
PREČíTAJTE SI
Učiteľka Gymnázia V. Mihálika získala 
opäť významné ocenenie
Strana 2

Ako na vysoké ceny energií
Strana 4

Referendum - bližšie informácie
Domácnosti v Seredi sa nedostatku 
tepla obávať nemusia
Strana 7

Skvelé výkony kadetov 
na turnaji CEYBL U17
Strana 10

Avatar: Cesta vody, Kocúr v čižmách : 
Posledné želanie a Whitney Houston: 
I Wanna Dance With Somebody 
v kine NOVA
Strana 11

Stretnutie zberateľov vojenskej 
historickej techniky 
„Veterán kemp Sereď 2022“ 
Strana 15

www.sered.sk

Mesačník pre občanov mesta Sereď Ročník XIII. November 2016 č. 9 bezplatnedecember 2022  č. 10Ročník XIX. 

Ing. Martin Tomčányi bol po-
slancom MsZ v Seredi od roku 
1991 do roku 2010. Neskôr po-
kračoval vo verejnej správe 
vo funkcii primátora mesta 
Sereď, v ktorej pôsobil dvanásť 
rokov.

- V roku 2010 o primátor-
skú stoličku bojovalo spolu s 
ním ďalších osem kandidátov: 
Miloš Hanus, Ján Himpán, 
Slávka Kramárová, Ľubomír 
Kyselý, Marek Lovecký, Peter 
Rampašek, Jaroslav Troják a 
Jozef Vereš. Z celkového počtu 
5 354 odovzdaných hlasov pre 
primátora Martin Tomčányi 
získal 1 725 hlasov.

- V roku 2014 sa na funkciu 
primátora prihlásili iba dvaja 
kandidáti: Martin Tomčányi 
a Jaroslav Troják, ktorý získal 
564 hlasov, a s počtom 3 797 
hlasov vyhral opäť M. Tomčá-
nyi.

- V roku 2018 sa o pozí-
ciu primátora uchádzali 
traja kandidáti, a to Zuzana 
Horváthová, Pavol Kurbel a 
Martin Tomčányi. Prvá z nich 
získala 226 hlasov, Pavol Kur-
bel 1 341 hlasov a Martin Tom-
čányi vyšiel opäť víťazne s  
3 885 hlasmi.

Nikto nemôže uprieť, že 
sa počas týchto rokov mesto 

menilo a posunulo vpred. 
Spomeniem napríklad zre-
alizované projekty: zrekon-
štruovaný amfiteáter, nová 
tržnica, športová hala Soko-
lovňa, atletická dráha na ZŠ 
J. Fándlyho, dokončený pavi-
lón G pri Cirkevnej ZŠ, máme 
jedno z najmodernejších kín 
na Slovensku, zrekonštruova-
né sály (obradná a rokovacia 
na MsÚ, veľká estrádna DK 
vrátane oboch pódií), veľkou 
zmenou prešiel zámocký park 
a bastión kaštieľa, nový parčík 
Komenského, zrenovovaný 
malý park na námestí a „Ku-
bačov“ park vedľa Progresu, 
nový prívod pitnej vody Jel-
ka - Sereď v dĺžke 16 km, nové 
rozvody tepla na takmer polo-
vici územia mesta a CZT. Ško-
ly, škôlky a niektoré mestské 
budovy vrátane budovy MsÚ 
prešli rekonštrukciou alebo 
modernizáciou, zrenovované 
boli všetky sochy v meste, pri-
budla nová socha Legionára, o 
ktorej sa hovorilo desaťročia, 
Skate park, workout, cylotrasy 
a veľa-veľa iného. 

S Martinom Tomčányim v 
nasledujúcich riadkoch pri-
nášame rozhovor, v ktorom 
zrekapituluje uplynulých 
dvanásť rokov a prezradí aj 

čomu sa bude ďalej venovať.

Mnoho ľudí prekvapil fakt, 
že ste sa v novom volebnom 
období rozhodli už nekandi-
dovať za primátora. Môžete 
povedať prečo?

Tri volebné obdobia - 12 ro-
kov vo funkcii primátora - je 
dosť. Som presvedčený, že zod-
povedný človek by mal vedieť, 
kedy je čas prísť a kedy odísť.

Skúste, prosím, 
zrekapitulovať uplynulých 
12 rokov.

Bolo to obdobie úspešných 
projektov, nadšenia, spoluprá-
ce, budovania a organizovania 
dobrých vecí pre obyvateľov 
mesta. Mal som šťastie na vý-
borných kolegov a spolupra-
covníkov, ktorých si vážim a 
bez ktorých by to nešlo. Takis-
to bola nutná podpora väčšiny 
poslancov. Vždy som vychá-
dzal korektne s prednostom, 
s vedúcimi oddelení, s radový-
mi zamestnancami i občanmi. 

Od vášho nástupu do 
funkcie ubehlo dlhých 12 
rokov. Veľa sa toho zmenilo. 
Ako vnímate súčasný stav 
mesta?
Vždy je čo zlepšovať. Veľa bolo 

spomenuté vyššie a som rád, 
že veľa projektov bolo zrealizo-
vaných. Je skvelé, že napriek 
rozsiahlym investíciám sa 
mesto v súčasnosti nachádza 
vo výbornej finančnej kondí-
cii.

Je niečo, čo by ste dnes už 
urobili inak?
 Asi by som bol k niektorým 
indivíduám, ktorí sa správa-
li primitívne, odmeranejší 
a tvrdší. Keď im aj odpustíte 
ich podpásovky, neberú to 
ako veľkorysosť. Je to o inteli-
gencii. Minulosť ale nevieme 
zmeniť, tak načo sa tým za-
ťažovať. Všetko je tak, ako má 
byť.

pokračovanie na strane 3

Po dvanástich rokoch nastá-
va v Seredi zmena na pozícii 
primátora mesta. Vo voleb-
nom období 2022–2026 zasad-
ne do primátorského kresla 
Ing. Ondrej Kurbel, ktorý v 
komunálnych voľbách získal  
1 996 hlasov.

Ing. Ondrej Kurbel je auto-
rizovaný architekt Slovenskej 
komory architektov, má 40 
rokov a je otcom troch detí. 
Viac ako sedem rokov sa ve-
nuje práci s mládežou v rámci 
skautského zboru, ktorého je 
spoluzakladateľom. Pôsobí vo 
viacerých občianskych zdru-
ženiach. V rokoch 2018–2022 
bol poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Seredi a čle-
nom viacerých komisií pri 
MsZ. Funkciu primátora On-
drej Kurbel oficiálne prevzal 
na ustanovujúcom zasadnutí 
MsZ 24. novembra 2022.

Čo vás viedlo k tomu, že ste 
sa rozhodli uchádzať sa o 
funkciu primátora?
Tých podnetov bolo viac, ale 
rozhodujúcim bol najmä fakt, 
že som chcel priniesť zmenu 
v prístupe k rozvoju mesta. 
Nosné projekty chcem riešiť 
cez architektonické súťaže 
tak, aby sme ako mesto dosta-

li čo možno najkvalitnejšie 
návrhy. V rozhodovaní zavá-
žila aj vyslovovaná dôvera a 
povzbudzovanie od viacerých 
ľudí, ktorých si vážim.

Ako hodnotíte spätne 
predvolebnú kampaň?
Viedli sme pozitívnu a mys-
lím, že vo viacerých ohľadoch 
aj kreatívnu kampaň, na kto-
rú dostávame veľmi pozitív-
ne ohlasy. Volebná kampaň 
by mala byť najmä súťažou 
programov a som veľmi rád, 
že aj ostatní kandidáti viedli 
svoje kampane najmä v po-
zitívnom duchu. Vážim si to, 
keďže je to dobrá štartovacia 
pozícia pre ďalšiu spoluprácu.

Aké boli vaše prvé pocity, 

keď ste sa dozvedeli 
výsledky volieb?
Prvé pocity boli hlavne o 
zodpovednosti, keďže k tejto 
funkcii pristupujem s poko-
rou. V kampani mi nezištne 
pomáhalo veľa ľudí, najmä 
členovia nášho tímu tomu 
venovali obrovské množstvo 
času a úsilia. Preto tam bol aj 
silný pocit vďaky a samozrej-
me aj radosť, veď sa podarilo 
to, čomu sme venovali veľa 
energie.
Aký je váš názor na 
zloženie nového Mestského 
zastupiteľstva? Myslíte 
si, že budete vedieť 
spolupracovať? 
Verím, že každý z kandidátov, 
či už na primátora, alebo na 
poslanca Mestského zastupi-
teľstva, išiel do volieb s cieľom 
pomôcť nášmu mestu. Je po 
voľbách a ak chceme, aby Se-
reď najbližšie 4 roky napredo-
vala, musíme spolupracovať. 
Rovnako ako ja, tak aj každá 
poslankyňa a poslanec sa v 
konečnom dôsledku budú 
zodpovedať svojim voličom, 
či boli počas výkonu svojho 
mandátu pri rozvoji mesta 
nápomocní alebo nie. Z dote-
rajšej komunikácie som pre-
svedčený, že väčšina poslan-

cov sa nebude chcieť hrať na 
politikárčenie, ale budú roz-
hodovať samostatne, zodpo-
vedne a v prospech všetkých 
obyvateľov mesta.

Do poslaneckých lavíc 
zasadnú všetci štyria 
kandidáti z vášho tímu. 
Vidíte v tom výhodu?

Som naozaj rád, že získali 
od ľudí dôveru. Viem, že pre 
mesto budú odvádzať pocti-
vú a kvalitnú prácu. Vážim 
si však všetkých budúcich 
poslancov a myslím, že po 
voľbách by sa zastupiteľstvo 
nemalo deliť na nejaké tímy 
či strany. Sme pomerne malé 
mesto a každá poslankyňa či 

poslanec má osobný kontakt 
so svojimi voličmi. Pozývam 
k spolupráci všetkých poslan-
cov a verím, že každý z nich, 
ak prijme túto ponuku, bude 
môcť na konci volebného ob-
dobia svojim voličom ukázať 
zlepšenia, o ktoré sa aj on pri-
činil. 

pokračovanie na strane 2

Rozhovor s odchádzajúcim 
primátorom Martinom Tomčányim

Rozhovor s novozvoleným primátorom mesta Sereď ONDREJOM KURBELOM
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Seredskí policajti 
zadržali ďalšieho 
cudzinca hľadaného 
Interpolom
Policajti zadržali 43-ročného 
Srba, ktorý vystupoval ako 
Chorvát, v pondelok popolud-
ní. Policajná hliadka muža 
riešila kvôli krádeži v jednom 
zo seredských obchodných 
domov. Cudzinec si kvôli to-
varu v hodnote necelých 5 
eur poriadne zavaril. Poli-
cajtom predložil chorvátsky 
občiansky preukaz, ktorý bol 
už na prvý pohľad podozrivý. 
Lustráciou policajti zistili, že 
muž je Srb a je hľadaný Inter-
polom za majetkovú trestnú 
činnosť. Informácie prinieslo 
KR PZ Trnava. 

Policajtom navyše vydal aj 
priesvitné plastové vrecúško 
s bielou kryštalickou látkou, 
o ktorej uviedol, že by malo 
ísť o pervitín, a tiež zelenú 
sušinu obalenú lepiacou 

páskou. Zaistené predmety 
polícia zaslala na expertízu 
na KEÚ. „Poverený policajt 
začal vo veci trestné stíha-
nie pre prečin falšovania a 
pozmeňovania verejnej lis-
tiny, úradnej pečate, úradnej 
uzávery, úradného znaku 
a úradnej značky a prečin 
nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných lá-
tok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie 
s nimi.

Polícia zároveň rieši mu-
žovu extradíciu, a teda vyda-
nie zločinca cudziemu štátu, 
na území ktorého sa dopustil 
trestného činu. V súčasnosti 
je muž umiestnený v galant-
skej cele policajného zaiste-
nia,“ uviedla polícia. 

IVETA TÓTHOVÁ

Mladšie žiačky HK Slávie Se-
reď nastúpili na majstrovský 
zápas na palubovke Sporty 
Hlohovec. Po vlažnom úvode 
sa dievčatá rozohrali a dosiah-
li zaslúžené víťazstvo. V zápa-
se sa strelecky a herne darilo 
L. Fogelovej, autorke 19 gólov.
HC Sporta Hlohovec – HK 
Slávia Sereď 12:27 (8:18)

 SLÁVIA: N. Chynoradská – T. 
Sojková, A. Sojková, Z. Sojková 
1, T. Hercegová, K. Bédiová 1, 
L. Kreháková, E. Holičková 1, 
l. Fogelová 19, M. Husárová, E. 
Chynoradská 3, N. Štrbová 2.

Dorastenky na svojej pa-
lubovke privítali dievčatá z 
Čadce. Dynamickou hrou pri-
nútili hostky robiť chyby v ob-

rane a útoku. Trénerka hostí 
si už v 6. min. musela zobrať 
oddychový čas, ktorý však 
hostkám nepomohol a do šat-
ne išli domáce za stavu 16:8. Aj 
druhý polčas sa niesol v réžii 
našich dievčat, ktoré si všetky 
schuti zahrali a dosiahli víťaz-
stvo 34:18.
 SLÁVIA: S. Polášová, N. 

Chynoradská – E. Sojková 4, P. 
Hubináková 1, E. Fogelová 8, 
T. Blažeková 4, L. Ončová 4, K. 
Chrupková 4, L. Fogelová 2, M. 
Gálová 2, E. Chynoradská, V. 
Žáková 1, B. Sokolová 4 Tréner 
Mgr. M. Novák.
Projekt je realizovaný finanč-
nou podporou mesta Sereď.

MILAN NOVÁK

Učiteľka Gymnázia V. Mihálika 
získala opäť významné ocenenie
Nadácia Dionýza Ilkoviča 
každoročne oceňuje predo-
všetkým výnimočných peda-
gógov prírodovedných pred-
metov za rozvoj mimoškol-
skej činnosti a za úspechy 
ich žiakov v medzinárodných 
súťažiach. Tento rok nadácia 
odovzdala ocenenie „Cenu 
Dionýza Ilkoviča“ po šiesty-
krát a nominovaných bolo 43 
osobností. Víťazkou 6. roční-
ka sa stala učiteľka Gymná-
zia Vojtecha Mihálika Sereď 
RNDr. Mariana Straková. 
Tohtoročná Cena Dioný-
za Ilkoviča bola slávnostne 
odovzdaná dňa 9. 11. 2022 v 
bratislavskej Redute. Cenu 
odovzdával pod záštitou mi-
nisterstva školstva štátny ta-
jomník Slavomír Partila.

RNDr. Mariana Straková 
pôsobí 19 rokov na našom 
gymnáziu ako učiteľka pred-
metov biológia a chémia. 
Počas týchto rokov dosahuje 
vynikajúce výsledky v sta-
rostlivosti o talentované deti 
a mládež. Jej študentom pat-
ria popredné umiestnenia v 
biologickej, chemickej olym-
piáde a iných príbuzných sú-
ťažiach vo všetkých kolách v 
rámci Slovenskej republiky. 
Od školského roku 2004/2005 
až po školský rok 2021/2022 
vychovala v rámci uvede-
ných súťaží 44 úspešných 
riešiteľov v celoštátnych ko-
lách. Svojich žiakov výborne 
pripravila aj na medzinárod-
né olympiády a súťaže, z kto-
rých jej žiaci priniesli 2 zlaté, 
3 strieborné a 8 bronzových 

medailí. Prispela tak k dlho-
dobému zviditeľňovaniu nie-
len nášho gymnázia, nášho 
mesta, kraja, ale aj našej kra-
jiny v zahraničí.

Vo výučbe aprobačných 
predmetov často používa ne-
tradičné formy a metódy prá-
ce, zhotovuje žiakom množ-

stvo originálnych učebných 
materiálov. Každoročne vedie 
aj biologický krúžok, kde sa 
venuje žiakom všetkých ve-
kových kategórií. Dokonca 
aj v období pandémie viedla 
krúžok online formou a pri-
pravovala tak študentov na 
súťaže. Počas dištančného 

vzdelávania vytvárala štu-
dentom ideálne podmienky 
pre progresívne napredova-
nie. Svoje skúsenosti s prácou 
s nadanými deťmi odovzdáva 
aj svojim kolegyniam v zbore, 
čím ich inšpiruje v práci. 

Pani učiteľka už bola viac-
krát ocenená. V roku 2019 
získala Cenu Trnavského 
samosprávneho kraja za mi-
moriadny prínos k rozvoju 
kraja a za výsledky dosiah-
nuté v pedagogickej oblasti. 
V roku 2020 jej bola udele-
ná Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 
Malá medaila sv. Gorazda za 
dlhoročnú prácu s nadaný-
mi a talentovanými žiakmi. 
Na podnet žiakov ju ocenil v 
roku 2021 aj primátor mes-
ta Sereď v kategórií Pedagóg, 
ktorý ma najviac inšpiroval 
k rozvoju. Tento rok k uve-
deným oceneniam pribudla 
Cena Dionýza Ilkoviča. Zís-
kaná cena je krásnym poďa-
kovaním za jej obetavú prácu 
v prospech mladej generácie 
a za výsledky celoštátneho a 
medzinárodného významu, 
ktoré dosiahli jej študenti.

Naša kolegyňa vštepuje 
žiakom nielen množstvo po-
znatkov, ale aj hodnoty života. 
Patrí jej náš obdiv a uznanie 
za všetko vynaložené úsilie 
a energiu, s akou pracuje so 
svojimi žiakmi. K oceneniu 
jej blahoželáme, prajeme veľa 
skvelých študentov a mnoho 
ďalších úspechov v práci i v 
osobnom živote!

VIERA TKÁČOVÁ

Keď maličkosť poteší...
Aj maličkosť darovaná zo 
srdca dokáže potešiť. Dôka-
zom sú úsmevy na tvárach 
seniorov, ktoré im vyčaro-
vali žiaci zo Základnej školy 
Juraja Fándlyho. Rozhodli 
sa totiž obdarovať klientov 
Zariadenia pre seniorov AS-
TORIA v Čepeni vlastnoruč-
ne vyrobenými šálkami, vo 

vnútri ktorých bolo ukryté 
vrecúško čaju.

Deti sa prostredníctvom 
takýchto aktivít učia úcte k 
starším a na druhej strane 
majú tí skôr narodení dôvod 
na radosť. Čajíky si vychut-
nali a pomaľované papierové 
šálky odložili na pamiatku.

IVETA TÓTHOVÁ

Za použitý olej získa škola 
vzdelávacie pomôcky
Základná škola Juraja Fán-
dlyho sa zapojila do projektu 
prilejolej.sk. Za vyzbieraný 
kuchynský olej získa škola fi-
nančné prostriedky na nákup 
výchovno-vzdelávacích po-
môcok. Ide o jednu z možnos-
tí, ako ekologicky zlikvidovať 
starý, použitý kuchynský olej 
a prispieť k ochrane životné-
ho prostredia.

Postup:
- vychladnutý olej po použití 
zlejte cez sitko do PET fľaše
- ak bude fľaša plná, riadne ju 
uzatvorte a vhoďte do zbernej 
nádoby na vrátnici ZŠ Juraja 
Fándlyho
Za každý liter použitého ku-
chynského oleja spoločnosť 
Meroco a.s. zaoberajúca sa vý-
robou bionafty školu finanč-
ne odmení.

Prečo je dôležité použitý 
kuchynský olej zbierať 
a ako sa odovzdaný olej 
využije?
Už 1 kvapka kuchynského 
oleja dokáže znečistiť tisíce 

listrov vody, takýto olej tiež 
výrazne poškodzuje pôdnu 
flóru, upcháva kanalizáciu. 
Ročne jeden občan spotrebu-
je asi 5 litrov kuchynských 
olejov, pri počte viac ako 5 
miliónov obyvateľov si vie-
me všetci vypočítať, koľko 
oleja vyprodukujeme na Slo-
vensku. Ak budeme takýto 
odpad vylievať do prírody, 
kanalizácie, negatívne dô-
sledky tohto konania časom 
pocítime všetci. Z použitého 
1 litra kuchynského oleja sa 
vyrobí 1 liter biopaliva (bio-
naftu).

Zber oleja v meste
Použitý kuchynský olej v 
uzatvárateľných PET fľašiach 
môžete od roku 2019 v Seredi 
bezpečne zlikvidovať odho-
dením do žltých nádob, ktoré 
sú umiestnené na uliciach: 
Novomestská, A. Hlinku, Je-
senského a Fándlyho. Nádoby 
na olej sa nachádzajú aj pri 
vybraných nákupných cen-
trách, napr. pri Kauflande.

IVETA TÓTHOVÁ

dokončenie zo strany 1

Čo pozitívne vidíte v meste 
za posledné roky a naopak 
v čom vidíte nedostatky?
Spomenúť možno rekon-
štrukciu parku na ulici 
Dionýza Štúra, vybudovanie 
workoutového ihriska či ska-
teparku. Možnosť zlepšenia 
vidím v transparentnosti, 
v komunikácii mesta, ale 
aj v údržbe či starostlivosti 
o zeleň.

Čo bude prvé čo urobíte 
vo svojej funkcii?
Chcem sa postupne 
stretnúť so všetkými kľúčo-
vými zamestnancami úra-
du a zistiť, v čom vidia oni 

možnosti zlepšenia chodu 
úradu a mesta.

Ako poslanec máte 
skúsenosti so seredskou 
samosprávou, poznáte 
zamestnancov MsÚ. 
Plánujete na úrade 
nejaké zmeny na 
vedúcich pozíciách či v 
radoch zamestnancov 
alebo si myslíte, že úrad 
pracuje dobre? 
Určité zmeny samozrejme 
nastanú, nebude to však 
nič dramatické. Veľká väč-
šina zamestnancov úradu 
si určite plní svoje povin-
nosti zodpovedne a budem 
rád, keď sa na nich budem 
môcť spoľahnúť.

Priblížte, prosím, stručne 
občanom vaše plány na 
nasledujúce štyri 
roky.
Bol by som veľmi rád, keby 
sa nám podarilo presadiť čo 
najviac bodov z našej Vízie 
pre Sereď. Za mimoriadne 
dôležité považujem dosiah-
nuť zlepšenie vo všetkých 
oblastiach, od sociálnej cez 
kultúrnu, komunikáciu 
mesta, transparentnosť, 
verejné priestory, až po 
podporu športu, medzi čo 
radím aj obnovu štadiónu.

Myslíte, že sa vám vaše 
vízie podarí naplniť, resp. 
kde vidíte naše mesto o 
štyri roky?

Verím, že o štyri roky sa bu-
deme mať za čím obzrieť. Čo 
sa podarí presadiť, je najmä 
na poslaneckom zbore.

Ako primátor budete 
musieť zniesť zvýšenú 
mieru kritiky. Nová 
funkcia prináša so sebou 
aj stratu súkromia a 
veľkú zodpovednosť. Na 
druhej strane vás čaká 
väčšia „popularita“. 
Ste na toto všetko 
pripravený?
Nie som človek, ktorý by si 
zakladal na popularite a kri-
tiku dokážem zniesť. Tú kon-
štruktívnu si dokonca rád 
vypočujem.

IVETA TÓTHOVÁ

Rozhovor s novozvoleným primátorom 
mesta Sereď ONDREJOM KURBELOM

Víťazstvá žiačok a dorasteniek
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Každý, kto z primátorskej 
stoličky odchádza, 
zanecháva za sebou 
rozpracované projekty, 
ktoré dokončí nové vedenie. 
Môžete prezradiť, aké 
novinky môžu občania 
očakávať?

Pripravené je zateplenie a 
rekonštrukcia škôlok, Domu 
kultúry vrátane divadelnej 
sály a knižnice, parkovisko pri 
železničnej stanici, veža pre 
deti na cvičenie pri workoute, 
úprava vnútrobloku na D. Štú-
ra, pokračovanie rekonštruk-
cie škôl, výbeh pre psíkov s 
prekážkami (už sú zakúpené 
- podpora fy Samsung), úpra-
va nábrežia a koryta Váhu pre 
malé plavidlá a rekreačné úče-
ly, vyčistenie ramena pod mos-
tom do campingu.

Je niečo čo ste mali v 
pláne vybudovať či urobiť 
a nepodarilo sa vám to 
naplniť?

Vyčistenie zátoky pod mos-
tom do kempingu. Dovolím si 
upozorniť, že odtokový kanál 
je zarastený a nachádza sa tam 
množstvo popadaných stro-
mov nad i pod mostom, čo sme 
boli schopní spolu s armádou, 
mestom, ŽP a dobrovoľníkmi 
na jeseň v tomto roku vyrie-
šiť. (Správa a foto sú súčasťou 
zápisnice bezpečnostnej rady 
okresu OÚ Galanta.) Vďaka 
udaniam a zlým ľuďom sa to 
zatiaľ nepodarilo. V prípade 
prívalovej vody bude most 
ohrozený a určite ho nebude 
zachraňovať samozvaný novi-
nár, ale ostane to na armáde, 
hasičoch, primátorovi a dobro-
voľníkoch.

Ktorý problém považujete 
v meste za najdôležitejší 
a bude ho treba prioritne 

riešiť?
Zo strategického hľadiska pre 
ďalšie generácie je to otázka 
pitnej vody a rozvodov tep-
la. Nový hlavný prívod pitnej 
vody do mesta v dĺžke 16 km 
je zrealizovaný, ale mnohé 
mestské horizontálne rozvo-
dy a stupačky v bytovkách sú 
po dobe životnosti. Aby boli 
dodávky vody bez havárií, je 
potrebná spolupráca so ZsVS 
a nutné podieľať sa investične 
na obnove potrubí. Podobne 
sme zrekonštruovali cca 45% 
tepelných rozvodov a je tre-
ba ísť do zvyšnej časti mesta. 
Energetika už projekt pripra-
vuje - čaká sa na výzvu. Je mi-
moriadne dôležité pokračovať 
v nastúpenom trende. V naj-
bližšom období bude nutné 
riešiť zvýšenie poplatkov za 
energie, zabezpečenie chodu 
škôl a škôlok, poplatky za sme-
ti, dane, mzdy a v týchto súvis-
lostiach schváliť vyrovnaný 
rozpočet. No a na jar by sa mala 
začať rekonštrukcia mosta po-
nad železnicu.

Mesto je momentálne v 
dobrej finančnej kondícii, 
no samosprávy čakajú ťažké 
časy. Je mesto pripravené 
zvládnuť krízu, ktorá 
prichádza?
Každé vedenie by chcelo mo-
derné mesto, s komplet no-
vými chodníkmi, krásnou 
zeleňou, zišlo by sa viac roz-
šíriť škôlky, postaviť ďalší do-
mov dôchodcov, športoviská a 
množstvo ďalších vecí. Môže-
te chcieť, ale máte len určité 
množstvo financií, jeden per-
sonál a obmedzujú vás zákony. 
Treba stáť nohami na zemi… 
Vidieť nedostatky v meste, 
mať smelé plány a nápady má 
mnoho ľudí. Avšak dotiahnuť 
projekt do konca a vyrovnať 
sa s krízou je na vedení mesta. 
Netreba sa sťažovať, ale hľa-

dať riešenia. Za uplynulé roky 
bolo veľa krízových situácií, ale 
dokázali sme problémy riešiť 
pragmaticky, pokojne a s roz-
vahou. Dvanásť rokov riadil 
mesto skvelý kolektív ľudí, kto-
rým na meste skutočne záleža-
lo. Profesionálny prístup a od-
bornosť bola na prvom mieste, 
čomu zodpovedá aj výborná 
finančná kondícia mesta. V 
hodnotení finančného zdravia 
samospráv v roku 2022 sme zo 
141 samospráv Slovenska ob-
sadili 11. miesto. V kase mesta 
ostáva cca 3 500 000 eur. Dobrý 
štart pre nového primátora, čo 
poviete? Je to o profesionalite, 
slušnosti a zodpovednosti.

Nová funkcia v pozícii 
primátora prináša so sebou 
aj značnú mieru popularity. 
Zároveň moc rozhodovať, 
riadiť ľudí, byť takmer 
vždy kam primátor príde 
stredobodom pozornosti - 
to všetko môže u niekoho 
priniesť aj zvýšené ego a 
pocit nadradenosti. Ako to 
bolo u vás?
Dobrá otázka. Sám seba hod-
notiť nemôžem, ale po celý čas 
som sa snažil ostať slušný, s 
veľkou dávkou empatie a ľud-
skosti. Pokora a ochota pomôcť 
zamestnancom alebo obča-
nom by mala byť pre primá-
tora alebo starostu samozrej-
mosťou. Ak som vedel, snažil 
som sa hľadať riešenia a nikto 
nemôže povedať, že som od-
mietol pomôcť, alebo nechcel 
nájsť riešenie problému spolu 
so svojimi kolegami. Proble-
matické sú susedské spory, kde 
spor nevie vyriešiť primátor, 
ale dotknutí sa musia obrátiť 
na súd.

Funkcia primátora je 
verejná funkcia a človek 
v tejto pozícii musí zniesť 
aj zvýšenú mieru kritiky, 

stretáva sa s tlakom 
verejnosti. Zasiahla vás 
aj doba covidu a s tým 
súvisiace napätie v celej 
spoločnosti. Viete z vlastnej 
skúsenosti k tomu niečo 
povedať?
Vecná a právom vyslovená 
kritika posúva vpred. Avšak 
ak absentuje slušnosť a nastu-
pujú namiesto argumentov 
urážky, osočenia a udania, nie 
je možné problém vyriešiť. V 
dnešnej dobe môže pseudono-
vinár alebo vytupený hlupák 
bez poznania problému písať 
klamstvá, ubližovať, udávať a 
v podstate sa mu nič nestane. 
Súčasná spoločnosť je nasta-
vená agresívne, vytratila sa 
elementárna úcta a slušnosť. 
Pri covide sa ukázali charak-
tery niektorých Seredčanov v 
plnej nahote. Ísť do kaviarne, 
dať si kávu a potom ísť s bloč-
kom prevádzku udať na mest-
skú políciu, to je sila. Alebo 
dožadovanie sa vstupu na MsÚ 
na základe nejakej výnimky z 
Ministerstva životného pros-
tredia. Lebo ON má výnimku 
a všetci sa máme uvedomiť, 
lebo ON má elektromobil z mi-
nisterstva, lebo ON je poradca 
ministra, lebo… A opäť udania 
na polícii. Obdobie covidu však 
prebudilo v ľuďoch aj to dobré. 
Lekári, sestričky, dobrovoľní-
ci a dobrovoľníčky, pracovníci 
mesta s prednostom Tiborom 
Krajčovičom, ktorý všetko or-
ganizoval sa prejavili úžasne. 
Pomáhali nezištne, obetavo, a 
to sa cení. Patrí im všetkým za 
to náročné obdobie jedno veľké 
ĎAKUJEM. Je to dôkaz, že v Se-
redi je ale stále dosť šikovných, 
milých a dobrých ľudí, ktorí zlo 
prečísľujú.
Aký odkaz máte pre nového 
primátora a poslancov?
Snažiť sa ľudí spájať bude vý-
zva pre primátora, viceprimá-
tora, poslancov a hlavne pre 

prednostu. Čaká ich množstvo 
stretnutí a úloh, kde bude dô-
ležité odosobniť sa, dokázať 
potlačiť vlastné ego a spolu-
pracovať navzájom v prospech 
nášho mesta.

Počas vášho primátorského 
obdobia ste sa stretli s 
množstvom osobností: či 
už s politikmi, umelcami, 
generálmi, riaditeľmi, 
vedcami, profesormi, 
hudobníkmi a pod. Je niekto, 
kto na vás zanechal dojem 
a rád na toto stretnutie 
spomínate? 
Máte pravdu, tých stretnutí 
bolo neúrekom. Počas môjho 
primátorovania tu boli traja 
prezidenti a so všetkými som 
sa stretol osobne. Vystriedali 
sa aj piati predsedovia vlády a 
všetci boli na návšteve v Sere-
di. Vo funkcii náčelníka ženij-
ného práporu, dnes už pluku, 
sa vymenili šiesti velitelia a s 
každým som mal nadštandard-
né a korektné vzťahy. V Seredi 
vystupovali mnohí slovenskí 
aj zahraniční speváci i kape-
ly, s niektorými hudobníkmi 
sme sa tiež stretli osobne. Naše 
mesto sa aj vďaka tomu zvidi-
teľnilo na celom Slovensku.

A kto na mňa urobil najväčší 
dojem? Boli to mnohí: naprí-
klad učitelia, riaditelia, vycho-
vávateľky, kuchárky, čašníci, 
vodiči, hudobníci, úradníci, 
predavačky, murári, montéri, 
elektrikári, vodári, mechanici, 
záhradníci, lekári, sestričky, 
majitelia firiem, ľudia zo všet-
kých spoločenských vrstiev. 
Bol to každý jeden človek, ktorý 
vykonal niečo nezištne, každý, 
kto pomohol druhému, daroval 
napr. krv, zachránil život, uro-
bil dobré skutky, urobil pre iné-
ho niečo milé len tak. To sú pre 
mňa hrdinovia a takých ľudí 
si vážim. Som rád, že som mal 
česť spoznať hlavne takýchto 

obyčajných, charakterných av-
šak vzácnych ľudí.

Môžete naznačiť, aké bude 
vaše ďalšie smerovanie? Uve-
diem, že vo voľbách do VÚC ste 
boli úspešný aj bez politickej 
podpory. Ako jediný Slovák v 
okrese Galanta za severnú časť 
ste získali 6160 hlasov, z toho v 
Seredi 2500. Ak by ste išli aj na 
primátora, podľa tých hlasov 
by ste vyhrali opäť.

Podľa hlasov asi áno, ak by 
som kandidoval, ale ja som na 
primátora nekandidoval a vyš-
šie som sa vyjadril, že všetko 
je tak, ako má byť. Vrátim sa k 
podnikaniu. Síce som uspel vo 
voľbách do VÚC ako poslanec, 
ale radšej by som bol, keby nás 
tam za severnú časť okresu 
Galanta bolo viac. Zasadnutia 
budú raz za 2 mesiace a ja sa 
budem snažiť spolupracovať s 
každým, kto bude nápomocný 
nášmu mestu a okresu. Dobré 
veci vždy podporím.

Aké sú vaše slová pre 
občanov na záver?
Ďakujem vám všetkým, ktorí 
ste mňa osobne a náš kolektív 
počas tých rokov podporovali. 
Verím, že stopa, ktorú sme v 
našom meste zanechali v po-
dobe horevymenovaných in-
vestícií, je pozitívna a trvalá. 
Dovolím si poďakovať aj všet-
kým spolupracovníkom, ko-
legom, partnerom, priateľom, 
zástupcom firiem a rodinným 
príslušníkom, za slušnosť, vy-
trvalosť, trpezlivosť, pokoru a 
pochopenie v ťažkých obdo-
biach, ktoré sme museli spolu 
zvládnuť.

PRAJEM VŠETKÝM 
SEREDČANOM LEN TO 
DOBRÉ, VEĽA ŠŤASTIA, 

ZDRAVIA, DOBREJ NÁLADY 
A POHODY…
S pozdravom 

Martin Tomčányi
IVETA TÓTHOVÁ

Vlastníci, nájomcovia a správ-
covia pozemkov v ochrannom 
pásme elektrických vedení by 
nemali zabúdať na svoje zá-
konné povinnosti. K nim patrí 
udržiavať kríky a stromy v 
tomto pásme do zákonom da-
nej výšky a šírky. V tejto súvis-
losti Západoslovenská distri-
bučná, a.s., Bratislava vyzýva 
vlastníkov, nájomcov a správ-
cov nehnuteľností na odstrá-
nenie a okliesnenie stromov a 
iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť 
prevádzky energetických za-
riadení distribučnej sústavy a 
to najneskôr do 31. 1. 2023.

Akým spôsobom oznamuje 
ZSD, že vlastník/nájomca/
správca má zabezpečiť orez 
stromov?
Ak stromy alebo porasty 
ohrozujú bezpečnosť a spo-
ľahlivosť prevádzky distri-
bučnej sústavy, elektrických 
zariadení alebo vedení, ZSD 
vyzve odoslaním Výzvy vlast-
níkom, správcom a nájomcom 
príslušnej nehnuteľnosti na 
odstránenie alebo okliesne-
nie stromov a iných porastov 
(najmä prostredníctvom úrad-
ných tabúľ obecných úradov 

spravidla jedenkrát za rok). 
Výzva obsahuje dve lehoty – 
lehotu na vykonanie údržby 
(približne 60 dní odo dňa zve-
rejnenia výzvy) a lehotu na 
oznámenie, že vlastník má zá-
ujem o vykonanie údržbu sám 
s náhradou nákladov (táto le-
hota nie je kratšia ako 30 dní 
odo dňa zverejnenia výzvy).

Čo ak vlastník/nájomca/
správca orez nevykoná?
Ak v uvedenej lehote nedôjde 
k odstráneniu alebo okliesne-
niu stromov a iných porastov 
vlastníkom, vykoná tieto úko-
ny spoločnosť Západosloven-
ská distribučná, a.s. a za týmto 
účelom v súlade s § 11 zákona 
č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov vstúpi na dotknuté 
pozemky.

Ochranné pásma
Západoslovenská distribučná 
a.s. na svojom portáli uvádza, 
že elektrické vedenie nízkeho 
napätia (NN do 1 kV) nemá 
stanovené ochranné pásmo. 
Napriek tomu je v záujme 
bezpečnosti a spoľahlivosti 
prevádzky energetických za-

riadení potrebné udržiavať 
bezpečnú vzdialenosť od vodi-
čov elektrického vedenia. Vý-
rub alebo orez drevín musí byť 
uskutočnený tak, aby najbližší 
konár stromu alebo iný porast 
bol vzdialený najmenej 2 met-
re od vodičov elektrického ve-
denia nízkeho napätia.
Veľkosť ochranného pásma 
stanovuje ustanovenie § 43 zá-
kona č. 251/2012 Z.z. o energeti-
ke a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov, najčastejšie 
ide o tieto prípady:
- Ochranné pásmo vonkajšie-
ho nadzemného elektrického 
vedenia VN (22 kV) je 10 m
- Ochranné pásmo vonkajšie-
ho nadzemného elektrického 
vedenia VVN (110 kV) je 15 m
- Ochranné pásmo vonkajšie-
ho podzemného elektrického 
vedenia pri napätí NN, VN a 
VVN (do 110 kV) je 1 m
- Ochranné pásmo elektrickej 
stanice vonkajšieho vyhotove-
nia s napätím do 110 kV je 10 m 
(ide o vzdialenosť meranú od 
krajných vodičov, resp. oplo-
tenia alebo na hranice objektu 
elektrickej stanice)
Náhrada nákladov
Ak má vlastník, nájomca ale-
bo správca nehnutel‘nosti 

záujem o náhradu nákladov 
na odstránenie a okliesnenie 
stromov a iných porastov, je 
povinný túto skutočnosť ozná-
miť spoločnosti Západosloven-
ská distribučná, a.s., najneskôr 
do 12. 12. 2022 a zároveň pred-
ložiť návrh rozsahu a spôso-
bu vykonania údržby spolu s 
fotodokumentáciou existujú-
ceho stavu stromov a iných 
porastov na nehnuteľnosti a 
návrh predpokladanej výšky 
nákladov na údržbu.

Podmienky
Podmienky odstraňovania 
stromov a iných porastov, kto-
ré ohrozujú bezpečnosť alebo 
spoľahlivosť prevádzky ener-
getických zariadení distribuč-
nej sústavy a obmedzenia a 
povinnosti v ochrannom pás-
me energetických zariadení, 
sú bližšie upravené v § 11 a § 43 
zákona č. 251/2012 Z.z. o ener-
getike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v bode 
16.17 platného Prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa dis-
tribučnej sústavy spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, 
a.s., ktorý je zverejnený na jej 
webovom sídle wwwzsdis.sk.

Pri odstraňovaní a okliesňo-
vaní stromov a iných poras-
tov je potrebné dbať na dodr-
žiavanie právnych predpisov 
v oblasti ochrany životného 
prostredia (najmä zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky 24/2003 
Z. z„ ktorou sa vykonáva zá-
kon č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení ne-
skorších predpisov), právnych 
predpisov v oblasti naklada-
nia s odpadmi (najmä záko-
na č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov) 
a príslušných technických 
noriem a arboristických štan-
dardov.

Čo robiť, ak je potrebné 
prerušiť distribúciu el. 
energie?
Ak je z dôvodu bezpečnosti 
vykonania odstraňovania a 
okliesňovania stromov a iných 
porastov v blízkosti energetic-
kých zariadení distribučnej 
sústavy potrebné prerušit‘ dis-
tribúciu elektriny, je vlastník 
povinný požiadať spoločnosť 
Západoslovenská distribuč-
ná, a.s., o vypnutie vedenia 
alebo manipuláciu na inom 

zariadení a o zaistenie a odis-
tenie pracoviska, a to najme-
nej 25 kalendárnych dní pred 
plánovaným odstraňovaním 
a okliesňovaním stromov a 
iných porastov, a to prostred-
níctvom nižšie uvedených 
kontaktných údajov.
Presný termín prerušenia 
distribúcie elektriny je pred-
metom dohody medzi žiada-
teľom a spoločnosťou Zápa-
doslovenská distribučná, a.s. 
Včasné a správne odstránenle 
a okliesnenie stromov a iných 
porastov, ktoré ohrozujú bez-
pečnost‘ alebo spoľahlivost‘ 
prevádzky energetických za-
riadení distribučnej sústavy 
má zásadný vplyv na kvalitnú, 
bezpečnú a spoľahlivú dis-
tribúciu elektriny aj pre vaše 
odberné miesto. Spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, 
a.s., vám preto vopred d‘akuje 
za spoluprácu.
Kontakt
Správa energetických zaria-
dení: Juh 
E-mail: odberatel@zsdis.sk 
Tel. číslo: 0850 333 999 
Dátum zverejnenia výzvy: 
7.11.2022 
www.zsdis.sk

   IVETA TÓTHOVÁ

Rozhovor s odchádzajúcim primátorom Martinom Tomčányim

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva k orezaniu stromov a porastov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení
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Mestská knižnica získala nenávratný 
finančný príspevok na modernizáciu

Fakty o záujme občanov Serede na odstránení haldy lúženca

Ministerstvo kultúry SR 
vyhlásilo 10. 8. 2021 výzvu 
na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratné-
ho finančného príspevku 
na podporu udržateľnosti a 
odolnosti kultúrnych inšti-
túcií v súvislosti s pandé-
miou Covid-19. Do výzvy sa 
zapojil aj Dom kultúry v Se-
redi s projektom na moder-
nizáciu mestskej knižnice a 
divadelnej sály. Projekt tý-
kajúci sa mestskej knižnice 
bol úspešný. V prípade diva-
delnej sály sa na rozhodnutie 
ešte čaká.

Opis projektu
Cieľom projektu je moder-
nizovať mestskú knižnicu a 
dosiahnuť jej úplnú bezba-
riérovosť. Pôjde o vybudo-
vanie vstupnej rampy, osa-
denie plošiny pre ZŤP osoby 
na schodisko do knižnice a 
výmena vstupných dverí za 
automatické.

Projekt je ďalej zameraný 
na dve hlavné aktivity:
1. Zvýšenie kvality poskyto-
vaných služieb v kultúrnej 
inštitúcii (knižnice) pros-
tredníctvom: výmeny nábyt-
ku, nainštalovaním klimati-
zácie, osadením led posteru s 
informáciami, modernizácie 
čitárne, zakúpením novej vý-
počtovej techniky a automa-
tizácie dverí.
2. Zlepšenie úrovne hygie-
nických štandardov kultúr-
nej inštitúcie (knižnice): 
automatizáciou vybavenia v 
sociálnych zariadeniach, de-
tekčným zariadením teploty 
a bezdotykovým vstupom do 
budovy.

Vyčíslené financie
Projekt pripravuje a bude 
realizovať Dom kultúry, kto-
rý už rovnakú modernizá-
ciu zrealizoval v kine NOVA 
(nová klimatizácia, prerábka 
interiéru a toaliet). Projek-

tový manažér mesta Sereď 
Branislav Bíro k financova-
niu povedal: „Celkový rozpo-
čet projektu je 198 105,84 eur 
z toho výška nenávratného 
finančného príspevku (NFP) 
činila 188 200,55 eur. Výška 
spolufinancovania projektu z 
vlastných zdrojov prijímate-
ľa NFP je 9 905,29 eur.

Schvaľovací proces pro-
jektu trval Ministerstvu kul-
túry SR takmer 1 rok. Znovu 
sa opakuje situácia, že tento 
projekt bol pripravený ešte 
v roku 2021, t.j. pred vojno-
vým konfliktom na Ukrajine 
a skokovým nárastom cien 
stavebných materiálov a 
energií. Táto nepredvídateľná 
situácia bude pre prijímate-
ľa nenávratného finančného 
príspevku (NFP) znamenať 
aktualizáciu rozpočtu pro-
jektu s predpokladom jeho 
navýšenia.“

Termín realizácie projektu
V čase podávania projektu 

bol prvotný predpoklad zača-
tia prác začiatkom roka 2022. 
Samotnú realizáciu prác však 
bolo nutné posunúť na iný 
termín. Projektový manažér 
Bíro vysvetľuje: „Začiatok 
realizácie projektu bol plá-
novaný na apríl 2022 a jeho 
ukončenie na september 
2022. Z dôvodu dlhého schva-
ľovacieho procesu sú tieto 
termíny nesplniteľné a budú 
musieť byť stanovené nové. 
Je november 2022 a my stále 
čakáme na zaslanie zmluvy 
o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, v kto-
rej budú uvedené konkrétne 
podmienky realizácie pro-
jektu od poskytovateľa NFP. 
Po podpise zmluvy začneme 
s procesom verejného obsta-
rávania. Nakoľko sa projekt 
týka aj realizácie stavebných 
prác, predpokladáme, že so 
samotnými prácami začne-
me na jar v roku 2023.“ 

IVETA TÓTHOVÁ

28. októbra 2019, teda presne 
pred tromi rokmi, sa v jednom 
bratislavskom hoteli konala 
konferencia s názvom Pamäť 
Slovenskej krajiny. Konfe-
rencie sa zo Serede zúčastnili 
okrem mňa ešte vedúca Od-
delenia životného prostredia 
MsÚ pani Daniela Vašková 
Kasáková, učiteľky ZŠ Jana 
Amosa Komenského Ľubica 
Holičková, Silvia Nagyová a z 
blízkej Dolnej Stredy Slávka 
Lošonská a Vladimír Tom-
čányi. Zastúpenie prednáša-
júcich bolo excelentné. Prof. 
RNDr. Eva Michaeli, PhD., z 
Fakulty humanitných a prí-
rodných vied Prešovskej uni-
verzity, Prof. Ing. Peter Staněk, 
CSc., poradca Slovenskej vlády 
pre zahraničné a strategické 
otázky, ekonóm spisovateľ a 
prognostik z Ekonomického 

ústavu vied SR, Prof. PhDr. 
RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 
a Prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. z 
Fakulty chemickej a potravi-
nárskej technológie Sloven-
skej technickej univerzity v 
Bratislave. Cez prestávku som 
oslovil pána Staněka, či by bol 
ochotný aj s pani Michaeli 
zúčastniť sa na stretnutí s ob-
čanmi Serede, kde by sme sa 
venovali nášmu domácemu 
problému - lúžencu. 

Zorganizovanie akcie tro-
chu trvalo, ale obidvoch pred-
nášateľov sa mi 22. novembra 
2019 podarilo v Seredi privítať. 
Dozvedeli sme sa, že prach vet-
rom zvíreného lúženca, ktorý 
pôsobí na zdravie obyvateľ-
stva už niekoľko desaťročí, 
vyvoláva alergie, astmu, kar-
cinogénne ochorenia a v ne-
malej miere sa objavili aj on-

kologické choroby. Halda nie 
je rekultivovaná a nemá ani 
spevnené spodné lôžko z betó-
nu alebo spevnených fólií a to 
znamená, že odpad presakuje 
do spodných vôd. Podľa zistení, 
spodné vody sú kontamino-
vané do vzdialenosti až 50 km 
od skládky. Kontaminácia sa 
týka obcí Galanta, Gáň, Horné 
Saliby, Šaľa a ďalších celkovo 
20 obcí. Väčšina obyvateľov v 
týchto obciach má vybudova-
né studne, ktoré používajú na 
pitie, alebo závlahu svojej zá-
hrady. Vôbec nevedia, že roky 
pijú kontaminovanú vodu.

Očakával som plnú divadel-
nú sálu záujemcov o vysvetle-
nie nebezpečnosti polymeta-
lickéhoprachu, ktorý sme zde-
dili na pomedzí Serede a Dol-
nej Stredy. Žiaľ, záujem o túto 
prednášku prejavilo ani nie 50 

Seredčanov. Valný záujem ne-
prejavili ani pozvaní poslanci 
mestského zastupiteľstva. Vy-
zerá to tak, že záujem o rieše-
nie problému veľká väčšina 
ohrozených iba deklaruje. Pre-
javuje sa však usilovne iba v 
diskusiách, kde sa každý pýta, 
čo  vo veci urobil ten druhý. 

Na konci stretnutia boli prí-
tomným ponúknuté podpiso-
vé hárky s petíciou nazvanou 
CHCEM  ŽIŤ  V ČISTEJ  KRA-
JINE. Ak si myslíte, že sa hro-
madne k hárkom Seredčania 
nehrnuli, uhádli ste. 

A ak si myslíte, že petícia 
zamrzla na Ministerstve ži-
votného prostredia, tiež sa ne-
mýlite. Svojprávny štát môžu 
tvoriť iba svojprávni občania. 
Možno sa raz v budúcnosti takí 
nájdu.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Ako na vysoké ceny energií

Športová hala Sokolovňa 
ponesie meno ALBERTA KUDELU

Na budúci rok v dôsledku vy-
sokých cien na svetových bur-
zách, spôsobených aj vojnou na 
Ukrajine a situáciou s dodáv-
kami plynu z Ruska, porastú 
ceny energií na Slovensku. Ke-
ďže najlacnejšie energie sú tie 
ušetrené, prinášame vám prvý 
diel zo seriálu, v ktorom vám 
poradíme ako si znížiť účty za 
energie.
Ako šetriť na teple
1. Znížme vykurovaciu 
teplotu
Zníženie vykurovacej teploty v 
miestnosti o 1 stupeň = úspora 
až 6 % nákladov na teplo. Aká je 
optimálna úroveň teploty (pod-
ľa vyhlášky Ministerstva hos-
podárstva SR)?
- obývacie miestnosti (obýva-
cia izba, spálňa, jedáleň s ku-
chynským kútom, pracovňa, 
detská izba): 21 °C
- kuchyňa: 20 °C
- kúpeľňa: 24 °C
- WC: 20 °C
- vykurované vedľajšie miest-
nosti (predsieň, chodba): 15°C 
- vykurované schodište: 10 °C
2. Ako správne kúriť
- Ak máte termoregulačné ven-
tily na radiátoroch:
 Pri vetraní radiátor vypnúť, 
inak pôjde nárazovo naplno
 Vetrajte krátko a naplno, aby 
sa neochladili steny len vzduch
- Maximálne trikrát denne na 
kratší čas
- V období od januára do februá-
ra vetrajte 4 až 6 minút
- V marci a v apríli 10 až 12 mi-

nút
 Pri dlhodobom odchode z 
domácnosti znížte výkon radi-
átorov
- úspora až 25 % počas trvania 
tlmeného vykurovania
- Za radiátor umiestnite re-
flexnú fóliu - odráža teplo do 
miestnosti a vy nevyhrievate 
stenu
- Záclony nesmú zakrývať ra-
diátor, záclonou siahajúcou iba 
po parapetnú dosku ušetrí až 25 
% energie
- Neskrývajte radiátor a vyku-
rovacie telesá za nábytok.
Ako ušetriť na elektrine/
plyne:
1. Varme s rozumom
 Používajte pokrievky na 
hrncoch
 Používajte tlakové hrnce
 Využite zvyškové teplo na 
dovarenie - tepelný zdroj vyp-
nite 5-10 minút pred koncom 
prípravy jedla.
2. Ako správne prať?
 Znížte teplotu pri praní zo 
60°C na 30°C - ušetrite až 25% 
energie
 Dnešné pracie prostriedky 
umožňujú vyprať prádlo kva-
litne aj pri nižších teplotách
 Využite teplo zo sušičky 
prádla, ak ju máte v kúpeľni, 
kúpeľňu si pred sprchovaním/
kúpaním nemusíte dohrievať 
radiátormi
 Perte s plným odporúčaným 
objemom prádla v bubne práč-
ky.

ENERGETIKA SEREĎ S R. O. 

Sokolovňa je športová hala si-
tuovaná v centre Serede. Jej 
základy stáli rozostavané nie-
koľko rokov. V roku 2013 bola 
budova mestom Sereď dokon-
čená a slávnostne odovzdaná 
do užívania klubu AŠK Loko-
motíva Sereď. Odvtedy slúži na 
tréningové procesy basketba-
lového klubu BK Lokomotíva 
Sereď. Pravidelne sa tu konajú 
aj volejbalové či nohejbalové 
turnaje a bola dejiskom nie-
koľkých turnajov Majstrov-
stiev Slovenska v basketbale 
alebo taekwonde. Mnoho mla-
dých talentovaných basketba-
listov a basketbalistiek tu na-
chádza priestor na svoj rozvoj 
a plnenie si svojich športových 
snov.

Bývalý riaditeľ ZŠ J.Fán-
dlyho PaedDr. Jaroslav Čomaj 
pred časom prišiel s návrhom  
na premenovanie športovej 
haly Sokolovňa na športovú 
halu Alberta Kudelu. Z  jeho 
zdôvodnenia vyberáme: „Čest-
ný občan Mesta Sereď Albert 
Kudela zasvätil celý svoj život 
basketbalu. Ako tréner vy-
choval stovky hráčiek a hrá-
čov, zaslúžil sa o to, aby slová 
basketbal a  Sereď boli navždy 
spojené. Ako prvý prišiel s 
myšlienkou stavby telocvične, 
ktorá by slúžila basketbalu. 
Túto myšlienku ako tajomník 
TJ Lokomotíva začal aj realizo-
vať. Zabezpečil aj to, aby ďalšie 
generácie basketbalistov mali 
kde trénovať a hrať. Aby si 
všetci športovci - basketbalisti 
aj ostatní občania Serede pri-
pomínali meno človeka, ktorý 
mal najväčšiu zásluhu na vý-
stavbe Sokolovne navrhujem, 
aby Sokolovňa bola navždy 

spojená s jeho menom a niesla 
meno: Športová hala Alberta 
Kudelu“.

Albert Kudela bol všestran-
ný športovec, ktorý pod dera-
vými košmi hájil farby mesta 
Sereď počas rozbehu basket-
balu v Seredi. Ako tréner začal 
v  rokoch 1965 s mladšími do-
rastencami a v ďalšom roku so 
staršími dorastencami, s kto-
rými postúpil do dorastenec-
kej ligy. Po rozhodnutí vedenia 
TJ, že sa bude pokračovať v 
basketbale len v ženskej zložke 
sa stal trénerom družstva žien. 
Po piatich rokoch pri ženách 
sa stal profesionálnym tréne-
rom na ZŠ J. A. Komenského. V 
tejto funkcii pôsobil 22 rokov 
až do roku 1996. V roku 1999 vy-
konával funkciu profesionál-
neho krajského trénera až do 
roku 2000, kedy odišiel do dô-
chodku. No naďalej nazaháľal. 
Ako funkcionár zastával rôzne 
funkcie od svojich devätnás-
tich rokov. V basketbalovom 
oddiele TJ Slavoj bol dlhoroč-
ným členom a istý čas aj pred-
sedom. Od roku 1974 bol aj čle-
nom Výkonného výboru Kraj-
ského basketbalového zväzu 
a hracej komisie. V Krajskom 
basketbalovom zväze bol aj 
predsedom. Vo výbore TJ Slavoj 
a neskôr v TJ Lokomotíve vy-
konával funkciu od roku 1966. 
Neskôr bol aj tajomníkom. V 
TJ pôsobil až do februára 2010. 
Potom sa opäť v roku 2013 vrá-
til k funkcionárskej práci už 
v AŠK Lokomotíva Sereď, ako 
zástupca ZRTV. V roku 2016 mu 
bolo udelené čestné občian-
stvo mesta Sereď. Albert Kude-
la zomrel 16.1.2022 vo veku 82 
rokov. IVETA TÓTHOVÁ 
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Domácnosti v Seredi sa nedostatku 
tepla obávať nemusia
Témou nielen jesene, ale celé-
ho roka je energetická kríza. 
Bude dostatok plynu? Kam sa 
až vyšplhajú ceny energií v 
dôsledku rekordných cien na 
svetových trhoch? To sú otáz-
ky, ktoré trápia celé Slovensko 
už pár mesiacov.

Rastúce ceny energií sú 
témou správ prakticky kaž-
dý deň. Historicky rekordný 
rast cien plynu a elektriny na 
burzách už teraz cíti celé Slo-
vensko. Dobrou správou je, že 
dodávky tepla do domácností 
v Seredi by počas zimy, napriek 

napätej situácii s dodávkami 
plynu z Ruska do Európy, mali 
byť bezproblémové. „Máme 
dohodnutý dostatok plynu na 
výrobu tepla, takže netreba 
mať obavy, že by sa v zime ne-
kúrilo,“ uisťuje Jozef Krázel zo 
spoločnosti Energetika Sereď, 
ktorá zabezpečuje výrobu a do-
dávku tepla v meste. Ako dodá-
va, Slovensko aj Európska únia 
prijímajú opatrenia, aby ho 
bolo na túto vykurovaciu sezó-
nu dosť aj v prípade zhoršenia 
situácie s dodávkami plynu z 
Ruska.

Tou horšou správou je, že, 
tak ako už mesiace avizujú mé-
diá, ale aj politici, treba počítať 
s nárastom cien nielen elektri-
ny či plynu, ale aj tepla. „Cenu 
plynu, ktorá tvorí značnú časť 
ceny tepla, ovplyvniť nevieme. 
Tú určujú burzy v zahraničí 
a aktuálna situácia, vojna na 
Ukrajine a hrozba zastavenia 
dodávok plynu z Ruska, ju vy-
hnala na v minulosti nepred-
staviteľné úrovne,“ vysvetľuje 
J. Krázel. Ceny elektriny tento 
rok dramaticky vzrástli aj na 
viac ako 900 EUR za MWh (me-

gawatthodinu), kým minulý 
rok to bolo napríklad maxi-
málne 620 EUR/MWh. Pri ply-
ne išli maximálne ceny zo 184 
EUR/MWh v roku 2021 až na 
vyše 319 EUR/MWh v tomto 
roku, teda stúpli o takmer 80 %.

Aj preto podľa J. Krázela 
už v minulom období v rám-
ci tepelného hospodárstva v 
Seredi robili opatrenia v tých 
oblastiach, ktoré ovplyvniť 
vedeli. „Už v minulosti sme 
znižovali spotrebu plynu pri 
výrobe tepla v Seredi inštalá-
ciou tepelných čerpadiel, ale aj 

ďalšími opatreniami. Zároveň 
sme tento rok cez Slovenský 
zväz výrobcov tepla navrhovali 
napríklad aj dočasné zrušenie 
dane z pridanej hodnoty na 
teplo,“ vysvetľuje J. Krázel. To 
by podľa neho znížilo náklady 
domácností na teplo až o 20 %, 
čo je výška dane, pričom celé 
zníženie do posledného cen-
tu by sa prejavilo v účtoch za 
teplo.

To, aké ceny tepla budú, za-
tiaľ nie je úplne jasné. Ešte v 
júli zverejnil Úrad pre regulá-
ciu sieťových odvetví odhady, 

že napríklad ceny tepla z cen-
trálnych zdrojov by sa vzhľa-
dom na dramatický nárast 
cien plynu vo svete mohli na 
Slovensku zvýšiť v priemere až 
o 140 %. V prípade domových 
kotolní, ktoré sa nezaregistro-
vali na tzv. regulovanú dodáv-
ku plynu, respektíve neuzavre-
li zmluvu na výhodnejší plyn 
s SPP, sa cez leto očakával ešte 
vyšší rast. „Situácia sa mení z 
týždňa na týždeň. V tejto chví-
li môžeme povedať iba to, že aj 
vďaka opatreniam, ktoré sme 
prijali, sa zvýšia ceny tepla v 
Seredi citeľne menej, ako od-
hadoval úrad. Keďže však naše 
ceny ešte posudzuje práve re-
gulačný úrad, musíme počkať 
s ich oznámením,“ dodáva J. 
Krázel.

V prípade domových kotol-
ní, teda bytoviek, ktoré si vyrá-
bajú vlastné teplo, môže byť si-
tuácia komplikovanejšia. Ešte 
v apríli mali možnosť zaregis-
trovať sa na tzv. regulovanú 
dodávku, respektíve podpísať 
zmluvu so štátnym SPP s vý-
hodnejšou cenou. Odhaduje sa 
však, že tak nespravili stovky 
domov s vlastnými kotolňa-
mi. Tieto domové kotolne si 
musia počkať na to, či budú 
platiť trhové ceny plynu, na 
akej úrovni budú, alebo či im 
s nákladmi nejakou inou for-
mou pomôže štát.

V každom prípade je dôle-
žité, aby sa domácnosti za-
čali pripravovať na zvýšené 
mesačné zálohové platby 
nájomného. „Zároveň by sa 
mali pozrieť na možnosti, ako 
znížiť svoju spotrebu elektri-
ny, plynu a tepla. Dnes platí 
dvojnásobne, že najlacnejšia 
energia je tá ušetrená,“ do-
dáva J. Krázel. Pre domác-
nosti to nemusí nevyhnutne 
znamenať len investične ná-
ročné opatrenia, ale peniaze 
možno ušetriť aj lepším vet-
raním či miernym znížením 
teploty v byte. „Bytové domy 
často zabúdajú aj na vyre-
gulovanie rozvodov v dome, 
ktoré dokáže zabrániť zbytoč-
ným stratám, a teda aj vyš-
ším nákladom pre celý dom, 
ktoré sa potom rozpočítavajú 
medzi jednotlivé byty.“

ENERGETIKA SEREĎ, s r. o.

Píšem hlavne preto, lebo ma to baví, hovorí Lucia. Za svoje práce získala prvé ocenenia
Literárny salón Trnava je 
celoslovenská súťaž pre 
začínajúcich autorov, kto-
rí doposiaľ nemali svoje 
práce nikde publikované. 
Tento rok sa konal 7. ročník 
a prihlásilo sa 26 začínajú-
cich autorov zo Slovenska i 
Slovákov žijúcich v zahra-
ničí. Popri poézii a próze 
bola v súťaži aj špeciálna 
kategória pod názvom „Ta-
jomstvá knižnice“. Bola ve-
novaná 95. výročiu vzniku 
Knižnice Juraja Fándlyho 
v Trnave, ktorá je vyhlaso-
vateľom súťaže.

Z 89 zaslaných príspev-

kov tie najlepšie diela vy-
berala odborná porota v 
zložení: literárny kritik 
Radoslav Matejov, sloven-
ská prozaička Veronika 
Šikulová a básnik Erik On-
drejička. Do súťaže sa po 
prvýkrát zapojila aj Lucia 
Poláková zo Serede.

V našom meste je Lucia 
známa ako inštruktorka 
zumby, ktorej sa venuje 
viac ako 13 rokov. K tomuto 
druhu cvičenia si pribrala 
aj tréningy na trampolí-
nach. O zverenkyne nikdy 
nemala núdzu, nakoľko 
vždy cvičí s nadšením, dob-

rou náladou a úsmevom – 
čo sú nákazlivé vlastnosti. 
Lucia sa vo voľnom čase 
venuje aj písaniu. Mnohí 
určite poznajú jej webovú 
stránku: „AHOJ DENNÍ-
ČEK“. Tu svojím vlastným 
štýlom písania uverejňuje 
zážitky z cestovania, pocity 
z toho, čo prežila alebo vy-
skúšala a dokonca tu opí-
sala aj svoju svadbu. Kto 
jej denníček čítal, dá mi za 
pravdu, že píše vynikajú-
co. Zaujímavo, pútavo, ale 
hlavne vtipne… Niektoré 
jej prirovnania sú naozaj 
geniálne.

Ako povedala, píše hlav-
ne preto, lebo ju to baví. 
No dospela do štádia, kedy 
chcela vyskúšať, čo na jej 
písanie povedia odborníci. 
A úspech sa dostavil. „Do 
súťaže som zapojila dvoma 
prácami a obe sa vo svojej 
kategórii umiestnili. Jed-
na na 2. mieste a jedna na 
3. mieste. Prvá práca bola 
na tému, ktorá bola daná 
- Tajomstvá knižnice. Bol 
to príbeh o knižných hr-
dinoch, ktorí pod vplyvom 
istého kozmického úka-
zu vystúpili z kníh a boli 
konfrontovaní jednak sú-

časnou dobou, ako aj situá-
ciou, ktorá by nastala, keby 
sa tu rozhodli zostať. Dru-
há práca mala voľnú tému 
a vybrala som si takú, kto-
rá mi je blízka, teda taký 
humorný reportážny štýl, 
ktorým som opísala kul-
túrne rozdiely, až kultúrny 
šok počas návštevy Maro-
ka,“ vysvetlila Lucia.

Domov si ale neodniesla 
iba dva diplomy, ale hlav-
ne hrejivý pocit, že sa jej 
tvorba páči nielen úzkemu 
okruhu verných čitateľov, 
ale aj ľuďom z fachu.

IVETA TÓTHOVÁ
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Desiate výročie 
nepreukázaných tvrdení

Zlodej odcudzil osemnásť 
sádrokartónových tabúľ

 Vo štvrtok 17. novembra 2022 
uplynulo presne 10 rokov od 
podania listu s 31 podpismi 
adresovaného voleným zá-
stupcom občanov. Primátor 
Tomčányi reagoval na jeho 
obsah 3. 12. 2012 a vyhlásil, že 
ak sa nájde jeden z tých, kto-
rí list podpísali a potvrdí svoj 
podpis na ňom, bude list zve-
rejnený a bude naň daná aj 
odpoveď. Do 11. 12. 2012 a ani 
neskôr sa k autorstvu listu 
nik z podpísaných neprihlá-
sil.

Vo svojich poznámkach 
som sa k listu vyjadril v tom 
zmysle, že jeho základným 
problémom je skutočnosť, 
že čitateľné pod textom listu 
sú asi dve-tri priezviská, no 
neobsahuje žiadnu adresu 
odosielateľa, na ktorú by bolo 
možné poslať odpoveď. Pre 
adresáta je teda listom ano-
nymným, a preto na strán-
kach mesta zverejnený nebol.

V dvaapolstranovom liste 
bolo niekoľko konštatovaní 
a tvrdení. Jedno z nich znelo:

„Po dlhé roky sledujeme 
stav, kedy ešte aj cesty sú 
opravované tam, kde bývajú 
poslanci MsZ.“

Prešlo desať rokov. Zlože-
nie zastupiteľstiev sa menilo 
každé štyri roky a ani podrob-
ná analýza vyššie uvedené 
tvrdenie nepotvrdila. Potvr-
dila však iné.

Napríklad to, že autor listu 
hodnotil ešte neukončený 
druhý rok samosprávy pod 
vedením Ing. Martina Tom-
čányiho. Uvedené tvrdenie 
mohlo preto vychádzať skôr z 
opráv ciest uskutočnených v 
predchádzajúcich rokoch a až 
potom z opráv ciest v rokoch 
2011 a 2012. V troch rokoch 
predchádzajúceho obdobia 
boli vykonané tieto opravy a 
rekonštrukcie:

2008 – časť ulice 8. mája, 
Pivovarská, Garbiarska, Legi-
onárska, Nová, Spádová, Sl-
nečná 2.

2009 – časť ulice I. Krasku 
pred poliklinikou, Jesenské-
ho ulica, chodník od ZŠ. J. A. 
Komenského k Jesenského 
ulici, Vojanská , Malá ulička a 
Kostolná.

2010 – Dolnostredská ulica 
, Rovná, Priečna, Pribinova a 
Vysoká.

V nasledujúcich rokoch 
boli rekonštruované tieto 
chodníky a cesty:

2011 – Chodník v Hornom 
Čepeni a Záhradná ulica.

2012 – Cyklotrasa Sereď – 
Horný Čepeň.

2013 – Spojenie cyklotrasy 
Sereď – Horný Čepeň popod 
most cez Váh s trasou most 
– Zberný dvor, Lúčna ulica od 
križovatky so Športovou uli-
cou po násyp, nová cesta od 
Parkovej ulice po vchod do 
amfiteátra, chodník od vrát-
nice v parku k zadnej bráne, 
chodník ne Vinárskej ulici, a 
stíšená komunikácia medzi 
ZŠ J. A. Komenského a Jesen-
ského ulicou, ktorú preslávila 
neúspešná petícia proti jej 
zhotoveniu.

2014 – Chodník na ulici Ko-
menského od Mestskej po-
lície po Jesenského ulicu a 
Kukučínova ulica.

2015 – Rekonštrukcia ulice 
Vonkajší rad pred bytový-
mi domami a rekonštrukcia 
prvej tretiny Športovej ulice.

2016 – Poľná ulica, ulica 
Nový Majer, druhá tretina 
Športovej ulice. Hornočepe-
ňská ulica, chodník od Je-
senského ulice po Železnič-
nú ulicu, chodník spájajúci 
Dolnomajerskú ulicu s ulicou 
Komenského, Chodník na 
Cukrovarskej ulici od bytové-
ho domu č. 145 po bytový dom 
č. 147.

2017 – Rekonštrukcia tretej 
tretiny Športovej ulice, re-
konštrukcia časti chodníka 
na Komenského ulici okolo 
materskej školy Komenského 
A a rekonštrukcia chodníka 
pred bytovým domom zva-
nom Hokejka.

2018 – Rekonštrukcia 
druhej časti ulice 8. mája 
medzi ulicami Dlhá a Pod-
zámska, rekonštrukcia Novo-
mestskej ulice a rekonštruk-
cia Pekárskej ulice.

2019 – Chodníky a prístu-
pové komunikácie v objekte 
MŠ Komenského A.

2020 – Rekonštrukcia 
Vážskej ulice , chodníka vo 

veľkom parku, Kuzmányho 
ulice, a chodníka na Legi-
onárskej ulici. Ďalej to bol 
chodník v revitalizovanom 
priestore pred poliklinikou, 
chodník na Hviezdoslavovej 
ulici, chodník na Obežnej 
ulici, chodník na Šulekovskej 
ulici, chodník na Spádovej 
ulici, chodník na Vojanskej 
ulici a rekonštruovaná bola 
časť komunikácie na Fándly-
ho ulici.

2021 – Chodníky na Pekár-
skej ulici, chodník na Trnav-
skej ulici medzi predajňou 
stavebnín a Pečivárňami, 
chodníky vo veľkom parku, 
chodník na Cukrovarskej uli-
ci od križovatky s Fándlyho 
ulicou po svetelnú križovat-
ku,  obidva chodníky na ulici 
SNP, chodník na Cukrovar-
skej ulici medzi predajňou 
Vrava a svetelnou križovat-
kou, Chodník na ulici M. R. 
Štefánika medzi Sokolovňou 
a ČSOB, chodník popri par-
číku na Námestí slobody, 
chodník v križovatke ulíc, A. 
Hlinku a Čepeňská, obidva 
chodníky a cesta na Parkovej 
ulici, chodník na ulici Dioný-
za Štúra od svetelnej križo-
vatky po železničný nadjazd 
a chodník na Železničnej 
ulici. Z pohľadu predmetu in-
vestícií by mohol byť rok 2021 
pokojne nazvaný „Rokom no-
vých chodníkov“.

2022 – Podzámska ulica, Li-
pová ulica a Mlynárska ulica.

Z uvedeného vidieť, že byd-
lisko poslancov nikdy nebolo 
kritériom pri rozhodovaní 
zastupiteľstva o zaradení 
chodníka alebo miestnej ko-
munikácie do plánu rekon-
štrukcií.

Všetko však so všetkým 
súvisí. No svoj názor nikomu 
nevnucujem. Iba si kladiem 
otázku, či list dátumovaný 
dňom 17. november 2012, na 
podpis ktorého sa dalo na-
hovoriť 31 obyvateľov Sere-
de, a ktorí sa potom k nemu 
otvorene neprihlásili, súvisel 
so žiadosťou Miloša Majka z 
5. 11. 2012, v ktorej primátora 
Tomčányiho žiadal o 3 300 € 
na „krytie časti služieb, kto-
ré jeho médium občanom a 

vedeniu mesta zabezpečuje 
zdarma“. Zo zamietavej od-
povede primátora v liste z 
12. 11. 2012 citujem: „Vážený 
pán Majko, dovoľujem si ešte 
upriamiť Vašu pozornosť na 
skutočnosť, že nie je možné 
previesť 3 300 € bez ďalších 
zložitých a administratív-
nych prekážok na Váš účet, 
ako ste žiadali a ako si možno 
predstavujete, pretože o tom 
rozhodujú poslanci MsZ a nie 
primátor.“

Ukážkovým je výrok o 
privlastňovaní si hlasova-
cieho práva poslancami pri 
rozhodovaní o investíciách 
dlhodobého charakteru. Pod-
písaní píšu: Žijeme v meste, 
v ktorom si Vy volení funk-
cionári privlastňujete právo 
rozhodovať o veciach, ktoré 
na desaťročia menia vzhľad 
mesta. Poslanci mesta Sereď s 
požehnaním primátora mes-
ta sú schopní bez akejkoľvek 
predošlej komunikácie s ob-
čanmi mesta – voličmi na-
vrhnúť, schváliť a podpísať 
zmluvu (Sokolovňa) s náj-
mom pre de facto súkromný 
klub a záväzkami vyplýva-
júcimi zo zmluvy pre mesto 
– teda pre nás všetkých na 
50 rokov! Pýtame sa, je to v 
súlade s etikou a je to vôbec 
normálne? 

Áno je to normálne a s 
etickým nastavením chro-
nických kritikov preto po-
slanci musia počítať. Pretože 
ak by každé rozhodnutie o 
nájme mestského objektu či 
postavení budovy malo byť 
odkonzultované a požehna-
né fakticky miestnym refe-
rendom, nepostavili by sme 
za uplynulých dvanásť rokov 
ani desatinu z toho, čo posta-
vené bolo. Sokolovňa bola veľ-
mi dobrým investičným zá-
merom a vďaka prenájmom 
má ako samostatný objekt 
každý rok pozitívny hospo-
dársky výsledok. O dlhodo-
bom prenájme Sokolovne 
rozhodli poslanci s rovnakou 
zodpovednosťou ako o pre-
nájme časti vtedajšej ZŠ P. O. 
Hviezdoslava pre vytvorenie 
Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Me-
toda. ĽUBOMÍR VESELICKÝ

V pondelok večer o 18.55 h na 
ulici D. Štúra č. 758 odcudzil 
obyvateľ obce Váhovce 18 
ks sadrokartónových tabúľ. 
Tabule mali občania ulože-
né pri bytovke, nakoľko im 
bude dodávateľskou firmou 
vykoná prerábka vo vchode. 
Ako uvádza Mestská polícia 
Sereď, zlodeja si pri nakla-
daní tabúľ na prívesný vozík 
všimla pozorná obyvateľka, 
ktorá celú udalosť nahlásila 
na MsP. Na základe týchto in-

formácií, hliadka MsP zistila 
majiteľa vozidla, ktorého ih-
neď navštívila v mieste byd-
liska. Po príchode na miesto 
už páchateľ vo dvore vykladal 
z vozíka odcudzený materiál. 
Ku krádeži sa priznal, zaplatil 
uloženú pokutu a ukradnutý 
materiál vrátil na pôvodné 
miesto. Opäť ide o ukážkovú 
spoluprácu občana s políciou, 
vďaka ktorej sa prípad urých-
lene vyriešil. 

IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď a Dom kultúry 
v Seredi vás srdečne 

pozývajú na
VIANOCE V SEREDI 2022

• 6. december o 17.00 h,  MIKULÁŠ  na Námestí 
slobody – rozsvietenie vianočného stromčeka
7. 12. O 19.00 h, Estrádna sála DK Sereď - Bílé Vánoce 
Lucie Bílé
8. – 9. 12. o 09.00 – 15.30 h, Mestské múzeum - 
VIANOCE PRICHÁDZAJÚ 
vianočné tvorivé dielne pre deti i dospelých (skupiny 
treba prihlásiť)  
12.12. o 18.00 DK Sereď , o.z. Nikolka - Benefičný 
koncert Spolu bez bariér (Kmeťoband, Gizka Oňová, 
Tinkine recepty, Kamaráti z Triinty, Mário Lopez 
Dance Company 
13.12. o 17.00 h, Estrádna sála DK Sereď  - Ďakovanie 
anjelom strážnym -vianočný koncert žiakov  ZUŠ J. 
Fischera – Kvetoňa
15.12. o 17.00 h, Mestské múzeum - PRIŠLI SME 
K VÁM S KOLEDAMI 
 vianočný koncert žiakov  ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa
17.12 o 17.00 h, Divadelná sála DK Sereď – Vianočné 
zvonenie – Gymnázium Vojtecha Mihálika
26.12. od 15.00 - 19.00 Štefanský punč a  varené víno 
s poslancami
 
31. December - SILVESTROVSKÝ KAMIÓN – hudobná 
show v uliciach mesta, 20.00 – 02.00 h

16. až 20. december 2022, Námestie slobody
VIANOČNÉ TRHY 2022
10.00  - 22.00 h čas predajných trhov

PIATOK 16. 12. 
16.00 – 17.00 h Vianočné pásmo ZŠ J. A. Komenského
18.30 – 19.30 h MIRIAM KAISER – Biblické piesne na 
Vianoce
husle, spev a mandolína: Miriam Kaiser
husle: Michal Slamka
violončelo: Matej Tkáč
gitara a mandolína: Terézia Mardiaková

SOBOTA 17. 12.  
15.00 h  AKO PRINCIPÁLKA CIRKUS ZALOŽILA  inscenácia 
pre deti
17.00 – 18.30 h MAROŠ BANGO – Čas Vianočný – 
spevácky recitál
 
NEDEĽA 18. 12. 
15.00 DUCH VIANOC – vianočná inscenácia pre deti 

17.00 h Vianoce s JANESSOU
 
PONDELOK 19. 12. 
17.00 – 18.00 h UKITAS – vianočný koncert vokálno – 
inštrumentálneho dua

UTOROK 20. 12. 
16.00 h – 17.30 h Ľuboš Konečný / Vlado Machala 
folkové Vianoce
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Kontaktná osoba
Silvia Adamčíková, PhDr. – mestský úrad 
tel. č. 031/7892094, klapka 254 
tel. č. 0905 556 879 
e-mail: silvia.adamcikova@sered.sk 
Kancelária č. 9

                                                        IVETA TÓTHOVÁ

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 
Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 
vyhlásila referendum a určila jeho termín. Všeobecný člá-
nok týkajúci sa referenda si prečítate v SN klinutím na: 
Referendum. Tentoraz uverejňujeme bližšie informácie 
súvisiace s mestom Sereď.
Dátum a čas konania 
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7.00 do 22.00 h.
O čom sa bude rozhodovať
V referende voliči rozhodnú o otázke:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdo-
bia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutoč-
niť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej 
republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, 
že:
– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v 
súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu 
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 
– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré 
znie: 
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až 
g); 
– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiar-
ka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“; 
– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou pod-
ľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka 
a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skonče-
ní volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 
podľa čl. 86 písm. n)“; 
– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdo-
bia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie 
je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“; 
– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane 
predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady 
Slovenskej republiky.“;
- Čl. 98 odsek 2 znie: 
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej 
rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.
Kto má právo hlasovať
Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý najneskôr 
v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou 
práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný 
zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísa-
ný, alebo 
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacie-
ho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, 
ak
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na 
základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov 
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase 
referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou 
požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt
Volebné okrsky v meste SEREĎ
V meste je na referendum utvorených 13 volebných 
okrskov.

Referendum - bližšie informácie
Predseda a poslanci 
Trnavského samosprávneho 
kraja slávnostne zložili sľub

Pomohli s čistením 
opustených a zarastených 
kňazských hrobov

V stredu 16. novembra sa 
uskutočnilo ustanovujúce 
zasadnutie Zastupiteľstva 
Trnavského samosprávne-
ho kraja pre volebné obdobie 
2022 až 2026. Prvé zasadnutie 
v novom zložení sa konalo 
v Aule Jozefa Matúša Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave. Sľub zložil znovuzvo-
lený župan Jozef Viskupič a 
40 poslankýň a poslancov. Do 
poslaneckých lavíc z nich za-
sadlo 14 nováčikov.

Pred slávnostným aktom 
zloženia sľubu predsedníčka 
volebnej komisie Trnavského 
samosprávneho kraja Alena 
Krátka informovala prítom-
ných o priebehu a výsledku 
volieb do orgánov kraja. Z de-
siatich kandidátov na župana 
bol s počtom hlasov 69 743 
hlasov (38,56%) zvolený Jozef 
Viskupič. (Narodil v roku 1976 
v Trnave, vyštudoval histó-
riu a filozofiu na Univerzite 
Komenského v Bratislave a 
masmediálnu komunikáciu v 
Trnave. Žije spolu s rodinou v 
Trnave. Je spoluzakladateľom 
hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti. V období 
2010-2017 pôsobil ako posla-
nec NR SR vo funkcii predse-
du Osobitného kontrolného 
výboru pre dozor činnosti 
Národného bezpečnostného 
úradu a Výboru národnej rady 
pre európske záležitosti a 
podpredsedu výboru pre kul-
túru a médiá. Po zvolení do 
funkcie župana v dec. 2017 sa 
vzdal mandátu poslanca ná-
rodnej rady.)

Zo štyridsiatich poslancov 
bolo za volebný obvod 
Galanta zvolených:
Gergely Agócs
József Berényi
László Biró
Krisztián Forró
Zoltán Horváth
Ervín Chomča
Martin Tomčányi (Sereď)

Následne zložil sľub zvo-
lený župan Jozef Viskupič 
a poslanci zastupiteľstva a 
prebrali si osvedčenie o zvo-

lení. Prvým podpredsedom 
kraja sa stal József Berényi , 
za ďalších vicežupanov boli 
zvolení Rasťo Mráz, Veronika 
Buc a Patrik Voltmann.

„Preberám všetky záväzky 
a povinnosti verejnej služby. 
S odvahou aj pokorou pre-
berám zodpovednosť praco-
vať pre všetkých obyvateľov 
Trnavského kraja. V novom 
volebnom období sme spolu 
so 40-tkou zvolených poslan-
kýň a poslancov pripravení 
pokračovať v napĺňaní vízie 
pre moderný kraj, ktorá je 
založená na skúsenostiach a 
konkrétnych výsledkoch. Ve-
rím, že naše zastupiteľstvo, 
podobne ako ostatné volebné 
obdobie, bude založené na 
spolupráci, diskusii a dob-
rých výsledkoch,“ uviedol 
župan J. Viskupič.

S príhovorom na zasad-
nutí vystúpil bývalý minis-
ter zahraničných vecí Pa-
vol Demeš. V súčasnosti sa 
venuje rozvoju občianskej 
spoločnosti v trnavskom 
kraji. Okrem iného povedal: 
„Dokladom vysokej politic-
kej kultúry bola aj príkladná 
spolupráca medzi županom 
a zastupiteľstvom. Na zákla-
de výsledku volieb si dovolím 
tvrdiť, že v tejto spolupráci 
bude možné pokračovať v 
prospech obyvateľov. Na-
vyše, na základe vlastnej 
skúsenosti – a symbolicky v 
tomto revolučne novembro-
vom čase – môžem oceniť, že 
trnavská župa využíva po-
tenciál svojich obyvateľov a 
spolupracuje so zástupcami 
občianskej spoločnosti.“„

V pracovnej časti zasadnu-
tia zastupiteľstvo rozhodlo 
o obsadení komisie pre ne-
zlučiteľnosť funkcií, ako aj o 
zložení mandátovej komisie. 
Druhé zasadnutie krajského 
zastupiteľstva je naplánova-
né na stredu 7. decembra 2022. 
Jeho hlavným bodom bude 
rozpočet župy na roky 2023-
2025, uviedla Trnavská župa.

zdROj: TTSK
                            IVETA TÓTHOVÁ

Pred Sviatkom všetkých svä-
tých a Pamiatky zosnulých 
viac ako inokedy navštevuje-
me cintoríny. Čistíme hroby 
našich blízkych, upravujeme 
okolie a aranžujeme kveti-
novú výzdobu. No na cintorí-
noch sa nachádzajú aj hroby 
opustené. Zosnulí nemajú 
pozostalých, ktorí by sa o 
miesto ich posledného odpo-
činku postarali.

Krásny čin urobili žiaci s 
učiteľmi CZŠ svätého Cyrila 
a Metoda v Seredi, ktorí nie-
koľko dní pred „Dušičkami“ 
pomohli s čistením opuste-
ných a zarastených kňaz-

ských hrobov na mestskom 
cintoríne na Kasárenskej 
ulici. Jedným z nich je hrob 
farára Knöpfler István Pála, 
narodeného v roku 1863 a 
zosnulého v roku 1931. V ďal-
šom hrobe je pochovaný fa-
rár Polacsek Ernestus, ktorý 
v seredskej farnosti pôsobil v 
rokoch 1881 – 1914, kedy 6. au-
gusta zomrel. Pochovaný je 
so svojimi rodičmi (Jánosom 
† 1894 a Jankou † 1889).

Žiaci z hrobov odstránili 
opadané lístie, porasty a bu-
rinu. Na záver sa za zomre-
lých spoločne pomodlili.

IVETA TÓTHOVÁ
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INVESTIčNé AKcIE 2022

 Rekonštruovaný podstavec pamätníka osloboditeľov

Koncom apríla boli všetky pôvodné vitríny na smútočné oznámenia 
nahradené novými.

Výmena okien a dverí na budove obchodného centra 
a kine NOVA

Rekonštrukcia Lipovej  ulice 

Prvou investičnou akciou roku 2022 bola montáž operadiel 
na časť sedadiel v  amfiteátri

 Atletická dráha v priestoroch ZŠ Juraja Fándlyho otvorená 
27.4.2022

Rekonštrukcia Podzámskej ulice 

Obnovené basketbalové ihrisko na Garbiarskej ulici 
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   Rekonštrukcia schodov a terasy Dkaffe pri Dome kultúry 

Nové chodníky v časti pochovávacieho poľa cintorína

Nová detská zostava na ihrisku na Železničnej ulici  

Rekonštruovaná MŠ D. Štúra 

 Zateplením bytového domu č. 4305 na Čepeňskej 
ulici a nainštalovaním fotovoltaických panelov bola 

znížená energetická náročnosť celého objektu
Z investičných prostriedkov mesta bola vybudovaná 

biodiverzná lúka na Cukrovarskej ulici 

 Nová vstupná brána do cintorína

Regenerovaný park na sídlisku Dionýza Štúra  

Fotovoltaická elektráreň MsÚ - 104 panelov 46,8 kW,
 MsP - 41 panelov 18,45 kW
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Výsledky komunálnych volieb 2022 
v okolitých mestách a obciach

Výsledky komunálnych volieb 2022 v Seredi:
Novým primátorom sa stal ONDREJ KURBEL

V rámci spojených volieb 2022 uverejňujeme výsledky ko-
munálnych volieb v okolitých mestách a obciach na pozíciu 
primátora / starostu:

primátor Galanty: Peter Kolek
primátor Šale: Jozef Belický
primátor Trnavy: Peter Bročka
starosta Paty: Jozef Berčík

primátor Sládkovičova: Gábor Krommer
starosta Šintavy: Stanislava Režnáková
starosta Šoporne: Adrián Macho
starosta Váhoviec: Adrián Kubica
starosta Veľkej Mače: Dagmar Kosnáčová
starosta Vinohradov nad Váhom: Eva Hanusová
starosta Dolnej Stredy: Ľuboš Šúry

IVETA TÓTHOVÁ

V sobotu 29. októbra 2022 sa na celom území Slovenska konali 
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samo-
správnych krajov. Seredčania volili v 3 volebných obvodoch s 
13 volebnými okrskami. Po sčítaní hlasov komunálne voľby 
dopadli nasledovne:
• Počet obyvateľov v Seredi ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. 10. 6. 
2022:  15 451
• Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 13 098 
• Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 4 472
• Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 4 458
• Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
do MsZ: 4 235
• Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
primátora: 4 342
Primátorom mesta Sereď na volebné obdobie 2022–2026 
sa s počtom hlasov 1996 stal Ondrej Kurbel (nezávislý)
Jeho protikandidáti získali nasledovný počet hlasov:
Edita Červeňová (Slovenský PATRIOT) 401
Ján Jankulár (Nezávislý) 1524
Tomáš Karmažín (DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) 421
Poslancami Mestského zastupiteľstva v Seredi sa na 
volebné obdobie 2022–2026 stali:
1. Martina Hilkovičová, Ing., 733 hlasov
2. Ján Jankulár, Mgr., 723 hlasov
3. Ľubomír Švorc, prof., Ing., DrSc., 718 hlasov
4. Marek Tóth, JUDr., PhDr., LL. M., 638 hlasov
5. Michal Irsák, JUDr., 597 hlasov
6. Ján Himpán, Ing., 525 hlasov
7. Erik Štefanek, 524 hlasov
8. Edita Červeňová, JUDr., 523 hlasov

9. Miroslava Sabová Dudášová, Bc., 520 hlasov
10. Slávka Kramárová, PaedDr., 501 hlasov
11. Martin Takáč, JUDr., 497 hlasov
12. Anton Dúbravec, Bc., 455 hlasov
13. Miloš Klenovič, JUDr., 380 hlasov
14. Oľga Buchová, 602 hlasov
15. Mária Fačkovcová, Ing., 580 hlasov
16. Jozef Sečen, Ing., 572 hlasov
17. Tomáš Karmažín, Mgr., 565 hlasov
18. Rastislav Jurina, Ing., PhD., 481 hlasov
19. Matej Godáň, Mgr., 379 hlasov, ako náhradník za Ondreja 
Kurbela.
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení 
za poslancov MsZ:
Jozef Blaho, 519 hlasov
Bystrík Horváth, Ing., 479 hlasov 
Róbert Kráľ, Ing. arch., 473 hlasov 
Miroslav Bucha, MUDr., 451 hlasov 
Regina Kružlíková, Bc., 450 hlasov 
Milan Bánovský, 240 hlasov 
Dušan Šulák, 215 hlasov 
Lukáš Sojka, Mgr., 371 hlasov 
Norbert Kalinai, Ing., 357 hlasov 
Peter Janda, Mgr., 303 hlasov 
Barbora Súkeníková, 258 hlasov
Ľubomír Kyselý, Ing., 219 hlasov
Martin Drobný, MUDr., 458 hlasov 
Štefan Bardiovský, Bc., 431 hlasov 
Juraj Bartoš, Ing., 380 hlasov 
Tomáš Hujo, Mgr., 318 hlasov

 IVETA TÓTHOVÁ

Výsledky volieb 2022 
do Trnavského
samosprávneho kraja
Prinášame výsledky volieb 2022 do Trnavského samosprávne-
ho kraja: volebná účasť dosiahla tento rok 42,7 percent. 
Predsedom Trnavskej župy aj naďalej zostáva s počtom hlasov 
69 743 (38,57%) Jozef Viskupič
Na ďalších troch miestach sa umiestnili:
József Berényi 38 056 hlasov (21,04%)
Martin Červenka 29 157 hlasov (16,12%)
Zdenko Čambal 21 426 (11,85%)
 
Poslancami do zastupiteľstva Trnavského 
samosprávneho kraja boli zvolení: 
červeným sú vyznačení poslanci za VO Galanta
1. Zoltán Hájos 18 146 hlasov
2. József Menyhárt 16 598 hlasov
3. Iván Fenes 15 592 hlasov
4. László Bacsó 14 001 hlasov
5. József Nagy 13 185 hlasov
6. Csaba Orosz 12 976 hlasov
7. Ladislav Balódi 10 926 hlasov
8. József Berényi 10 896 hlasov
9. Ladislav Polák 10 209 hlasov
10. Marián Viskupič 10 082 hlasov
11. Branislav Kramár 8994 hlasov
12. Zuzana Bošnáková 8496 hlasov
13. Gergely Agócs 8475 hlasov
14. Krisztián Forró 8185 hlasov
15. Marián Galbavý 8176 hlasov
16. László Biró 7613 hlasov

17. Matej Lančarič 7490 hlasov
18. Ervin Chomča 7139 hlasov
19. Rastislav Mráz 6936 hlasov
20. Zoltán Horváth 6505 hlasov
21. Martin Tomčányi 6234 hlasov
22. Štefan Krištofík 6055 hlasov
23. Marek Neštický 5927 hlasov
24. Martin Džačovský 5803 hlasov
25. Ivan Dobrovodský 5677 hlasov
26. Zdenko Čambal 5671 hlasov
27. Milan Domaracký 4928 hlasov
28. Oľga Luptáková 4679 hlasov
29. Ivan Baranovič 4424 hlasov
30. Veronika Buc 4038 hlasov
31. Remo Cicutto 3985 hlasov
32. Peter Jančovič 3846 hlasov
33. Martin Cifra 3810 hlasov
34. Roman Sova 3638 hlasov
35. Miriam Madunická 3498 hlasov
36. Miloš Čobrda 3469 hlasov
37. Patrik Voltmann 3439 hlasov
38. Pavol Kalman 3169 hlasov
39. Iveta Babičová 3071 hlasov
40. Juraj Valo 2840 hlasov

 zdroj: 
https://www.topky.sk/vuc-volby/

2022/kraj-trnavsky-2/
       IVETA TÓTHOVÁ

Skvelé výkony kadetov 
na turnaji cEYBL U17!
Piatok 4.11.2022
1. zápas: Vienna D.C. Tim-
berwolves – BK Lokomotí-
va Sereď 66:96 (22:18, 37:42, 
53:64).
BK: Náhlik 24, Majerník 19, 
Sárkány 17, Janžo 16, Dobiš 8, 
Kiss a Kapustík po 4, Mizera a 
Harčár po 2. Družstvo: Streľba 
z poľa 39/79 (49,5%), TH 12/18 
(67%), 3PT 6/14 (43%)
Najlepší hráč družstva: An-
drej Náhlik.
2. zápas: BK Lokomotíva Se-
reď – Sršni Písek 83:78 (29:19, 
57:34, 68:59). BK: Náhlik 27, 
Majerník 20, Sárkány 15, Janžo 
10, Kapustík 4, Dobiš 3, Truong 
a Mizera po 2. Družstvo na pol-
čas: Streľba z poľa 23/41 (56%), 
TH 7/8 (87,5%), 3PT 4/13 (31%)
Najlepší hráč družstva: An-
drej Majerník.
Sobota 5.11.2022
3. zápas: BK Lokomotíva Se-
reď – WWK Wroclaw 66:95 
(15:26, 36:42, 50:64, 66:95). 
BK: Náhlik 19, Janžo 18, Majer-
ník 13, Sárkány 12, Kapustík 4. 
Družstvo: Streľba z poľa 27/70 
(38,5%), TH 8/16 (50%), 3PT 4/14 
(28,5%)
Najlepší hráč družstva: Mi-
chal Janžo.
4. zápas: ORLEN Akadamia 
BM Stal - BK Lokomotíva 
Sereď 89:82 pp (26:20 46:37 
62:61 76:76). BK: Majerník 31, 
Sárkány 19, Náhlik 14, Janžo 
9, Kiss a Dobiš po 3, Truong 2, 
Kapustík 1. Družstvo: Streľba 
z poľa 27/70 (38,5%), TH 8/16 
(50%), 3PT 4/14 (28,5%)
Najlepší hráč družstva: Ri-
chard Sárkány.
Nedeľa 6.11.2022
5. zápas: MŠK Žiar nad Hro-
nom – BK Lokomotíva Se-
reď 47:56 (12:15, 31:42, 46:57). 
BK: Kiss 12, Majerník, Náhlik, 
Sárkány a Janžo po 9, Dobiš 4, 
Truong 3, Kapustík 1. Družstvo 
na polčas: Streľba z poľa 14/41 
(34%), TH 10/14 (71,5%), 3PT 4/14 
(28,5%)
Najlepší hráč družstva: Matúš 
Kapustík.

Dohromady odohrali naši 
kadeti až 5 náročných zápasov 
v priebehu troch dní. Do tur-
naja sme vstupovali s vidinou 
konfrontovať sa s tímami z 
iných krajín a nazbierať tak 
čo najviac skúseností. Chceli 
sme sa prezentovať agresív-
nou obranou a rýchlou hrou 
smerom vpred. Hneď v prvom 
zápase proti Viedni sme si 
dokázali, že tu nie sme len do 
počtu a presvedčivým výko-
nom sme dokráčali pre prvé 
víťazstvo. Večer nás čakal do-
posiaľ neporazený tím českej 
extraligy U17, Sršni Písek. Mys-
lím, že sme boli na Písek dobre 
pripravení a vedeli sme, v čom 
sú najviac nebezpeční. V zápa-
se bolo však až neuveriteľné, 
do akej miery dokázali chalani 
plniť taktické pokyny. O ob-
rovskom nasadení a disciplíne 
ani nemusela byť reč, vďaka 
čomu sme posunuli našu hru 

opäť o level vyššie a mohli sa 
venovať aj hre súpera, nielen 
opravovať chyby v tej našej. 
Keď hráči videli, že to, na čom 
sme sa dohodli, naozaj fun-
guje, ešte viac ich to motivo-
valo, výsledkom čoho bolo až 
zarážajúce 23-bodové vedenie 
po prvom polčase. Nesporná 
kvalita súpera sa v druhom 
polčase prejavila naplno, my 
sme však bojovali až do kon-
ca a víťazstvo si postrážili. V 
sobotu prišiel zápas, kedy nás 
Wroclaw doslova prevalcova-
la svojou fyzickou hrou a my 
sme už nezvládali tak lietať 
po ihrisku ako prvý deň. Zápas 
proti ORLEN akadémii mal 
asi všetko okrem rozhodcov. 
Bol to nesmierne vyrovnaný 
a kondične náročný zápas. V 
prvej polovici mal prevahu 
ORLEN, následne nastala ob-
rovská eufória, keď sme Kis-
sovou trojkou na konci tretej 
štvrtiny s klaksónom dotiahli 
na egal. V poslednej štvrtine sa 
skóre prelievalo z jednej stra-
ny na druhú, až nakoniec sme 
viedli 76:75, rozhodca sa však 
rozhodol poslať duel do pre-
dĺženia, kde sme stratili kon-
centráciu a prehrali. Aj to však 
patrí k športu a pre nás to bola 
ďalšia obrovská skúsenosť, 
ktorá náš tím ešte viac spojila. 
Posledný zápas proti Žiaru nad 
Hronom bol opäť plný energie 
a emócii. My sme však mali 
jasný plán, byť rýchlejším tí-
mom na ihrisku. To nám vyš-
lo a pressingom sme dokázali 
dostať súpera pod tlak a získať 
niekoľko lôpt. V priebehu zá-
pasu sme si vytvorili mierny 
náskok, ktorý sa nám darilo 
držať a kontrolovať tak prie-
beh stretnutia. Zápas sa však 
musel prerušiť, pretože na 
lavičke súpera odpadol jeden 
z hráčov a bola privolaná zá-
chranná služba. Po hospitali-
zovaní hráča sa už zápas nedo-
hral a organizátori nakoniec 
uznali aktuálny stav za výsled-
ný. V mene celého klubu BK 
Lokomotíva Sereď prajem hrá-
čovi zo Žiaru skoré uzdravenie. 
To, čo ma teší najviac je fakt, 
že sa naša hra neustále posú-
va a napreduje, hráči rozume-
jú našej filozofii, akceptujú ju 
a sú ochotní zo seba odovzdať 
všetko. Koniec koncov si z 
turnaja odnášame obrovské 
množstvo skúseností a pres-
ne kvôli tomu sme sem prišli.  
Konečné poradie turnaja: 
1. Sršni Písek (ČR), 2. BK Lo-
komotíva Sereď, 3. MŠK BK 
Žiar nad Hronom, 4. WKK 
Wroclaw (Poľ.), 5. ORLEN Aka-
demia BM Stal (Poľ.), 6. Vien-
na DC Timberwolves (Rak.). 
Andrej Náhlik sa dostal do 
ALL STARS turnaja a záro-
veň bol najlepším strelcom 
turnaja s priemerom 18,6 
bodu na zápas. Na tomto tur-
naji tak nastrieľal 93 bodov!  
Tréner Patrik Sarna.

MARIANNA GRILLOVÁ
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PROGRAM KINA NOVA 
DEcEMBER 2022

www.kinonova.sered.sk

KEĎ PREHOVORILA / She 
Said / 
1.-2.12.2022 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:30 2D 
Odhaľovanie známeho 
škandálu zneužívania a 
sexuálneho obťažovania 
žien filmovým producentom 
Harveym Weinsteinom. 
Hrajú: Zoe Kazan, Carey 
Mulligan, Patricia Clarkson, 
Samantha Morton. 
USA, 129 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

PRINCEZNÁ ZAKLIATA V 
ČASE 2 / Princezna zakletá v 
čase 2 / 
2.-3.-4.12.2022 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
18:30 2D 
Na scénu prichádza tajomný 
alchymista, ktorý chce 
prvoruny ovládnuť, a získať tak 
moc nad všetkou mágiou. 
CZE, 138 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

SUPERŽENA 
/ Superžena / 
2.-3.12.2022 piatok 19:30 2D, 
sobota 21:15 2D 
Každý chlap ju vidí inak. 
Romantická poviedková 
komédia. 
Hrajú: Mirka Galis Partlová, 
Zuzana Kubovčíková Šebová, 
Diana Mórová, Tatiana Dyková, 
Renáta Ryníková, Zuzana 
Porubjaková, Miroslav Krobot, 
Marko Igonda, Gejza Benkő, 
Lukáš Latinák, Jaroslav Plesl. 
SVK, 108 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

VIANOČNÝ PRÍBEH 
/ Vánoční příběh / 
3.-4.12.2022 sobota 19:00 
2D, nedeľa 21:00 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€

NEOBYČAJNÝ SVET
/ Strange world / 
4.-6. 12.2022 nedeľa 16:30 
2D, utorok 
18:00 2D 
Rodina prieskumníkov sa v 
novej Disneyovke vydáva 
hlboko do neprebádanej a 
tajomnej krajiny. Animák. 
USA, 99 min., SD, MP, vstupné 
2D 6€

FK: ± 90 / ± 90 / 
6.12.2022 utorok 19:30 2D 

Režisér Marek Kuboš spovedá 
kolegov-dokumentaristov zo 
svojej, predošlej i nastávajúcej 
generácie, preberá s nimi ich 
vášeň pre tvorbu, technické 
a ekonomické zázemie, 
etické hranice či budúcnosť 
dokumentárneho filmu. 
SVK, 65 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ FK 4€

TURNAJ SNOV / Vulturii din 
taga / 
7.12.2022 streda 19:30 2D 
Tragikomédia o nenaplnených 
túžbach, vytrvalosti a 
dedinskom futbale. 
SVK, 75 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

ŠIALENÁ NOC / Violent night 
/ 
8.-9.-10.12.2022 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 20:30 2D 
Santa Claus má napilno, okrem 
darčekov sa musí postarať aj o 
zločincov, ktorí sa vlámali do 
sídla bohatej rodiny a držia ju 
za rukojemníkov. 
Hrajú: David Harbour, Beverly 
D´Angelo, John Leguizamo, 
Brendan Fletcher. 
USA, 111 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€ 

NEOBYČAJNÝ SVET 
/ Strange world / 
9.-10.12.2022 piatok 17:00 
2D, sobota 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€

FABELMANOVCI / The 
Fabelmans / 
9.-11.12.2022 piatok 21:00 
2D, nedeľa 19:00 2D 
Filmy sú sny, na ktoré 
nikdy nezabudneš. Príbeh 
inšpirovaný detstvom 
a dospievaním Stevena 
Spielberga. 
Hrajú: Michelle Williams, Paul 
Dano, Seth Rogen, Gabriel 
LaBelle, Jeannie Berlin, Julia 
Butters, Robin Bartlett, Judd 
Hirsch, David Lynch. 
USA, 151 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

SUPERŽENA 
/ Superžena / 
10.-11.12.2022 sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:30 2D 
Každý chlap ju vidí inak. 
Romantická poviedková 
komédia. 
Hrajú: Mirka Galis Partlová, 
Zuzana Kubovčíková Šebová, 
Diana Mórová, Tatiana Dyková, 
Renáta Ryníková, Zuzana 
Porubjaková, Miroslav Krobot, 
Marko Igonda, Gejza Benkő, 
Lukáš Latinák, Jaroslav Plesl. 

SVK, 108 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 6€ 

PRINCEZNÁ ZAKLIATA V 
ČASE 2 / Princezna zakletá v 
čase 2 / 
11.12.2022 nedeľa 16:30 2D,  
Na scénu prichádza tajomný 
alchymista, ktorý chce 
prvoruny ovládnuť, a získať tak 
moc nad všetkou mágiou. 
CZE, 138 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 
 
MICHAEL KOCÁB – ROCKER 
VERSUS POLITIK / Michael 
Kocáb – rocker versus politik 
/ 
13.12.2022 utorok 19:30 2D 
Portrét výraznej osobnosti, 
hudobníka a politika, 
ktorý zostáva výrazným 
a neprehliadnuteľným 
občianskym aktivistom. 
Hrajú: Michael Kocáb, Zuzana 
Čaputová, Vilém Čok, Darja 
Kocábová, David Kocáb, 
Jessika Kocábová, Magdalena 
Kocábová Westman. 
CZE, 102 min., OR, MP, vstupné 
2D 6€ 

AKO SPRAVIŤ ŽENU 
ŠŤASTNOU / How To Please a 
Woman / 
14.12.2022 streda 19:30 2D 
Komédia o ženách a pre ženy, 
ktoré sa (ne)boja vyjadriť svoje 
želania. Či už doma, v práci 
alebo v spálni. 
Hrajú: Sally Phillips, Erik 
Thomson. 
AUS, 107 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

AVATAR: CESTA VODY 
/ Avatar: The way 
of Water /
15.-16.-17.-18.12.2022 
štvrtok 19:30 2D ST, piatok 
19:30 3D SD, sobota 20:45 2D 
SD, nedeľa 18:30 2D SD 
Pokračovanie legendárneho 
filmu AVATAR, ktorý prepísal 
filmové dejiny. 
Hrajú: Michelle Yeoh, Zoe 
Saldana, Kate Winslet, Sam 
Worthington, Sigourney 
Weaver, Jemaine Clement, 
Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, 
Bailey Bass. 
USA, 191 min., SD/ST, MP 12+, 
vstupné 2D 6€, 3D 7€

PRINCEZNÁ ZAKLIATA V 
ČASE 2 / Princezna zakletá v 
čase 2 / 
16.12.2022 piatok 17:00 2D 
Na scénu prichádza tajomný 
alchymista, ktorý chce 
prvoruny ovládnuť, a získať tak 
moc nad všetkou mágiou. 
CZE, 138 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

NEOBYČAJNÝ SVET 
/ Strange world / 
17.-18. 12.2022 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€ 

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA / 
Sagan om Karl-Bertil 
Jonssons julafton / 
17.12.2022 sobota 18:30 2D 
Celovečerná filmová adaptácia 
medzinárodného bestselleru 
Tageho Danielssona. Rodinná 
komédia. 
Hrajú: Simon Larsson, Sonja 
Holm, Jonas Karlsson, Jennie 
Silfverhjelm. 
SWE, 104 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

PLASTIC SYMPHONY / Plastic 
Symphony / 
20.12.2022 utorok 19:30 2D 
Film o malých veciach vo 
veľkom svete 
Hrajú: BartoszBielenia, Vojtěch 
Zdražil, Judit Bárdos, Sabin 
Tambrea, Ľubomír Paulovič, 
Ela Lehotská, Roman Polák, 
Branislav Jobusa. 
SVK, 87 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

AVATAR: CESTA VODY 
/ Avatar: The way of Water / 
21.12.2022 streda 19:30 3D 
ST 
Pokračovanie legendárneho 
filmu AVATAR, ktorý prepísal 
filmové dejiny. 
Hrajú: Michelle Yeoh, Zoe 
Saldana, Kate Winslet, Sam 
Worthington, Sigourney 
Weaver, Jemaine Clement, 
Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, 
Bailey Bass. 
USA, 191 min., ST, MP 12+, 
vstupné 3D 7€

KOCÚR V ČIŽMÁCH: 
POSLEDNÉ ŽELANIE / Puss in 
Boots: The Last Wish / 
22.-23.12.2022 štvrtok 17:00 
2D, piatok 17:00 2D 
Nebýval žiadne mačiatko a 
prišiel už o osem zo svojich 
deviatich životov, teraz ich 
musí získať späť. Animák. 
Hrajú: Dušan Szabó, Soňa 
Norisová, Štefan Martinovič, 
Romana Orlická, Kamila 
Magálová, Matúš Krátky, Ján 
Greššo, Ondrej Kaprálik, Pavol 
Plevčík. 
USA, 112 min., SD, MP, vstupné 
2D 6€

WHITNEY HOUSTON: I 
WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY / Whitney 
Houston: I Wanna Dance with 
Somebody / 
22.-23.12.2022 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:15 2D 
Životný príbeh slávnej 
speváčky plný hudobných 

vystúpení od tvorcov 
Bohemian Rhapsody. 
Hrajú: Naomi Ackie, Stanley 
Tucci, Tamara Tunie, Clarke 
Peters, Ashton Sanders, 
Nafessa Williams. 
USA, 147 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA / 
Sagan om Karl-Bertil 
Jonssons julafton / 
23.12.2022 piatok 19:00 2D 
Celovečerná filmová adaptácia 
medzinárodného bestselleru 
Tageho Danielssona. Rodinná 
komédia. 
Hrajú: Simon Larsson, Sonja 
Holm, Jonas Karlsson, Jennie 
Silfverhjelm. 
SWE, 104 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

NEOBYČAJNÝ SVET / Strange 
world / 
27.-28.12.2022 utorok 17:00 
2D, streda 17:00 2D 
Rodina prieskumníkov sa v 
novej Disneyovke vydáva 
hlboko do neprebádanej a 
tajomnej krajiny. Animák. 
USA, 99 min., SD, MP, vstupné 
2D 6€

AVATAR: CESTA VODY / 
Avatar: The way 
of Water / 
27. 12.2022 utorok 19:30 
3D SD 
Pokračovanie legendárneho 
filmu AVATAR, ktorý prepísal 
filmové dejiny. 
Hrajú: Michelle Yeoh, Zoe 
Saldana, Kate Winslet, Sam 
Worthington, Sigourney 
Weaver, Jemaine Clement, 
Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, 
Bailey Bass. 
USA, 191 min., SD, MP 12+, 
vstupné 3D 7€

WHITNEY HOUSTON: I 
WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY / Whitney 
Houston: I Wanna Dance with 
Somebody / 
28.-29.12.2022 streda 19:30 2D, 
štvrtok 21:00 2D 
Životný príbeh slávnej 
speváčky plný hudobných 
vystúpení od tvorcov 
Bohemian Rhapsody. 
Hrajú: Naomi Ackie, Stanley 
Tucci, Tamara Tunie, Clarke 
Peters, Ashton Sanders, 
Nafessa Williams. 
USA, 147 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 6€ 

KOCÚR V ČIŽMÁCH: 
POSLEDNÉ ŽELANIE 
/ Puss in Boots: The Last 
Wish / 
29.-30.12.2022, štvrtok 17:00 
2D, piatok 17:00 2D 
Nebýval žiadne mačiatko a 
prišiel už o osem zo svojich 
deviatich životov, teraz ich 

musí získať späť. Animák. 
Hrajú: Dušan Szabó, Soňa 
Norisová, Štefan Martinovič, 
Romana Orlická, Kamila 
Magálová, Matúš Krátky, Ján 
Greššo, Ondrej Kaprálik, Pavol 
Plevčík. 
USA, 112 min., SD, MP, vstupné 
2D 6€

SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ 
/ Liebesdings / 
29.-30.12.2022 štvrtok 19:00 
2D, piatok 19:00 2D 
Populárny herec Elyas M’Barek, 
známy učiteľ zo série filmov 
Fakjú pán profesor, sa vracia 
v úlohe filmovej celebrity na 
úteku. 
Hrajú: Elyas M’Barek, Lucie 
Heinze, Peri Baumeister, Linda 
Pöppel, Maren Kroymann, 
Alexandra Maria Lara. 
DEU, 100 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

AVATAR: CESTA VODY 
/ Avatar: The way of Water / 
30.12.2022 piatok 21:00 2D 
SD 
Pokračovanie legendárneho 
filmu AVATAR, ktorý prepísal 
filmové dejiny. 
Hrajú: Michelle Yeoh, Zoe 
Saldana, Kate Winslet, Sam 
Worthington, Sigourney 
Weaver, Jemaine Clement, 
Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, 
Bailey Bass. 
USA, 191 min., SD, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

PRIPRAVUJEME
PERINBABA A DVA SVETY, 

FORTUNOVA HRA, MUŽ 
MENOM OTO, DUCHOVIA 

INISHERINU, ZÚBKOVÁ VÍLA, 
ČO S TÝM MÁ LÁSKA, M3GAN

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 OKTóBRI 2022
Helena Pešková (1938), Ľubomír Bartek (1968), Jozef Vaško 
(1939), Anna Koromházová (1955), Štefan Šilhár (1934), Sta-
nislav Čapkovič (1968), Helena Gedeonová (1926), Jana Mrá-
ziková (1965)

V NOVEMBRI 2022
Anna Haršányiová (1931), Iveta Keresztesová (1965), Jozefí-
na Kováčiková (1941), Ján Ševčík (1964) 
        ČESŤ  ICH  PAMIATKE

OPUSTILI NÁS:

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 
DECEMBER 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: 

Súbor lekárskych nástrojov zo Serede
z 50. rokov 20. stor.

Vystavené exponáty sa našli v dome dentistu Pauloviča, kde mal 
od r. 1957 ordináciu gynekológ MUDr. Jozef Kosáč 

Múzeu daroval Július Pauer a kol. zo 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.
Výstava potrvá od 25. 11. 2022 do 31. 1. 2023

------------------------------------

Dňa 8 - 9. 11. 2022 od 9.00 do 15.30 hod. 
VIANOCE PRICHÁDZAJÚ
 Vianočné tvorivé dielne 

Remeselné techniky - paličkovanie, práca s drôtom, zdobenie 
medovníčkov, výroba darčekov

------------------------------------

15. 12. 2019 o 17.00 hod. VIANOČNÝ KONCERT 
PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI 

Slávnostná prezentácia publikácie 
Štefana Mikuša „Podaná ruka v 1947“

Bývalí vojaci si uctili pamiatku zosnulých kolegov

Denné centrum seniorov a 
MO Matice slovenskej v Se-
redi usporiadali vo štvrtok 17. 
novembra 2022 prezentáciu 
publikácie Štefana Mikuša 
„Podaná ruka v 1947“. 

Knihu vydalo občianske 
združenie Dolnozemský 
evanjelik s finančnou podpo-
rou mesta Sládkovičovo, ge-
nerálneho sponzora Róberta 
Vargu a sponzora Alexandra 
Bendeho.

Publikácia mapuje histó-
riu presídlenia Slovákov z 
Dolnej zeme do Sládkovičova 
pred 75 rokmi. Knihu v Den-
nom centre pre seniorov na 
Jesenského ulici odprezen-
toval samotný autor Štefan 
Mikuš spolu s editorkou a 
typografkou kníh Evou Su-
dovou. Súčasťou besedy bol aj 
kultúrny program, v ktorom 
účinkovali členky Súboru 
malých javiskových foriem 
pri MO MS v Sládkovičove 
Soňa Gogová a Anna Pokor-
ná. Podujatie podporila aj 
poslankyňa a predsedníčka 
MO Matice slovenskej v Se-

redi Slávka Kramárová.
Štefan Mikuš prezývaný 

ako „spisovateľ z ľudu“ je 
taktiež presídlenec. V roku 
2020 vydal knihu Pitvaroš-
ské nárečie, v ktorej s po-
mocou presídlencov a ich 
potomkov zmapoval krásne 
nárečie, ktoré si Pitvaroša-
nia na Dolnej zemi ochra-
ňovali po celé stáročia. Jeho 
najnovšia publikácia Podaná 
ruka v 1947 popisuje osudy 
presídlencov, ktorí v tomto 
roku prišli do Sládkovičova/
Diószegu. Svoj historický 
výskum rozšíril aj o osudy 
všetkých obyvateľov hlavnej 
ulice. Jeho kniha popisuje 
domy a hlavne ich obyva-
teľov, ktorí tu žili v období, 
pred, počas i po II. svetovej 
vojne s akcentom na rok 1947, 
kedy sa do obce presídlili Pit-
varošania.

„Dňa 15. 4. 1947 odišiel z 
Pitvaroša transport s pre-
sídlencami, ktorý tentoraz 
nešiel do Serede, ale do Dio-
seku. Odstavili ho na vlečku, 
ktorú používal cukrovar a 

Mária mlyn. Krátko nato pri-
šli do Dioseku ešte ďalšie tri 
transporty. Každý transport 
mal svojho komisára, vedú-
ceho transportu, zodpoved-
ného za plynulé naloženie, 
pokojný transport, ako i za 
vyloženie a odovzdanie pri-
sťahovaných predstaviteľom 
obce, ktorí už mali na staros-
ti pridelenie domov a ubyto-
vanie. Nikto z nich si ani len 
nevedel predstaviť, čo ich 
čaká. Nevedeli, kam idú a kde 
sklonia svoje údy, aké býva-
nie ich čaká,“ píše Mikuš vo 
svojej knihe.

Editorka Eva Sudová 
uviedla, že autor Štefan Mi-
kuš zaznamenal osudy pô-
vodných obyvateľov, depor-
tovaných Židov, vysídlených 
Nemcov i Maďarov a samo-
zrejme Slovákov z Dolnej 
zeme, ktorých zmapoval nie-
len na hlavnej ulici, ale aj v 
iných častiach obce. Zdrojom 
informácií mu boli vzácne 
archívne dokumenty, matri-
ky, ale aj osobné spomienky 
mnohých obyvateľov.

„Strohý zoznam domov a 
ľudí by bol dosť nezáživným 
čítaním, ale autorovi sa po-
darilo doplniť do textu mno-
ho zaujímavých príbehov 
jednotlivých osôb i celých 
rodín. S nadsadením zvyk-
nem tvrdiť, že v každej knihe 
musí byť niečo, na čom sa 
zasmejete a niečo, nad čím 
zaplačete, a to sa autorovi 
rozhodne podarilo. Knihu 
dopĺňa aj takmer dvesto his-
torických fotografií, ktoré či-
tateľom priblížia nielen his-
torický vzhľad hlavnej ulice, 
ale aj mnohých jej obyva-
teľov a zaujímavé udalosti,“ 
povedala pre portál pitvaros.
sk editorka Sudová. Zaujíma-
vosťou je jedna z mnohých 
publikovaných fotografií 
presídlených rodín, na ktorej 
je v popredí malé dieťa, dnes 
členka denného centra Mária 
Kostková. Autor Štefan Mikuš 
na záver jednu svoju knihu 
venoval Matici slovenskej a 
jednu seniorom do denného 
centra. 

IVETA TÓTHOVÁ

V sobotu 5. novembra sa na 
mestskom cintoríne v Sere-
di konalo pietne stretnutie 
členov Zväzu vojakov SR - 
klub Sereď, aby si uctili pa-
miatku zosnulých kolegov a 
priateľov. Na úvod stretnutia 
zaznela hymna Slovenskej 
republiky a príhovor pred-
sedu klubu Ondreja Urbana. 
Následne krátku modlitbu 
predniesol vojenský kaplán 
Mgr. Rajmund Ján Lehocký. 

Pietne spomienkové pod-
ujatie sa v Seredi koná od 
roku 2018 na podnet pred-
sedu klubu Ondreja Urbana. 
Ten uviedol, že ide o pre-
jav priateľstva, ktoré spája 
členov Zväzu vojakov SR aj 
po ich odchode na večnosť. 
Rada klubu ZV SR Sereď pred 
časom vypracovala zoznam 

zosnulých bývalých vojakov 
z povolania aj civilných za-
mestnancov, ktorí pracova-
li v seredských kasárňach. 
Ten zo začiatku obsahoval 
cez 100 mien a, žiaľ, tento 
zoznam sa z roka na rok roz-
rastá. Priamo na seredskom 
cintoríne našlo večné odpo-

činutie približne 40 z nich. 
Členovia klubu, priatelia a 
rodinní príslušníci sa spo-
ločne vybrali k ich hrobom, 
ktoré kaplán Lehocký pokro-
pil svätenou vodou. Pri kaž-
dom z nich zapálili kahanec, 
vzdali zosnulým vojenskú 
poctu a v tichosti si na nich 

zaspomínali.
Keďže nie všetci zosnulí 

vojaci zo seredskej vojenskej 
posádky sú pochovaní v Se-
redi, predseda klubu zapálil 
kahanec aj pri hlavnom krí-
ži, ktorý bol venovaný všet-
kým zosnulým.

IVETA TÓTHOVÁ
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Na poslednom zasadnutí sú-
časného zastupiteľstva bola 
schválená druhá tohtoročná 
dotácia pre OZ ŠKF Sereď, aj 
nové pomenovanie Športovej 
haly Alberta Kudelu

Posledné rokovanie mest-
ského zastupiteľstva v Seredi 
vo volebnom období rokov 
2018–2022 zvolal primátor 
mesta na utorok 15. novem-
bra. Bolo otvorené za prí-
tomnosti 16 z 19 poslancov. 
Ospravedlnení boli Michal 
Hanus, PhDr., a MUDr. Miro-
slav Bucha.

Návrhová komisia: JUDr. 
Edita Červeňová, Ing. Bystrík 
Horváth, Ing. Mária Fačkov-
cová

Mandátová komisia: Mgr. 
Tomáš Karmažín, Mgr. Mar-
cel Královič, Róbert Stareček

Overovatelia zápisnice: 
PaedDr. Slávka Kramárová a 
Mgr. Pavlína Karmažínová

Prítomnosť počtu poslan-
cov v sále a hlasovanie je uve-
dené za uznesením (prítom-
ní-za-proti-zdržal sa).
Poslanci rozhodli, schválili 
alebo zobrali na vedomie:

- Doplnenie programu ro-
kovania MsZ Ing. Horváthom 
- mimoriadne odmeny pre 
poslancov MsZ (16-13-1-1, ne-
hlasoval 1).

- Doplnenie programu ro-
kovania MsZ JUDr. Irsákom - 
návrh na vyplatenie odmeny 
hl. kontrolórke mesta Sereď 
(16-15-0-1). 

- Informatívnu správu o 
činnosti MsÚ a mesta Sereď 
ostatného zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva (17-17-
0-0).

- Prezentáciu o činnosti 
Mestskej polikliniky Sereď, 
s.r.o. za rok 2021 a od 1. 1. do 
30. 9. 2022. Prezentoval ko-
nateľ polikliniky Ing. Milan 
Beňo. Spoločnosť je dcér-
skou spoločnosťou spoloč-
nosti ProCare, a.s., ktorá má 
100-percentný podiel na jej 
základnom imaní. V roku 
2018 nadobudla spoločnosť 
Svet zdravia, a.s. 100 % podiel 
na základnom imaní spoloč-
nosti ProCare, a.s. Nájomná 
zmluva s mestom Sereď sa 
uzatvorila 9. 12. 2008 a cel-
ková doba nájmu je do 8. 12. 
2023. Informácie prezento-
vané na MsZ sú dostupné v 
materiáli na https://www.
sered.sk/materialy_msz/ma-
terialy/20221115/20221115_05.
pdf (17-17-0-0). 

- Správu hl. kontrolórky 
mesta z vykonanej kontroly 
(1717-0-0).

- Správy o výchovno-vzde-
lávacích činnostiach, výsled-
koch a podmienkach: MŠ D. 
Štúra, MŠ na ul. Komenského, 
ZŠ J. A. Komenského (s pri-
pomienkou riešiť problém 
s parkovaním a premávkou 
pred školou, ktorá ohrozuje 
bezpečnosť žiakov a zamest-
nancov školy), ZŠ J. Fándlyho, 
ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa 
(všetky hlasovania: 18-18-0-
0).

- Informatívnu správu o 

príprave a realizácii projek-
tov mesta. Okrem ukonče-
ných monitorovaných pro-
jektov bolo MsZ informované 
o nových a práve prebiehajú-
cich projektoch, napríklad: 
dve zamykateľné kontajnero-
vé stanovištia na adrese Nám. 
Slobody, rozšírenie kapacity 
ZŠ J. Fándlyho rekonštruk-
ciou a premenou šk. bytov na 
dve triedy, zníženie energe-
tickej náročnosti pomocou 
fotovoltiky a výmena čerpa-
diel k bazénu, alebo zníženie 
energetickej náročnosti bu-
dovy MŠ Komenského B. (18-
17-1-0).

- Dotáciu na 2. polrok 2022 
pre žiadateľa OZ Športový 
klub futbalu Sereď, Športová 
2809/8, Sereď, na rozvoj te-
lovýchovy a športu vo výške 
97 000 eur. V auguste 2022 
bola mestu Sereď doruče-
ná žiadosť o dotáciu od OZ 
Športový klub futbalu Sereď 
na účely krytia nákladov pre 
rozbeh súťaže III. ligy mužov 
a zabezpečenie činnosti fut-
balovej akadémie. Uvádzané 
rozpočtované výdavky: mzdy 
(tréneri, hráči, organizační 
pracovníci) 105 000 eur, do-
prava 14 950 eur, rozhodcovia 
8 900 eur, transfery 13 000 
eur, športová výstroj 9 650 
eur. V roku 2022 bola v súlade 
s uznesením MsZ č. 24/2022 
zo dňa 17. 2. 2022 žiadateľovi 
poskytnutá dotácia v čiastke 
51 480 eur na rozvoj telový-
chovy a športu a na podporu 
a rozvoj mládežníckych akti-
vít vo výške 2 425 eur (18-14-
2-2).

- Procedurálny návrh po-
slanca Ing. Horvátha k 5. 
zmene rozpočtu mesta Sereď 
na rok 2022 zvýšiť príjmo-
vú položku 292 008 z výťaž-
kov lotérií a iných hier o 8 
000 eur. Zvýšiť výdavkovú 
položku Program 8 Správa 
a manažment, Podprogram 
8.1 Správa mesta, Prvok 8.1.1. 
Správa mesta Výkonné a zá-
konodarné orgány položka 
637 026 Odmeny a príspevky 
o 8000 eur (15-12-0-3).

- Piatu zmenu rozpočtu 
MESTA SEREĎ na rok 2022 a 
rozpočtové opatrenia pred-
ložené riaditeľmi rozpočto-
vých organizácií zriadených 
mestom. Zmena zahŕňa aj 
použitie finančných pros-
triedkov z rezervného fondu 
na úhradu výdavkov 16 886 
eur na zakúpenie tunelovej 
umývačky riadu CT-160W-
ABT pre Školskú jedáleň pri 
ZŠ J. Fándlyho z dôvodu hava-
rijného starej umývačky. Cel-
kové príjmy aj celkové výdav-
ky rozpočtu zvyšuje o čiastku 
378 177 eur.

Príjmová časť sa navyšuje 
napríklad o: výnosy z podie-
lových daní 45 658 eur, pros-
triedky z MVSR za ubytova-
nie odídencov z Ukrajiny 74 
352 eur, MŠVVaŠ SR poskytlo 
normatívne a nenormatívne 
prostriedky 174 680 eur. Vý-
davková časť sa navyšuje na-
príklad o: zvýšenie rozpočtu 

výdavkov na opravy a údržbu 
miestnych komunikácií 15 
355 eur, verejného osvetlenia 
a detských ihrísk 12 045 eur, 
výdavkov na nákup odpa-
dových nádob 26 000 eur a 
zvýšenie transferov posky-
tovaných z podielových daní 
– ŠKD pri CZŠ a Súkromnému 
centru ŠPP 9 059 eur. (17-16-
0-0).

- Procedurálny návrh JUDr. 
Červeňovej - zmenu uznese-
nia týkajúceho sa zasadnutí 
MsZ na rok 2022 nasledovne: 
1. dopĺňa sa termín ustano-
vujúceho zasadnutia MsZ, a 
to 24. 11. 2022 o 17.00 h, 2. ter-
mín pôvodne plánovaného 
MsZ 8. 12. 2022 sa mení na 13. 
12. 2022 o 8.00 h (17-17-0-0).

- Harmonogram zasadnu-
tí MsZ v Seredi na rok 2022 v 
zmysle schváleného proced-
urálneho návrhu (17-17-0-0).

- Procedurálny návrh Ing. 
Kurbela k uzneseniu týka-
júceho sa zriadenia vecného 
bremena – atletická dráha: 
vecné bremeno zriadiť len 
pre Materskú školu Ul. D. Štú-
ra (17-16-1-0).

- Zriadenie vecného bre-
mena v súvislosti so zreali-
zovaním projektu „Výmena 
športového povrchu vrátane 
podkladných vrstiev na at-
letickej dráhe ZŠ Fándlyho v 
Seredi“. Účelom bremena je 
zabezpečenia pravidelného 
a udržateľného využívania 
športovej infraštruktúry v 
súlade so Zmluvou, ktorú 
mesto Sereď uzavrelo s Fon-
dom na podporu športu ako 
poskytovateľom finančných 
prostriedkov na realizáciu 
projektu. (17-17-0-0).

- Procedurálny návrh JUDr. 
Červeňovej k uzneseniu tý-
kajúceho sa zriadenia vec-
ného bremena pre žiadateľa 
Branislava Bokoru upraviť 
uznesenie tak, aby vecné bre-
meno bolo zriadené in rem, 
v prospech nielen žiadateľa, 
B. Bokoru, ale aj budúcich 
vlastníkov, ktorí budú vlast-
níci oprávnených nehnuteľ-
ností (dvojdomy a pozemky), 
ku ktorým sa vecné bremeno 
bude zriaďovať (17-17-0-0).

- Zriadenie vecného breme-
na v súvislosti so zriadením a 
uložením kanalizačnej prí-
pojky, vodovodnej prípojky, 
elektrickej prípojky a vjazdu 
k parkovacím miestam pre 
budúcu stavbu dvoch dvoj-
domov na Družstevnej ulici 
na pozemkoch vo vlastníctve 
žiadateľa B. Bokoru. Vecné 
bremeno sa zriadi in rem k 
oprávneným nehnuteľnos-
tiam, na dobu neurčitú (16-
16-0-0).

Návrh Ing. Horvátha po-
kračovať v rokovaní MsZ aj 
po 17.00 h a prerokovať všetky 
body programu MsZ bez pre-
stávky (17-16-1-0).

- Výpožičku časti pozemku 
na Komenského ulici v Seredi 
o výmere 351 m2 pre Cirkev-
nú Základnú školu sv. Cyrila 
a Metoda na dobu určitú a to 
25 rokov od 1. 12. 2022 na účel 

užívanie pozemku na projekt 
„Oddych hrou - záhrada pre 
každého“. Na pozemok bude 
umiestnený nový mobiliár 
(lavičky, kvetináče, preliezky 
a pod.) a altánky. Na pozem-
ku bude realizované vyučo-
vanie žiakov CZŠ zážitkovým 
učením a tiež aktivity žiakov 
CZŠ počas prestávok a pobytu 
v školskom klube detí. CZŠ 
bude dodržiavať príslušné 
predpisy týkajúce sa umiest-
nenia prvkov a prevádzkova-
nia činnosti, bude znášať ná-
klady spojené s bežnou údrž-
bou pozemku a hradiť všetky 
náklady spojené s užívaním 
predmetu výpožičky a nákla-
dy súvisiace s bezpečnosťou 
prvkov a umožní, aby poze-
mok a prvky, boli po skončení 
vyučovacieho procesu a škol-
ského klubu detí využívané 
verejnosťou. Mesto na po-
zemku plánuje umiestniť ob-
lúkovú parkovú lavičku, kto-
rú obstaralo v cene 11.528,51 
eur. Následne po rozhodnutí 
MsZ bude lavička daná do 
výpožičky CZŠ, o výpožičke 
hnuteľného majetku rozho-
duje primátor (16-16-0-0).

- Zverenie hnuteľného ma-
jetku mesta Sereď obstarané-
ho v rámci projektu IROP do 
správy ZŠ J. A. Komenského. V 
projekte „Zariadenie a vyba-
venie odborných učební“ bol 
nakúpený nábytok v hodnote 
12 596,36 eur, didaktická tech-
nika v hodnote 41 356,81 eur 
a IKT v hodnote 11 018,72 eur. 
(1616-0-0).

Informácie o príprave viac-
ročného rozpočtu MESTA SE-
REĎ na roky 2023 v oblasti ka-
pitálových položiek. Jedná sa 
o projekty, ktorú sú vo vyso-
kej miere financované z do-
tácií, resp. 2 projekty, ktoré sú 
v štádiu prípravy realizácie a 
sú financované z mestských 
zdrojov (15-15-0-0).

- Návrh PaedDr. Jarosla-
va Čomaja na pomenovanie 
športovej haly „Sokolovňa“ 
na „Športová hala Alberta Ku-
delu“. Čestný občan Mesta Se-
reď Albert Kudel zasvätil celý 
svoj život basketbalu, ako 

tréner vychoval stovky hrá-
čiek a hráčov, zaslúžil sa o to, 
aby slová basketbal a Sereď 
boli navždy spojené. Ako prvý 
prišiel s myšlienkou stavby 
telocvične a túto myšlienku 
ako tajomník TJ Lokomotíva 
začal aj realizovať. (16-15-1-0).

- Vyhodnotenie účasti po-
slancov na zasadnutiach 
MsZ za obdobie od 11/2021 do 
11/2022, ako aj účasť členov na 
zasadnutiach stálych komisií 
pri MsZ v Seredi za toto obdo-
bie. (16-16-0-0).

- Návrh mimoriadnych 
odmien pre poslancov MsZ: 
JUDr. E. Červeňová 880 eur, 
MUDr. M. Bucha 170 eur, Bc. A. 
Dúbravec 680 eur, Ing. M. Fač-
kovcová 680 eur, PhDr. M. Ha-
nus 170 eur, Ing. B. Horváth 
680 eur, D. Irsák 680 eur, JUDr. 
M. Irsák 530 eur, Ing. N. Kali-
nai 680 eur, Mgr. T. Karmažín 
680 eur, Mgr. P. Karmažínová 
530 eur, Mgr. M. Královič 350 
eur, Ing. arch. R. Kráľ 680 eur, 
PaedDr. S. Kramárová 680 eur, 
P. Kurbel 680 eur, Ing. O. Kur-
bel 680 eur, Mgr. M. Németho-
vá 680 eur, R. Stareček 680 
eur, Bc. Ľ. Veselický 680 eur, 
JUDr. PhDr. M. Tóth 530 eur. 
(16-13-1-2).

- Mgr. Zuzane Horváthovej, 
hl. kontrolórke mesta Sereď 
za kvalitné vykonávanie pra-
covných činností odmenu 
za obdobie 11 kalendárnych 
mesiacov vo výške 26 % z me-
sačného platu hl. kontrolóra 
(16-16-0-0).

Poslanci neschválili:
- Procedurálny návrh JUDr. 

Červeňovej k uzneseniu tý-
kajúceho sa zriadenia vecné-
ho bremena – atletická dráha 
doplniť zriadenie bremena 
aj pre týchto oprávnených: 
Športový klub futbalu Sereď, 
Asociácia športových klubov 
Lokomotíva Sereď, MŠ Ul. D. 
Štúra, Špeciálna základná 
škola, Fándlyho. (174-4-9).

- Navýšenie rozpočtu mes-
ta Sereď o sumu 37 000 eur 
a schválenia uzatvorenia 
zmluvy v rámci položky in-
vestície na rok 2022 na rekon-
štrukciu miestnej cesty No-

vomestská ulica. Oddelenie 
rozvoja mesta na predchá-
dzajúcich verejných obsta-
rávaniach prišlo k finančnej 
úspore vo výške 80 000 eur, 
z ktorej boli realizované in-
vestície ako Mlynárska ulica, 
Podzámska a Lipová ulica. 
Zrealizovalo prieskum trhu 
projekt obnovy Novomest-
skej ulice, výsledkom kto-
rého bola suma úspešného 
uchádzača vo výške 115 771,02 
eur s DPH. Uvedený projekt 
by spojil už zrekonštruované 
úseky komunikácii na ul. No-
vomestská a ul. Mlynárska, 
čím by sa dosiahol ucelený 
zrekonštruovaný stav komu-
nikácií v danej lokalite. (17-3-
14-0).

Na záver rokovania, v sú-
vislosti s končiacim voleb-
ným obdobím, dosluhujúci 
primátor Ing. Martin Tomčá-
nyi všetkým poslankyniam a 
poslancom srdečne poďako-
val za spoluprácu a spoločný 
výsledok pre mesto a tým 
poslankyniam a poslancom, 
ktorí v mestskom zastupi-
teľstve pokračujú aj v nastá-
vajúcom volebnom období, 
zaželal veľa šťastia, úspechov, 
slušnosti a pokory. Poďakoval 
za odvedenú prácu aj býva-
lému konateľovi Mestského 
bytového podniku Sereď, Ing. 
Martinovi Káčerovi. Poďako-
val tiež prednostovi mest-
ského úradu Ing. Tiborovi 
Krajčovičovi za spoluprácu 
a vyzdvihol jeho prínos pre 
mesto počas uplynulých 12 
rokov. 

Videozáznam z rokova-
nia je verejne prístupný tu: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Vx_KGZkklyc

Materiály ku všetkým 
bodom rokovania sú do-
stupné tu: https://www.
sered.sk/s284_zastupitel-
stva/2022-11-15 

Hlasovanie poslancov k 
jednotlivým bodom rokova-
nia sú dostupné tu: https://
w w w. s e r e d. s k / m a t e r i a -
ly_msz/hlasovanie_poslan-
cov/20221115/index.xml

   zUzANA SLAHUČKOVÁ

Na poslednom zasadnutí súčasného zastupiteľstva bola 
schválená druhá tohtoročná dotácia pre OZ ŠKF Sereď,
aj nové pomenovanie Športovej haly Alberta Kudelu
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Úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny začnú tento mesiac 
vyplácať vybraným skupinám 
obyvateľov 2. balík inflačnej 
pomoci. Cieľom je zmierniť 
následky narastajúcich cien 
energií a vysokej inflácie a po-
môcť najzraniteľnejším zvlá-
dať zvýšené výdavky na býva-
nie, energie, či stravu. Druhý 
inflačný balík jednorazovej 
pomoci predstavuje podporu 
vo výške približne 15,6 milió-
na eur.

Inflačná pomoc bude vy-
plácaná na základe naria-
denia vlády SR č. 349/2022 
Z. z., ktoré nadobudlo účin-
nosť 28.10.2022 a nariadenia 
353/2022 Z. z., ktoré zača-
lo platiť o deň neskôr. Časť 
prostriedkov vyplatia úrady 
automaticky, zvyšok na zá-
klade žiadostí. Jednorazový 
príspevok 100 eur je určený 
pre skupiny ľudí, ktoré neboli 
zahrnuté do predchádzajúcej 
inflačnej pomoci.

„Desiatkam tisícom ľudí vy-
platíme pomoc automaticky. 
Ako prvých by som spomenul 
23 650 nezaopatrených detí, 
ktoré sa narodili od 1. júna do 
31. októbra. Štát v tomto prí-
pade jednorazovo vyplatí zvý-
šený prídavok na dieťa. Ďalej 
je tu viac ako 29-tisíc ľudí s 
nízkym príjmom a ťažkým 
zdravotným postihnutím. Už 
sme vyplatili pomoc ľuďom 
poberajúcim opatrovateľský 
príspevok, či príspevok na 
asistenciu. Teraz ju vyplatíme 
aj tým, ktorí sú ŤZP a majú 
iné príspevky, alebo nemajú 
nikoho, kto by poberal opat-
rovateľský príspevok alebo 

príspevok na asistenciu. Tre-
ťou skupinou sú siroty, ktoré 
nepoberajú sirotský dôcho-
dok. Je ich 1 330. Ďalšou zra-
niteľnou skupinou je 14 283 
domácností v hmotnej núdzi, 
ktoré nedostali príspevok z 
prvého balíka inflačnej pomo-
ci,“ vysvetľuje minister práce, 
sociálnych vecí a rodiny Mi-
lan Krajniak. 

Ďalší občania, ktorí majú na 
inflačnú pomoc nárok, budú 
o ňu musieť požiadať. Úrad 
poskytne dotáciu na základe 
žiadosti podanej najneskôr 
do 31.12.2022. Ústredie práce 
klientom odporúča, aby po-
danie žiadosti nenechávali 
na poslednú chvíľu. Žiadosť je 
možné podávať osobne alebo 
poštou na príslušný úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny 
podľa trvalého či prechodné-
ho pobytu žiadateľa. Požia-
dať o inflačnú pomoc sa dá 
aj elektronicky, prostredníc-
tvom e-mailu. Zoznam e-ma-
ilových kontaktov na úrady 
práce nájdete na tomto od-
kaze. Žiadostí v elektronickej 
podobe sú dostupné spolu s 
podrobnejšími informáciami 
aj na webovom sídle ústredia 
práce.  

„Inflačná pomoc z druhého 
balíka môže byť na základe 
žiadosti vyplatená na neza-
opatrené dieťa, na ktoré bolo 
súdom určené výživné nižšie 
ako 150 eur. Okrem toho môže 
o túto pomoc požiadať aj pri-
bližne 900 odchovancov cen-
tier pre deti a rodiny, ktorí od 
konca apríla 2020 až do konca 
októbra 2022 opustili detské 
domovy. O príspevok bude 

môcť požiadať rovnako dva a 
pol tisíc osôb, ktorým bola v 
rovnakom období ukončená 
náhradná starostlivosť a odišli  
z náhradných rodín,“ doplnil 
generálny riaditeľ Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Karol Zimmer.

Prehľad ľudí, ktorým je 
určený 2. balík inflačnej 
pomoci
Komu pošlú úrady práce in-
flačnú pomoc v novembri au-
tomaticky (bez potreby pred-
kladať žiadosť):

- Deťom narodeným v 
období od 01.06.2022 do 
31.10.2022 bude inflačná po-
moc vyplatená jednorazovým 
zvýšením prídavku na dieťa o 
100 eur. Rovnakým spôsobom 
boli podporené aj deti naro-
dené pred júnom 2022 v rámci 
prvej vlny inflačnej pomoci.

- Sirotám s náhradným vý-
živným, ktorým nevznikol 
nárok na sirotský dôchodok, 
bude vyplatená inflačná po-
moc jednorazovým zvýšením 
náhradného výživného o 100 
eur.

- Domácnostiam poberajú-
cim dávky v hmotnej núdzi, 
ktorým nevznikol nárok na 
zvýšenie pomoci v hmotnej 
núdzi bude vyplatená inflačná 
pomoc jednorazovým zvýše-
ním dávky v hmotnej núdzi o 
100 eur.

Komu pošlú úrady práce 
inflačnú pomoc v decembri 
automaticky (bez potreby 
predkladať žiadosť):

- Osobám s ŤZP (ťažkým 
zdravotným postihnutím), 

ak ich príjem nie je vyšší ako 
suma životného minima pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu, 
bude inflačná pomoc vypla-
tená jednorazovým zvýšením 
peňažného príspevku na kom-
penzáciu zvýšených výdavkov 
alebo peňažného príspevku na 
prepravu o 100 eur.

Kto musí o inflačnú pomoc 
požiadať na príslušnom 
úrade práce (najneskôr do 
31.12.2022):

- Rodič dieťaťa, ktoré je pri-
jímateľom súdom určeného 
výživného, alebo plnoleté ne-
zaopatrené dieťa, ktoré je pri-
jímateľom súdom určeného 
výživného v prípade, ak je ur-
čená vyživovacia povinnosť 
rozhodnutím súdu najviac 
vo výške 150 eur. Rodič viace-
rých nezaopatrených detí so 
súdom určenou vyživovacou 
povinnosťou podáva len jed-
nu žiadosť za všetky deti, na 
ktoré bola určená vyživova-
cia povinnosť nižšia ako 150 
Eur.

- Plnoletá osoba, ktorej v 
období od 30. apríla 2020 do 
31. októbra 2022 z dôvodu na-
dobudnutia plnoletosti zanik-
lo zverenie do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov.

- Plnoletá osoba, ktorej sa 
v období od 30. apríla 2020 
do 31. októbra 2022 ukončilo 
poskytovanie opatrení soci-
álnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately v centre 
pre deti a rodiny na základe 
rozhodnutia súdu pobytovou 
formou, s výnimkou výkonu 
resocializačného programu.

A je to tu! Úplne nové pred-
stavenie s Huncúlikom, 
Smejkom a Tanculienkou s 
pesničkami s ich posledné-
ho filmu Poď von! Huncú-
lik doma sedí, nič nerobí a 
len vylihuje, pretože vonku 
prší a hrmia blesky. Prekva-
pia ho zamočení Smejko a 
Tanculienka a snažia sa ho 
zabaviť pesničkou Keď si 
šťastný. Zahrajú sa aj hru 
Dvaja remeselníci. Zaspie-
vajú si aj Žltú raketu. Roz-
delia si spoločne Čokoládu. 
Nič však nepomáha. Na-
šťastie ale vyjde slniečko a 
všetci môžu ísť von. Prídu 
do čarovného parku, kde 
stretnú vlka na kolobež-
ke, ktorý im zaspieva svoj 
smutný príbeh v pesničke 
Vlk a semafor. Objavia Tú-
lavé topánky a vydajú sa s 
nimi do sveta. Dobrodruž-
stvo s lupičmi zažijú aj Na 
divokom západe. Zaspieva-
jú si Poď von! Ale hlavne sú 
radi, že sú spolu a aj keby sa 
znovu rozpršalo, povedia si: 
Nič nás nezlomí. A možno 
zaspievajú aj nejaké staršie 
hity. Nechajte sa prekvapiť a 
príďte na jedinečné pesnič-
kové predstavenie Poď von! 
s Huncúlikom a Smejkom a 
Tanculienkou!

Chrobáčikovia, tešíme sa na 
vás na koncertoch!

VAšI SMEjKO A TANCULIENKA

Predstavenie trvá približ-
ne 60 minút a je vhodné 
pre všetkých od 2 rokov. 
Každá osoba, dospelý aj die-
ťa bez ohľadu na vek musí 
mať platnú vstupenku. 
Do sály z bezpečnostných a 
kapacitných dôvodov púš-
ťame len toľko osôb, koľko 
je v sále miest na sedenie. 
Záleží nám na bezpečnosti a 

pohodlí našich chrobáčikov. 
Ako bonus ku každým 4 líst-
kom zakúpeným v jednom 
nákupe si môžete vybrať dar-
ček:
1. DVD 
alebo
2. Mesačný prístup ku všet-
kým našim filmom a roz-
právkam na www.kukino.tv 
Darček získate pred vstupom 
do sály.

Dieťa s platným ZŤP preu-
kazom do 15 rokov bude mať 
po zakúpení vstupenky a 

predložení ZŤP preukazu na 
vstupe pred akciou nárok na 
vrátenie 50 % zo vstupného. 
Zľavy a vstupenky pre deti: 
Bez zľavy - každý účastník 
podujatia musí mať zakúpenú 
platnú vstupenku bez ohľadu 
na vek. Cena vstupeniek je 
rovnaká pre deti aj dospelých.

Kedy? Vo štvrtok 15. 12. 2022 
o 17.00 h

Kde? V divadelnej sále 
Domu kultúry v Seredi

Cena vstupenky: 12,- €
EVA TUšIMOVÁ

Úrady práce začnú vyplácať 
2. balík inflačnej pomoci

Smejko a Tanculienka: POĎ VON!

Erasmus+ 
na OA v Seredi
Obchodná akadémia v Sere-
di po dvoch rokoch nútenej 
„covidovej“ prestávky znova 
pokračuje v programe Era-
smus+ . Po prvej mobilite v 
roku 2019, ktorá sa konala v 
Rakúsku, sme sa v prvej po-
lovici októbra stali tentoraz 
hostiteľskou krajinou pre 
partnerské školy z Rakúska, 
Bulharska a Severného Ma-
cedónska. Projekt pod ná-
zvom „Training Firms boost 
your success“ je určený pre 
študentov stredných odbor-
ných škôl, ktorí majú vo svo-
jom študijnom programe vo-
liteľný predmet „Praktikum 
v cvičnej firme“.

Pre študentov z partner-
ských škôl sme pripravili 
bohatý a zaujímavý program. 
Najskôr sme našich zahra-
ničných priateľov obozná-
mili s naším mestom, s jeho 
históriou a kultúrnymi zau-
jímavosťami. Navštívili sme 
i Múzeum Holokaustu, ktoré 
je jedinečné na Slovensku. 
V rámci spoznávania nášho 
regiónu sme partnerom zo 
zahraničia ukázali naše kraj-
ské mesto Trnava, ktoré sa 
im veľmi páčilo. Tu si cez GPS 
zahrali hru „Mocný opasok“, 
kde sa oboznámili s históriou 
Trnavy.

Najviac však našich za-
hraničných partnerov urči-
te zaujala exkurzia vo firme 
Hubert J. E. v Seredi, kde si 
prezreli podnik a oboznámili 
sa s výrobou šumivého vína 
a koňaku „Karpatské bran-
dy“. Nemenej zaujímavá bola 
aj exkurzia v manufaktúre 
PETRUS papier, s.r.o., v Prie-
trži neďaleko Senice, ktorá sa 
zaoberá ručnou výrobou pa-
piera. Študenti sa zúčastnili 
prednášky o histórii výroby 
papiera. Avšak najväčším 
zážitkom pre všetkých bola 
určite možnosť vlastnoručne 
si vyrobiť papier. Tejto úlo-
hy sa všetci chopili s veľkou 
chuťou a domov si odnášali 
vlastnoručne vyrobený pa-
pier ozdobený lúčnymi kvet-
mi.

V rámci vzájomného spo-
znávania sa sme zorganizo-
vali medzinárodný turnaj v 
bowlingu a v hode šípkami 
na terč. Študenti si športové 
zápolenie veľmi užívali, súťa-
žili medzi sebou a výborne sa 
zabávali. Víťazom bola dobrá 
nálada a nové priateľstvá. 

Nakoľko náš projekt je za-
meraný predovšetkým na 
spoluprácu študentov pra-
cujúcich v cvičných firmách, 
hlavným bodom týždňového 
programu bol Veľtrh cvič-
ných firiem. Najskôr nás zú-
častnené cvičné firmy oboz-
námili formou prezentácie 
s činnosťou svojich firiem. 
Dozvedeli sme sa, ako jed-
notlivé firmy pracujú, akú 
majú organizačnú štruktú-
ru, predstavili nám svojich 
zamestnancov, ako aj svoje 
výrobky alebo služby, ktoré 
ponúkajú. Firmy si pripra-
vovali svoje veľtržné stánky 
a tiež hlasovacie schránky. 
Podmienkou bolo, aby hla-
sovacia schránka súvisela 
s dizajnom stánku alebo 
výrobkom či činnosťou fir-
my. Všetci študenti usilovne 
pracovali a svoju prácu nám 
predviedli na Veľtrhu cvič-
ných firiem. Na Veľtrhu bolo 
ako v úli, panoval tu čulý ob-
chodný ruch – študenti ale aj 
učitelia OA nakupovali (hoci 
len fiktívne) výrobky alebo 
služby vystavujúcich firiem, 
hlasovali za najlepší stánok a 
za najkreatívnejšiu schrán-
ku na hlasy. Prvé miesto u 
študentov získala cvičná fir-
ma z Rakúska – Schönheitso-
ase, učiteľov najviac zaujala 
slovenská firma Boxies, s.r.o. 
Za najkreatívnejšiu hlaso-
vaciu schránku bola odme-
nená taktiež cvičná firma 
Boxies, s.r.o. Po slávnostnom 
vyhodnotení a odovzdaní 
diplomov všetci zúčastnení 
získali aj certifikáty o účasti 
na mobilite.

V závere týždňa sa štu-
denti z partnerských škôl 
zúčastnili imatrikulácie 
prvákov, ktorá sa konala na 
Obchodnej akadémii v Sere-
di. Panovala tu skvelá nálada. 
Ako pamiatku na seba nám 
tu zanechali krásne vyreza-
né tekvice so symbolmi svo-
jich krajín. 

Týždeň ubehol ako voda 
a zrazu nastal čas rozlúčky. 
Ale nie na dlho. Už teraz sa 
tešíme na ďalšiu mobilitu, 
ktorá prebehne na prelome 
novembra a decembra. Dvaja 
učitelia a desať študentov OA 
vycestujú so svojimi cvičný-
mi firmami do mesta Prilep 
v Severnom Macedónsku.

ĽUBICA MRVOVÁ, 
SYLVIA SEČENOVÁ
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Pri splnení podmienok a využití Bonusu neplatíte poplatok za inštaláciu a satelit.
Akciová ponuka na Extra balík HBO+HBO Max platí do 31.12.2022 pri využití a splnení

podmienok kampane HBO + HBO Max Promo 2022. Viac na www.digislovakia.sk.

SATELIT ŠTANDARD
10,60€

MESAČNE OD

  150 programov a svetový šport
   Satelit a inštalácia bez poplatku   0850 211 112

ZÍSKAJTE
DARČEK

RE220185

Môj lekár mi odporučil používať prípravky SALON TEXTURES, 
ktoré by mali vyriešiť môj veľký problém s vypadávaním a rastom 
nových vlasov. Pretože neviem, kde tieto veľmi účinné výrobky 
zohnať, obraciam sa na Vašu redakciu, aby ste mi poskytli bližšie 
informácie.      pán Pavol V.

ŠPECIÁLNE O VLASOCH

Výhradným dovozcom týchto 
veľmi kvalitných zahraničných 
výrobkov, ktoré sa vyrábajú na 
prírodnom základe, je firma 
KVATROFIN s.r.o., Skalica. Tieto 
prípravky stoja 23 € a 16 €, a odpo-
rúča sa používať ich súčasne. Ho-
vorí sa, že v mnohých prípadoch 
dochádza k novému rastu vlasov 

tam, kde sme sa už zmierili s ple-
šinou. Môžete si ich aj s presným 
návodom kúpiť, prípadne objednať 
na adrese: 

KVATROFIN s. r. o., 
ul. Lichardova 10, 

909 01 Skalica, 
034/664 74 35, 

www.vlasovakura.sk
TP223021739

Vo vnútrobloku nášho mest-
ského sídliska bude po-
čuť viac vtáčieho štebotu a 
stromy dostali lepšie šance 
vyrásť do dospelosti a koša-
tosti. Seredskej radnici sa to-
tiž v týchto dňoch podarilo 
dokončiť projekt s názvom 
Zdravé stromy a vtáctvo na 
sídlisku Dionýza Štúra I., a to 
vďaka podpore z Nadačného 
fondu Slovenských elektrár-
ní v Nadácii Pontis.

Pestrejšia Sereď
Hniezdne búdky, kŕmidlá 
pre vtáčiky, zavlažovacie 
vaky, chráničky kmeňov a 
informačná tabuľa oživili 
priestranstvo sídliska. „Se-
reď sa zapojila do grantovej 
výzvy Energia pre krajinu, 
ktorej cieľom je ochrana 
prírody a životného prostre-
dia a zachovanie biodiverzi-
ty. Aby sme v Seredi udržali 
kvalitné a zdravé prostredie, 
musia byť jeho prirodzenou 
súčasťou vitálne stromy a 
zdravé mestské vtáctvo. Tie 
spoločne vytvárajú pestré 
prostredie plné vôní, farieb 
a zvukov,“ vysvetlila Zuzana 
Slahučková, referentka ko-

munikácie a zelených pro-
jektov mesta Sereď.

Mestské spevavce
Do korún stromov bolo 
umiestnených desať hniezd-
nych búdok pre mestské 
vtáctvo, a aj špeciálne pre 
netopiere a veveričky. Postu-
pom času sa stanú domovom 
pre rôzne mestské spevavce, 
ktoré v nich privedú na svet 
svoje potomstvo.

Ďalej boli na stromy osa-
dené aj kŕmidlá, ktoré budú 
môcť obyvatelia v zime do-
pĺňať vhodnou potravou. 
„Umiestnili sme sem aj novú 
infotabuľu ako návod, kedy 
môžu obyvatelia sídliska za-

čať s prikrmovaním, kedy s 
ním prestať a tiež zistia, aká 
potrava je pre vtáčiky naj-
vhodnejšia,“ doplnila Sla-
hučková. Dodala, že nielen 
na tomto sídlisku obyvatelia 
s dobrým úmyslom a v dob-
rej viere prikrmujú mestské 
vtáky. „V lete aj v zime vid-
no kríky ovešané pečivom, 
na okapových chodníkoch 
sú umiestnené misky s ľud-
ským jedlom. Takto obyvate-
lia lákajú bližšie k bytovým 
domom nielen spevavce, ale aj 
hlodavce. Navyše, nevhodná 
strava opereným obyvateľom 
sídliska skutočne škodí, vtáky 
strácajú energiu, vitalitu, aj 
priebojnosť, stávajú sa poho-

dlnejšími a o lov hmyzu sa ne-
snažia tak, ako by prirodzene 
mali,“ dodala Slahučková.

Pozornosť pre stromy
Na jar pribudne k stromom 
na tomto sídlisku až 35 no-
vých zavlažovacích vakov. 
„Ich pomoc v meste sa rokmi 
osvedčila, s nimi sa podarilo 
zvýšiť ujateľnosť mladej vý-
sadby v Seredi až na úroveň 
95 percent,“ doplnila Zuza-
na Slahučková. Mesto tiež z 
grantových prostriedkov za-
kúpilo nové chráničky kme-
ňov. Tie odvedú svoju prácu 
počas vegetačného obdobia, 
kedy kosci veľakrát nechtiac, 
no poškodia kmienky stro-
mov. S poškodeným vodivým 
pletivom už nemá strom 
ideálne vyhliadky na dlhé 
dožitie, chradne a odumrie 
priskoro.

Projekt s názvom „Zdravé 
stromy a vtáctvo na sídlisku 
Dionýza Štúra I.“ realizovalo 
mesto Sereď vďaka finančnej 
podpore vo výške 2499 eur 
z Nadačného fondu Sloven-
ských elektrární v Nadácii 
Pontis. 

zUzANA SLAHUČKOVÁ

Úspešný grant oživil seredské sídlisko. Mestské stromy 
aj vtáctvo dostanú viac starostlivosti a pozornosti

V utorok 8. novembra 2022 
Krajská inovačná rozvojová 
agentúra uzatvorila memo-
randum o spolupráci s ôsmimi 
občianskymi združeniami.

Infobodky poskytnú cenné 
rady a skúsenosti
Cieľom memoranda je podpo-
riť rozvoj občianskej spoloč-
nosti prostredníctvom zria-
dených informačných a kon-
taktných bodov, ktoré budú 
bližšie dostupné obyvateľom. 
Pôjde o miesta, prostredníc-
tvom ktorých sa záujemcovia 
môžu informovať o možnos-

tiach, ako založiť vlastnú or-
ganizáciu, napísať projekt, či 
ako požiadať o grant. Môžu tak 
získať pomoc od skúsených 
ľudí dlhodobo pôsobiacich v 
neziskovom sektore. Pridanou 
hodnotou bude sieťovanie ak-
térov, nadväzovanie kontak-
tov a výmena skúseností či 
informácií.

Jedna z ôsmich infobodiek 
v našom meste
V Seredi bude Infobodku za-
strešovať KC Priestor, ktoré 
sídli na ulici D. Štúra. Centrum 
zbližuje komunitu v meste a 

ponúka alternatívne formy 
trávenia voľného času. V har-
monograme centra sú pred-
nášky, workshopy, diskusie, 
herné či filmové večery. „Cie-
ľom projektu je naštartova-
nie spolupráce neziskových a 
občianskych združení. Nápl-
ňou práce ‚Infobodiek‘ bude, 
okrem poskytovania infor-
mácií či pomoci pri založení 
vlastnej organizácie, organi-
zácia výročného stretnutia 
neziskových organizácií a ob-
čianskych združení z daného 
okresu, zdieľanie príkladov 
dobrej praxe, komunikácia s 

Úradom TTSK a ďalšie akti-
vity na zlepšenie postavenia 
tretieho sektora v Trnavskom 
kraji,“ uviedla Miroslava Sa-
bová Dudášová z KC Priestor 
pre portál Trnavského samo-
správneho kraja. Infobodky 
budú okrem Serede zriadené 
aj v siedmich okresných mes-
tách: Reuse Centrum Baterká-
reň Trnava, OZ Hanza Galanta, 
Senica 2.0, ETC Skalica, OZ Ko-
munita Dunajská Streda, OZ 
Myška Piešťany a OZ Čas pre 
rodinu Hlohovec. 

(zdROj: KIRA A TTSK)
IVETA TÓTHOVÁ

TTSK v rámci rozvoja občianskej spoločnosti 
vytvorí „infobodky“. Jedna bude v Seredi

Stretnutie zberateľov 
vojenskej historickej 
techniky „Veterán 
kemp Sereď 2022“
Veteran klub Tatra 141 v spo-
lupráci s Klubom vojenskej 
histórie Vozdušno desant-
nych vojsk – Dinka, Veteran 
car clubom Sereď a mestom 
Sereď usporiadali 5. novem-
bra stretnutie zberateľov vo-
jenskej historickej techniky. 

Podobné stretnutia sa ko-
najú každoročne vždy na 
začiatku a na konci sezóny. 
Vojenské cvičisko na Záhorí 
tento rok zberatelia vymeni-
li za cvičisko pri vodnej plo-
che Koleno v Seredi. Vystave-
né boli vozidlá značky TATRA 

128, 138, 815, UAZ Buchanka, 
obrnený transportér OT 90, 
GAZ, vojenské nákladné vo-
zidlo URAL, Fiat campagnola 
a ďalšie. Žiaľ, jesenné počasie 
si vybralo svoju daň v podo-
be riadneho blata, no veľkým 
mašinám to nijako neublíži-
lo. Zberatelia a nadšenci his-
torickej techniky si rozlúčku 
so sezónou užili, no predsa 
len dúfajú, že jarné stretnu-
tie bude v príjemnejších 
podmienkach.

FOTO: MIROSLAV MIERNY
IVETA TÓTHOVÁ
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NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

TP213061406

TP2263010522

TP223061328

TP22305177

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

Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach prijíma nových klientov

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

Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný
domov so všetkými službami

Vianočné stromčeky
v črepníku

už v ponuke!

Vianočné stromčeky
v črepníku

už v ponuke!

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

Po – Pia
od 8:00 do 16:30

So
od 8:00 do 12:00

V poslednú augustovú nedeľu 
zavítalo do Serede Rally Ra-
dosti. Ide o každoročnú jazdu 
superšportových vozidel na-
prieč Slovenskom, ktorého 
cieľom je vyzbierať finančné 
prostriedky deťom s rôznym 
ochorením. 

Majitelia takmer štyridsia-
tich automobilov od výrobcov 
z celého sveta rozdávali radosť 
okrem Serede aj v Trnave, Ban-
skej Bystrici, Košiciach, Lip-
tovskom Mikuláši a Žiline. Na 
celkovo šiestich námestiach 
organizátori vyzbierali na po-
moc deťom s kardiovaskulár-
nymi ochoreniami 35 763,62 
eur. K tomu pridali ďalších 19 
292,12 eur, vyzbieraných od 
účastníkov a partnerov podu-
jatia, vďaka čomu zbierka na-

rástla na rekordných 55 055,74 
eur. Ako organizátori avizujú, 
posledná bodka za podujatím 
prišla až teraz, kedy tieto fi-
nancie postupne putujú do 
slovenských nemocníc pre 
detských pacientov trpiacich 
kardiovaskulárnymi ochore-
niami. Nakoľko podujatie pri-
lákalo na Námestie slobody 
stovky a stovky návštevníkov, 
krásnu myšlienku dobrovoľ-
ným príspevkom podporili aj 
Seredčania.

V prvom ročníku Rally ra-
dosti obišlo Slovensko pre 
deti bojujúce s onkologickými 
ochoreniami. Ročník 2020 za-
svätili neurologickým ochore-
niam a minulý rok zbierku ve-
novali deťom s nefrologickými 
poruchami.

„Máme za sebou ďalší fan-
tastický ročník, za ktorým 
stoja stovky odpracovaných 
hodín, nespočet stretnutí a 
telefonátov, ale aj nadšenie a 
spolupráca skutočne širokého 
tímu, ktorý sa bez nároku na 
odmenu každý rok podujme 
zorganizovať Rally Radosti. 
Aj vďaka tisíckam ľudí na ná-
mestiach, takmer štyridsiatke 
účastníkov, ale aj našim part-
nerom sme tento rok opäť vy-

zbierali rekordnú sumu, ktorá 
činí 55 055,74 eur,“ bilancuje 
Peter Jakabovič, predseda o.z. 
Rally Radosti.

Odovzdaním vyzbieraných 
peňazí sa definitívne ukončil 
štvrtý ročník Rally radosti. V 
tom ďalšom organizátori sľu-
bujú novinky, aby bolo podu-
jatie ešte atraktívnejšie. O čo 
pôjde, vopred prezrádzať nech-
cú.

IVETA TÓTHOVÁ

Vyzbierané financie z Rally radosti postupne putujú do nemocníc


