Už  
v predajiUŽ  

V PREDAJI
ADHD 
nie je 
výmysel

Jaroslav Žídek: 

Jesenné 
dary lesa.
Z húb vyčaríte 
aj hlavné jedlo

 
október 2022 | číslo 10 | 11. ročník 

Cena 1 €

Syndróm 
bakteriálneho 
prerastania trápi 
najmä seniorov

Nástrahy a riziká 
jesenného športovania
Dobré rady a tipy, užitočné na riešenie 

i prevenciu rôznych ťažkostí

SYNDRÓM BAKTERIÁLNEHO 
PRERASTANIA TRÁPI ČASTEJŠIE SENIOROV

JESENNÉ ŠPORTOVANIE VONKU 

A TIPY AJ NA PREVENCIU RÔZNYCH 
ŤAŽKOSTÍ

BETAGLUKÁNY POMÁHAJÚ V BOJI 
S CIVILIZAČNÝMI CHOROBAMI

SPASTICITA PO MOZGOVEJ PRÍHODE 
NEMUSÍ BYŤ TRVALÝ STAV

GENETIKA V DERMATOLÓGII 

BUDÚCNOSŤ LIEČBY RAKOVINY  
KRVI NA SLOVENSKU
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PROGRAM KINA NOVA 
NOVEMBER 2022

www.kinonova.sered.sk

FK: DIERA / Il Buco / 
1.11.2022 utorok 19:30 
2D 
Skupina jaskyniarov 
prichádza do dediny 
neďaleko Neapola, aby 
nepozorovane preskúmala 
jeden z najhlbších 
jaskynných systémov v 
celej Európe. 
Hrajú: Claudia Candusso, 
Paolo Cossi, Mila Costi, 
Carlos José Crespo, Jacopo 
Elia, Federico Gregoretti. 
ITA, 93 min., ČT, MP, 
vstupné 2D 5€, FK 4€

IDENTITA ES 
/ Identita ES / 
2.11.2022 streda 19:30 
2D 
Neuveriteľný životný 
príbeh jedného z 
najuznávanejších 
svetových imunológov a 
genetikov. 
Hrajú: Emil Skamene, 
Tania Muzik Skamene, 
Danuta Radzioch, Elizabeth 
Matthieu, Alexandra 
Matthieu, Michelle 
Skamene, Nicolas Greciet, 
Jonathan Greciet, Mélodie 
Greciet, Emanuel Greciet, 
David Skamene, Victorie 
Ella Skamene, Oliver 
Skamene. 
SVK, 81 min., OR, MP, 
vstupné 2D 6€

ZA VŠETKÝM HĽADAJ 
ŽENU / Za vším hledej 
ženu / 
3.-5.-6.11.2022 štvrtok 
19:30 2D, sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Romantická vzťahová 
komédia o vášni, láske a lsti 
Hrajú: Hana Vagnerová, 
Marek Vašut, Tereza 
Rychlá, Betka Stanková, 
Zlata Adamovská, Daniela 
Kolářová, Igor Orozovič, 
Marek Němec. 
CZE, 105 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

ŠINTAVSKÁ BOSORKA 
/ Šintavská bosorka / 
4.11.2022 piatok 19:00 
2D 
Dokumentárny film lovcov 
duchov o paranormálnych 
javoch. 
SVK, 65 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

PRINC MAMÁČIK / Princ 
mamánek / 
4.-5.11.2022 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 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€

ČIERNE NA BIELOM 
KONI / Čierne na bielom 
koni / 
4.-5.11.2022 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D 
Ak ide o lásku, trochu to 
bolieť musí. Najmä ak ide o 
lásku k peniazom. 
Hrajú: Milan Ondrík, 
Rebeka Poláková, Attila 
Mokos, Tomáš Mischura, 
Jana Kovalčiková, Zoltán 
Mucsi, Petr Vaněk, Tomáš 
Jeřábek. 
SVK, 94 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

WEBSTEROVCI VO 
FILME / Websterovci 
vo filme / 
6.11.2022 nedeľa 16:30 
2D 
Nové animované 
dobrodružstvá veselej 
pavúčej rodinky. 
SVK, 65 min., OR, MP, 
vstupné 2D 6€

KLAMÁR NA PLNÝ 
ÚVÄZOK / Menteur / 
Natural born liar / 
6.-9.11.2022 nedeľa 20:30 
2D, streda 19:30 2D 
Čo ak by sa všetky vaše 
klamstvá stali realitou? 
Komédia. 
Hrajú: Tarek Boudali, 
Pauline Clément, Artus. 
FRA, 95 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

BUKO / Buko / 
8.11.2022 utorok 
19:30 2D 
Kôň je „dar z nebies“, ktorý 
vyzerá ako zlý vtip, pretože 
jeho nová majiteľka sa koní 
bojí. 
Hrajú: Anna Cónová, 
Martha Issová, Petra 
Špalková, Jan Cina, 
Lenka Termerová, Maya 
Kinterová, kôň Láďa. 
CZE, 112 min., OR, MP, 
vstupné 2D 6€

BLACK PANTHER: 
WAKANDA FOREVER 
/ Black Panther: Wakanda 
Forever / 
10.-11.-12.-13.11.2022 
štvrtok 19:30 2D ST, piatok 
21:00 2D SD, sobota 18:30 
3D SD, nedeľa 20:30 3D ST 
Hrdinovia Wakandy 
bojujú o ochranu svojho 
národa pred zasahujúcimi 
svetovými mocnosťami. 

Hrajú: Letitia Wright, Lupita 
Nyong‘o, Winston Duke, 
Angela Bassett, Danai 
Gurira, Martin Freeman, 
Tenoch Huerta, Michaela 
Coel, Florence Kasumba. 
USA, 161 min., SD/ST, MP 
12+, vstupné 2D 6€, 3D 6€

MALÝ WINNETOU / Young 
Winnetou and the Lost 
Buffalos / 
11.-12.-13.11.2022 
piatok 17:00 2D, sobota 
16:30 2D, nedeľa 18:30 
2D 
Príbeh začiatkov mladého 
náčelníka, ktorého meno 
každý pozná 
Hrajú: Mika Ullritz, Milo 
Haaf, Lola Linnéa Padotzke, 
Mehmet Kurtulus, Tim 
Oliver Schultz a ďalší. 
DEU, 103 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€ 

ZA VŠETKÝM HĽADAJ 
ŽENU / Za vším hledej 
ženu / 
11.-12.11.2022 piatok 19:00 
2D, sobota 21:30 2D 
Romantická vzťahová 
komédia o vášni, láske a lsti 
Hrajú: Hana Vagnerová, 
Marek Vašut, Tereza 
Rychlá, Betka Stanková, 
Zlata Adamovská, Daniela 
Kolářová, Igor Orozovič, 
Marek Němec. 
CZE, 105 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

KROKODÍL LYLE / Lyle 
Lyle Crocodile / 
13.11.2022 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€

ABSENCE / Absence / 
15.11.2022 utorok 19:30 
2D 
Mysteriózny triler o 
rodinnom tajomstve. 
Hrajú: Ali Mosaffa, Antonie 
Formanová, Zuzana 
Stivínová, Klára Melíšková, 
Zuzana Kronerová, 
Magdaléna Borová, Adam 
Vacula, Petra Nesvačilová. 
SVK, 100 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

HRANICE LÁSKY / Hranice 
lásky / 
16.11.2022 streda 19:30 
2D 
Erotické lovestory o 
skúmaní vlastnej intimity 
a hľadaní hraníc v láske a 
sexe s Hanou Vagnerovou 

a Matyášom Řezníčkom v 
hlavných úlohách. 
Hrajú: Hana Vagnerová, 
Matyáš Řezníček, 
Eliška Křenková, Martin 
Hofmann, Lenka 
Krobotová, Hynek Čermák, 
Antonie Formanová. 
POL, 95 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 6€ 

MENU / The Menu / 
17.-19.11.2022 štvrtok 
19:30 2D, sobota 18:30 
2D 
Menu s niekoľkými 
šokujúcimi prekvapeniami. 
Horor. 
Hrajú: Anya Taylor-Joy, 
Ralph Fiennes, Nicholas 
Hoult, Hong Chau, Janet 
McTeer, John Leguizamo, 
Aimee Carrero. 
USA, 107 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

BLACK PANTHER: 
WAKANDA FOREVER
/ Black Panther: Wakanda 
Forever / 
18.-19.11.2022 piatok 21:00 
2D, sobota 20:30 3D 
Hrdinovia Wakandy 
bojujú o ochranu svojho 
národa pred zasahujúcimi 
svetovými mocnosťami. 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita 
Nyong‘o, Winston Duke, 
Angela Bassett, Danai 
Gurira, Martin Freeman, 
Tenoch Huerta, Michaela 
Coel, Florence Kasumba. 
USA, 161 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 6€, 3D 6€

MALÝ WINNETOU / Young 
Winnetou and the Lost 
Buffalos / 
18.-19.-20.11.2022 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Príbeh začiatkov mladého 
náčelníka, ktorého meno 
každý pozná 
Hrajú: Mika Ullritz, Milo 
Haaf, Lola Linnéa Padotzke, 
Mehmet Kurtulus, Tim 
Oliver Schultz a ďalší. 
DEU, 103 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€ 
 
ARVÉD / Arvéd / 
18.-20.11.2022 piatok 
19:00 2D, nedeľa 20:30 
2D 
Ako ďaleko sme schopní 
zájsť, aby sme dosiahli 
svoje ciele. 
Hrajú: Michal Kern, Saša 
Rašilov, Martin Pechlát, 
Jaroslav Plesl, Vojtěch 
Vodochodský, Marian 
Labuda ml., Ivana Uhlířová. 
SVK, 120 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

CIRKUS MAXIMUM / 

Cirkus Maximum / 
20.-23.11.2022 nedeľa 
18:30 2D, streda 19:30 2D 
Výlet do cirkusového 
sveta s poriadnou porciou 
zábavy pre celú rodinu.
Hrajú: Jan Přeučil, Tomáš 
Matonoha, Jiří Ployhar ml., 
Miroslav Šimůnek 
CZE, 93 min., ČV, MP, 
vstupné 2D 6€ 

FK: NEZANECHAŤ STOPY 
/ Żeby nie było śladów / 
22.11.2022 utorok 19:30 
2D 
Prípad Grzegorza 
Przemyka, ktorý v roku 
1983 otriasol Poľskom.
Hrajú: Tomasz Ziętek, 
Sandra Korzeniak, Jacek 
Braciak. 
POL, 165 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€, FK 4€ 

BONES AND ALL / Bones 
and all / 
24.-25.11.2022 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D 
Zaľúbia sa do seba a vydajú 
sa na cestu. Okrem lásky 
ich však spája aj chuť na 
ľudské mäso. 
Hrajú: Timothée Chalamet, 
Taylor Russell, Mark 
Rylance, Francesca 
Scorsese. 
USA, 130 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€ 
 
NEOBYČAJNÝ SVET / 
Strange world / 
25.-26.-27.11.2022 
piatok 17:00 2D, sobota 
16:30 2D, nedeľa 16:30 
2D 
Rodina prieskumníkov sa v 
novej Disneyovke vydáva 
hlboko do neprebádanej a 
tajomnej krajiny. Animák. 
USA, 99 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

VIANOČNÝ PRÍBEH / 
Vánoční příběh / 
25.-26.-27.11.2022 
piatok 19:00 2D, sobota 
20:30 2D, nedeľa 18:30 
2D 
Komédia režisérky Ireny 
Pavláskovej, ktorá sa 
odohráva počas Štedrého 
dňa predstaví celú plejádu 
vynikajúcich českých 
hercov. 
Hrajú: Karel Roden, Jiřina 
Bohdalová, Jiří Lábus, 
Oldřich Kaiser, Jana 
Plodková, Hynek Čermák, 
Jaroslav Plesl, Anna Fialová, 
Vladimír Polívka. 
CZE, 118 min., OR, MP, 
vstupné 2D 6€ 

GRAND PRIX / Grand 
Prix / 
26.-27.11.2022 sobota 

18:30 2D, nedeľa 20:45 
2D 
Filmová komédia režiséra 
Jana Prušinovského (Most!, 
Okresní přebor) 
SVK, 107 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

FK: ODPOČÍTAVANIE, 
POSLEDNÝ FILM 
IVANA PALÚCHA / 
Odpočítavanie, posledný 
film Ivana Palúcha / 
29.11.2022 utorok 19:30 
2D 
Životný príbeh 
slovenského filmového 
herca, ktorý mal v roku 
1969 3 filmy v Cannes. 
SVK, 77 min., SV, MP, 
vstupné 2D 5€, FK 4€ 
 
MÁRA IDE DO NEBA / 
Mára jde do nebe / 
30.11.2022 streda 19:30 
2D 
Horolezec Marek 
Holeček v celovečernom 
dokumentárnom filme. 
CZE, 80 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

PRIPRAVUJEME
AVATAR: CESTA VODY, 

KOCÚR V ČIŽMÁCH: 
POSLEDNÉ ŽELANIE, 

WHITNEY HOUSTON: I 
WANNA DANCE WITH 

SOMEBODY,
PRINCEZNÁ ZAKLIATA 

V ČASE 2, KEĎ 
PREHOVORILA, 

SUPERŽENA 

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
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Zviditeľnite svoju firmu 
na našej cyklotrase !

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

tabuľku svojej spoločnosti
o rozmeroch 30x30 cm na lavičkách 

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

Info na tel.č.: +421 948 767 382 

Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI 
na kine NOVA

Využite jedinečnú príležitosť na zviditeľnenie Vašej 
firmy, alebo akcie ktorú organizujete v meste Sereď 

a jeho okolí na novo osadenom LED PANELI na 
Cukrovarskej ul. LED panel o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m 

je viditeľný z Cukrovarskej ul., na ktorej trvale žije 1200 
občanov mesta a sú na nej umiestnené 

viaceré obchodné prevádzky so stovkami návštevníkov 
denne. Panel je dobre viditeľný aj z hlavnej 

cesty na Cukrovarskej ulici, ktorou vodiči prichádzajú 
na neďalekú križovatku. 

Spustený je denne od 7:00 do 23:00 a je dobre viditeľný 
aj počas dňa.

Ak máte záujem o umiestnenie reklamy, 
kontaktujte: Dom kultúry Sereď,  

tel: 0911 424 083, riaditeldk@sered.sk.

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, 
   Obchodné centrum NOVA, Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné 
oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, 
Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na 
jednorazový prenájom pre semináre, konferencie, 
rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, 
spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných 
stavieb, správu 
a prevádzku budov, manažment energií, verejné 
obstarávanie, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,  
sprostredkovateľskú  a vydavateľskú činnosť.

Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba, 
nájomné zmluvy: +421 948 767 382, 
Mail: sms.konatel@gmail.com
web: www.sms.sered.sk

V SEPTEMBRI 2022
Emil Hodúr (1952), Vojtech Horváth (1957), Anton Bartek 
(1962), Ján Lehuta (1947), Zuzana Mikéciová (1979), Štefánia 
Gajdová (1936), Anna Hradecká (1940), Jozef Mazák (1936), 
Jozef Popeňažník (1946)

V OKTóBRI 2022
Ján Hruška (1939), Jozef Slíž (1938), Oľga Gažová (1952), Jo-
zef Vašák (1951), Jozef Bucha (1951), Magdaléna Tomášková 
(1936), Ružena Hanakovičová (1951), Rudolf Melicher (1936), 
Edita Valášková (1948)
 ČESŤ  ICH  PAMIATKE

OPUSTILI NÁS:

Delegácia Ministerstva obrany 
ČR si pri pomníku Legionára uctila 
pamiatku padlých vojakov
Vo štvrtok 20. októbra za-
vítala do Serede delegácia 
z Odboru pro válečné ve-
terány Ministerstva obra-
ny ČR, aby si pri pomníku 
Legionára uctili pamiatku 
padlých československých 
vojakov. Medzi členmi de-
legácie boli i potomkovia 
padlých a zomrelých čes-
koslovenských legionárov. 
V historických uniformách 
sa pietneho aktu zúčastnili 
aj členovia československej 
obce legionárskej, ktorá bola 
počas prvej Česko-sloven-
skej republiky významná 
štátotvorná sila, združenie 
bývalých príslušníkov čes-
ko-slovenského vojska v 
zahraničí a politická opora 
Tomáša Garrigua Masaryka 
i Edvarda Beneša. 

Na Námestí republiky prí-

tomných privítal za mesto 
Sereď viceprimátor Ľubomír 
Veselický, predseda UN Ve-
teran Slovakia Štefan Jangl, 
predseda Zväzu vojakov SR 
klub Sereď Ondrej Urban a 
ďalší. Na úvod boli prítom-
ní oboznámení s históriou 
pamätníka Legionára. Ten 
je zaradený do zoznamu voj-
nových hrobov a je poctou 
hrdinským obetiam pri ob-
rane Slovenska. Dielo nie je 
originálom, je iba replikou 
pôvodnej sochy. Tá už raz v 
centre mesta stála, no v roku 
1958 ju z ideologických dô-
vodov odstránili. Nová repli-
ka bola slávnostne odhalená 
26. 10. 2021.

Prítomným sa na piet-
nom akte prihovoril Štefan 
Jangl, predseda UN Veteran 
Slovakia, ktorý okrem iného 

povedal: „Som nesmierne 
šťastný, že sa podarilo mestu 
Sereď v spolupráci s občian-
skymi združeniami obnoviť 
pamätník pre legionárov, 
ktorí pomáhali vybudovať 
južnú hranicu Slovenskej 
republiky v roku 1918. Legio-
nári ako takí nikdy nemôžu 
vymiznúť z našich myslí, 
pretože si musíme pamätať, 
že to boli tí, ktorí boli schop-
ní a ochotní ísť bojovať a 
budovať náš spoločný štát 
Čechov a Slovákov.“ Jeho 
slová doplnil Ondrej Urban, 
predseda Zväzu vojakov SR 
klub Sereď, ktorý uviedol, že 
mesto Sereď bolo oslobodené 
8. 12. 1918. Nakoľko bolo blíz-
ko maďarských hraníc, stalo 
sa centrom a posádkou legi-
onárskeho pluku 34.

Farárka Jana Šmardová 

Koulová zasvätila svoj život 
Cirkvi československej hu-
sitskej a Československej 
obci legionárskej. Na piet-
nom akte vzdala úctu pred-
kom a poďakovala mestu Se-
reď, že pozdvihlo to čo bolo 
zabudnuté a zničené. „Som 
rada, že tu stojíme pred nád-
herným pomníkom a mô-
žeme ísť vztýčenou hlavou 
ďalej predávať ďalším gene-
ráciám to, čo je dôležité - lás-
ku a hrdinstvo.“ Následne 
predniesla niekoľko citátov 
zo žalmu. Na záver spomien-
kového stretnutia zaznela 
česká a slovenská hymna. 
Delegácia sa potom presu-
nula do Mestského múzea, 
kde si prezreli stále expozí-
cie týkajúce sa histórie Sere-
de a legionárov

IVETA TÓTHOVÁ

Mestské múzeum 
– Fándlyho fara 

v Seredi Ulica M. R. Štefánika 8
OTVÁRACIE HODINY: 

OKTÓBER - APRÍL: 
UT–SO:  900 - 1700 h., 

INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, 

e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac 
OKTÓBER 2022

STÁLE EXPOZÍCIE:
PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA
OBRÁZKY ODVIATE ČASOM,

 VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY
 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI
VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM 
STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER 
A FRIŠTACZKÝ

 EXPONÁT MESIACA: 
Seredskí hasiči - historické fotografie, dokumenty a predmety
Vystavené exponáty zo života hasičov v Seredi v 20. storočí zo 

zbierky Mestského múzea v Seredi 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVU A PODUJATIA: 
SEREĎ A ŠINTAVA V MINULOSTI

NAJNOVŠIE VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV
Archeologická výstava ponúka nové poznatky o živote mesta 
Sereď v stredoveku a o objave sídliska z mladšej doby železnej 

v polohe Prúdy, kde sa momentálne realizuje výstavba 
novej obytnej štvrte, v Šintave sú to objavy stredovekých 

a novovekých sídlisk a stredovekého opevnenia.
Vernisáž sa uskutoční dňa 25. novembra o 17.00 hod. 

Výstava potrvá od 25. 11. 2022 do 31. 1. 2023
------------------------------------

Dňa 11. 11. 2022 o 17.00 hod. 
LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ

S HOSŤOM
 UVEDENIE JEJ NOVEJ KNIHY „LÁSKA Z BAGDADU“ 

--------
Pripravujeme na december v múzeu: 

15. 12. 2022 Vianočný koncert žiakov ZUŠ Jána Fischera – 
Kvetoňa v Seredi

VÝZVA PRE ZBERATEĽOV: 
Pripravujeme výstavu pohľadníc a starých fotografií 

Serede a blízkeho okolia, 
príležitosť pre zberateľov prezentovať zbierky

v Mestskom múzeu v Seredi  
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Postup umiestnenia a život v Domove 
dôchodcov a domove sociálnych služieb 
Domov dôchodcov a 
domov sociálnych služieb 
pre dospelých v Seredi je 
kombinované zariadenie, 
v ktorom sa nachádza 
Zariadenie pre seniorov, 
Domov sociálnych 
služieb pre dospelých a 
Špecializované zariadenie. 
Zriaďovateľom zariadenia 
je Trnavský samosprávny 
kraj.

Domov dôchodcov v Sere-
di bol uvedený do prevádzky 
v roku 1972. K zariadeniu v 
roku 1990 pribudlo oddelenie 
so zvýšeným psychiatrickým 
dohľadom. V roku 2002 sa za-
riadenie pretransformovalo 
na Domov dôchodcov a do-
mov sociálnych služieb pre 
dospelých. Forma poskytova-
teľskej služby sa v roku 2016 
rozšírila o tzv. Špecializované 
zariadenie.

V súčasnosti sa v zariadení 
poskytujú tieto druhy a 
formy sociálnej služby: 
• Zariadenie pre seniorov s 
kapacitou 40 miest
• Domov sociálnych služieb s 
kapacitou 45 miest
• Špecializované zariadenie s 
kapacitou 30 miest.

Za dobu existencie zariade-
nia sa tu vystriedalo sedem 
riaditeľov. Od roku 2019 je 
riaditeľkou Mgr. Milada Flo-
riánová, s ktorou prinášame 
dôležité informácie o postu-
pe umiestňovania klientov a 
živote v zariadení.

Zariadenie pre seniorov
V Zariadení pre seniorov (ďa-
lej len ZPS) sa poskytuje so-
ciálna služba fyzickej osobe, 
ktorá dovŕšila dôchodkový 
vek a je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a jej stu-
peň odkázanosti je najmenej 
IV, alebo osoba dovŕšila dô-
chodkový vek a poskytova-
nie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných 
vážnych dôvodov.

Na umiestnenie v ZPS je 74 
čakateľov ku dňu 31. 7. 2022. 
Žiadosti sú u niektorých ča-
kateľov podané od roku 2014 
a pri uvoľnení miesta sa po-
stupuje podľa naliehavosti 
alebo akútnosti poskytova-
nia sociálnej služby. Jedinou 
výnimkou je opodstatnená 
bezodkladnosť umiestnenia, 
ktorá je vyznačená aj na roz-
hodnutí, ktoré vydáva mest-
ský alebo obecný úrad.

Domov sociálnych služieb
V Domove sociálnych služieb 
(ďalej len DSS) sa poskytuje 
sociálna služba fyzickej oso-
be do dovŕšenia dôchodkové-
ho veku a táto osoba musí byť 
odkázaná na pomoc inej fy-
zickej osoby a jej stupeň od-
kázanosti je najmenej V. Člo-
vek v tomto prípade nesmie 
byť dôchodca a má rôzne 
stupne fyzického alebo psy-
chického poškodenia (dušev-
né poruchy, fyzické poruchy i 
poruchy mobility).

Na umiestnenie v DSS je 77 
čakateľov ku dňu 31. 7. 2022. Aj 

v tomto prípade sú žiadosti u 
niektorých čakateľov podané 
od roku 2014 a pri uvoľnení 
miesta sa postupuje podľa 
naliehavosti alebo akútnosti 
poskytovania sociálnej služ-
by.

Špecializované zariadenie
V Špecializovanom zariade-
ní (ďalej len ŠZ) sa poskytuje 
sociálna služba fyzickej oso-
be, ktorá je odkázaná na po-
moc inej fyzickej osoby a má 
zdravotné postihnutie, kto-
rým je najmä Parkinsonova 
choroba, Alzheimerova cho-
roba a pervazívna vývinová 
porucha, skleróza multiplex, 
schizofrénia či demencia rôz-
neho typu.

Na umiestnenie v ŠZ je 116 
čakateľov ku dňu 31. 7. 2022. 
Žiadosti sú u niektorých 
čakateľov podané taktiež 
od roku 2014 a pri uvoľnení 
miesta sa postupuje podľa 
naliehavosti alebo akútnosti 
poskytovania sociálnej služ-
by.

POSTUP PRI ŽIADANÍ O 
UMIESTNENIE KLIENTA DO 
ZARIADENIA
Umiestnenie v zariadení 
pre seniorov 

Mesto / obec vydá „ Roz-
hodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu“, ktoré spolu 
so „Žiadosťou o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služ-
by“ a s „Posudkom o odká-
zanosti na sociálnu službu“ 
žiadatelia zašlú do nášho za-
riadenia. Rozhodnutie o od-
kázanosti na sociálnu službu 
musí mať vyznačenú právo-
platnosť.

Ak je žiadateľ nesvojpráv-
ny, je potrebné doložiť spolu 
so žiadosťou aj rozsudok o 
zbavení svojprávnosti žiada-
teľa a uznesenie o opatrov-
níctve.

Ak sa žiadateľ nevie podpí-
sať, je potrebné doložiť spolu 
so žiadosťou aj potvrdenie o 
tejto skutočnosti od lekára.

Ak žiadateľ udelil inej FO 
prostredníctvom notárskej 
zápisnice splnomocnenie / 
generálnu plnú moc / je po-
trebné daný dokument dolo-
žiť spolu so žiadosťou.

Záujemca o poskytovanie 
sociálnej služby v Domove 
sociálnych služieb pre dospe-
lých v Seredi, Dolnočepeňská 
1620/27, 926 01 Sereď vyznačí v 
žiadosti:
druh sociálnej služby: 
• Domov sociálnych služieb 
• Špecializované zariadenie 
• Zariadenie pre seniorov
formu sociálnej služby: 
• pobytová celoročná sociál-
na služba

Žiadosť o umiestnenie v 
zariadení žiadatelia nájdu 
na našej webovej stránke: 
https://www.ddadsssered.sk/
podmienky-prijatia-klienta-
-do-zariadenia-socialnych-
-sluzieb

Vyplnené tlačivo s požado-
vanými prílohami žiadateľ 
doručí osobne / poštou na 
adresu: DD a DSS pre dospe-

lých v Seredi, Dolnočepeňská 
1620/27, 926 00 Sereď alebo na 
e-mailovú adresu domov_a_
dss_sered@zupa-tt.sk

Umiestnenie v Domove 
sociálnych služieb alebo v 
Špecializovanom zariadení
Fyzická osoba, ktorá má zá-
ujem o zabezpečenie soci-
álnej služby poskytovanej v 
Domove sociálnych služieb 
alebo v Špecializovanom 
zariadení, podá na oddele-
nie posudkovej činnosti od-
boru sociálnych vecí TTSK 
písomne: Žiadosť o posúde-
nie odkázanosti na sociál-
nu službu. Po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu 
službu, fyzická osoba podá: 
Žiadosť o zabezpečenie po-
skytovania sociálnej služby. 
Tlačivá žiadosti sú dostupné 
na úrade TTSK a tiež na na-
šej webovej stránke https://
www.ddadsssered.sk/pod-
mienky-prijatia-klienta-do-
-zariadenia-socialnych-slu-
zieb .

Konanie o posúdenie sa 
začína na základe podania 
„Žiadosti o posúdenie odká-
zanosti na sociálnu službu“. 
K žiadosti je potrebné dolo-
žiť prílohy, ktoré sú priamo 
v žiadosti uvedené. Žiadosť 
musí byť vlastnoručne pod-
písaná účastníkom konania 
(občan, ktorý o poskytnutie 
sociálnej služby žiada). V prí-
pade, ak ide o dieťa do 18 ro-
kov, žiadosť o posúdenie od-
kázanosti na sociálnu službu 
podpisuje zákonný zástupca 
dieťaťa (rodič alebo pestún, 
ktorý má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na zák-
lade rozhodnutia súdu). V prí-
pade, že je občan obmedzený 
v spôsobilosti na právne úko-
ny, žiadosť o posúdenie odká-
zanosti na sociálnu službu 
podpíše súdom ustanovený 
opatrovník (v tomto prípade 
je nevyhnutné doložiť kópiu 
rozsudku súdu o pozbavení 
spôsobilosti občana na práv-
ne úkony, ako aj kópiu listiny 
o ustanovení opatrovníka).

Ak občan vzhľadom na svoj 
zdravotný stav nemôže sám 
podať žiadosť o posúdenie od-
kázanosti na sociálnu službu, 
môže túto žiadosť za občana 
- v jeho mene a na základe po-
tvrdenia ošetrujúceho lekára 
o zdravotnom stave, podať aj 
iná fyzická osoba.

Vyplnené tlačivo „Žiadosť 
o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu“ s požadova-
nými prílohami žiadateľ do-
ručí poštou na adresu: Úrad 
Trnavského samosprávneho 
kraja, Odbor sociálnych vecí, 
Starohájska 10, 917 01 Trnava 
alebo osobne počas úradných 
hodín do podateľne TTSK.

Po podaní „Žiadosti o po-
súdenie odkázanosti na soci-
álnu službu“ bude vykonaná 
sociálna posudková činnosť. 
Tá sa vykonáva za účasti fy-
zickej osoby, ktorá požiadala 
o poskytnutie sociálnej služ-
by v rodinnom prostredí, a ak 

to nie je možné v prostredí, v 
ktorom sa zdržiava.

Odbor sociálnych vecí vy-
hotoví posudok o odkázanos-
ti na sociálnu službu, ktorého 
podkladom je sociálny po-
sudok a zdravotný posudok. 
Na základe posudku o odká-
zanosti na sociálnu službu 
bude vydané rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu 
službu. V zákonom stanove-
nej lehote správny orgán, t.j. 
TTSK, vydá účastníkovi kona-
nia Posudok o odkázanosti na 
sociálnu službu a Rozhodnu-
tie o odkázanosti na sociál-
nu službu, ktoré sú občanovi 
doručené poštou doporučene 
do vlastných rúk. Rozhodnu-
tie o odkázanosti na sociálnu 
službu nadobúda právoplat-
nosť a vykonateľnosť po 15 
dní od doručenia. V súlade so 
zákonom o správnom konaní 
má občan možnosť vzdať sa 
práva na odvolanie.

Fyzická osoba, ktorá vlast-
ní posudok a právoplatné 
rozhodnutie o odkázanosti 
na sociálnu službu, požiada 
o zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby. Je potreb-
né, aby žiadateľ kontaktoval 
naše zariadenie, v ktorom mu 
budú poskytnuté podrobné 
informácie ohľadom samot-
ného poskytnutia sociálnej 
služby.

V prípade, že v zariadení 
nie je voľné miesto, môže byť 
na základe súhlasu osoba za-
evidovaná v zozname čaka-
teľov o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby.

 
UBYTOVANIE V ZARIADENÍ
V ZPS sú dvojlôžkové izby, ale 
sú tu aj 4 samostatné jedno-
lôžkové izby. Pokiaľ je mož-
nosť, klient môže požiadať o 
umiestnenie do jednolôžko-
vej izby.

ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ
Riaditeľka Floriánová vy-
svetľuje azda najdôležitejšiu 
tému rozhovoru: „Plánujeme 
poskytovať zdravotnú sta-
rostlivosť v rozsahu ošetro-
vateľskej starostlivosti a uza-
tvoriť zmluvu s poisťovňami. 
Naším záujmom je zabezpečiť 
spokojnosť klientov so zdra-
votnou starostlivosťou, v kto-
rej má ošetrovateľská starost-
livosť nenahraditeľné miesto.

Kvalifikovaní odborní pra-
covníci vzdelaní v odbore 
ošetrovateľstvo už teraz vyko-
návajú ošetrovateľské úkony 
podľa ordinácií špecialistov. 
Odborný personál realizuje 
ošetrovateľské úkony ako sta-
rostlivosť o permanentné ka-
tétre, kolostómie, ileostómie, 
realizácia preväzov, aplikácia 
intramusculárnych a subku-
tánnych injekcií, podávanie 
intravenóznych infúzií na 
základe poverenia obvod-
ného lekára. Ošetrovateľskú 
starostlivosť plánujeme po-
skytovať formou ošetrovateľ-
ského procesu s používaním 
štandardov.“

V rámci ošetrovateľských 

úkonov pracovníci zariade-
nia využívajú CRP prístroj 
a biolampu, ktoré podporu-
jú a urýchľujú hojenie rán, 
dekubitov a iných kožných 
problémov. V zariadení je aj 
prístroj AED a v budúcnosti 
taktiež plánujú zakúpiť EKG 
prístroj. Zdravotný personál 
kladie dôraz na zvýšenie 
kvality života PSS, preto pri 
imobilných PSS využívame 
kompenzačné pomôcky ako 
transportné lehátko, špeci-
álne polohovateľné kreslá, 
invalidné vozíky, hydraulic-
kú stoličku či zdvíhacie za-
riadenie.

ADAPTÁCIA SENIOROV
Pokiaľ zariadenie komuni-
kuje so žiadateľom a s ro-
dinou o nástupe klienta do 
zariadenia, tak sociálny pra-
covník a hlavná sestra vždy 
navštevujú rodinné prostre-
die žiadateľa, kde sa snažia 
získať sociálnu, rodinnú, 
zdravotnú, ošetrovateľskú 
anamnézu a konkrétne po-
žiadavky a očakávania, kto-
ré žiadateľ má. Pri prvom 
kontakte so žiadateľom sa 
taktiež zistí, aké pomôcky je 
potrebné pripraviť pre po-
tencionálneho klienta, aby 
pracovníci zabezpečili vhod-
né prostredie a kvalitnú 
ošetrovateľskú starostlivosť. 
Na základe týchto zistených 
informácií sa pracovníkom 
ľahšie vypracuje adaptačný 
plán pre klienta. Vždy sa sna-
žia pristupovať ku klientovi 
individuálne a úzko spolu-
pracovať s rodinou.

POPLATKY ZA 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Pri nástupe do zariadenia s 
klientom uzatvára zmluva o 
poskytovaní sociálnej služ-
by, kde sú presne vymedze-
né poplatky za poskytované 
služby:
* strava (racionálna, diabe-
tická, šetriaca)
* ubytovanie (podľa veľkosti 
obývanej plochy)
* zaopatrenie (podľa stupňa 
odkázanosti)
* obslužné činnosti (pranie, 
žehlenie, upratovanie).

Výška úhrady za všetky 
poskytované služby spolu je 
vo výške 230 až 240 eur me-
sačne.

Klient má možnosť použí-
vať vlastný elektrospotrebič 
ako TV prijímač, chladničku, 
nabíjačku na mobilný tele-
fón a pod. Úhrada sa posky-
tuje na základe všeobecne 
záväzného nariadenia Tr-
navského samosprávneho 
kraja č. 30/2014 a suma sa po-
hybuje od 0,50 do 5 eur. Pod-
robný cenník nájdete aj na 
web stránke https://www.
ddadsssered.sk/cennik.

OSOBNÉ VOĽNO KLIENTOV
Návštevy, prechádzky, ná-
kupy a pod. momentálne 
závisia od aktuálnej epide-
miologickej situácie a aktu-
álnych opatrení.

Na základe nariadenia MP-

SVR SR v súčasnosti testuje-
me týždenne zamestnan-
cov aj klientov a v zariadení 
nemáme nariadené žiadne 
obmedzenia. To znamená, že 
návštevy sú bez obmedzení 
a klienti môžu opustiť zaria-
denie, môžu ísť na dovolen-
ku a pod.

DENNÝ REŽIM, AKTIVITY, 
CVIČENIE A VÝLETY
Denný režim klientov
Po zobudení, rannej hygiene 
a úprave zovňajšku sa klienti 
o 8.00 h presúvajú do jedálne, 
kde si spoločne vychutnajú 
raňajky (okrem Špecializova-
ného zariadenia, kde je stra-
va zabezpečená individuál-
ne).

O 9.00 h majú klienti ran-
nú rozcvičku v rámci každé-
ho oddelenia.

O 9.50 h si klienti vyzdvih-
nú desiatu a v čase od 10.00 
až 11.30 v zariadení prebie-
hajú tvorivé dielne vedené 
sociálnymi pracovníčkami, 
do ktorých sa môžu klien-
ti dobrovoľne zapojiť podľa 
svojich psychických a fyzic-
kých schopností, zručností, 
záujmov a záľub (jednotlivé 
tvorivé dielne sú rozpísané 
nižšie). Klienti môžu tento 
čas využiť taktiež na nákupy, 
individuálne aktivity alebo 
na prácu v skleníku. Exteriér 
disponuje priestranným dvo-
rom s viacerými oddycho-
vými zónami, ktoré klienti 
pravidelne využívajú. Každý 
pavilón má k dispozícii altá-
nok, kde môžu relaxovať.

V čase od 12.30 do 13.00 
klienti obedujú a po 13.00 sa 
môžu zúčastniť ďalších ve-
dených aktivít spomenutých 
nižšie. V Špecializovanom za-
riadení prebiehajú individu-
álne aktivity v jednotlivých 
izbách, taktiež pri ležiacich. 
Klienti trénujú jemnú mo-
toriku, hrubú motoriku, te-
lesnú koordináciu, reč a po-
dobne.

O 15.00 si klienti vyzdvih-
nú olovrant a vykonávajú 
činnosti individuálne pod-
ľa vlastného výberu (napr. 
starostlivosť o exteriér, sta-
rostlivosť o skleník, brigády, 
vychádzky v areáli aj mimo 
zariadenia podľa počasia, 
návšteva športového ihriska 
pre seniorov, pozeranie TV a 
podobne).

O 18.00 sa podáva veče-
ra. Nasleduje ľubovoľný 
program a večerná hygiena.

O 22.00 – nočný kľud.

Aktivity v zariadení
V zariadení sú pre klientov 
k dispozícii rôzne aktivity, 
ktorých sa môžu dobrovoľne 
zúčastniť v závislosti od svo-
jich psychických a fyzických 
schopností, zručností, záuj-
mov a záľub. Každý pracovný 
deň v čase od 10.00 do 11.30 
prebiehajú v zaradení tvorivé 
dielne vedené našimi šikov-
nými sociálnymi pracovníč-
kami:

pokračovanie 
na strane 14
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Tvorivá dielňa „Plamienok“, 
kde klienti využívajú rôzne 
výtvarné techniky (vyrá-
banie sviečok, stromčekov 
šťastia z korálikov, šúľanie 
guličiek z krepového papiera 
a lepenie obrázkov, kreslenie)

Tvorivá dielňa „Prútik“, 
kde klienti majú možnosť 
vyskúšať kreatívne aktivity 
ako pletenie košíkov, prácu 
s drevom, háčkovanie, ple-
tenie, štrikovanie, šitie rôz-
nych predmetov, dekorácií 
a ozdôb), pracujú s rôznymi 
materiálmi, látkami, korálik-
mi a pod.

V rámci týchto tvorivých 
dielní sa taktiež organizujú 
spoločné posedenia spojené s 
oslavami menín a narodenín 

prítomných klientov, prak-
tizujú sa pamäťové tréningy 
(hádanky, krížovky) a použí-
vajú sa prvky biblioterapie 
(čítanie kníh, článkov a dis-
kusia) aj prvky muzikotera-
pie.

Tvorivá dielňa „Bystruška“, 
kde klienti vyrábajú dekorá-
cie, obrazy a ozdoby použi-
tím rôzneho materiálu (látky, 
ozdobné kamienky, koráliky, 
prírodný materiál, špagát), 
vytvárajú koláže (prvky arte-
terapie). Taktiež sa praktizujú 
pamäťové tréningy (hádan-
ky, krížovky) a používajú sa 
prvky biblioterapie (čítanie 
kníh, článkov a diskusia).

Tvorivá dielňa „Drevená 
vareška“, kde klienti pečú 
dobroty (koláčiky, slané pe-
čivo) a v poobedňajších hodi-

nách si ich spoločne vychut-
návajú v Kaviarni Slávia pri 
lahodnej káve a dobrej hudbe.

Tvorivá dielňa „Delfín“, 
kde klienti môžu vykonávať 
rôzne aktivity ako práca s 
papierom (skladanie), práca 
s pomôckami (loptičky, koc-
ky, skladačky), kreslenie a 
vymaľovávanie. Praktizujú 
pamäťové tréningy (tajničky, 
obrázky a logické hry). Využí-
vajú sa prvky biblioterapie a 
prvky muzikoterapie. 

Každý pracovný deň v poo-
bedňajších hodinách, v čase 
od 13.30 do 14.45, majú klien-
ti možnosť výberu z rôznych 
aktivít.

Každý týždeň v pondelok 
sa napríklad schádza spevo-
kol zo zariadenia, ktorý sa 
teší, čím ďalej, tým väčšiemu 

záujmu.
Každý utorok prebieha v 

zariadení Kaviareň Slávia. 
Klienti už vedia, že átrium 
zariadenia sa každý utorok 
premení na kaviareň, kde sa 
podáva káva, čaj a zákusky, 
ktoré sú čerstvo upečené v 
jednej z našich tvorivých 
dielní. Nesmie chýbať hudba 
a tanec.

V stredu prebiehajú du-
chovné posedenia. V zaria-
dení sa nachádza aj kaplnka, 
kde klienti môžu prežívať 
príjemné duchovne naplne-
né chvíle.

Vo štvrtok môžu klienti 
navštíviť Remini klub alebo 
Spomienkovo, kde spomínajú 
na staré dobré časy. Pekné 
spomienky a šálka bylin-
kového čaju zahrejú srdce i 

dušu.
Pre trávenie voľného času 

je k dispozícii aj knižnica a 
spoločenská miestnosť s te-
levízorom. V zariadení často 
prebiehajú rôzne kultúrno-
-zábavné a hudobné vystú-
penia, kde si klienti vždy radi 
zaspievajú a zatancujú a náv-
števy a vystúpenia detí z MŠ 
a ZŠ.

Taktiež pravidelne oslavu-
jeme sviatky a tradície ako 
fašiangy, Valentín, Veľká noc, 
stavanie mája, MDŽ, Sviatok 
všetkých svätých, Vianoce, 
Traja králi a podobne.

Vychádzky a výlety 
klientov
Klienti často využijú prí-
jemné počasie a spoločne sa 
vyberú do centra mesta, či 

už na nákupy, alebo si pose-
dieť a relaxovať pri koláčiku 
a zmrzline. Príjemná pre-
chádzka mestským parkom s 
občerstvením je pre klientov 
spestrením všedného dňa.

Taktiež sa realizujú výle-
ty ako napr. návšteva múzeí, 
výlet na kúpalisko v Horných 
Salibách, výlet do Gabčíkova, 
výlet loďou po rieke Váh, kto-
rú ponúka bistro Raketa v Se-
redi a podobne.

Klienti nedávno absolvo-
vali trojdňový výlet do Čiech. 
Navštívili Český Krumlov, 
kde videli historické cen-
trum mesta, zámok, rôzne 
gotické a renesančné domy, 
radnicu na námestí, kláštory, 
kostoly a jedinečné barokové 
divadlo.

IVETA TÓTHOVÁ

Rekonštrukcia školy

Pochod Krampusov prilákal mnoho zvedavcov

Budove A určenej pre 1. stu-
peň Základnej školy Jana 
Amosa Komenského v Sere-
di počas uplynulých letných 
prázdnin veru nebolo dopria-
te vychutnať si ticho a pokoj 
horúcich dní. Opustené trie-
dy a chodby pracovníci školy 
v posledných dňoch školské-
ho roka pripravili na rozsiah-
lu rekonštrukciu. Nebolo to 
jednoduché, za roky aktív-
neho fungovania sa tu na-
zbieralo množstvo zariadení, 
nábytku a pomôcok. Zároveň 
to však bola skvelá príleži-
tosť rozlúčiť sa so starými, 
nefunkčnými či nevyužiteľ-
nými vecami, ktoré sa často 
obchádzali len z nostalgie 
alebo zo zvyku.

Do prázdnych priestorov 
teda vstúpili majstri. Star-
šia budova už potrebovala 
ich zásah ako soľ. Práca tu 

na nich volala z každej ste-
ny. Slovenské porekadlo o 
takejto činnosti hovorí, že 
to vzali rovno od podlahy. V 
našom prípade by sme ho 
mierne upravili a povedali 
by sme, že práce sa začali od 
stropu. V rekonštruovaných 
učebniach a priestoroch sa 
vymenili všetky elektrické 
rozvody vrátane pevného 
pripojenia všetkých počí-
tačov na sieť. Rovnako sa 
vymenili všetky svietidlá a 
na toaletách sa nainštalo-
vali svietidlá s pohybovým 
senzorom. Z tých majú ra-
dosť hlavne najmenší žiaci. 
V triedach už doslúžili pô-
vodné obklady, umývadlá i 
vodovodné batérie, preto ich 
nahradili nové. Po takejto re-
konštrukcii bolo nevyhnut-
né priestory nanovo vyma-
ľovať. Steny dostali kvalitné 

nátery, zárubne a zábradlia 
na schodoch sa tiež obliekli 
do nových farieb. Priestorové 
nerovnosti sa upravili sadro-
kartónom vo vestibule školy, 
nad vstupom do riaditeľne a 
zborovne.

Úpravy sa nevyhli ani zbo-
rovni a kanceláriám. Aj tie sa 
môžu tešiť z nových ľahko 
udržiavateľných podlaho-
vých PVC krytín. Po týchto 
náročných prácach bolo ne-
vyhnutné priestory upratať a 
nasťahovať nábytok. Zároveň 
sa museli v triedach a kan-
celáriách nanovo inštalovať 
počítače, v triedach osadiť 
interaktívne tabule, kamery 
a obloženia. Kvôli bezpečnos-
ti sa nanovo inštaloval alarm 
a dokončuje sa wi-fi sieť.

Keďže v tomto školskom 
roku do školy nastúpilo viac 
žiakov, do tried piateho roč-

níka sa zakúpilo 25 nových 
lavíc a stoličiek. Nový náby-
tok vítal i žiakov dvoch tried 
1. stupňa. Pre žiakov 2. stup-
ňa boli s finančnou podpo-
rou rady rodičov zakúpené a 
inštalované dve interaktívne 
tabule s projektorom. Všetky 
spomínané opravy boli mož-
né vďaka finančnej podpo-
re MŠVVaŠ SR (80 000,-€) a 
mesta Sereď (73 508,-€).

Žiakov prvého stupňa teda 
5. septembra pri nástupe do 
školy vítala farebná a novo-
tou voňajúca budova. Všetci, 
ktorí sa podieľali na jej opra-
ve a úprave, skutočne odvied-
li veľký kus práce. Patrí im 
úprimné poďakovanie. A zá-
roveň pripájame želanie, aby 
sa nové priestory stali sved-
kami mnohých úspechov 
žiakov!

DARIA BRAUNOVÁ

V sobotu 22. októbra sa v Se-
redi konal očakávaný pochod 
Krampusov. Podujatie zorga-
nizovalo združenie Nevidi-
teľní, ktorí sú slovenskými 
lovcami duchov.    Komunita 
vznikla v roku 2018 a ich úlo-
hou je hľadať odpovede na 
otázku života po živote. Na-
vštevujú miesta, na ktorých 
zub času zanechal svoje sto-
py a život už dávno vyhasol.

Natočili už niekoľko  videí 
a dokumentov s duchárskou 
tematikou - natáčali na naj-
strašidelnejších miestach 
na Slovensku, ale aj v Česku 
a Rakúsku. Podľa nich sú 
tajomné miesta plné javov 
a  aktivít, ktoré zaznamená-
vajú prostredníctvom tech-
niky. Všetky tieto miesta sú 
zdokumentované v myste-
rióznom seriáli „NEVIDI-
TEĽNÍ“

Samotný pochod Kram-
pusov sa v  Seredi stretol s 
rozporuplnými reakciami, 
nakoľko určití ľudia vyjadri-
li s  podujatím nesúhlas. Po 
spísaní petície proti zruše-
niu padlo rozhodnutie podu-
jatie   predsa len uskutočniť. 
Všetci totiž musíme nájsť 

v  sebe kus tolerancie voči 
iným a dopriať ľuďom zába-
vu v takej forme, v akej si ju 
vyberú.  

Pochod začal na Námestí 
slobody a smeroval k Domu 
kultúry. Démonické bytosti 
sa vydali ulicami v najrôz-
nejších maskách. Nechýbali 
chvosty, veľké rohy, dymov-
nice či svetelné efekty. To 
všetko bolo sprevádzané 
výkrikmi, ale aj hlasným 
smiechom. Podujatia sa 
zúčastnilo zhruba dvetisíc 
zvedavcov a to nielen zo Se-
rede a okolia ale aj zo vzdia-
lenejších miest. Negatívom 
bolo veľmi veľa ľudí, ktorí sa 
snažili čertov vidieť zblízka 
a urobiť si s nimi na pamiat-
ku fotografiu. Organizátori s 
tak vysokou návštevnosťou 
pravdepodobne ani nepočí-
tali a tak v určitých momen-
toch vznikal chaos. Nič to ale 
nemení na fakte, že väčšina 
mala z pochodu plnú efektov 
a strašidelných masiek hal-
loweensky zážitok.

Podujatie pokračovalo 
v  Dome kultúry premieta-
ním dokumentu o  Šintav-
skej bosorke. Natáčanie pre-

biehalo v seredskom kaštieli 
a ide o príbeh Anny Listhiu-
sovej, ktorá bola údajne  hor-
šia ako Báthoryčka. V pivnici 

jej šintavského panstva sa 
nachádzala mučiareň, v kto-
rej svoje obete doslova týrala 
na smrť, nezávisle od po-

hlavia alebo veku. Jej rukou 
padli nielen ženy a muži, ale 
aj malé deti. Pomocou špeci-
álnych prístrojov sa NEVIDI-

TEĽNÍ snažili v seredskom 
kaštieli zachytiť prítomnosť 
ducha Šintavskej bosorky.

IVETA TÓTHOVÁ
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KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

RASTLINNÉHO PÔVODU

Mesto Sereď oznamuje  obyvateľom rodinnyých  domov,  zže  zber  120 litrových hnedých
nádob s  biologicky  rozlozž iteľnyým
odpadom  sa  tento  rok  koncží ý pondelok
14.  novembra,  resp.  štvrtok  17.
novembra  v zaývislosti  od  platneýho
harmonogramu zberu odpadu podľa ulíýc.
Poslednyým dnž om zberu čiernych vriec s
biologicky  rozlozž iteľnyým  odpadom  je
pondelok  14.  november a konáre sa
buduý  od rodinnyých domov poslednyýkraý t
zberať  stredu  16.  novembra.  Prosíýme
obcžanov,  aby  resžpektovali  stanoveneý
termíýny  a v ďalsž íých  tyýzždnž och  uzž
bioodpad  nevykladali.  Nebude  im
vyvezenyý .  V príýpade  potreby  je  pocžas  celeýho  roka  mozžnosť  odovzdať  tento  druh  odpadu
priamo na zbernom dvore mesta Sereď. ĎĎ akujeme.

Oddelenie zž ivotneýho prostredia MsÚÚ  Sereď

JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2022
Odpady je potrebné mať vyložené pred rodinným domom v deň zberu do 6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:

KOMODITY ZÓNA 1 ZÓNA 2

ZBER  ELEKTROODPADU (chladnicčky,  praá cčky,  TV,  drobnéá  spotrébicčé,  sviétidlaá
a pod. ... );  zber autobatérií 

21.novembra
2022

22.novembra
2022

ZBER  OBJEMNÉHO  ODPADU (sédacié  súá pravy,  postélé,  skriné,  stoly,  stolicčky,
kobércé,  sanitaá rna  kéramika,   matracé,  oknaá ,  dvéré,  radiaá tory  a pod.  ...  );
PNEUMATIKY NIE!

 Nábytok  prosím  rozložte  na  čo  najmenšie  časti,  v prípade  vyloženia
nadmerného množstva  odpadu pred jedným  rodinným  domov,  bude
odvezený  objemný  odpad  maximálne  do  objemu  4  m3! V  prípade
potreby  vypratania  celých  garáží  a rodinných  domov  majú  občania
celoročne k dispozícii Zberný dvor mesta Sereď.  Ďakujeme.

23.novembra
2022

28.novembra
2022

ZÓNA 1: úl. 8. maá ja, Dlhaá , Hornocčépénč skaá , Hrncčiarska, I. Kraskú, Jasnaá , Jélsčovaá , Konvalinkovaá , Kúá péľnéá  naám., Kúzmaányho, Ľ. Podjavorinskéj,
Lipovaá , Lúá cčna, Malaá  úlicčka, Maticčnaá , Múrgasčova, Nézaábúdkovaá , Obézčnaá , Parkovaá , Pivovarskaá , Pod hraádzoú, Podzaámska, Sévérnaá , SNP, Staryá
most, Strédnocčépénč skaá , Svaä toplúkova, SŠ . Moyzésa, SŠ intavskaá , SŠportovaá , Topoľovaá , Túlipaánovaá , Vaázč ska, Vétérnaá , Vojanskaá , Zaáhradnaá .

ZÓNA 2: úl. A. Hlinkú, Bratislavskaá , Cúkrovarskaá , CŠépénč skaá , Dolnocčépénč skaá , Dolnostrédskaá , Drúzčstévnaá , F. Kraá ľa, Faándlyho, Hornomajérskaá ,
Hviézdoslavova, Jarnaá ,  Jésénskéáho, Jilémnickéáho, Kasaá rénskaá ,  Koménskéáho, Kostolnaá ,  Kraá sna, Kraá tka, Kríázčna, Kúkúcčíánova, Létnaá ,  Malyá  Haá j,
Miérovaá ,  Mlaádézčníácka, Mlynaárska, M.R. SŠ téfaánika, Naám. Slobody, Novaá ,  Novoméstskaá ,  Novyá  Majér, Oréchovaá ,  Pazč itnaá ,  Pékaá rska, Pioniérska,
Poľnaá ,  Povazčsky  bréh,  Pribinova,  Priécčna,  Rovnaá ,  Slaádkovicčova,  Slnécčnaá ,  Slnécčnaá  II,  Stromovaá ,  SŠkolskaá ,  SŠúlékovskaá ,  Téhélnaá ,  Trnavskaá ,
Vinaá rska, Vonkajsč íá rad, Vysokaá , ZŠ éléznicčnaá .

ZBER SA USKUTOČNÍ NA KONKRÉTNEJ ULICI VŽDY IBA JEDENKRÁT! ULICE SA NEBUDÚ PRECHÁDZAŤ OPAKOVANE! ŽIADAME PRETO
OBČANOV,  ABY  DODRŽALI  TERMÍNY  ZBERU  A SVOJ  ELEKTROODPAD  A OBJEMNÝ  ODPAD  VYLOŽILI  PRED  RODINNÉ  DOMY
NAJNESKÔR V DEŇ ZBERU DO 6:00 RÁNO!

Oddélénié zč ivotnéáho prostrédia MsÚÚ  Séréď



seredské novinky16

TP223020794TP22315144

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

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

TP213061406
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Rozhovor so športovým riaditeľom Miroslavom 
Greguškom o mládežníckom futbale
ŠKF Sereď nie je iba futba-
lový klub dospelých hráčov, 
ale zahŕňa aj prácu s mla-
dými talentami. Výchova 
novej generácie je pre klub 
alfou a omegou. Zachytiť po-
tenciál už v mladom veku s 
cieľom naplno ho rozvíjať je 
v klube ŠKF Sereď poslaním. 
Na tému mládežníckeho 
futbalu sme sa porozpráva-
li so športovým riaditeľom 
Miroslavom Greguškom.

Koľko mužstiev 
a v nich hráčov má váš 
mládežnícky futbalový 
tím?
V roku 2020, keď som prišiel 
k mládeži ŠKF Sereď ich bolo 
6, a v súčasnosti máme aktív-
nych 12 kategórii s viac ako 
200 hráčmi.

Koľko trénerov sa mládeži 
venuje? 
Tréneri sú rozdelení podľa 
kategórií:

U19-Brezovský, U17-Pav-
lovčík Ján, U15-Kavoň, U14-
-Pavlovčík Matúš, U13-Ryb-
nikár, U12-Hrehor, U11-Hre-
hor, U11B-Spál, U10-Oroszi, 
U9-Janček, U8-Rybnikár, 
U7-Bohuš, tréner brankárov-
-Košovan, masér-Macala.

Je záujem zo strany detí 
o futbal? Badáte zvyšujúci 
záujem?
Tak, ako som spomínal za 
posledné dva roky, sme zvý-
šili počet kategórii o 100%. 
Počet detí sa zvýšil od roku 
2020, kedy ich bolo v akadé-
mii 96, na súčasných 208. 
Každý polrok organizujeme 
nábor detí do akadémie a sa-
mozrejme je aj možnosť sa 
priebežne prihlásiť v priebe-
hu roka a zapojiť sa do prís-
lušnej kategórie.

Plánujete ešte ďalej 
rozširovať akadémiu?
Akadémia sa bude rozširovať 
v závislosti od záujmu detí 
pôsobiť v našom klube. Ur-
čite sme pripravení vytvoriť 
podmienky na ich športový 
rast a počet kategórií nie je 
nijako obmedzený.V budúc-
nosti by sme radi  založili 
kategóriu dievčat, na ktorú 
sa v priebehu roka  uskutoč-
ní nábor. Ale všetko je to aj 
otázka financií.

Povedzte nám niečo 
bližšie o tréningoch 
akadémie?
Počet tréningov každej ka-

tegórie je rozdielny, tí naj-
menší (U7+U8) trénujú 2x, 
prípravky a žiaci (U9-U15) 
3x a dorastenci (U17+U19) 
4x do týždňa plus víkendo-
vý zápas, alebo turnaj. Tré-
ningový proces prípraviek 
a mladších žiakov prebieha 
na ihrisku v Hornom Čepe-
ni, starších žiakov a doras-
tencov v areáli štadióna v 
Seredi.

Chcel by spomenúť, že len 
vďaka pomoci mesta a SMS 
na čele s p.Andrášikom sa 
nám podarilo zrekonštruo-
vať a dať do prevádzky areál 
v Hornom Čepeni, čo bola 
nutnosť pri navyšovaní poč-
tu kategórií.

Majú Vaši zverenci za 
sebou výrazné úspechy 
v zápasoch?
Najväčším úspechom na-
šej akadémie je počet ak-
tívnych hráčov a kategórii, 
ktoré sa zúčastňujú súťaží 
riadených regionálnym ale-
bo slovenským futbalovým 
zväzom. Každoročný nárast 
hráčov odzrkadľuje kvalitnú 
prácu s mládežou v našom 
klube. Najvyššiu súťaž v 
rámci Slovenska hrajú naše 
prípravky, kde sa môžu kon-
frontovať s takými mužstva-
mi, ako Spartak Trnava, Du-
najská Streda a pod., žiacke 
kategórie pôsobia v 2. lige a 
dorastenci v 3.lige ZsFZ. Kaž-
dotýždňové výsledky uve-
rejňujeme na našej stránke 
https://www.skfseredfutbal.
sk/, a na https://www.face-
book.com/seredskyskf

Ak sa zápasy konajú mimo 
mesta, ako zabezpečujete 
dopravu:  individuálne 
rodičmi alebo autobusom?
Na zápasy a turnaje mimo 
mesta Sereď riešime dopra-
vu so zazmluvnenou do-
pravnou firmou (dorast+žia-
ci). Náklady na dopravu sa 
pohybujú okolo 10 000 eur/
rok, a to všetko zvládame 
vďaka dotácii z mesta a po-
moci rodičov, ktorí zabezpe-
čujú dopravu pre kategórie 
prípraviek.

Má mládež úbory z klubu 
alebo ich hradia rodičia ?
Na začiatku môjho pôsobe-
nia sme si dali za cieľ zabez-
pečiť pre všetky kategórie 
jednotnú výstroj (tréningo-
vú a vychádzkovú). S pomo-
cou mesta, sponzorov, ro-
dičov a dotácií zo zväzu (na 

základe pôsobenia mužov v 
1. lige) sa nám to podarilo. V 
súčasnosti majú všetci hráči 
zabezpečenú letnú trénin-
govú súpravu (trenky+trič-
ko) hradené klubom a pre-
bieha objednávka na nové 
vychádzkové sety v spolu-
práci s rodičmi. Čo sa týka 
súpravy dresov na zápasy, 
každá kategória musí mať 
minimálne dve sady. Každý 
rok nás to stojí cca 4000-
5000 eur.

Ako sa mládeži okrem 
futbalu venujete? 
Prioritou pre nás je samo-
zrejme futbal a výchova 
športovcov-futbalistov. Kaž-
doročne organizujeme letný 
futbalový kemp, z ktorého 
sa stalo, za tri roky, jedno z 
najväčších futbalových pod-
ujatí podobného druhu. Vie-
me že popri futbale a škole už 
veľa voľného času pre deti ne-
ostáva, ale snažíme sa zaujať 
aj mimo športovými aktivita-
mi, na ktorých sa zúčastňujú 
jednotlivé kategórie, ako na-
príklad Footgolf, Laser aréna, 
Kukuričné bludisko, Aqua-
park a ďalšie.

ŠKF Sereď každoročne 
dostáva z mesta dotáciu, 
koľko je z toho priemerne 
určených mládeži a čo 
všetko z tejto dotácie 
môžete hradiť?
Naša akadémia dostáva kaž-
doročne dotáciu z mesta Se-
reď. Pre porovnanie rozpočet 
akadémie vs. dotácia:

Rok         rozpočet     dotácia
2020  -   75 000 € / 48 644 €   

(106 hráčov / 6 kategórií) 
2021   - 110 000 € / 57 274 €       

(168 hráčov / 10 kategórií)
2022  - 130 000 € / 53 905 €       

(196 hráčov / 12 kategórií)
Zo spomínanej dotácie mô-

žeme hradiť:  mzdy, materiál-
no-technické vybavenie, do-
pravu, platby SFZ (prestupy, 
rozhodcov, členské poplatky,). 
Sú to prakticky skoro všetky 
výdavky na chod akadémie.

Ďalšou položkou v napĺ-
ňaní rozpočtu sú sponzor-
ské príspevky. V tejto zloži-
tej dobe sa sponzori hľadajú 
veľmi ťažko a preto sa chcem 
veľmi pekne poďakovať kaž-
dému, kto neváha a svojou 
troškou prispieva na chod 
akadémie.

 
Zodpovedá podpora podľa 
vášho názoru aktuálnemu 
stavu potrieb ak chceme 

podchytiť záujem detí o 
futbal a vychovať napríklad 
ďalších Moravčíkov, ci 
Škrniarov?
Je potrebné povedať, že si uve-
domujeme, že sa nachádzame 
v ťažkej situácii a financií nie 
je nikde nazvyš. Každý klub 
bojuje o svoju existenciu, o 
svoje prežitie a rovnako je 
to aj u nás. Ak chceme mini-
málne zachovať nastavenú 
úroveň pri práci s mládežou, 
potrebujeme na chod našej 
akadémie približne rovnaké 
finančné prostriedky ako po 
minulé roky. Tým, že sme pri-
šli o značnú časť príspevkov 
z dôvodu odstúpenia mužov 
z 1.ligy, boli sme nútení po-
žiadať o mimoriadnu dotáciu, 
ktorá nám bola odsúhlasená. 
Sme si vedomí, že, či už kaž-
doročná alebo mimoriadna 
dotácia nie sú samozrejmos-
ťou ani v iných mestách.

Ak môžem hovoriť za celú 
akadémiu (hráčov, trénerov, 
rodičov), tak by som sa chcel 
veľmi pekne poďakovať všet-
kým poslancom MZ, .primá-
torovi Martinovi Tomčány-
imu a prednostovi Tiborovi 
Krajčovičovi za ich postoj a 
pomoc pre naše deti.

Naša akadémia zatiaľ nie je 
na úrovni najlepších akadé-
mií na Slovensku. Nechceme 

a nemôžeme sa s nimi porov-
návať (zatiaľ) a preto našim 
prvoradým cieľom je špor-
tom-futbalom zaujať deti, 
prebudiť v nich túžbu niečo 
dokázať, prekonať svoje mož-
nosti, zlepšovať sa a možno 
neskôr u niektorých naštar-
tovať aj futbalovú kariéru. 
Musím s radosťou povedať, 
že v každej kategórii sa nájdu 
talenty, o ktoré majú záujem 
špičkové kluby na Sloven-
sku. Niektorí hráči tam už 
dokonca pôsobia, čo svedčí o 
dobrej práci našich trénerov.

Prispievajú rodičia na 
chod akadémie určitú 
čiastku?
Tak, ako je to zaužívané vo 
všetkých kluboch, tak aj u 
nás rodičia prispievajú na 
chod akadémie. Aj preto, že 
nám mesto schválilo mimo-
riadnu dotáciu sme mohli 
ponechať platbu za členský 
poplatok vo výške 20 eur/
mesiac. Pravdaže všetky vy-
zbierané peniaze sa vrátia 
do akadémie vo forme zakú-
pených tréningových pomô-
cok, výstroje a pod.

Čo sa vám na dnešnom 
futbale páči a čo by ste 
zmenili?
Nebudem hovoriť o muž-

skom futbale, aj keď je to 
všetko prepojené a týka sa 
to futbalu ako celku. Všetko 
sa točí okolo financií. Chcete 
kvalitné ihrisko? Sústrede-
nie? Doprava, Materiálno-
-technické zabezpečenie? 
Chcete kvalitný tréningový 
proces? - dobrého trénera 
treba zaplatiť. Podľa môjho 
názoru za niekoľko rokov 
dedinský futbal zanikne. Ne-
budú financie na chod klu-
bov, nebudú dobrovoľníci a 
nebude ani dostatočný počet 
detí. A tak, ako chodia deti z 
okolitých dedín do našej aka-
démie, tak isto odchádzajú 
od nás do kvalitnejších klu-
bov a nakoniec na to dopla-
tia tie najmenšie kluby. A to 
ešte uvidíme, aký dopad na 
futbal a šport ako-taký bude 
mať energetická kríza, keďže 
samosprávy nebudú mať fi-
nancie navyše a budú pocho-
piteľne skôr zabezpečovať 
chod mesta či obce.

IVETA TÓTHOVÁ


