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Podnikateľom mesta sa navyšujú 
poplatky za smeti

Z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na odpadové hospodárstvo schválili 
poslanci mesta okrem iného aj vyššie poplatky za smeti, len pre fyzické 
osoby – podnikateľov a právnické osoby s prevádzkou v meste Sereď. 
Poplatky pre fyzické osoby sa nemenia. 
 
Na zber triedených zložiek komunálnych odpadov od fyzických osôb – 
podnikateľov a právnických osôb ako nákladov presahujúcich výšku 
obvyklých nákladov dopláca mesto 18-tisíc eur ročne. Predpokladané 
náklady na rok 2023 boli o 72-tisíc eur vyššie, preto mesto potrebovalo 
poplatok pre podnikateľov navýšiť.
 
Výšky sadzieb poplatku pre podnikateľov a právnické osoby boli v platnosti 
od roku 2013 a neodrážali reálne náklady na odvoz a zneškodnenie 
zmesového komunálneho odpadu v roku 2022.
 
Nové sadzby poplatku pre fyzické osoby podnikateov a ľ
právnické osoby v roku 2023:

Zuzana Slahukováč

Podnikateľom mesta sa navyšujú poplatky za smeti

Poslanci volili predsedov 
a členov do stálych komisií 
mestského zastupiteľstva

Z dôvodu zvyšujúcich sa ná-
kladov na odpadové hospo-
dárstvo schválili poslanci 
mesta okrem iného aj vyš-
šie poplatky za smeti, len 
pre fyzické osoby – podni-
kateľov a právnické osoby s 
prevádzkou v meste Sereď. 

Poplatky pre fyzické osoby 
sa nemenia. 

Na zber triedených zlo-
žiek komunálnych odpadov 
od fyzických osôb – podni-
kateľov a právnických osôb 
ako nákladov presahujú-
cich výšku obvyklých ná-

kladov dopláca mesto 18-ti-
síc eur ročne. Predpoklada-
né náklady na rok 2023 boli 
o 72-tisíc eur vyššie, preto 
mesto potrebovalo popla-
tok pre podnikateľov navý-
šiť.

Výšky sadzieb poplatku 

pre podnikateľov a práv-
nické osoby boli v platnosti 
od roku 2013 a neodrážali 
reálne náklady na odvoz a 
zneškodnenie zmesového 
komunálneho odpadu v 
roku 2022.

ZuZana Slahučková

Jedným z bodov programu 
ustanovujúceho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi bolo zriadenie stálych 
komisií mestského zastupi-
teľstva na funkčné obdobie 
2022–2026.
 
V Seredi bude v nasledujú-
com štvorročnom období pô-
sobiť spolu šesť odborných 
komisií:
 - komisia legislatívno-
právna komisia
- komisia finančná a 
majetková
- komisia pre rozvoj mesta 
a životné prostredie
- komisia sociálna a 
kultúrna
- komisia školská, športová 
a bytová
- komisia na ochranu ve-
rejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcio-
nárov
 
Poslanci na rokovaní urči-
li náplň práce jednotlivých 
komisií a hlasovaním zvolili 
ich predsedov a členov (uzne-
senie č. 235/2022). Členovia 
sú z radov poslancov, ale aj z 
radov občanov, ktorí prejavili 
záujem v komisiách pracovať. 
Komisie budú plniť poradnú, 
iniciatívnu a kontrolnú úlo-
hu pre mestské zastupiteľ-
stvo.
 
1. Legislatívno-právna ko-
misia: zaujíma odborné 
stanoviská k návrhom vše-
obecne záväzných nariadení 
mesta Sereď, k materiálom 
predkladaným na mestské 
zastupiteľstvo, ktoré sa týka-
jú najmä nakladania s majet-
kom mesta a noriem, ktoré 
sú potrebné pre zabezpečenie 
chodu mesta a mestského za-
stupiteľstva.

 predseda: Judr. Miloš Kleno-
vič
 
členovia: v zložení z:
a) poslancov: JUDr. Edita 
Červeňová, JUDr. PhDr. Ma-
rek Tóth, JUDr. Michal Irsák, 
JUDr. Martin Takáč
b) odborníkov z radov oby-
vateľov mesta a iných osôb: 
JUDr. Martin Hudák PhD., 
Mgr. Peter Janda
 
2. Komisia finančná a ma-
jetková: prerokováva mate-
riály predkladané na roko-
vanie mestského zastupiteľ-
stva, vypracováva k nim sta-
noviská a odporúčania. Jedná 
sa o materiály týkajúce sa 
nakladania s nehnuteľnými a 
hnuteľnými vecami, vrátane 
finančných prostriedkov, ako 
aj pohľadávok a iných majet-
kových práv.
 
predseda: Mgr. Tomáš Kar-
mažín
 
členovia: v zložení z:
a) poslancov: Ing. Martina 
Hilkovičová, Mgr. Matej Go-
dáň
b) odborníkov z radov obyva-
teľov mesta a iných osôb: Ing. 
Bystrík Horváth, Ing. Denisa 
Gajdová PhD., Ing. Bohdan 
Ternény, Ing. Norbert Kalinai, 
Ing. Tibor Krajčovič, JUDr. 
Pavlína Hurtová 
 
3. Komisia pre rozvoj mes-
ta a životné prostredie: po-
sudzuje žiadosti o dotácie 
v zmysle Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta Se-
reď o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu mesta Sereď v ob-
lasti rozvoja mesta a život-
ného prostredia, investičné 
činnosti mesta, zaujíma 
stanoviská k základným 

koncepciám rozvoja mes-
ta, k územno-plánovacím 
podkladom a dokumentácii 
mesta, k ochrane a tvorbe 
životného prostredia, ku 
koncepcii dopravnej infraš-
truktúry.
 
predseda: Ing. Ján Himpán
 
členovia: v zložení z:
a) poslancov: Ing. Rastislav 
Jurina PhD., Ing. Jozef Sečen, 
Mgr. Matej Godáň, Oľga Bu-
chová, Erik Štefanek
b) odborníkov z radov obyva-
teľov mesta a iných osôb: Ing. 
arch. Róbert Kráľ, Bc. Adrián 
Ševeček, Lukáš Nešťák 
 
4. Komisia sociálna a kul-
túrna: posudzuje žiadosti ob-
čanov o jednorazové sociálne 
dávky a posudzuje žiadosti o 
dotácie v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Sereď o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď v so-
ciálnej oblasti a v oblasti kul-
túry.
 
predseda: Mgr. Ján Jankulár
 
členovia: v zložení z:
a) poslancov: Bc. Anton Dúb-
ravec, Bc. Miroslava Sabová 
Dudášová 
b) odborníkov z radov oby-
vateľov mesta a iných osôb: 
Patrik Eckert, Vlasta Gašpa-
ríková, Bc. Regina Kružlíková, 
Jozef Valábek, DiS. art. Dag-
mar Šajbidorová, Mgr. Lucia 
Vargová Droppová
 
5. Komisia školská, športová 
a bytová: posudzuje žiadosti 
o dotácie v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Sereď o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď pre 
oblasť športu, mládeže, vý-

chovy a vzdelávania, schva-
ľuje výzvy, kritériá a návrhy 
na oceňovanie športovcov, 
pedagógov a žiakov, vydáva 
stanoviská k prenajímaniu 
mestských bytov a k prevodu 
vlastníctva mestských bytov, 
prerokováva materiály pred-
kladané na rokovanie mest-
ského zastupiteľstva, vypra-
cováva k nim stanoviská a 
odporúčania.
 
predseda: PaedDr. Slávka Kra-
márová
 
členovia: v zložení z:
a) poslancov: Bc. Anton Dúb-
ravec, prof. Ing. Ľubomír 
Švorc, DrSc., Erik Štefanek
b) odborníkov z radov obyva-
teľov mesta a iných osôb: Jo-
zef Blaho, Mgr. Martin Láma-
la, Božena Vydarená, Ing.Ti-
bor Krajčovič, Ing. Stanislav 
Horváth.
 
6. Komisia na ochranu ve-
rejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcio-
nárov: sústreďuje písomné 
oznámenia primátora mesta 
a poslancov mestského za-
stupiteľstva, ktoré sú podáva-
né v zmysle ústavného záko-
na č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcioná-
rov, preskúmava a predkladá 
podnety na začatie konania 
vo veci ochrany verejného 
záujmu
 
predseda: JUDr. PhDr. Marek 
Tóth
 
členovia: v zložení z:
a) poslancov: JUDr. Edita Čer-
veňová, Mgr. Tomáš Karma-
žín, PaedDr. Slávka Kramáro-
vá, JUDr. Michal Irsák.
  Iveta tóthová

Nové sadzby poplatku pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v roku 2023:

Za škôlkara aj školáka 
si v Seredi priplatíme
Mestské zastupiteľstvo okrem iného schválilo aj navýšenie 
mesačných platieb pre zákonných zástupcov. Za pobyt dieťa-
ťa v materských školách sa poplatky navyšujú z 20 € na 30 € 
a v školských kluboch detí sa poplatky navyšujú z 15 € na 20 
€. Navýšený bol aj príspevok zákonných zástupcov na nákup 
potravín v zariadeniach školského stravovania. 

Od nového roka sa cena desiatej zmení z 0,60 € na 0,75 € 
a cena obeda z 1,21 € na 1,70 € pre žiakov prvého stupňa a z 
1,30 € na 1,90 € pre žiakov druhého stupňa. V školských je-
dálňach pri materských školách je navrhnuté zvýšenie ceny 
obeda z 0,90 € na 1,30 € a celodenná strava z 1,54 € na 2,30 €.

 
Príklad mesačných platieb pre zákonných zástupcov:
- Škôlkar (nie predškolák): 80 €, zvýšenie o 25 €
- Škôlkar (predškolák – školné neplatí): 50 €, zvýšenie o 15 €
- Školák na prvom stupni ZŠ, stravník, navštevujúci školský 
klub detí: 58 €, zvýšenie o 14,80 €
- Školák, stravník na prvom stupni nenavštevujúci školský 
klub detí: 38 €, zvýšenie o 9,80 €
- Školák na druhom stupni, stravník: 42 €, zvýšenie o 12 € a 
ak si žiak základnej školy objedná aj desiatu, tak ešte popla-
tok 15 €, zvýšenie o 2 €.

ZuZana Slahučková

Dňom 1. 6. 2022 vstúpila na Slovensku do platnosti no-
vela zákona, podľa ktorej si mestá a obce budú môcť 
vyrubiť vyššiu daň zo schátraných stavieb, ktoré sú ne-
udržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám 
na stavby, alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi 
život alebo zdravie osôb. V takýchto stavbách sa hro-
madí odpad, sú miestom zdržiavania bezdomovcov, 
narkomanov a niekoľko rokov špatia vzhľad okolia. Prí-
kladom takej stavby v Seredi je budova bývalého Mile-
xu. Samosprávy doteraz nemali páky na to, ako donútiť 
majiteľov takýchto stavieb niečo s nehnuteľnosťami 
robiť. Práve spomínaný koeficient môže priniesť v tejto 
oblasti zmenu.
 
Hodnota koeficientu a výpočet sadzby
 
Sadzba dane pre takého stavby je súčin sadzby dane 
zo stavieb určenej vo všeobecne záväznom nariadení 
a koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby. Koefi-
cient môže byť maximum 10.
Zvýšenú daň zo schátraných stavieb bude možné vyru-
biť až v prípade, že vlastník stavby bol na zámer uplat-
niť na jeho nehnuteľnosť koeficient najmenej dvakrát 
vyzvaný.
 
Zavedenie koeficientu v Seredi
 
Mestskí poslanci v Seredi sa na rokovaní zastupiteľstva 
13. decembra uzniesli na zavedení koeficientu, a to s 
maximálnou hodnotou 10. Aj toto bude jeden z nástro-
jov, ako donútiť vlastníkov, aby sa starali o svoje nehnu-
teľnosti a udržiavali ich v poriadku. Najbližší možný prí-
jem do rozpočtu mesta bude až na rok 2024.

Iveta tóthová

Zavedenie koeficientu 
za neudržiavané stavby 
na území Serede 
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Nová vozovka, parkoviská 
a chodník na Mlynárskej ulici 

Začína vedierkový zber kuchynských odpadov, 
nádoby si vyzdvihnete na zbernom dvore 

V augusta 2022 začala rekon-
štrukcia vozovky, parkovísk a 
chodníka na Mlynárskej uli-
ci v okolí novej tržnice. Vyno-
vených bolo približne 2,2 km 
obrubníkov, vyše 4-tisíc met-
rov štvorcových asfaltových 
plôch a 1200 metrov štvorco-
vých zámkovej dlažby.

Projektovú dokumentáciu 
vypracovali Martin Škoda a 
Milan Hába v mesiaci ma-
rec 2022. Realizačnou firmou 
bola ŠuranM, s.r.o. z Galanty, 
ktorá vyšla víťazne z verejné-
ho obstarávania. Práce boli 
hradené z rozpočtu mesta a 
predstavovali 324 138 eur. 

 Práce zahŕňali výmenu 
opotrebovaných betóno-
vých povrchov za asfaltové. 
Obnovou prešli aj parkova-
cie miesta. Starý betónový 
povrch bol nahradený povr-
chom zo zámkovej dlažby. 
Úpravou sa podarilo navýšiť 
aj počet parkovacích miest o 
približne sedem nových. Zre-
konštruovaný bol aj chodník 
pri zadnom vchode do Domu 
kultúry, ktorý taktiež dostal 
povrch zo zámkovej dlažby. 
Osadené boli aj nové dažďové 
vpusty. Nakoľko došlo k zme-
ne výšky vozovky, bola vyko-
naná i rekonštrukcia vjazdov 
k súkromným domom.

 Marián Šišo, vedúci odde-
lenia rozvoja mesta, uviedol: 

„Realizovať rekonštrukciu 
takéhoto rozsahu v obytnej 
časti mesta je náročné. Kaž-
dá rekonštrukcia si vyžaduje 
logistiku. Všetko musí byť 
zosúladené a naplánované 
tak, aby to obyvateľom čo 
najmenej narúšalo ich kom-
fort bývania, parkovania 
alebo trávenia voľného času. 
Preto aj touto cestou ďaku-
jeme za trpezlivosť obyva-
teľom danej lokality. Vďaka 
patrí aj predajcom a kupu-
júcim tržnice. Myslím si, že 
odmenou im bude vynovená 
vozovka aj parkoviská.“

 V pôvodnom projekte boli 
plánované cyklocesty, ktoré 
však kvôli zmene legisla-
tívy museli byť modifikova-
né. Marián Šišo vysvetľuje: 
„Podľa zákonom stanove-
ných technických noriem 
nakoniec nebola možnosť 
osadenia plnohodnotnej 
cyklocesty alebo cyklokori-
doru. Na komunikácii bolo 
možné osadiť iba zvislé do-
pravné značenie upozorňu-
júce vodičov o prítomnosti 
cyklistov na danej komuni-
kácii.“ Zmena nastala aj v 
organizácii dopravy, nakoľ-
ko došlo k zjednosmerneniu 
dopravy na vozovke vedúcej 
popri Domu kultúry na Mly-
nárskej ulici.

Iveta tóthová

Konečne sa aj obyvatelia z ro-
dinných domov mesta Sereď 
dočkali možnosti ekologicky 
odovzdávať svoje kuchynské 
odpady. Vedierkový zber ne-
spotrebovaných zvyškov jedál 
je naplánovaný priamo z pred 
rodinných domov Seredčanov.

Od utorka 3. januára si môžu 
záujemcovia prevziať svoje 
10-litrové vedierko na Zbernom 
dvore mesta Sereď na Cukro-
varskej ulici.

Naplnené vedierko bez 
akýchkoľvek iných obalov 
(vrecká, obaly, iné druhy odpa-
dov) bude zberová spoločnosť 
zberať každý štvrtok od sied-
mej hodiny rannej, pričom 
bude jednotlivými ulicami pre-
chádzať iba jedenkrát. Preto je 
dôležité, aby boli vedierka vylo-
žené pred rodinnými domami 
pred siedmou hodinou rannou. 

Nepoužívajte ani 
kompostovateľné vrecká
Akokoľvek vás bude reklama 
presviedčať využívať ekolo-
gické rozložiteľné vrecká, ne-
využívajte ich pre potreby 
odovzdávania kuchynských 
odpadov v Seredi. Sú síce kom-
postovateľné, avšak doba ich 
ekologickej degradácie (skom-
postovania) je rôzna a pohy-
buje sa minimálne okolo nie-
koľkých týždňov. Zberová spo-
ločnosť, ktorá zhodnocuje pre 
Sereď kuchynské odpady, však 
svojou technológiou spracová-
va kuchynské odpady takmer 
okamžite po ich prevzatí, tak-
že čas potrebný na degradáciu 
materiálu nestihol prebehnúť. 
Preto akékoľvek materiály, 
ktoré nepatria do kategórie 
kuchynských odpadov, musí 
spoločnosť z odpadov vyberať, 

čo spôsobuje ďalšie náklady, v 
horšom prípade poškodenie 
ich technológie.

 
Čo je cieľom zberu 
kuchynských odpadov?
Ubrať zo zmesového odpadu, 
teda z čiernych nádob, čo naj-
viac recyklovateľných polo-
žiek. Kuchynský odpad, sklo, 
papier, plast. Jedlé oleje, šat-
stvo, elektro, stavebný odpad. 
Toto všetko má možnosť byť 
druhotne zhodnotené, ak je 
oddelené od ostatných zložiek 
a uložené na správnom mies-
te. Čo sa nevytriedi, putuje na 
skládku odpadov a odpady sa 
už čoskoro stanú extrémne 
drahé.

Čo patrí do kuchynského 
bioodpadu?
Pevné zvyšky vareného jedla, 

scedené zvyšky polievok, zavá-
ranín, zvyšky ovocia a  zeleni-
ny, staré pečivo, cestoviny, ryža, 
mäso a mliečne výrobky, malé 
kosti – z  hydiny a  rýb, škrupi-
ny z  orechov, kôstky, kávové 
usadeniny, potraviny pokazené 
a po záruke – bez tekutej zložky 
a  bez obalov, zvyšky izbových 
rastlín.

Čo nepatrí do kuchynského 
bioodpadu?
Veľké kosti – bravčové, hovä-
dzie a  pod., tekuté potraviny – 
mlieko, omáčky, polievky, jedlé 
tuky a oleje, zvyšky jedla v oba-
loch, obaly z  potravín, obsah 
vysávača, cigaretové ohorky, 
lieky, plasty, papier, sklo, zelený 
odpad zo záhrad a  tráva, lístie, 
konáre, zvierací trus, mŕtve 
telá zvierat. 

ZuZana Slahučková

Sereď aj tento rok otvára 
nocľaháreň pre bezdomovcov. 
Mesto uvíta pre nich teplé 
oblečenie a ďalšie veci 
Mesto Sereď aj tento rok 
spúšťa prevádzku nocľa-
hárne pre ľudí bez domova. 
Otvorená bude od 15. decem-
bra 2022 do 15. marca 2023 v 
priestoroch Domu kultúry 
na Školskej ulici. Prevádzko-
vanie nocľahárne je snahou 
samosprávy mesta, aby ani 
jeden človek v núdzi neza-
mrzol a neumrel v zime na 
ulici z dôvodu nedostatku 
pomoci.

 Nocľaháreň bude otvore-
ná od 19.00 h večer do 7.00 
h nasledujúceho rána. Po-
čas prevádzkových hodín je 
zabezpečený dozor. Klienti 
majú k dispozícii základné 
potraviny, kávu alebo čaj. 
Ďalej si môžu vykonať osob-
nú hygienu či oprať ošate-
nie. Občan ako prijímateľ 
sociálnej služby je povinný 
platiť úhradu za ubytovanie 

poskytované v nocľahárni 
vo výške 0,80 € za noc, a to 
poverenému zamestnancovi 
pri príchode do nocľahárne 
v zmysle VZN mesta Sereď 
č. 1/2009 o úhradách za soci-
álne služby. Tento poplatok 
je platný bez zmeny od 11. 3. 
2009.

Kapacita nocľahárne je 
predbežne pripravená pre 
osem osôb a je určená výluč-
ne pre občanov s trvalým po-
bytom v meste Sereď.

 Mesto Sereď uvíta darova-
nie teplého oblečenia, uterá-
kov, posteľného prádla, diek, 
paplónov, vankúšov a ďalších 
vecí, ktoré pomôžu ľuďom 
bez domova prežiť zimné 
obdobie. Ak máte záujem o 
darovanie, veci môžete odo-
vzdať na mestskom úrade. 
Srdečne ďakujeme!

Iveta tóthová
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Kam so živým vianočným 
stromčekom po sviatkoch? 

Nesvieti vám na ulici lampa? 
Takto jednoducho sa dá 
problém vyriešiť

Posypová soľ pre 
obyvateľov Serede

Nastala zmena 
organizácie dopravy 
na Mlynárskej ulici

Štatistika obyvateľstva v Seredi za rok 2022

Prvé bábätko v roku 
2023 sa v galantskej 
nemocnici na svet 
neponáhľalo 

Predplatné cestovné lístky 
v Trnavskom samosprávnom kraji

Zber živých odzdobených 
vianočných stromčekov 
spred rodinných domov a z 
kontajnerových stojísk na 
sídliskách aj tento rok za-
bezpečuje mesto. Posledný 
deň na vyloženie stromče-
kov bude pondelok 30. janu-
ára, nakoľko posledný zber 
sa uskutoční v nasledovný 
deň, 31. januára v ranných 
hodinách.

Po 31. januári môžu, v 

prípade potreby, občania 
odovzdať svoje stromčeky 
v areáli seredských kasární 
na ulici Ku Kempingu, kde 
ich môžu odložiť pri vstu-
pe do areálu kasární – vľa-
vo vedľa smetných nádob. 
Drevná hmota bude zo-
štiepkovaná a využitá pre 
potreby mesta (pod záhony 
v rámci údržby verejnej ze-
lene). 

 ZuZana Slahučková

V prípade, ak zistíte, že v 
meste nesvieti pouličné 
osvetlenie, je potrebné to 
nahlásiť na Mestský úrad v 
Seredi telefonicky na 0918 
450 856 v čase od 8.00 h do 
21.30 h, alebo mailom na pe-
ter.kiss@sered.sk.

V prípade, ak potrebujete 
nefungujúce verejné osvet-
lenie oznámiť v čase po 
21.30 h, kontaktujte Mest-

skú políciu v Seredi na t. č. 
159. Prosíme obyvateľov, aby 
problém nahlásili aj v prí-
pade, ak lampy svietia po-
čas dňa, teda v čase, keď by 
podľa správnosti mali byť 
vypnuté. 

Iba tie podnety, o ktorých 
sa mestský úrad od vás do-
zvie, vie aj vyriešiť k spokoj-
nosti občanov.

ZuZana Slahučková

V  prípade, ak majú občania 
mesta Sereď záujem, môžu si 
na Mestskom úrade vyzdvih-
núť posypovú soľ zadarmo. 
Môžu tak urobiť obyvatelia 
z rodinných domov, aj domoví 
dôverníci z bytových domov. 

Vopred sa treba telefonic-
ky ohlásiť poverenému za-

mestnancovi mesta a  posy-
povú soľ si treba vyzdvihnúť 
v  čase stránkových hodín 
mestského úradu. Kontakt: 
Branislav  Laluščiak,  t.č. 0918 
815 726

Na prenos je potrebnú pri-
niesť si vlastnú nádobu.

ZuZana Slahučková

Rekonštrukciou vozovky 
na Mlynárskej ulici, v okolí 
tržnice, sa zmenila aj orga-
nizácia dopravy. Na zmenu 
upozorňuje aj dopravné zna-
čenie.

Zástupca náčelníka mest-
skej polície Peter Sokol in-
formoval, že síce jednosmer-
ky okolo tržnice zostali za-
chované, ale zmena nastala 
na ceste vedľa Domu kultúry. 

Od križovatky ulíc Školská - 
Mlynárska (popri rodinných 
domoch) sa cesta po novom 
zmenila na jednosmerku. To 
znamená, že zo Školskej uli-
ce je zákaz odbočiť smerom 
k tržnici na Mlynársku uli-
cu. Na ceste si dávajte pozor 
na cyklistov, nakoľko majú 
povolenú jazdu v oboch sme-
roch.

Iveta tóthová

Za rokom 2022 sme dali de-
finitívnu bodku a na rad pri-
chádzajú štatistiky. Jedna z 
nich sa týka aj počtu obyvate-
ľov v mestách a obciach. 

 - V meste Sereď žilo k 31. 12. 
2022 celkom 15 323 obyvateľov. 
Počet obyvateľov mesta v po-
sledných rokoch mierne kle-

sá. Pre porovnanie, v roku 2021 
malo mesto 15 533 obyvateľov.

- Počas roka 2022 sa zo Sere-
de odsťahovalo 383 obyvate-
ľov a naopak, prisťahovalo sa 
225 obyvateľov.

 - Uplynulý rok sa v Sere-
di narodilo 123 detí. Z toho 63 
dievčat a 60 chlapcov. Medzi 

najčastejšie dievčenské mená 
patrili Eliška, Adela, Olívia a 
Natália. Najčastejšie chlap-
čenské mená boli Oliver, Do-
minik a Tobias.

 - V roku 2022 eviduje mesto 
celkom 171 úmrtí.

 - Mesto malo k 31. 12. 2022 
päťdesiatdva občanov nad 90 

rokov. Najstaršou občiankou 
mesta je pani Terézia Koščová, 
ktorá má 99 rokov.

 - Sereď má podľa adminis-
tratívneho členenia 99 ulíc, 
najviac obyvateľov má Cuk-
rovarská ulica a najmenej má 
ulica Povážsky breh.

Iveta tóthová

Trnavský samosprávny kraj 
zavádza od 1.1.2023 predplat-
né cestovné lístky (ďalej len 
„PCL“) v  prímestskej autobu-
sovej doprave na území TTSK.

 Zónová platnosť PCL je sta-
novená jednou až deviatimi 
zónami. Cestujúci si vyberá 
zóny, v  rámci ktorých najčas-
tejšie cestuje, respektíve cez 
ktoré prechádza. Cestujúci so 
záujmom o neobmedzené ces-
tovanie v rámci 10 a viac tarif-
ných zón má možnosť zakúpiť 
si tzv. celosieťový lístok, teda 
lístok platný na celom území 
TTSK a na všetkých linkách 
dopravcov prevádzkujúcich 
výkony vo verejnom záujme v 
prospech TTSK.

Tarifná zóna  je územie 
ohraničené hranicami zóny s 
priemerom od 7 do 10 kilomet-
rov. Tarifná zóna slúži k vyme-
dzeniu zónovej platnosti ces-
tovného dokladu. Pri tvorbe 
tarifných zón sa vychádzalo 
zo zásad, ako napríklad, že jed-
na obec (so všetkými zastáv-
kami) musí byť v jednej zóne. 
Rešpektovali sa katastrálne 
hranice obcí a brali sa do úva-
hy aj historicky dané súvislos-
ti, ktoré sú založené na pozna-
ní daných území a zvyklostí 
ich obyvateľov. V rámci jednej 
zóny sú do jedného tarifného 
bodu združené všetky v  nej 
ležiace zastávky. Kvôli per-
spektíve integrácie dopravy s 
Bratislavským krajom bola pri 
tvorbe zón použitá jednotná 
metodika – v podobnej logike 
je veľkosť a číslovanie zón či 
ich schematické zobrazenie.

 
Zavedenie a platnosť PCL:

- Len na prímestských auto-
busových linkách financova-
ných z rozpočtu TTSK

Poznámka: u  dopravcov 
bude aj naďalej platiť súčasná 
kilometrická tarifa a  to z  dô-
vodu predaja jednorazových 
cestovných lístkov platených 

v hotovosti alebo prostredníc-
tvom dopravnej čipovej karty 
(ďalej len „DČK“). Na tarifné 
zóny bude možné zakúpiť len 
PCL.

 
Vybraní dopravcovia:
- ARRIVA Trnava
- SAD Dunajská Streda
- SKAND Skalica

 
Spôsob predaja PCL:
PCL sa budú predávať len 
v  elektronickej podobe a  to 
formou zápisu na DČK. Cestu-
júci si bude môcť PCL zakúpiť 
len na tarifné zóny (zarade-
nie zastávok do tarifných zón 
a  rovnako tak schéma zón 
je uvedená v  prílohe e-mai-
lu) a  to s  časovou platnosťou 
7-dní, 30-dní, 90-dní, 180-dní 
alebo 365- dní. Prvotný  nákup 
PCL bude môcť cestujúci reali-
zovať len formou internetové-
ho predaja alebo predpredaja 
u dopravcu. Opakovaný nákup 
toho istého PCL bude možné 
realizovať aj priamo u  vodiča 
autobusu.

PCL  sú časové predplatené 
lístky, ktoré oprávňujú držiteľa 
– cestujúceho na ľubovoľný po-
čet jázd u  vybraných doprav-
cov v rámci časovej a územnej 
platnosti takéhoto lístka.

V  TTSK sme sa z  objektív-
nych dôvodov rozhodli zaviesť 
PCL podľa vzoru IDS BK, teda 
PCL založené na zónovom 
systéme s  časovou platnosťou 
7 dní, 30 dní, 90 dní a 365 dní. 
Takou novinkou z  radu TTSK 
je 180 – dňový PCL, ktorý však 
bude určený len pre študentov.

Predplatný cestovný lístok 
je určený pre pravidelného 
cestujúceho, ktorý denne do-
chádza do zamestnania prí-
padne školy. Takýto cestovný 
lístok bude pre neho výhod-
nejší oproti dennej platbe za 
každú jazdu či už v  hotovosti 
alebo prostredníctvom DČK. 
Navyše tento cestujúci môže 

v rámci obdobia platnosti PCL 
absolvovať akýkoľvek počet 
jázd na rovnakej trase, časti 
tejto trasy, alebo v  rámci zón, 
ktoré bude mať zakúpené. Za 
tieto cesty už nebude platiť 
nič naviac, bude ich pokrývať 
platný PCL.

 Ak v rámci cesty bude cesto-
vať do zóny, ktorú nemá v PCL 
zakúpenú, zaplatí iba rozdiel 
cestovného, teda doplatok za 
zóny mimo zón zakúpených 
v rámci PCL.

 
Cieľový zákazník
PCL je určený pre pravidelné-
ho cestujúceho,  ktorý denne 
dochádza do cieľa cesty (za-
mestnania, školy a  pod.) na 
rovnakej, alebo podobnej trase.

 
Hlavné výhody pre 
cestujúceho:

- Predplatný cestovný lístok 
je pre pravidelných cestujú-
cich cenovo výhodnejší, ako 
jednorazové cestovné platené 
v  hotovosti, alebo z  bezkon-
taktnej čipovej karty

- Pravidelný cestujúci ne-
musí sledovať výšku kreditu, 
ktorý si na kartu nabíja a  zo-
statky na DČK a nemusí si do-
bíjať kredit na DČK

- Cestujúci vo vozidle ne-
kupuje cestovný lístok, iba sa 
preukáže nosičom PCL (kartou 
a pod.)

- Cestujúci nemusí narábať 
s hotovosťou pri platbe za ces-
tovné

- Cestujúci môže absolvo-
vať v rámci časovej a územnej 
platnosti ľubovoľný počet ciest 
okrem ciest, ktoré pravidelne 
absolvuje a to nie len na celej 
trase, ale aj na častiach trasy 
spoja

- V prípade prenosného PCL 
nie je PCL viazaný na konkrét-
nu osobu a takýto lístok môže 
použiť ktokoľvek, kto „má 
lístok v ruke“.

Zároveň je potrebné zdô-

razniť, že súčasne zo zave-
dením PCL bude  ponechaná 
pre cestujúceho aj možnosť 
naďalej využívať jednorazové 
cestovné lístky platené či už 
v hotovosti alebo prostredníc-
tvom DČK tak ako tomu bolo 
aj doteraz. Zmena nastáva len 
v tom, že bude upravená resp. 
navýšená cena jednorazových 
cestovných lístkov o 20 %.

  Pri platbách za cestovné 
hradené z DČK bude stanove-
ná fixná zľava vo výške  0,15 
€  na jednu cestu. Táto zľava 
predstavuje rozdiel oproti 
cene cestovného plateného v 
hotovosti.

 
Uvádzacie zľavy
K  termínu zavedenia PCL sú 
pripravované nasledovné uvá-
dzacie akcie z dôvodu zvýšenia 
atraktivity nového produktu, 
ale aj vzbudenia vyššieho zá-
ujmu zo strany cestujúcej ve-
rejnosti:

-  zavedenie uvádzacích ak-
ciových cien  pre sieťové PCL, 
ktoré budú platné po dobu jed-
ného roka od termínu spuste-
nia t. j. do 31.12.2023 a  to  pri 
všetkých časových platnos-
tiach (7-dňové, 30-dňové,90-
-dňové, 180-dňové a 365-dňo-
vé).

- zavedenie špeciálneho 
typu cestovného lístka s plat-
nosťou 180-dní, ktorý bude 
určený  výhradne pre študen-
tov a to pri všetkých tarifných 
zónach vrátane sieťového. 
Predmetný špeciálny druh 
cestovného lístka sa zavádza 
na obdobie jedného roka, t. 
j.do 31.12.2023. 

  PCL bude možné zakúpiť 
len na tarifné zóny a len vo 
forme elektronického zápisu 
na DČK. Na kúpu PCL je mož-
né využiť ktorúkoľvek DČK 
dopravcu, ktorý realizuje vý-
kony vo verejnom záujme na 
území TTSK.

(ttSk)

Jana Fedáková zo siete ne-
mocníc Svet zdravia a po-
likliník ProCare informovala, 
že v nemocnici Svet zdravia 
Galanta sa prvý novorodenec 
tohto roku narodil až popo-
ludní presne o 16.45 h. Stal sa 

ním chlapček, ktorému dali 
meno Noel. Malý Noel po na-
rodení vážil 3350 gramov a 
meral 50 centimetrov. Narodil 
sa 32-ročnej mamičke Adriene 
z Galanty.

Iveta tóthová
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ZŠ Juraja Fándlyho zvíťazila v súťaži 
o Športovú akadémiu Mateja Tótha

Keď sa dielo podarí

Seniorov potešili balíčky darované z lásky 

28. ročník 
Dobrej noviny 

Základná škola J. Fándlyho 
sa v októbri opäť zapojila do 
hlasovacej súťaže o Športo-
vú akadémiu Mateja Tótha. 
Zo súťaže vyšla škola víťazne, 
čím obhájila víťazstvo z roku 
2018, kedy školu osobne Ma-
tej Tóth navštívil a odovzdal 
seredským žiakom grant od 
Športovej akadémie.
 
Čo je O2 Športová akadémia 
Mateja Tótha?
Základom ŠPORTOVEJ AKA-
DÉMIE je kvalitná voľnočaso-
vá aktivita v podobe krúžkov 
na 1. stupni základných škôl. 
Akadémia pomocou prepra-
covanej metodiky a školených 
trénerov poskytuje deťom vše-
obecný športový základ, ale aj 
motiváciu a pozitívny vzťah k 
pohybu. Tréningy sú vyskla-
dané tak, aby deti športovali 
hravo, dbá sa na ich telesný aj 
duševný vývin a zároveň deti 
zistia, na aký šport majú najlep-
šie predpoklady. Víťazná škola 
získa odborné vedenie jednej 
20-člennej skupiny na celý rok 
zadarmo.
 
Seredská škola zvíťazila
Do súťaže sa tento rok prihlási-
lo 521 základných škôl z celého 
Slovenska. Výhru „O2 Športová 
akadémia Mateja Tótha“ získa-
lo na základe najväčšieho počtu 
hlasov 24 víťazných základných 

škôl. V každom kraji to boli 3 
základné školy, ktoré sa stali 
víťazom hlasovania svojej ka-
tegórie podľa počtu žiakov.

V našom kraji patrila ZŠ J. 
Fándlyho v Seredi medzi školy s 
počtom žiakov 271 a viac. Získa-
ním 4211 hlasov sa umiestnila 
na krásnom 1. mieste.
 
Čo bude nasledovať? 
Škola získala Akadémiu M. T. na 
obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024 
zadarmo. „Ide o tréningovú 

skupinu 20 detí z prvého stup-
ňa, ktoré budú mať pravidelný 
športový krúžok 2x týždenne. 
Viesť ho bude učiteľ po absol-
vovaní školenia a zabezpečenia 
metodických materiálov Aka-
démie. Ďalej získavame sadu 
športových pomôcok v hodnote 
400 eur bezplatne a natrvalo, 
ktorá sa samozrejme bude vyu-
žívať aj na hodinách telesnej a 
športovej výchovy. Každé dieťa 
z tréningovej skupiny dostane 
tričko, vrecko a iné drobnosti 

od akadémie. Po tréningoch si 
deti budú môcť pochutnať na 
horalkách od Sedity ako ich 
sponzora. Po zabehnutí Akadé-
mie na našej škole chceme zor-
ganizovať na jar športový deň 
pre celú školu a budeme sa 
snažiť spraviť podujatie aj pre 
dospelých,“ uviedla učiteľka 
Andrea Gombáriková. Škole 
bude najbližšie odovzdaná pa-
mätná plaketa, ktorá bude pa-
miatkou za víťazstvo a účasť v 
projekte. Iveta tóthová

Od apríla do novembra 2022 
si mohli pozorní návštevníci 
všimnúť, že sa v  oblasti pri 
Strednočepeňskom ramene 
omnoho častejšie objavova-
li včelári. Dôvod je na prvý 
pohľad zrejmý. Lipové stro-
moradie už zapúšťa do pôdy 
svoje korene.

Za jeho výsadbou stojí 
Seredský Spolok včelárov 
Slovenska J. Fándlyho, spo-
luvlastníci pozemku, na kto-
rom boli stromy vysadené 
a štedrí darcovia, pre ktorých 
je prioritou ochrana a tvorba 
životného prostredia, udrža-
teľnosť a  adaptácie na toľko 
spomínané klimatické zme-
ny.

Projekt výsadby lipovej 
aleje bol realizovaný vďaka 
grantu z  Nadácie Ekopolis 
a  spoločnosti Slovnaft, a.s. 
v  rámci programu Zelené 
oázy a  vďaka grantovej pod-
pore z rozpočtu Mesta Sereď.

 
Čo všetko sa skrýva za 
touto Zelenou oázou?
300 m2 vysadeného lipového 
stromoradia, 750 m2 vysia-
tej trávy, tridsať aktívnych 
účastníkov – členov nášho 
spolku, spoluvlastníkov po-
zemkov a  členov cyklistic-
kého klubu zo Serede, 480 
hodín dobrovoľníckej práce, 
keďže od jari do jesene vy-
sadnú časť stromoradia dob-

rovoľníci polievali, najprv 
vedrami, neskôr plnením 
zavlažovacích vakov, vyrov-
návali terén a  vysievali trá-
vu v  priestore určenom na 
lavičku a  informačnú tabu-
ľu so včelárskou tematikou, 
ktorú vlastnoručne vyrobili. 
Vyrobený mobiliár osadili, 
pripravovali priestor na vý-
sadbu stromov, lipy vysadili 
a  opatrili ich opornými kol-
mi a pletivom proti poškode-
niu zverou.

Samozrejme, nesmieme 
zabudnúť na hodiny komu-
nikácie, telefonátov, osob-
ných stretnutí, manažova-
nia prác a radosť z  toho ako 
nám pod rukami rastie zele-

ná oáza a krásne priateľstvá 
a  spolupracujúce vzťahy 
rovnako zmýšľajúcich ľudí 
ochotných priložiť ruku 
k dielu.

Dielo sa podarilo! A my zo 
srdca ďakujeme všetkým, 
ktorí nám fandili, všetkým, 
ktorí nám pomohli svoj-
im hlasom získať finančný 
grant, všetkým, ktorí nám 
na realizáciu finančný grant 
poskytli, všetkým, ktorí nás 
pozitívnou odozvou podporo-
vali a  všetkým, ktorí prispeli 
svojim voľným časom a  prá-
cou svojich rúk k  tomuto 
krásnemu zelenému projektu.

Regionálny spolok 
včelárov Slovenska 

J. Fándlyho Sereď

Piaty ročník krásnej aktivity, 
ktorú mnohí poznajú pod ná-
zvom KOĽKO LÁSKY SA ZMES-
TÍ DO ŠKATULE OD TOPÁNOK, 
opäť chytil za srdce mnohých 
Seredčanov. Do aktivity sa za-
pojili školy, organizácie, firmy 
aj jednotlivci. Koordinátorka 
Simona Baniarová vyzbierané 
krabičky odovzdala tam, kde 
boli určené, a to seniorom do 
Domova dôchodcov a domova 
soc. služieb Sereď, Domova pre 
seniorov Astoria Care Sereď a 
do sociálneho zariadenia Ne-
zábudka v Pate.

Krabičky obsahovali ma-
ličkosti, ktoré klientom spo-
mínaných zariadení priniesli 
na Vianoce radosť. Nechýbali 
čaje, sladkosti, hrnčeky, po-

nožky, krížovky, kozmetika 
a podobné drobnosti. DD a 
DSS na Dolnočepenskej uli-
ci touto cestou ďakuje všet-
kým ľuďom, ktorí sa zapojili 

do projektu a splnili priania 
klientov v podobe krásnych 
darčekov. Veľkú vďaku dob-
rým ľuďom vyjadruje aj As-
toria Senior House v Hornom 

Čepeni, že ani tento rok neza-
budli na klientov a postarali 
sa o to, aby im vyčarili úsmev 
na tvárach.

 Iveta tóthová

Po mesiacoch príprav aj ten-
to rok hnutie eRko-HKSD vy-
hlásilo celoslovenskú chari-
tatívnu kolednícku kampaň 
Dobrá novina, do ktorej sa 
zapojili aj eRkári zo Serede a 
deti z CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
v Seredi. V tomto roku ide o 
28. ročník, ktorého mottom 
je „Zmeňme púšť na záhra-
du“.

V tomto školskom roku sa 
v eRku venujeme službe, kto-
rú deťom predstavujeme ako 
normálnu súčasť života a 
najlepší spôsob, ako odpove-
dať na ťažké chvíle, ktorým 
čelíme v našej spoločnosti i 
v našich vzťahoch. Či už spo-
menieme aktuálne vojny na 
Ukrajine a v Tigraji, energe-
tickú krízu, dôsledky pandé-
mie alebo ničivé sucho, sú to 
hlavne prejavy starostlivosti 
a vzájomná pomoc, ktoré 
dokážu tmu akejkoľvek si-
tuácie presvetliť svetielkom 
nádeje. Preto v Dobrej novi-
ne upriamujeme pozornosť 
na nezištnú službu našich 
koledníkov i obetavú prácu 
našich afrických partnerov, 
vďaka ktorej dokáže aj na 
vyprahnutej púšti zakvitnúť 
záhrada. 

Angažovanosť, pripra-
venosť vykročiť a obetovať 
svoje dary pre dobro iných 
robí tento svet krajším pre 
všetkých. Z milej služby ko-
ledníkov tak majú osoh na-
ozaj všetci - do našich rodín 
vstupuje vianočné požeh-
nanie a cez dary vianočnej 
zbierky pociťujú africké ro-
diny úprimnú starostlivosť 
blížnych, hoci vzdialených 
tisíce kilometrov. 

Ústredným projektom 
tohto ročníka Dobrej noviny 
je ekologické farmárčenie a 
komunitné záhrady v kraji 
Samburu. Projekt funguje 
tak, že sa vyberie skupina 
zástupcov z 3 farností Bar-
saloi, Lodungokwe a Tuum, 
kde pôsobí projektový part-
ner Dobrej noviny. Každá 
skupina absolvuje trikrát 
týždňový tréning na orga-
nickej farme pri hlavnom 
meste Nairobi či na inej far-
me v regióne. Na tréningoch 
sa skupiny učia poľnohos-
podárstvu a pestovaniu ako 

takému, keďže tento spôsob 
obživy pre pastiersku komu-
nity nie je bežný. Zoznamujú 
sa s technikami ekologic-
kého i organického rázu a 
jednoduchými tipmi, ako 
začať s pestovaním a starať 
sa o záhradu. Po tréningoch 
dostanú kúsok políčka vo 
farskej záhrade. O takto vy-
tvorené komunitné záhrady 
sa starajú približne rok a pol 
a môžu si tak skúšať všetko, 
čo sa naučili a či im takýto 
druh práce vyhovuje. Stať sa 
z pastiera farmárom nejde zo 
dňa na deň. 

Projekt vedený Jarumal-
skými misionármi v sebe 
spája mnoho aspektov. Agro-
ekológiu, starostlivosť o nú-
dznych i životné prostredie, 
zlepšenie postavenia žien 
cez tréningy a vzdelávanie 
k poľnohospodárskym akti-
vitám a nakoniec nezištnú 
službu misionárov i hlav-
ného hrdinu tohto ročníka, 
chlapca Railu. Jeho rodičia 
sa zapojili do komunitných 
skupín, ktoré sa rozhodli za-
ložiť si záhradu a „riskovať” 
tak zmenu svojho zabehnu-
tého spôsobu života, ktorý 
však vplyvom klimatických 
zmien prináša už oveľa viac 
rizík. Tento 13-ročný chla-
pec začal sadiť stromy, aby 
raz poskytli tieň vo farských 
i domácich záhradách a 
umožnili lepšie podmienky 
na pestovanie plodín v tejto 
polopúštnej oblasti.

 Pastierske komunity v 
Samburu i ostatných regió-
noch Afrického rohu zažíva-
jú v ostatných rokoch dlho-
trvajúce suchá a ich inten-
zita i frekvencia sa zvyšuje. 
Preto prichádzajú o dobytok, 
svoj majetok a hlavný zdroj 
obživy, čo stále častejšie spô-
sobuje hlad a podvýživu.

Viac informácií o projek-
toch ako aj možnosti podpo-
ry nájdete na www.dobrano-
vina.sk.

andReJ Macho, 
JozeF Magda
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Cyklotrasa v smere na Šúrovce bola ukončená 

SOS gombík: župa poskytuje bezplatnú 
službu domáceho tiesňového volania

Riaditeľ múzea holokaustu je nominovaný 
na cenu Krištáľové krídlo 

Úspešný projekt na 
riešenie inžinierskych 
sietí kaštieľa z Fondu na 
rozvoj Trnavského kraja 

Vážska cyklomagistrála je 
diaľkovou cykloturistickou 
magistrálou, ktorá spája Ko-
márno a Strečno. Zároveň 
spája Žilinský, Trenčiansky, 
Trnavský a Nitriansky kraj. 
Koncom mája odovzdala tr-
navská župa do užívania 
3,6-kilometrový úsek Vážskej 
cyklomagistrály medzi hra-
nicou Trenčianskeho a Tr-
navského kraja (konkrétne 
Železným mostom v Piešťa-
noch). V týchto dňoch bola 
ukončená ďalšia časť cyk-
lotrasy, a to z Horného Čepe-
ňa po Šúrovce.
 
Ukončenie stavebných 
prác, financie navyše
Začiatkom septembra 2022 
Trnavský samosprávny kraj 
začal výstavbu cyklotrasy 
v úseku Horný Čepeň - Šú-
rovce. Práce boli ukončené 
v decembri 2022. Hrádza, po 
ktorej cyklotrasa vedie, sa 
nachádza na pravom brehu 
rieky Váh. Ide o úsek v dĺžke 
1,7 kilometra so šírkou cyk-
lotrasy 3,5 metra vrátane 
krajníc.
 Výstavbu realizovala spo-
ločnosť JZPVK – Company, 

s.r.o. Zlaté Moravce, ktorá sa 
stala úspešným uchádzačom 
verejného obstarávania. Cel-
ková výška nákladov bola na 
začiatku realizácie vyčíslená 
na 384 694,68 eur. Nenávrat-
ný finančný príspevok činil 
365 459,95 eur. Trnavská župa 
mala naplánované projekt 
spolufinancovať v sume 19 
234,73 eur. „Celková cena sta-
vebných prác sa navýšila o 
viac ako 26-tisíc eur s DPH z 
dôvodu potreby dodatočnej 
úpravy podložia,“ informo-
vala Trnavská župa naše mé-
dium.

 
Kvalitu zaručí niekoľko 
aplikovaných vrstiev
Z pôvodnej hrádze bola od-
stránená vrchná vrstva až po 
zemnú pláň. Tá bola očistená 
od betónových prefabrikátov, 
vegetácie kríkov a pňov i hu-
musového horizontu. Trnav-
ská župa uviedla, že v zmysle 
projektovej dokumentácie 
boli na úrovni zemnej plá-
ne zrealizované dve vrstvy 
štrkodrvy, ktoré boli zhutne-
né. Následne bol aplikovaný 
asfaltový spojovací postrek, 
prelievaný makadam a zno-

vu aplikovaný spojovací as-
faltový postrek. Poslednou 
vrstvou bol asfaltový betón. 
Takýto povrch by mal zabrá-
niť prerastaniu buriny, vzni-
ku prasklín alebo drveniu 
okrajových častí.

 
Miesto pre oddych, vandali 
už úradovali
Na cyklotrase bolo osadené 
aj cyklistické odpočívadlo. 
Nachádza sa tu drevený prí-
strešok, drevený cyklistický 
stojan, štyri lavičky a infor-
mačná tabuľa. Oddýchnuť si 
tu budú môcť cyklisti, korču-
liari, kolobežkári aj bežci.

V posledných dňoch v roku 
2022 vandali zničili na odpo-
čívadle už nainštalovanú in-
formačnú tabuľu. Trnavská 
župa ju nahradí novou, aby 
mohla slúžiť svojmu účelu. 
Žiaľ, aj takto sa niektorí sprá-
vajú k spoločnému majetku.

 
Pokračovanie cyklotrasy
Aktuálne prebieha ukon-
čovanie procesu verejného 
obstarávania na výstavbu 
ďalšieho úseku Vážskej cyk-
lomagistrály Šúrovce – most 
Siladice, ktorý sa napojí na 

zrealizovaný úsek. „Realizá-
ciu stavebných prác spus-
tíme po kontrole verejného 
obstarávania, čo očakávame 
už na jar tohto roka,“ uviedla 
Trnavská župa. Odbor straté-
gií a projektov Úradu TTSK 
informoval, že župa už zís-

kala nenávratný finančný 
príspevok na výstavbu tohto 
úseku vo výške 1,2 milióna 
eur, za ktoré bude postavená 
5,4 kilometra dlhú časť zo Šú-
roviec po spomínaný most v 
Siladiciach.

 Iveta tóthová

Trnavský samosprávny kraj 
spustil pred dvoma rokmi 
bezplatnú službu domáceho 
tiesňového volania, ktorá je 
určená pre samostatne žijú-
cich obyvateľov župy. Senio-
ri, zdravotne znevýhodnení 
obyvatelia a čakatelia na 
umiestnenie do zariadenia 
sociálnych služieb majú vďa-
ka nej možnosť pokračovať 
v samostatnom bývaní v 
domácnosti. V prípade nú-
dze iniciujú tiesňové volanie 
jednoduchým stlačením pre-
nosného tlačidla. Aktuálne 
službu využíva 300 obyvate-
ľov kraja, ku ktorým sa na bu-
dúci rok pridá ďalšia stovka.

„Už dva roky zvyšujeme 
osamelo žijúcim seniorom, a 
aj ich blízkym, pocit bezpečia. 

Ponúkame im totiž možnosť 
zotrvať v ich prirodzenom 
domácom prostredí, a to pro-
stredníctvom poskytovania 
služby domáceho tiesňového 
volania. Náš stanovený cieľ je, 
že do konca tohto roka zabez-
pečíme túto bezplatnú službu 
pre 300 obyvateľov trnavskej 
župy, sa nám podarilo napl-
niť. SOS tlačidlo využívajú ľu-
dia už v 45 mestách a obciach 
po celom kraji. Doteraz uro-
bili takmer 2.400 volaní, pri-
čom až 65-krát bola privolaná 
záchranná zdravotná služba. 
Na budúci rok poskytneme 
službu ďalším 100 obyvate-
ľom tak, aby počet aktívnych 
užívateľov stúpol na 400,“ 
uviedol trnavský župan Jozef 
Viskupič.

 Službu trnavská župa za-
bezpečuje prostredníctvom 
KIRA, Krajskej inovačnej roz-
vojovej agentúry, v spolupráci 
s Asociáciou samaritánov Slo-
venskej republiky (ASSR) od 
septembra 2020. Po vyvolaní 
tiesňového volania prostred-
níctvom tlačidla z ktorého-
koľvek miesta v domácnosti 
sa užívateľ dovolá vyškole-
nému personálu dispečingu 
ASSR, ktorý následne situáciu 
vyhodnotí a určí ďalší postup.

„Potenciálnych klientov 
služby identifikujeme v spo-
lupráci s mestskými a obec-
nými samosprávami. Prijí-
mame však aj individuálne 
žiadosti. O poskytnutie služ-
by je možné požiadať poštou 
alebo elektronicky,“ uviedla 

koordinátorka projektu Lucia 
Vadovičová, ktorú je v prípade 
záujmu o ďalšie informácie 
možné kontaktovať na 0911 
265 909 alebo vadovicova.lu-
cia@kira.sk.

Tlačidlo tiesňového volania 
je ľahko prenosné a odolné 
voči vode a vlhkosti. Je možné 
ho nosiť na zápästí ako nára-
mok alebo na krku ako prí-
vesok. Telefonické spojenie s 
dispečingom po stlačení SOS 
tlačidla zabezpečuje pevná 
základňa, ktorá je v domác-
nosti strategicky umiestne-
ná. Všetky finančné náklady 
spojené s inštaláciou základ-
ne v domácnosti klienta, ako 
aj služby non-stop dispečin-
gu hradí trnavská župa. 

(ttsk)

Krištáľové krídlo je ocene-
nie, udeľované každoročne 
od roku 1997 osobnostiam 
na Slovensku, ktoré dosiah-
li vo svojom odvetví mimo-
riadnu odbornosť a úspech. 
Hlavnou myšlienkou je vy-
zdvihnúť jedinečných ľudí, 
ktorí si zaslúžia úctu za vý-
nimočné ľudské či profesij-
né výkony. Tento rok budú 
osobnosti ocenené už po 
dvadsiaty šiesty raz.

 Do procesu zasielania ná-
vrhov na nominácie osob-
ností sa mohla zapojiť aj 
široká verejnosť. O ocenení 
v každej kategórii rozhodu-
je porota zložená z odbor-
níkov pôsobiacich v danej 
oblasti.

Cena Krištáľové krídlo za 

rok 2022 sa udeľuje v desia-
tich kategóriách:

• Hudba
• Populárna hudba
• Divadlo a audiovizuálne 
umenie
• Publicistika a literatúra
• Medicína a veda
• Šport
• Hospodárstvo
• Inovácie a startupy
• Výtvarné umenie
• Filantropia
• Mimoriadna cena za celo-
životné dielo, mimoriadny 
úspech v zahraničí alebo 
iný významný počin.

 
Dvadsaťdeväť nominácií v 
desiatich kategóriách a dve 
Mimoriadne ceny. Tak vyze-

rá zoznam nominovaných 
osobností 26. ročníka udeľo-
vania cien Krištáľové krídlo 
za rok 2022. Veľká porota 
rozhodla okrem nominova-
ných aj o dvoch laureátoch 
Mimoriadnej ceny. 

Za svoje aktivity a dlho-
ročnú prácu v oblasti ľud-
ských práv je medzi nomi-
novanými v kategórii FI-
LANTROPIA je aj MARTIN 
KORČOK, riaditeľ Múzea 
holokaustu v Seredi.

 Mená laureátov všet-
kých desiatich kategórií a 
tiež laureátov Mimoriad-
nej ceny sa dozvieme počas 
slávnostného udeľovania 
cien Krištáľové krídlo za rok 
2022, ktoré sa bude konať 4. 
marca 2023. (zdroj:kristalo-

vekridlo.sk)
 Martin Korčok vyštudo-

val etnológiu a mimoeu-
rópske štúdiá na Filozofic-
kej fakulte Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. 
Dlhé roky sa venuje téme 
holokaustu a ľudskopráv-
nym otázkam. Píše scenáre 
pre vzdelávacie filmy, pri-
pravuje a prednáša meto-
dické materiály pre pedagó-
gov. Zúčastňuje sa rôznych 
diskusií, ktoré súvisia s 
prejavmi extrémizmu, xe-
nofóbie a netolerancie. Už 
roky spracováva výpovede 
preživších, aby sa zachovali 
pre ďalšiu generáciu, keď už 
sami o nich nebudú môcť 
rozprávať. 

Iveta tóthová

Trnavský samosprávny kraj 
v marci 2022 spustil výzvu 
na predkladanie žiadostí o 
podporu z Fondu na rozvoj 
Trnavského kraja. Cieľom 
bolo podporiť aktivity, pod-
ujatia a práce subjektov a 
organizácií, ktoré výrazne 
prispejú k propagácii kraja 
a naplnia jeho rozvojový po-
tenciál s nadregionálnym 
významom. Spomedzi 111 
doručených žiadostí získalo 
podporu 51 z nich. Žiados-
ti hodnotila osemčlenná 
komisia, z toho 4 členov 
nominovala Komisia Zastu-
piteľstva TTSK pre regionál-
ny rozvoj, cestovný ruch a 
cezhraničnú spoluprácu a 4 
členov určil predseda TTSK 
z radov odborníkov .„Podpo-
rou 51 projektov sledujeme 
obnovu historických pamia-
tok, rozmach kreatívneho 
priemyslu, tvorbu zelenej 
krajiny, vzdelávanie mláde-
že, fungovanie IT start-upov 
či rozvoj elektromobility,“ 
uviedol predseda Trnavské-
ho samosprávneho kraja 
Jozef Viskupič v čase vyhlá-
senia výzvy.

Jedným z úspešných žia-
dateľov bolo aj mesto Sereď 
s projektom, ktorého cieľom 
bolo vypracovanie projekto-
vej dokumentácie za účelom 
koncepčného riešenia inži-
nierskych sietí kaštieľa v Se-
redi. O pridelenie dotácie sa 
zaslúžil projektový manažér 
mesta Sereď Branislav Bíro, 
ktorý projekt vypracoval. 
„V rámci sprevádzkovania 
„Seredského kaštieľa“ ako 
národnej kultúrnej pamiat-

ky bolo potrebné zabezpečiť 
prípravnú dokumentáciu k 
vybudovania inžinierskych 
sietí objektu. Hlavným cie-
ľom projektu bolo zachova-
nie a sfunkčnenie národnej 
kultúrnej pamiatky a jej 
častí pre ďalšie generácie 
obyvateľov a návštevníkov 
Trnavskej župy,“ uviedol 
Bíro.

Realizáciou projektu bola 
zabezpečená prípravná do-
kumentácia zameraná na 
napojenie objektu kaštieľa 
na verejnú sieť vodovodu a 
kanalizácie, káblové rozvody 
vysokého a nízkeho napä-
tia a inštalácia trafostanice. 
Ďalej projektová dokumen-
tácia rieši dopravnú infraš-
truktúru, vsakovanie daž-
ďových vôd z celého objektu 
kaštieľa, napojenie objektu 
kaštieľa na verejnú sieť ply-
nu či polohopisné a výško-
pisné zameranie územia v 
okolí kaštieľa.

„Prínosom projektu bude 
zachovanie a prezentácia 
kultúrneho dedičstva na 
lokálnej a národnej úrovni. 
Ide o dosiahnutie trvalo udr-
žateľného a stavebnotech-
nického stavu kaštieľa, od-
stránenie jeho havarijného 
stavu, vytvorenie priestorov 
pre kultúrno-spoločenské 
aktivity, prezentáciu expo-
nátov a osvetovú činnosť. 
Termín realizácie projektu 
sme dodržali podľa pod-
mienok výzvy Trnavského 
samosprávneho kraja č.1/
FoRT/2022,“ uviedol na záver 
projektový manažér Bíro.
 Iveta tóthová

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684
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Stručne vám predstavujeme devätnásť 
mestských poslancov a ich odpovede na štyri 
rovnaké otázky, ktoré sme im položili 

Poslanci za volebný 
obvod č. 1
 

Martina Hilkovičová, Ing., 
hlavná inšpektorka ban-
kového dohľadu, nezávislá 
kandidátka, počet hlasov vo 
voľbách 733
 
1. Aký je váš názor na nové 
zloženie poslaneckého 
zboru?
V prvom rade chcem poďako-
vať za prejavenú dôveru. Nový 
zbor bol zvolený demokratic-
kým spôsobom a sformovaný 
očakávaním občanov. Väčšina 
nového zloženia sú noví po-
slanci. Z predchádzajúceho 
zloženia zostali piati skúsení 
poslanci. Všetci sme pri voľ-
bách predstupovali pred voli-
čov s víziami a plánmi. Teraz 
budeme spoločne v danom 
zložení zastupovať občanov a 
vzájomnou spoluprácou mu-
síme dosiahnuť to, aby sa oča-
kávania občanov napĺňali. 
 
2. Ako by ste zhodnotili 
prácu MsZ za uplynulé 
štyri roky? Čo považujete 
za najväčší úspech a čo za 
neúspech?
Zastupiteľstvo je zvolávané v 
priemere šesť, sedemkrát za 
rok. Program zasadnutí pozo-
stáva z 15 až 20 bodov, počas 
ktorých prebieha spolu pri-
bližne 50 až 60 hlasovaní o 
rôznorodých témach. Všetky 
sú náročné na naštudovanie 
a na porozumenie problému, 
tak aby mohol zvolený zá-
stupca zodpovedne rozhod-
núť v mnohokrát zložitých 
témach. V tejto súvislosti po-
kladám za prínos poslanecký 
návrh Ondreja Kurbela na 
úpravu rokovacieho poriadku 
o predĺžení doby predkladania 
materiálov zo 7 na 14 dní pred 
rokovaním. Návrh bol poslan-
cami jednohlasne schválený. 
Poslanci získali viac času na 
oboznámenie sa materiálmi, 
na prípadné konzultácie s ob-
čanmi a odborníkmi v jednot-
livých odboroch. Chápem to 

ako systémovú zmenu, ktorá 
priniesla možnosť kvalitnej-
šieho rozhodovania. A ak sa 
niečo chápe ako neúspech, 
tak to opäť súvisí s tým, aké 
množstvo času bolo určené 
na zvažovanie všetkých pre a 
proti, aké boli možnosti kon-
zultovať s odborníkmi. Účin-
ná komunikácia a dostatok 
údajov je základom kvalitné-
ho rozhodovania, bez vplyvu 
emócii či rýchlych úsudkov. 
 
3. Čo by podľa vás mali byť 
tri najväčšie priority, ktoré 
by mali byť v meste Sereď v 
prvom rade vykonané alebo 
uskutočnené?
Potrebu zlepšenia vo viace-
rých oblastiach vnímajú všet-
ci z nás. Oblasť, ktorej treba 
venovať viac pozornosti, je 
úprava verejného priestoru, 
kde obyvatelia trávia svoj 
voľný čas. Na to je naviazané 
zakomponovávanie zelene 
pri rekonštrukciách verej-
ných priestorov. Kľúčové je 
tiež implementovať rôzne 
riešenia na odľahčenie dopra-
vy v meste formou funkčnej 
mestskej dopravy, budova-
ním cyklotrás, ale napríklad 
aj využitím sociálneho taxíka. 
S dopravou súvisí regulácia 
parkovania. Dôležité je vyko-
nať pasportizáciu parkova-
cích miest a podľa získaných 
výsledkov vytvoriť funkčný 
model. Ústrednejšou témou 
by sa mala stať podpora kul-
túry. Podporovaný kreatívny 
priemysel, umenie a realizá-
cia kultúrno-spoločenských 
podujatí dokážu vytvárať 
hodnoty, zamestnávať ľudí a 
prinášať impulzy k ďalšiemu 
rozvoju mesta.
 
4. Kde vidíte v čase 
súčasnej inflácie, 
zdražovania energií, nižších 
podielových daní od štátu 
miesto na šetrenie?
Rozpočet mesta predstavuje 
komplexný materiál, ktorý 
pozostáva z rozvrhnutia kry-
tia výdavkov mesta z príj-
mov, ktoré získava hlavne z 
podielových daní. Prioritne 
musia byť zabezpečené bežné 
výdavky mesta. Zákonné po-
vinnosti mesta a aj prenesené 
kompetencie od štátu musia 
byť vykonávané bez ohľadu 
na aktuálny vývoj cien. Eko-
nomická situácia tak predur-
čuje orientovať sa na menšie 
a finančne nenáročné zásahy 
vo verejnom priestore. Vo vý-
davkových položkách energií 
je situácia závislá od regulač-
ných opatrení štátu. Experti 
komunikujú rôzne úsporné 
opatrenia, ktorými je možné 
ušetriť energie. Krátkodobé 

sú znižovanie teploty vyku-
rovania v spoločných a chod-
bových priestoroch, či vypí-
nanie nepotrebných elektro-
spotrebičov. Medzi dlhodobé 
riešenia patrí zatepľovanie a 
regulovanie tepelnej sústavy. 
Mesto tieto opatrenia začalo 
realizovať už v prechádza-
júcich rokoch. Pokračovať v 
tomto trende zavádzania šet-
riacich opatrení považujem 
za správne. 
 
 

Ján Jankulár, Mgr., riaditeľ 
centra pre deti a rodiny, ne-
závislý kandidát, počet hla-
sov vo voľbách 723
 
1. Aký je váš názor na nové 
zloženie poslaneckého 
zboru?
Poslanecký zbor prešiel výraz-
nou obmenou. Nachádza sa v 
ňom veľa schopných ľudí, kto-
rí sú uznávaní vo svojich od-
boroch a som presvedčený, že 
budú výrazným prínosom pre 
mesto. Za dôležité považujem, 
aby sme vzájomne spolupra-
covali a posunuli mesto spo-
ločne vpred.
 
2. Ako by ste zhodnotili 
prácu MsZ za uplynulé 
štyri roky? Čo považujete 
za najväčší úspech a čo za 
neúspech?
K tejto otázke sa nemôžem 
plnohodnotne vyjadriť, na-
koľko som nebol súčasťou 
predchádzajúceho zastu-
piteľstva. Za pozitívne vní-
mam, že mesto sa nachádza 
v dobrej finančnej kondícii, 
čo nám pomôže prekonať 
nadchádzajúce náročné časy. 
Výrazný podiel na tom má 
aj bývalé zastupiteľstvo, kto-
ré dodržiavalo rozpočtovú 
disciplínu a neuchýlilo sa 
k neodborným zásahom do 
rozpočtu mesta. Zároveň sa 
podarilo zrealizovať viacero 
projektov ako park na Dioný-
za Štúra, atletická dráha na 
ZŠ Juraja Fándlyho, rekon-
štrukcia tržnice a jej okolia, 
rekonštrukcia chodníkov na 

Cukrovarskej ul. a mnohé iné. 
Na tieto úspešné projekty je 
potrebné nadviazať a pokra-
čovať v rozvoji mesta.
 
3. Čo by podľa vás mali byť 
tri najväčšie priority, ktoré 
by mali byť v meste Sereď 
v prvom rade vykonané 
alebo uskutočnené?
Tých priorít, ktoré sa budem 
snažiť najbližšie 4 roky pre-
sadiť, je samozrejme viac. 
Vyplývajú z môjho predvo-
lebného programu. Spome-
nul by som predovšetkým 
parkovaciu politiku, cyklo-
chodníky v centre mesta, 
rekonštrukcia vnútroblokov 
sídlisk, rekonštrukcia fut-
balového štadióna, rekon-
štrukcia Domu kultúry alebo 
Kina Nova, príprava mesta na 
klimatické zmeny, znižova-
nie energetickej náročnosti 
budov, vybudovanie nových 
športovísk a detských ihrísk, 
opatrenia na podporu senio-
rov a ďalšie.
 
4. Kde vidíte v čase 
súčasnej inflácie, 
zdražovania energií, 
nižších podielových 
daní od štátu miesto na 
šetrenie?
V prvom rade je potrebné 
urobiť opatrenia na zníženie 
spotreby energií. Niektoré 
prinesú efekt okamžite, iné 
sa vrátia za dlhšie časové ob-
dobie. K nim patrí výmena 
svietidiel za LED, časovače 
na osvetlenie, vyregulovanie 
vykurovacích sústav, tepel-
né čerpadlá a v neposlednom 
rade zateplenie budov a vý-
mena okien. Dôležité je tak-
tiež využívanie fotovoltaiky. 
Každá jedna z týchto investí-
cií je návratná a preto by mali 
mať prioritu. 
 
 

Ľubomír Švorc, prof., Ing., 
DrSc., vysokoškolský profe-
sor, nezávislý kandidát, po-
čet hlasov vo voľbách 718
 
1. Aký je váš názor na nové 

zloženie poslaneckého zboru?
Beriem ho ako výsledok ko-
munálnych volieb a v plnej 
miere ho rešpektujem. Ob-
čania nášho mesta si vybrali 
svojich zástupcov do mest-
ského zastupiteľstva, mňa 
mrzí pomerne nízka účasť vo 
voľbách. Na prácu poslanca sa 
veľmi teším a uvedomujem si 
zodpovednosť a záväzok, ktoré 
mi Seredčania odovzdali v po-
dobe naozaj vysokého počtu 
hlasov. Rovnako tak sa teším 
na spoluprácu s ostatnými 
zvolenými poslancami v za-
stupiteľstve. Na úrovni vyso-
kého školstva pôsobím ako 
profesor a vedec aj v rôznych 
spolkoch a inštitúciách, napr. 
ako člen akademického sená-
tu fakulty, člen národných a 
medzinárodných chemických 
spoločností, redakčných rád a 
organizátor a vedecký tajom-
ník konferencií. Verím, že ako 
novozvolený poslanec v mest-
skom zastupiteľstve, aj svojím 
vzdelaním, doterajšou prácou 
a skúsenosťami, prispejem k 
rozvoju nášho mesta a k vy-
tvoreniu ešte príjemnejšieho 
prostredia pre život v ňom.
 
2. Ako by ste zhodnotili 
prácu MsZ za uplynulé 
štyri roky? Čo považujete 
za najväčší úspech a čo za 
neúspech?
Počas uplynulých štyroch 
rokov sa na úrovni mesta 
spravilo naozaj dosť. Nedá mi 
hneď ako prvé nespomenúť 
revitalizáciu parku na ulici 
Dionýza Štúra, po ktorej sa 
pohybujem veľmi často, ke-
ďže kúsok odtiaľ bývam. Ako 
človek, ktorý má blízko k škol-
stvu a športu, sa teším aj no-
vej atletickej dráhe na ZŠ Ju-
raja Fándlyho. Za úspech po-
važujem aj ďalšie aktivity ako 
napr. rekonštrukciu mestskej 
tržnice na Mlynárskej ulici, či 
niektorých mestských chod-
níkov a ciest. Rezervy vidím 
v aktuálnom stave Domu 
kultúry, ktorý by mohol byť 
časom rekonštruovaný, na-
koľko je to jedna z hlavných 
vizitiek nášho mesta pri kul-
túrno-spoločenských pod-
ujatiach. Achillovou pätou 
ostáva toľko spomínaná ob-
nova futbalového štadióna a 
problematika cyklotrasy.
 
3. Čo by podľa vás mali byť 
tri najväčšie priority, ktoré 
by mali byť v meste Sereď 
v prvom rade vykonané 
alebo uskutočnené?
O jednotlivých prioritách 
mesta sa počas kampane roz-
právalo pomerne často. Každý 
kandidát, či už na primátora 
alebo poslanca, mal svoj reb-

ríček priorít pre naše mesto 
a predstavu o ich uskutočne-
ní. Nie je jednoduché pome-
novať tri najväčšie priority, 
lebo je ich naozaj dosť. Môj 
osobný názor je, že jednou z 
hlavných priorít by malo byť 
ukončenie „neverending sto-
ry“ v prípade obnovy futbalo-
vého štadióna. V oblasti kul-
túry je to vyššie spomínaná 
rekonštrukcia nášho kultúr-
neho stánku – Domu kultúry. 
Je taktiež nevyhnutné pokra-
čovať v rekonštrukcii ciest a 
chodníkov v našom meste. 
V prípade školstva chcem v 
najvyššej možnej miere pod-
porovať materské, základné 
a stredné školy v Seredi pri 
ich rozvoji, aby deti a neskôr 
študenti mali dostatočný 
priestor, primerané podmien-
ky a dôstojné prostredie na 
efektívne rozvíjanie svojich 
vedomostí a zručností.
 
4. Kde vidíte v čase súčasnej 
inflácie, zdražovania 
energií, nižších 
podielových daní od štátu 
miesto na šetrenie?
Čelíme v súčasnosti energe-
tickej kríze, s ktorou je veľ-
mi náročné bojovať, či už na 
úrovni štátu alebo globálnej. 
Možnosti sú však široké, od 
jednoduchých úkonov každé-
ho jednotlivca, ktoré je možné 
realizovať zadarmo, až po zlo-
žitejšie a nákladnejšie zásahy. 
Medzi tie jednoduchšie patrí 
napr. zníženie teploty v byte 
alebo dome (o 1 °C je to úspo-
ra 6% energie) cez vypínanie 
kúrenia v nevyužívaných 
miestnostiach až po výme-
nu tesnenia. Na komunálnej 
úrovni sú to nákladnejšie 
zásahy, napr. zateplením 
ďalších budov, čím sa znižu-
je ich energetická náročnosť. 
Vstupná investícia mesta 
do modernizácie vykuro-
vania využitím solárnej a 
fotovoltaickej techniky by 
bola návratná, nakoľko tieto 
systémy sú vysoko účinné. 
To výrazne zníži spotrebu a 
tým aj náklady na vykuro-
vanie, čo významne odľahčí 
rozpočet domácnosti. Vďaka 
nízkym emisiám bude mať 
zároveň pozitívny vplyv aj 
na životné prostredie. Tento 
koncept je aj v súlade s níz-
kouhlíkovou stratégiou pre 
mesto Sereď. Ako človek s 
technickým vzdelaním, kto-
rý rieši problematiku kvali-
ty životného prostredia a jej 
udržateľnosti z pohľadu ché-
mie a technológie, som veľmi 
rád, že téma fotovoltaiky a jej 
využití v našom meste bola 
predmetom predvolebných 
diskusií.

Mestskí poslanci v Seredi vo štvrtok 24. novembra zložili sľub a ujali sa tak svojej poslaneckej funkcie. 
Mesto bude zastupovať 19 poslancov, z toho 13 mužov a 6 žien. 

V nasledujúcich riadkoch vám poslancov stručne predstavíme a uverejňujeme ich odpovede na štyri rovnaké otázky, ktoré sme im položili.
Jednotlivé kontakty na mestské zastupiteľstvo sú zverejnené na webovej stránke mesta v sekcii kontakty MsZ.
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Marek Tóth, JUDr., PhDr., 
LL.M., právnik, nezávislý 
kandidát, počet hlasov vo 
voľbách 638
 
1. Aký je váš názor na nové 
zloženie poslaneckého 
zboru?
Veľkú časť poslaneckého zbo-
ru tvoria noví poslanci, tak 
predpokladám, že bude chvíľu 
trvať, kým sa zabehnú. Ale to 
je prirodzené a ako ostatní po-
slanci, tak aj pracovníci MsÚ 
im budú iste nápomocní. Pro-

fesne a tiež názorovo je zlože-
nie MsZ pestré. Podstatné je, 
aby jednotliví poslanci neboli 
príliš tvrdohlaví, ale konsen-
zom s ostatnými prispeli k 
ďalšiemu rozvoju mesta Se-
reď. Obyvateľov mesta zaují-
ma stav a rozvoj mesta a nie 
prípadné škriepky poslancov. 
 
2. Ako by ste zhodnotili 
prácu MsZ za uplynulé 
štyri roky? Čo považujete 
za najväčší úspech a čo za 
neúspech?
Práca MsZ v uplynulom obdo-
bí bola relatívne kontinuálna, 
bez významných narušení. I 
keď si myslím, že sa dalo do-
siahnuť viac. Pozitívne hod-
notím finančnú kondíciu 
mesta a zvládnutie pandémie 
covid. Neúspechy by som ne-
vyzdvihoval, keďže nejde ani 
tak o neúspech, ale niekedy 
o nevyužitú príležitosť. Veď 
nakoniec samotní obyvatelia 
mesta najlepšie zhodnotili 
prácu MsZ vo voľbách. Teraz 
ostáva na aktuálnych po-
slancoch, aby svojou prácou 
potvrdili, že ich voliči urobili 
správne, že im dali svoj hlas. 
 

3. Čo by podľa vás mali byť 
tri najväčšie priority, ktoré 
by mali byť v meste Sereď v 
prvom rade vykonané alebo 
uskutočnené?
Mesto Sereď má pred sebou 
hneď niekoľko výziev, ktorým 
musí čeliť alebo ich riešiť. Či 
už je to energetická kríza s 
dopadom na rozpočet mesta; 
rekonštrukcia železničného 
mosta, ktorá skomplikuje do-
pravu v meste; rekonštrukcia 
futbalového štadiónu, ktorá 
stále nie je doriešená; prob-
lematika statickej dopravy v 
meste; ale aj investičné akcie 
či rekonštrukcie s cieľom lep-
šej občianskej vybavenosti. 
Ťažko hľadať či vypichnúť ne-
jakú prioritu. Zanedbať nemô-
žeme žiadnu zo spomenutých 
a na to práve bude potrebný 
konsenzus poslancov a vede-
nia mesta, aby ťahali za jeden 
povraz.
 
4. Kde vidíte v čase súčasnej 
inflácie, zdražovania 
energií, nižších podielových 
daní od štátu miesto na 
šetrenie?
Šetrenie vo všeobecnosti je ne-
populárnym opatrením. Buď sa 

niekde utiahnu opasky a teda 
obmedzia sa výdavky, alebo je 
potrebné zvýšiť príjem. Ob-
medziť výdavky nie je vždy a 
všade možné. Ťažko si to pred-
staviť v školstve, či zdravotníc-
tve. Zásadne zvýšiť príjem je 
možné asi jedine markantným 
zvýšením miestnych daní či 
poplatkov. Bude potrebné hľa-
dať riešenie niekde uprostred. 
Zvýšeniu miestnych daní a 
poplatkov sa asi nevyhneme, 
musí to byť však v únosnej 
miere. Zároveň je nevyhnutné 
preveriť a analyzovať procesy a 
výdavky mesta, a nastaviť ich 
tak, aby boli čo najefektívnej-
šie a teda lacnejšie. MsZ nečaká 
ľahké obdobie, ale musí praco-
vať tak, aby dopady šetrenia na 
obyvateľov mesta boli čo naj-
menšie.
 
 
Michal Irsák, JUDr., advokát, 
nezávislý kandidát, počet 
hlasov vo voľbách 597
 
1. Aký je váš názor na nové 
zloženie poslaneckého 
zboru?
Nekomentujem! Čas a konanie 
poslancov ukáže!

 

2. Ako by ste zhodnotili 
prácu MsZ za uplynulé 
štyri roky? Čo považujete 
za najväčší úspech a čo za 
neúspech?
Nekomentujem! Bol som sú-
časťou tohto mestského zastu-
piteľstva, voľby a čas ukázali aj 
hodnotenie tohto predošlého 
poslaneckého zboru.
 
3. Čo by podľa vás mali byť 
tri najväčšie priority, ktoré 
by mali byť v meste Sereď v 

prvom rade vykonané alebo 
uskutočnené?
Nenazval by som túto otázku 
ako priority, ale ako vážne úlo-
hy do budúcna. Ide mi naprí-
klad o poriadok, čistotu a nový 
vzhľad mesta, opravu chodní-
kov a miestnych komunikácii, 
nielen v strede mesta, ale aj re-
konštrukciu, obnovu kultúrne-
ho domu a mestského štadió-
na. V informovanosti obyvate-
ľov napr. o zmenu charakteru 
Seredských noviniek, tak aby 
prinášali obyvateľom mesta 
iba skutočné, zrozumiteľné a 
objektívne informácie, neboli 
zneužívané na propagandu a 
prinášali aj kritické názory na 
činnosť orgánov mesta.
 
4. Kde vidíte v čase 
súčasnej inflácie, 
zdražovania energií, nižších 
podielových daní od štátu 
miesto na šetrenie?
Ťažká otázka! V tejto veci 
predpokladám, že nový pri-
mátor mesta po zhodnotení 
zadá vypracovať „Plán úspor 
energií“, ktoré predloží nové-
mu mestskému zastupiteľ-
stvu na prerokovanie a schvá-
lenie.

Ďalších poslancov vám predstavíme postupne v nasledujúcich vydaniach Seredských noviniek.
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Zimní plavci sa rozlúčili so starým rokom 
v studených vodách Váhu

Seredskí mládežnícki basketbalisti sú 
v Stredoeurópskej lige priebežne druhí 

Seredský spolok zimných 
plavcov sa rozlúčil so sta-
rým rokom silvestrovským 
plávaním v studených 
vodách Váhu.  Ide o tra-
díciu, počas ktorej plavci 
netradične oslávia koniec 
uplynulého roka a zdravo 
vyštartujú do roka nového. 
Počasie posledných dní v 
roku nám skôr pripomína 
jar, veď silvestrovské plá-
vanie sa tentoraz konalo 
s  plusovými teplotami. 
Teplota vzduchu bola od 
+7°C až + 10°C a voda mala 
teplotu +4,5°C.

Seredský spolok zim-
ných plavcov sa na spo-
ločnom plávaní stretáva 
pravidelne každú nedeľu 
o 11. hodine v campingu, a 
to za každého počasia.  Po-
čas týždňa každý pláva in-
dividuálne. Zakladateľom 
spolku je Roman Hanák. 

Na to, aby ste sa stali čle-
nom spolku, je potrebná 
intenzívna príprava a dob-
rý zdravotný stav. Pod-
ľa odborníkov s takýmto 
otužovaním môže človek 
začať až po riadnom vyšet-
rení lekárom. Zimní plavci 
vedia, že ak sa k takémuto 
cielenému otužovaniu člo-
vek odhodlá, posilňuje si 
imunitný systém, zlepšuje 
celkovú telesnú zdatnosť a 
odolnosť organizmu, zvy-
šuje obranyschopnosť pro-
ti rôznym ochoreniam a 
infekciám. Ak sa aj choroba 
dostaví, podľa skúseností 
otužilcov máva oveľa ľahší 
a rýchlejší priebeh. Milov-
níci chladu lepšie znášajú 
teplotné výkyvy počasia, 
údajne nepoznajú alergie, 
stres, depresie ani problé-
my so spánkom.

Iveta tóthová

Družstvo kadetov z  BK Lo-
komotíva Sereď dosahuje dl-
hodobo vynikajúce výsledky 
v  slovenskej súťaži. Aktuálne 
sú na prvom mieste v tabuľke, 
keďže sa im podarilo priviesť 
všetkých 11 zápasov do víťaz-
ného konca. Toto družstvo sa 
svojimi výkonmi nestratí ani 
v zahraničí a kadeti zo Serede 
súťažia aj v Stredeurópskej 
mládežníckej basketbalovej 
lige (CEYBL – Central Europe-
an Youth Basketball League). 
Naši basketbalisti súperia 
s rovesníkmi z Nemecka, Poľ-
ska, Rakúska a  Českej repub-
liky. 

V  novembri, na  prvom tur-
naji v  Žiari nad Hronom, ob-
sadili naši druhé miesto, kedy 
z  piatich zápasov vyhrali tri. 
Náš Andrej Náhlik sa stal naj-
lepším strelcom turnaja a za-
radil sa medzi päť najlepších 
hráčov.

O  mesiac neskôr vycesto-
vali na druhý turnaj do Poľ-
ska. V prvom zápase sa stretli 
so slovenským družstvom 
zo Žiaru nad Hronom. Prvý 
polčas bol veľmi vyrovnaný, 
v polovici tretej štvrtiny sme 
ale mohli vidieť dynamickú 
hru. Reťazou trojkových striel 
dominoval Andrej Náhlik a 
posledných päť minút tretej 
štvrtiny patrilo hráčom zo Se-
rede, a tak sa zápas v posled-
nej štvrtine už iba dohrával, 
v náš prospech. 

V druhom zápase proti sú-
perovi z Nemecka podali se-
reďskí kadeti dominantný vý-
kon a od začiatku až do konca 
jasne diktovali tempo hry. 
Presvedčivý výkon predvie-
dol hráč Janko Hrubý, ktorý 
ukázal agresívnu obranu a  aj 
v útoku prispel k víťazstvu. 

Druhý hrací deň turnaja 

priniesol zápas proti najkva-
litnejšiemu súperovi ligy, 
českému družstvu Sršni Pí-
sek. Diváci sledovali výbor-
né stretnutie a o výsledku sa 
rozhodovalo až v samotnom 
závere. Družstvo z  Čiech ale 
urobilo menej chýb a zaslúže-
ne vyhralo.

V ten istý deň si kadeti z BK 
Lokomotíva Sereď zmerali 

sily aj so súpermi z  Rakúska. 
Tento zápas poznamenala 
značná únava a  častá strata 
koncentrácie. Naši hráči ale 
vytvorili niekoľko skvelých 
úsekov, vďaka ktorým si  pri-
písali ďalšie víťazstvo turnaja.

Posledný zápas odohrali 
Seredčania proti domácemu 
družstvu. Tento duel bol úplne 
odlišný ako tie predchádzajú-

ce: do hry vôbec nezasiahli 
dvaja naši hráči, ktorých trá-
pila choroba. Počas zápasu 
mali naši chlapci problémy 
s  množstvom faulov, do po-
slednej štvrtiny za stavu 58:57 
v  prospech súpera, vstupova-
li bez ďalších dvoch hráčov. 
Chlapci sa však dokázali plne 
sústrediť a  v  závere sa vďaka 
tomu tešili z  ďalšieho víťaz-

stva. 
Na druhom turnaji tak ob-

sadili konečné druhé miesto, 
kedy z  piatich zápasov zvíťa-
zili štyrikrát. Adreja Náhlik 
sa umiestnil medzi piatimi 
najlepšími hráčmi na turnaji 
a zároveň stal aj najlepším 
strelcom celého turnaja, keď 
počas piatich zápasov nastrie-
ľal 108 bodov.

Po dvoch turnajoch sa tak 
družstvo kadetov z  BK Loko-
motíva Sereď nachádza na 
priebežnom druhom mieste 
s bilanciou sedem výhier a tri 
prehry. Čakajú ich ešte dva 
turnaje: január 2023 Wroclaw, 
Poľsko a  február 2023 Jena, 
Nemecko. Finále sa bude hrať 
v apríli v Českej Třebovej. 

MarIanna GrIllová
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Taekwondo tím 
na turnaji v Maďarsku  

Taekwon-do súťaž v Seredi

Tradičná Štefanská 
cyklojazda

Seredský tím Taekwondo 
Hong Ryong vycestoval 5. no-
vembra na turnaj do Maďar-
ska. Turnaj sa konal v meste 
Jászberény. Súťaže sa zúčast-
nilo 5 krajín - Slovensko, Ma-
ďarsko, Srbsko, Slovinsko a 
Rumunsko. Bolo tam okolo 
200 súťažiacich. Zo Serede 
vycestovalo 12 reprezen-
tantov. Súťažili vo všetkých 
vekových kategóriách, v ka-
tegórii deti (4), mládež (4), 
juniori (3) a seniori (1). Pre 
5 našich súťažiacich to bola 
prvá súťaž, nová skúsenosť. 
Títo piati cvičenci, Jakub 
Valenčík, Adam Valenčík, 
Magdaléna Ďurinová, Lucia 
Rutová a Ivan Kuba, trénujú 
od septembra 2022, no ne-
vyšli naprázdno. Začali sme 
najmenšími, detskými ka-
tegóriami, kde v technických 
zostavách súťažili Adam a 
Jakub Valenčíkoví, Viktória 
Rajská a Karolína Kubáliko-
vá. V tejto kategórii Viktória 
Rajská a Jakub Valenčík ob-
sadili prvé priečky a dokopy 
sme získali 3 medaily. Pokra-
čovalo sa mládežou, kde sa 
technických zostáv zúčast-
nili Lucia Rutová, Magdalé-
na Ďurinová, Alex Georgiev, 
Matej Kollár a Simon Rajský, 

a opäť sa nám podarilo získať 
4 medaily. Ďalej sme sa pre-
sunuli na juniorskú kategó-

riu, kde nás reprezentovali 
Tamara Královičová, Jakub 
Kollár a Ema Valenčíková. 

Tamara Královičová skonči-
la zlatá a inak sa im podarilo 
dokopy získať 2 medaily. Po 

obedovej prestávke sa po-
kračovalo sparingom, kde ta-
ekwondisti súťažili v kategó-

rii mládež, juniori a seniori. 
Za mládež súťažili 2 bojov-
níci, kde Alex Georgiev si vy-
bojoval prvé miesto a Matej 
Kollár tretie. Juniori bojovali 
taktiež dvaja, kde Ema Valen-
číková skončila prvá. Dokopy 
vybojovali 2 medaily. No a v 
neposlednom rade sparing 
seniorov, kde Ivan Kuba vy-
bojoval striebornú medailu. 
Seredský tím sa vrátil domov 
so 14 medailami, s jedným 
pohárom a motiváciou tré-
novať a bojovať ďalej.

Výsledky:
1. miesta: Tamara Královičo-
vá (zostavy), Alex Georgiev 
(sparing), Viktória Rajská 
(zostavy), Jakub Valenčík 
(zostavy), Ema Valenčíková 
(sparing)
2. miesta: Karolína Kubáliko-
vá (zostavy), Alex Georgiev 
(zostavy), Magdaléna Ďuri-
nová (zostavy), Ema Valen-
číková (zostavy), Ivan Kuba 
(sparing)
3. miesta: Lucia Rutová (zo-
stavy), Matej Kollár (zostavy, 
sparing), Jakub Kollár (spa-
ring)
Pohár za najúspešnejšiu 
juniorku súťaže získala Ema 
Valenčíková. (OŠ)

Dňa 10.12. sa uskutočnila súťaž 
pre nižšie pásy u nás v Seredi, 
v športovej hale Sokolovňa. Se-
redský tím hrdo reprezentova-
lo 24 cvičencov. Reprezentovali 
sme Sereď vo všetkých veko-
vých kategóriách, a to mladší 
a starší žiaci, juniori a seniori. 
Súťažili sme v technických zo-
stavách a rôznych modifikáci-
ách športového sparingu. Pre 
väčšinu z našich cvičencov to 
bola ich prvá a zároveň úspeš-
ná taekwon-do súťaž.

Sobotňajšie ráno sa zača-
lo technickými zostavami a 
konkrétne seniormi, kde nás 
vzorne reprezentovali Ervin 
Bako, Matej Iker a za ženy Ne-
vena Iker. Na stupne víťazov sa 
postavili naši muži Ervin Bako 
a Matej Iker. Pokračovalo sa 
mladšími žiakmi, kde súťažili 
Maxim Bliushke, Miroslav Bo-
huš, Filip Gála, Alex Georgiev, 
Martin Herceg, Nikola Olša, 
Simon Rajský, Matúš Toma-
šovič, Adam Valenčík a Jakub 
Valenčík. V tejto kategórií sme 
získali 5 vzácnych kovov, ktoré 
vybojovali Maxim Bliushke, Fi-
lip Gála, Martin Herceg, Simon 
Rajský a Adam Valenčík. Po-
kračovali sme našimi dievča-
tami v kategórii staršie žiačky, 
kde sa postavili do ringu Simo-
na Gálová, Rebeka Kotúčková, 
Karolína Kubáliková, Viktória 
Rajská, Lucia Rutová a Ema 
Tomašovičová. V tejto kategó-
rií excelovala Lucia Rutová a 

Karolína Kubáliková. Technic-
ké zostavy sme ukončili na-
šimi juniorkami, kde zápolili 
Magdaléna Ďurinová a Teresa 
Trento, ktorá sa umiestnila na 
treťom mieste.

Po krátkej obedovej prestáv-
ke sa pokračovalo v sparingo-
vých kategóriách, kde novou 
disciplínou pre najmenších 
bol boj s penovým mečom. 
Našou najmenšou účastníč-
kou tohto boja bola Dáša Ozy-
mi Kulichová, ktorá statočne 
bojovala a v ringu nechala 
celé svoje srdce. Ďalej v tejto 
disciplíne súťažili okrem už 
spomínaných starších žiakov 
aj Alex Blaško a Dávid Velčic-
ký, a samozrejme naše staršie 
žiačky. Medaily z tejto disciplí-
ny si odniesli Adam Valenčík, 
Jakub Valenčík, Matúš Toma-
šovič, Miroslav Bohuš a Alex 
Blaško. Za dievčatá to boli Re-
beka Kotúčková, Simona Gálo-
vá, Viktória Rajská a Karolína 
Kubáliková. Poslednou kategó-
riou, ktorej sme sa zúčastnili, 
bol point-fighting, čo je ďalšou 
modifikáciou sparingu. V tejto 
disciplíne nás príkladne repre-
zentoval Alex Georgiev. Alex v 
tejto kategórii preukázal čest-
nosť, vytrvalosť, sebaovládanie 
a neskrotného ducha. Z ringu 
dominantne vyprevadil všet-
kých svojich súperov a vybojo-
val zlatú medailu.

Nakoniec sa náš tím stal 
druhým najúspešnejším klu-

bom súťaže a dokopy vybojoval 
20 medailí, z toho 5 zlatých, 5 
strieborných a 10 bronzových. 
Po úspešne ukončenom kalen-
dárnom roku by sme chceli po-
ďakovať vedeniu mesta Sereď 
a novozvolenému primátorovi 
Ing. Ondrejovi Kurbelovi, že 
nám umožnili zorganizovať 
taekwon-do súťaž v mestskej 
športovej hale. A Základnej ško-
le J.A. Komenského, že nám už 
niekoľko rokov umožňuje pri-
pravovať sa v jej priestoroch.

Výsledky:
1. miesta: Adam Valenčík (boj s 
penovou tyčou), Filip Gála (zo-
stavy), Alex Georgiev (point-fi-
ghting), Lucia Rutová (zostavy), 
Rebeka Kotúčková (boj s peno-
vou tyčou)
2. miesta: Simon Rajský (zosta-
vy), Matej Iker (zostavy), Ma-
xim Bliushke (zostavy), Matúš 
Tomašovič (boj s penovou ty-
čou), Karolína Kubáliková (zo-
stavy)
3. miesta: Jakub Valenčík (boj 
s penovou tyčou), Adam Valen-
čík (zostavy), Martin Herceg 
(zostavy), Ervin Bako (zostavy), 
Miroslav Bohuš (boj s penovou 
tyčou), Alex Blaško (boj s pe-
novou tyčou), Simona Gálová 
(boj s penovou tyčou), Viktória 
Rajská (boj s penovou tyčou), 
Teresa Trento (zostavy), Karo-
lína Kubáliková (boj s penovou 
tyčou

Ema ValEnčíkOVá

Cyklisti zo Serede, Galanty, Šale, ale aj 
okolitých dedín či miest sa stretli pri 
vodnom diele Kráľová na tradičnej Šte-
fanskej cyklojazde. Počas obdobia via-
nočných sviatkov je to výborný spôsob, 
ako sa rozhýbať pohybom na čerstvom 
vzduchu a zároveň sa stretnúť so svoji-
mi priateľmi a známymi.

Na Kaskádach, ako sa táto oblasť pri 
vodnom diele nazýva, sa stretlo viac 

než 150 nadšencov bicyklovania, či už 
rekreačného alebo aj športového. Počet 
cyklistov, ktorí si takouto formou sprí-
jemňujú vianočné sviatky, každoročne 
rastie, čo je dobré nie len pre ich zdra-
vie, ale aj pre rozvoj tejto ekologickej 
formy dopravy. Vianočnú atmosféru 
stretnutia umocnil teplý čaj, medov-
níčky a nechýbali ani vianočné darče-
ky.
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ENNIO / Ennio / 
17.1.2023 utorok 19:30 2D 
Pocta životu a dielu legendárneho 
skladateľa Ennia Morriconeho. 
Hrajú: Ennio Morricone, Quentin 
Tarantino, Hans Zimmer, John 
Williams, Barry Levinson, Clint 
Eastwood, Oliver Stone, Bruce 
Springsteen. 
ITA, 150 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

A POTOM PRIŠLA LÁSKA... 
/ A pak přišla láska… / 
18.1.2023 streda 
19:30 2D 
Kristína cez pochybné rodové 
liečenie a výklady kariet zistí viac 
o svojom vzťahu k sebe a svojmu 
okoliu. 
Hrajú: Pavla Tomicová, Sara 
Venclovská, Tereza Hofová, Eliška 
Soukupová. 
CZE, 87 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

BABYLON / Babylon / 
19.-20.-21.1.2023 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D, sobota 
20:30 2D 
Margot Robbie a Brad Pitt v 
Hollywoode dvadstiatych rokov 20. 
storočia. 
Hrajú: Brad Pitt, Margot Robbie, 
Diego Calva, Jean Smart, Tobey 
Maguire, Flea, Olivia Wilde. 
USA, 188 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

MAYDAY / Plane / 
20.-22.1.2023 piatok 19:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Prežiť spolu, alebo zomrieť sám. 
Akčný triler s Gerardom Butlerom. 
USA, 107 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

ZÚBKOVÁ VÍLA / My Fairy 
Troublemaker / 
20.-21.-22.1.2023 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Zábavný dobrodružný animovaný 
príbeh o skutočnom priateľstve, 
ktoré dokáže prekonať tie najväčšie 
ťažkosti. Animák. 
LUX, 80 min., SD, MP, vstupné 2D 6€

ŽELANIE K NARODENINÁM / 
Přání k narozeninám / 
21.-22.1.2023 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D 
Rodinná komédia od tvorcov 
Želania preJežiška. 
Hrajú: Eva Holubová, Jaroslav 
Dušek, Veronika Khek Kubařová, 
Tomáš Klus, Igor Orozovič, Jaroslav 
Plesl, Matěj Hádek, Simona 
Babčáková, David Švehlík. 
CZE, 93 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

SCANDI: EMIGRANTI / 
Utvandrarna / 
24.1.2023 utorok 19:30 2D 
Chudobná rodina sa vydáva na 
cestu zo Švédska do Ameriky. 
Hrajú: Gustaf Skarsgård, Sofia 
Helin, Tove Lo, Laurence Kinlan, 
Lisa Carlehed, Christian Kinell, Ola 
Normelli. 
SWE, 148 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

SCANDI: UFO ŠVÉDSKO 
/ UFO Sweden / 
25.1.2023 streda 19:30 2D 
Veriť je jedna vec. Vedieť je niečo 
úplne iné. Sci-fi. 
SWE, 120 min., ČT, MP , vstupné 
2D 6€

ČO S TÝM MÁ LÁSKA ? / What´s 
Love Got to do with it? / 
26.-27.-28.1.2023 štvrtok 19:30 

2D, piatok 19:00 2D, sobota 
20:30 2D 
Nová romantická komédia od 
tvorcov filmov Láska nebeská a 
Denník Bridget Jonesovej. 
Hrajú: Lily James, Shazad Latif, 
Emma Thompson, Nikkita Chadha, 
Rob Brydon. GBR, 115 min., ČT, MP 
12+, vstupné 2D 6€ 

ZÚBKOVÁ VÍLA / My Fairy 
Troublemaker / 
27.-28.-29.1.2023 
piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Zábavný dobrodružný animovaný 
príbeh o skutočnom priateľstve, 
ktoré dokáže prekonať tie najväčšie 
ťažkosti. Animák. LUX, 80 min., SD, 
MP, vstupné 2D 6€

V ZAJATÍ MYSLE 
/ Mindcage / 
27.-29.1.2023 piatok 21:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Polícia je na stope napodobyteľa 
sériového vraha, potrebuje však 
pomoc od toho skutočného. 
Hrajú: John Malkovich, Martin 
Lawrence, Melissa Roxburgh a 
ďalší. USA, 96 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€ 

SCANDI: ONO / Pahanhautoja / 
28.1.2023 sobota 18:30 2D 
Zlo se liahne. Horor. 
Hrajú: Siiri Solalinna, Sophia 
Heikkilä, Jani Volanen, Reino 
Nordin, Oiva Ollila, Ida Määttänen, 
Saija Lentonen. 
SWE, 91 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€ 

SCANDI: NIČ / Intet / 
29.1.2023 nedeľa 20:30 2D 
Skupina ôsmakov čelí 
nezmyselnosti života a opúšťa 
nevinnosť detstva. 
Hrajú: Vivelill Søgaard Holm, Maya 
Louise Skipper Gonzales, Harald 
Kaiser Hermann, Sigurd Philip 
Dalgas, Ellen Fensbo. 
DNK, 87 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 6€

SCANDI: VŠETKY MOJE LISTY 
SPÁĽ / Bränn alla mina brev / 
31.1.2023 utorok 19:30 2D 
Príbeh o tom, ako vášeň, žiarlivosť a 
hnev vplývajú na 70 rokov vzťahu, 
ktorý prepája viaceré generácie. 
Hrajú: Asta Kamma August, Bill 
Skarsgård, Gustav Lindh, Selma 
Modéer Wiking, Sverrir Gudnason, 
Björn Kinder, Liam Lundin, Caroline 
Sehm. 
SWE, 120 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 6€

FK: OSEM HÔR /
Le otto montagne / 
1.2.2023 streda 19:30 2D 
Film o prerode chlapcov na 
mužov, hodnote priateľstva a 
hľadaní zmyslu života v tichu 
spektakulárnych Álp či Himalájí. 
Hrajú: Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti. 
ITA, 147 min., ČT, MP 12+, vstupné 
2D 5€, FK 4€

SLÚŽKA / Slúžka / 
2.-3.-4.2.2023 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 19:00 2D, sobota 20:45 2D 
Romantická historická dráma 
od režisérky Mariany Čengel 
Solčanskej (Únos, Sviňa), 
inšpirovaná rovnomenným 
románom Hany Lasicovej. 
Hrajú: Dana Droppová, Radka 
Caldová, Vica Kerekes, Zuzana 
Mauréry, Aňa Geislerová, Karel 
Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, 
Peter Nádašdi, Vilma Frantová. 
SVK, 110 min., OR, MP 15+, vstupné 
2D 6€

ASTERIX A OBELIX: RÍŠA 
STREDU / Astérix & Obélix: 
L‘Empire du Milieu / 
3.-5.2.2023 piatok 17:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Naši dvaja nerozluční hrdinovia 
a princezná sa vydávajú na 
dobrodružnú výpravu zachrániť 
cisárovnú a celú Čínu... 
Hrajú: Guillaume Canet, Vincent 
Cassel, Marion Cotillard, Pierre 
Richard, Zlatan Ibrahimović. 
FRA, 114 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 6€

NIEKTO KLOPE NA DVERE 
/ Knock at the Cabin / 
3.-4.2.2023 piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 2D 
Prázdniny na chate sa po príchode 
štvorice cudzincov zmenia na 
nočnú moru. Horor od M. Night 
Shyamalana. 
Hrajú: Dave Bautista, Jonathan 
Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-
Bird, Kristen Cui, Abby Quinn, 
Rupert Grint. 
USA, 120 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

KOCÚR V ČIŽMÁCH: POSLEDNÉ 
ŽELANIE / Puss in Boots: The Last 
Wish / 
4.-5.2.2023 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 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, Martin Mňahončák, 
Jeanette Švoňavská, Štefan 
Richtárek. 
USA, 112 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

DUCHOVIA INISHERINU 
/ Banshees of Inisherin, The / 
5.-7.2.2023 nedeľa 20:45 2D, 
utorok 19:30 2D 
Celoživotné priateľstvo jeden 
z priateľov nečakane ukončí a 
udalosti sa nečakanie vyhrotia a 
majú šokujúce následky. 
Hrajú: Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Barry Keoghan, Kerry 
Condon, Gary Lydon, David Pearse, 
Pat Shortt, Bríd Ní Neachtain. 
USA, 114 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

SLÚŽKA / Slúžka / 
8.2.2023 streda 19:30 2D 
Romantická historická dráma 
od režisérky Mariany Čengel 
Solčanskej (Únos, Sviňa), 
inšpirovaná rovnomenným 
románom Hany Lasicovej. 
Hrajú: Dana Droppová, Radka 
Caldová, Vica Kerekes, Zuzana 
Mauréry, Aňa Geislerová, Karel 
Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, 
Peter Nádašdi, Vilma Frantová. 
SVK, 110 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

TITANIC: 25 VÝROČIE 3D / 
TITANIC: 25TH ANNIVERSARY / 
9.-14.2.2023 štvrtok 19:30 3D, 
utorok 19:30 3D 
Remastrovaná verzia 
katastrofického romantického 
eposu Jamesa Camerona k 25 
výročiu filmu. 
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Kate 
Winslet, Billym Zanem, Kathy 
Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, 
Jonatha Hyde, Danny Nucci, Gloria 
Stuart, David Warner, Victor Garber, 
Bill Paxton a ďalší. 
USA, 194 min., ST, MP 12+, vstupné 
3D 7€

ZÚBKOVÁ VÍLA  

/ My Fairy Troublemaker / 
10.2.2023 piatok 17:00 2D 
Zábavný dobrodružný animovaný 
príbeh o skutočnom priateľstve, 
ktoré dokáže prekonať tie najväčšie 
ťažkosti 
LUX, 80 min., SD, MP, vstupné 2D 6€

MAGIC MIKE: POSLEDNÝ TANEC 
/ Magic Mike´s Last Dance / 
10.-11.-12.-18.2.2023 piatok 
19:00 2D, sobota 20:45 2D, 
nedeľa 18:30 2D, sobota 18:30 
2D 
Mike mieri do Londýna spolu 
s prominentnou spoločníčkou 
(Salma Hayek Pinault), ktorá ho 
zlákala ponukou, aká sa neodmieta. 
Hrajú: Chaning Tatum, Salma 
Hayek, Gavin Spokes, Nancy 
Carroll, Caitlin Gerard, Christopher 
Bencomo, Liam Edwards, Juliette 
Motamed, Christie-Leigh Emby, 
Kasey Iliana Sfetsios, Ayub Khan-
Din, Ellen Marguerite Cullivan, 
Carmen Olivares. 
USA, 100 min., ST, MP 15+,
 vstupné 2D 6€ 

INVALID / Invalid / 
10.-11.-12.-17.2.2023 piatok 
21:00 2D, sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:45 2D, piatok 21:15 2D 
Čierna komédia z divokých 90. 
rokov o kolosálnej pomste od 
tvorcov Kandidáta a Amnestií. 
Hrajú: Zdeněk Godla, Gregor 
Hološka, Daniel Fisher, Ivo Gogál, 
Oľga Belešová, Sväťo Malachovský, 
Sáva Popovič, Helena Krajčiová, 
Sandra Lasoková, Klára Melišková, 
Jevgenij Libezňuk, Martin Šalacha, 
Peter Šimun, Patrik Rytmus 
Vrbovský, Michal Dušičk. 
SVK, 120 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

ASTERIX A OBELIX: RÍŠA 
STREDU / Astérix & Obélix: 
L‘Empire du Milieu / 
11.-12.2.2023 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D 
Naši dvaja nerozluční hrdinovia 
a princezná sa vydávajú na 
dobrodružnú výpravu zachrániť 
cisárovnú a celú Čínu... 
Hrajú: Guillaume Canet, Vincent 
Cassel, Marion Cotillard, Pierre 
Richard, Zlatan Ibrahimović. 
FRA, 114 min., SD, MP 7+, vstupné 
2D 6€

SPRAVODLIVOSŤ PRE EMMETA 
TILLA / Till / 
15.2.2023 streda 19:30 2D 
Skutočný príbeh o boji matky 
za potrestanie vrahov jej 
zlynčovaného syna. 
Hrajú: Danielle Deadwyler, 
Jalyn Hall, Jamie Renell, Whoopi 
Goldberg, Sean Patrick Thomas. 
USA, 130 min., ČT, MP 12+,
 vstupné 2D 6€

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA / Ant-Man and 
the Wasp: Quantumania / 
16.-17.-18.-19.2.2023 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 3D, 
sobota 21:00 2D, nedeľa 18:30 
2D 
Piata fáza filmového vesmíru 
Marvel začína a titulnú dvojicu 
superhrdinov čaká nové 
dobrodružstvo. 
Hrajú: Paul Rudd, Evangeline Lilly, 
Michael Douglas, Jonathan Majors, 
Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, 
Michael Peña, Corey Stoll a ďalší. 
USA, 120 min., SD, MP 12+, vstupné 
2D 6€, 3D 7€

MÚMIE / Mummies / 
17.-18.-19.2.2023 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Zábavné dobrodružstvá troch 

egyptských múmií, ktoré sa vydajú 
na cestu za drobrodružstvom do 
súčasného Londýna. 
USA, 89 min., SD, MP, vstupné 2D 
6€

UTEČ! / Leave / 
19.-22.2.2023 nedeľa 21:00 2D, 
streda 19:30 2D 
Mladá amerciká študentka cestuje 
do Nórska, aby sa pokúsila vypátrať 
svoje rodinné korene. Horor. 
Hrajú: Alicia von Rittberg, Herman 
Tømmeraas, Ellen Dorrit Petersen, 
Kalle Hennie, Morten Holst, Bjørn 
Myrene, Clarence Smith, Maria Alm 
Norell. 
NOR, 106 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

FK: KORZET / Corsage / 
21.2.2023 utorok 19:30 2D 
Pútavá reinterpretácia dejín 
originálne vracia na plátna kín 
mýtus rakúskej cisárovnej Sissi. 
Hrajú: Vicky Krieps, Colin Morgan, 
Finnegan Oldfield, Tamás Lengyel, 
Alma Hasun, Raphael von Bargen, 
Aaron Friesz, Manuel Rubey. 
LUX, 112 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€, FK 4€

KOCÚR V ČIŽMÁCH: POSLEDNÉ 
ŽELANIE / Puss in Boots: The Last 
Wish / 
21.-22.2.2023 utorok 17:00 2D, 
streda 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, Martin Mňahončák, 
Jeanette Švoňavská, Štefan 
Richtárek. 
USA, 112 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

ZÚBKOVÁ VÍLA / My Fairy 
Troublemaker / 
23.2.2023 štvrtok 17:00 2D 
Zábavný dobrodružný animovaný 
príbeh o skutočnom priateľstve, 
ktoré dokáže prekonať tie najväčšie 
ťažkosti 
LUX, 80 min., SD, MP, vstupné 2D 6€

MEDVEĎ NA KOKSE / Cocaine 
Bear / 
23.-25.2.2023 štvrtok 19:30 2D, 
sobota 20:45 2D 
Divoká čierna komédia, inšpirovaná 
skutočným príbehom z roku 1985. 
Hrajú: Keri Russell, Ray Liotta, Alden 
Ehrenreich, Brooklynn Prince, 
O‘Shea Jackson Jr., Kristofer Hivju, 
Margo Martindale, Jesse Tyler 
Ferguson a ďalší. 
USA, 95 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 6€

MÚMIE / Mummies / 
24.-25.2.2023 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D 
Zábavné dobrodružstvá troch 
egyptských múmií, ktoré sa vydajú 
na cestu za dobrodružstvom do 
súčasného Londýna. Animák. 
USA, 89 min., SD, MP, 
vstupné 2D 6€

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA / Ant-Man and 
the Wasp: Quantumania / 
24.-25.2.2023 piatok 21:00 3D, 
sobota 18:30 2D 
Piata fáza filmového vesmíru 
Marvel začína a titulnú dvojicu 
superhrdinov čaká nové 
dobrodružstvo. 
Hrajú: Paul Rudd, Evangeline Lilly, 
Michael Douglas, Jonathan Majors, 
Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, 
Michael Peña, Corey Stoll a ďalší. 

USA, 120 min., SD, MP 12+, vstupné 
2D 6€, 3D 7€

NEZVESTNÁ / Missing / 
24.-26.2.2023 
piatok 19:00 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
June pátra po svojej matke, 
ktorá zmizne počas dovolenky 
v Kolumbii so svojím novým 
priateľom. 
Hrajú: Ken Leung, Nia Long, Storm 
Reid, Megan Suri, Amy Landecker, 
Joaquim de Almeida, Thomas 
Barbusca, Tim Griffin, Lisa Yamada, 
Tracy Vilar, Jill Remez. 
USA, 120 min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 6€ 

ASTERIX A OBELIX: RÍŠA 
STREDU / Astérix & Obélix: 
L‘Empire du Milieu / 
26.2.2023 nedeľa 16:30 2D 
Naši dvaja nerozluční hrdinovia 
a princezná sa vydávajú na 
dobrodružnú výpravu zachrániť 
cisárovnú a celú Čínu... 
Hrajú: Guillaume Canet, Vincent 
Cassel, Marion Cotillard, Pierre 
Richard, Zlatan Ibrahimović. 
FRA, 114 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 6€

KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁRA / 
The Killing of a Journalist / 
26.2.2023 nedeľa 20:45 2D 
Film o udalosti, ktorá navždy 
zmenila Slovensko. Dokument. 
USA, 100 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 6€

FK: DRUHÝ DYCH / Maison de 
retraite / 
28.2.2023 utorok 19:30 2D 
Ako to dopadne keď niekto 
neznáša starých ľudí, ale 
musí odpracovať 500 hodín 
verejnoprospešných prác v 
domove dôchodcov! 
Hrajú: Kev Adams, Gérard 
Depardieu, Daniel Prévost, Mylène 
Demongeot, Jean-Luc Bideau. 
FRA, 97 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, FK 4€

PRIPRAVUJEME
JOHN WICK 4, CREED  III, 
SHAZAM! HNEV BOHOV,  

VRESKOT 6, ÚŽASNÝ MAURIC, 65, 
ALINI NA MIERU 2, DUNGEON 
& DRAGON: ČESŤ ZLODEJOV, 

BELLA A SEBASTIÁN: 
NOVÁ GENERÁCIA

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



2. 2. 2023 o 18.00 hod. 
Dom kultúry Sereď

GENERÁLNI PARTNERI

Horká komédia 
z domu vedľa 

diaľnice

PRIMÁTOR MESTA SEREĎ 
A DOM KULTÚRY V SEREDI VÁS POZÝVAJÚ NA

XXVII. MESTSKÝ
REPREZENTAČNÝ

PLES

TANEČNÉ ENTRÉE - TANEČNÝ KLUB NEXUM
HUDOBNÁ SKUPINA FOUR BAND 

DJ ROBO MAJLING, MYJAVSKÁ CIMBALOVKA
HUDOBNÉ PREKVAPENIE

TOMBOLA
PROGRAMOM SPREVÁDZA PETRA SABOVÁ

VSTUP LEN V SPOLOČENSKOM OBLEČENÍ

O 19.00 hod. 
V ESTRÁDNEJ SÁLE 

DOMU KULTÚRY

VEČERA / TEPLÝ A STUDENÝ BUFET / 0,35 l VÍNA / NEALKO / KÁVA

Predpredaj vstupeniek Dom kultúry, informácie na tel.: 0911 424 083 49 €Vstupné:

28. JANUÁR 2023
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