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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Čo nás čaká v roku 2004
16. decembra sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutočnilo zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci prerokovali  o. i. podmienky určovania 
a vyberania dane z nehnuteľností, návrh  rozpočtu Mesta Sereď na rok 2004 a návrhy 
rozpočtov Domu kultúry, Mestskej polikliniky a Mestského  bytového podniku. 

V úvode  prítomní venovali pozornosť 
interpeláciam jednotlivých poslancov, ktorými 
poukázali na problémy s kanalizáciou na 
Bratislavskej ceste, na uliciach Matičnej, 
Kuzmányho, Moyzesovej a pri Mestskej 
poliklinike. Zároveň zdôraznili aj potrebu 
rie�enia  nepretr�itého neporiadku v okolí 
odpadových  ko�ov a smetných nádob v meste 
a najmä na sídliskách.

Jedným z najdôle�itej�ích bodov rokovania  
zastupiteľstva bolo schvaľovanie rozpočtov 
mesta a mestských organizácií na rok 2004. 
Poslanci schválili  niektoré úpravy rozpočtov 
s cieľom realizácie  úsporných opatrení pričom 
museli zohľadniť aj skutočnosť, �e v súvislosti 
s novelou zákona o dani z nehnuteľnosti ako 
aj zru�ením niektorých daní a poplatkov po 
vstupe do Európskej únie, príjmová časť mesta 
bude ochudobnená o niekoľko sto tisíc korún.

V rámci rozpočtu  boli schválené 
investičné akcie na rok 2004, konkrétne  
nadstavba sociálnych bytov na Trnavskej 
ulici, vybudovanie parkovacej plochy na ul. A. 
Hlinku, zriadenie mestského múzea, roz�írenie 
kamerového systému, dostavba 32-triednej 
Z�, rekultivácia skládky tuhého komunálneho 
odpadu v �intave ako aj zriadenie  zberného 
dvora na triedenie a zhodnocovanie 
komunálnych odpadov. 

To, ako bude na�e mesto vyzerať 
v budúcnosti  bolo predmetom urbanistickej 
�túdie obsahujúcej koncepciu priestorového 
usporiadania a funkčného vyu�ívania 
územia. Táto �túdia bola predlo�ená na 
verejné prerokovanie a občania mali 
mo�nosť prísť a vyjadriť svoje pripomienky. 
�túdia je podkladom pre spracovanie novej 
územno-plánovacej dokumentácie mesta.   

Dlhodobým zámerom poslancov 
a predstaviteľov mesta je  snaha zabezpečiť 
rozmach a rast mesta v takom rozsahu, aby sa 
Sereď stala prosperujúcim mestom s neustále 
vzrastajúcimi pracovnými príle�itosťami.

Milí spoluobčania,
prajem Vám, aby rok 2004 bol 

pre Vás v�etkých rokom úspe�ným 
a splnil v�etky Va�e nádeje 
a ciele. Aby bol rokom plným 
radosti, osobnej spokojnosti, 
pracovných úspechov a priniesol 
v�etkým bez rozdielu najmä pevné 
zdravie a veľa, veľa �ťastia. 

Zároveň Vám prajem osobnú 
pohodu, pracovné úspechy 
a porozumenie najbli��ích, 
preto�e práve porozumenie 
a láska na�ich najbli��ích 
nám často pomáhajú prekonať 
preká�ky, ktoré sa na prvý pohľad 
zdajú neprekonateľné.

                            Ján Lehota, 
                 primátor mesta

Pre spokojnosť a �ťastie
Tak ako po iné roky, aj na sklonku toho minulého, boli do veľkej zasadačky Mestského 

úradu v Seredi pozvaní sociálne odkázaní občania mesta, aby si prevzali potravinové  balíčky, 
ktoré pre nich ka�doročne v predvianočnom čase pripravuje Mestský úrad v spolupráci so 
sociálno-zdravotnou komisiou Mestského zastupiteľstva. Finančné prostriedky boli vyčlenené 
z rozpočtu mesta vo vý�ke 30 tisíc Sk a sumou 5 tisíc Sk prispela základná organizácia SZZP 
v Seredi. 

Počítače pre �koly
V predchádzajúcom čísle Seredských 

noviniek, sme Vám milí čitatelia prisľúbili, 
�e Vás priebe�ne budeme informovať 
o konkrétnych podobách náv�tevy 
predstaviteľov ná�ho mesta v holandskom 
Alblasserdame.  Tie na seba nedali dlho 
čakať.

U� dva dni po náv�teve dorazil do 
Serede prvý kamión so zásielkou výpočtovej 
techniky určenej pre �koly, po tý�dni ďal�í, 
ktorý priviezol počítačové zostavy a učebné 
pomôcky. Prečo...?

Bola to reakcia holandskej strany na 
ich náv�tevu u nás v marci 2003. Vtedy 
nav�tívili aj základné �koly mesta. Nebolo to 
samoúčelné, preto�e jedným z  predpokladov 
úspe�ného rozvíjania vzťahov je aj spolupráca 
a priateľstvo medzi  �iakmi jednotlivých �kôl. 

... pokračovanie na strane 3

K prítomným sa prihovoril zástupca 
primátora Ing. Anton Pančík, predsedníčka 
sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ  Mgr. 
Eva Nagyová, dôstojný pán Ján Bučík 
a predseda ZO SZZP Eduard �úry.

Potravinové balíčky boli odovzdané do 
151 rodín v na�om meste, z toho 77 do rodín 
dôchodcov a 74 do rodín s deťmi. Viacčlenné 
rodiny dostali dva balíčky.

Odbor vnútornej správy MsÚ

Záber z odovzdávania vianočných balíčkov

NEPREHLIADNITE!
ČO MÁTE 

VEDIEŤ O DANI
 Z NEHNUTEĽNOSTÍ, 

DANE Z BYTOV
čítajte na strane 2 

NEPREHLIADNITE!
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1. Kedy sa ma daň z bytu týka?
Ak mám byt alebo nebytový priestor 

v osobnom vlastníctve.
2. Kedy je termín na podávanie daňového 
priznania za daň z bytu?

Mesiac január, t.j. od 1.1. do 31.1. 
nasledujúceho roka ako bol zapísaný vklad 
vlastníctva. To znamená, ak ste nadobudli byt 
alebo nebytový priestor v roku 2003, daňové 
priznanie podávate v januári 2004.
Pozor!   Daňové priznanie podávajú aj tí 
vlastníci bytov, ktorým uplynula 5 ročná doba 
oslobodenia, t.j. ktorí nadobudli byt v roku 
1998 a oslobodenie im plynulo od 1.1.1999.

 Týka sa to vlastníkov bytov na 
uliciach: Dolnomajerská 1235, D. �túra 
758/1,3, Cukrovarská 145, Cukrovarská 
758/2,4,  D. �túra 760/11,13,15,  Fándlyho 
754, Garbiarska 51, Mláde�nícka 157, 
Mláde�nícka 160, Mláde�nícka 161, 
Mláde�nícka 162, Mlynárska 40,  Spádová 
1143, Spádová 1144, Vonkaj�í rad 762,  
�elezničná 1075.
3. Ku ktorému dňu sa posudzuje stav 
vlastníctva nehnuteľnosti ?

V�dy k 1. januáru.

Desať základných informácií
o dani z nehnuteľností, dane z bytov v zmysle zákona 317/1992 Zb. v znení neskor�ích 

zmien a doplnkov
200,- Sk.
9. V čom spočíva oznamovacia povinnosť?

V oznámení nadobudnutia vlastníctva 
a vzniku daňovej povinnosti  alebo 
v oznámení  zániku vlastníctva a zániku 
daňovej povinnosti.
10. Kto je správcom dane z bytov ?

Mesto Sereď.
Napríklad:

V roku 2003  ste kúpili � zdedili � vymenili 
- dostali darom   byt alebo nebytový priestor  
(vklad vlastníctva je zapísaný na Správe 
katastra v Galante v čase od 1. 1. 2003 
�31. 12. 2003)  Va�ou povinnosťou bolo túto 
skutočnosť oznámiť mestu Sereď  a v  januári 
2004 je Va�ou povinnosťou podať daňové 
priznanie.

Tlačivá daňového priznania na daň z bytu 
si mô�ete vyzdvihnúť na oddelení vnútornej 
správy Mestského úradu v Seredi, číslo 
dverí 6, kde Vám budú poskytnuté v�etky 
informácie.  

               Oddelenie vnútornej správy MsÚ

Načo slú�i kamerový systém v meste
Takmer po desiatich  mesiacoch  od zavedenia kamerového systému do prevádzky v meste, 

mnohí ľudia stále netu�ia, čo to vlastne je a čomu slú�i. V�imli si síce, �e na niektorých 
miestach sú rozmiestnené informačné tabuľky upozorňujúce, �e priestor je monitorovaný, ale 
nevedia, aký to má význam a aké sú reálne  mo�nosti vyu�itia kamier.   V súčasnosti tento 
systém predstavuje vysoko účinnú prevenciu proti kriminalite v oblasti ochrany verejného 
poriadku a majetku. Prevádzkovateľom kamerového systému je Mestská polícia, ktorá má 
zákonnú povinnosť označiť monitorované priestranstvo, aby občania vedeli, �e sa nachádzajú 
v priestore snímanom kamerami. 

Počas svojej krátkej prevádzky  kamery 
v na�om meste dopomohli k objasneniu 
viacerých skutkov -  napríklad pri pouličnom 
predaji  pochybného tovaru, pri dopravných 
priestupkoch, po�kodzovaní majetku a pod. 
Podarilo sa nasnímať  udalosti, 
ktoré boli vzápätí postúpené 
kriminálnej polícii. Kamera má 
oproti policajtovi tú výhodu, �e 
pracuje  nepretr�ite 24 hodín 
denne bez prestávky. Na druhej 
strane  je treba podotknúť, 
�e kamera tie� nevidí v�etko 
a v�ade. Nemá ani schopnosť 
vnímať zvuky. Mô�e v�ak  
reagovať a zaznamenať 
protiprávne konanie vtedy, 
ak občan podozrivú okolnosť 
oznámi polícii. Preto�e v tom 
prípade mô�e operačný  policajt 
otočiť kameru a sledovať 
miesto kde prichádza k poru�ovaniu verejného 
poriadku a súčasne vyslať motorizovanú 
hliadku. Vyhotovený  kamerový záznam  
slú�i ako podporný materiál pri dokazovaní 
a rozhodovaní o veci.

Udalosti zaznamenané kamerami sa 
automaticky zálohujú po dobu určenú 
zákonom. 

Znamená to, �e ak občan zistí, �e 
v uplynulých dňoch napríklad niekto po�kodil 

jeho majetok v dosahu 
kamerového systému a príde to 
oznámiť  na Mestskú políciu, 
je mo�né vyhľadať a prezrieť 
záznam z konkrétneho dňa 
a zistiť, či prípadný páchateľ 
je zachytený kamerou. Takto 
sa nám podarilo objasniť 
viacero skutkov. Zväč�a i�lo 
o po�kodzovanie majetku 
a drobné kráde�e.

Napriek kamerovému 
systému je pomoc Vás 
občanov polícii i naďalej 
nevyhnutná, pokiaľ Vám 
zále�í na zvý�ení bezpečnosti 

na na�ich uliciach,  bez ohľadu na to, či 
kamery v meste sú, alebo nie sú.
  

Peter Sokol,
  Mestská polícia Sereď

4. Kto má nárok na oslobodenie dane 
z bytu?

Nárok na oslobodenie má iba vlastník, 
ktorý kúpil byt od Stavebného bytového 
dru�stva alebo od Mesta Sereď,  av�ak iba za 
podmienky, �e daňové priznanie podá v riadnej 
lehote,  t.j. do 31. januára nasledujúceho roka 
ako bol vklad vlastníctva zrealizovaný.
5. Aká je doba oslobodenia?

Doba oslobodenia je 5 rokov a začína 
plynúť od 1. januára nasledujúceho roka ako 
bol vklad vlastníctva zrealizovaný.
6. Aké povinnosti vyplývajú  z dani 
z nehnuteľností - dane za byt ?

Oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti  
a  podať daňové priznanie. 
7. Kedy  a v akej lehote je občan povinný  
splniť si oznamovaciu povinnosť?

Do 30 dní  odo dňa, keď nastali 
rozhodujúce skutočnosti  pre vznik alebo 
zánik daňovej povinnosti.
8. Čo v prípade, �e si oznamovaciu povinnosť 
v príslu�nej lehote nesplním?

Mesto mi v zmysle novely  511/1992 
Zb. o správe daní  a poplatkov, účinnej 
od  1. januára 2004 ulo�í pokutu najmenej 

Oznam pre čitateľov 
Mestskej kni�nice v Seredi

Od 1.januára 2004  sa v Mestskej 
kni�nici menia výpo�ičné hodiny 
nasledovne:
Pondelok:     10,00 - 12,00    

                         13,00 - 18,00
Utorok:           zatvorené 

                             13,00 - 18,00
Streda:      10,00 - 12,00    

                         13,00 -  18,00
�tvrtok:      8,00 -  12,00    

                         13,00 - 16,00
Piatok      10,00 - 12,00    

                         13,00 - 18,00
Sobota:    8,00 - 12,00
Zápisné na rok 2004:
- pre dospelých čitateľov    100.- Sk
- pre deti a mláde�                50.- Sk

Darček Seredčanom
Vedenie Z� na Fándlyho ul.  cez vianočné 

sviatky  príjemne prekvapilo nielen rodičov 
�iakov, ale aj ostatných obyvateľov mesta 
� milovníkov plávania.  Počas dvoch sviatočných 
dní sprístupnili  verejnosti �kolský plavecký 
bazén. Mo�nosť bezplatného  kúpania vyu�ilo 
takmer 150 deti a dospelých, ktorí gesto �koly 
prijali s uznaním.

Môcť si zaplávať hocikedy v priebehu roka, 
o tom sníva väč�ina Seredčanov. Preto�e niekedy 
sa aj sny plnia  verím, �e spojenými silami mesta 
a �koly sa to v budúcnosti podarí.

Veď to je tie� jeden zo spôsobov 
skvalitnenia �ivota obyvateľov mesta a o to tu 
zainteresovaným má ísť.                               -aja-
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V súčasnej modernej dobe je komunikácia 
najefektívnej�ia najmä prostredníctvom 
osobných počítačov. Priznajme si v�ak, �e tými 
na�e �koly disponujú viac ako poskromne. 
Koľko a aké počítače �kola má je u nás zatiaľ 
otázkou priorít, chápaných subjektívne. 

Postrehli to aj na�i holandskí partneri 
a rozhodli sa prispieť k dosiahnutiu 
vyrovnaného stavu vo vybavení �kôl 
výpočtovou technikou s pripojením 
na Internet, čo dáva predpoklad, �e 
spomedzi �kôl sa vytratí nezdravé 
súperenie a nahradí ho spolupráca a ochota 
spojenými silami dosiahnuť skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu.

... pokračovanie zo strany 1
Počítače pre �koly

Dar na�ich holandských priateľov mal 
podobu 250 počítačových zostáv venovaných 
medzinárodnou Þ nančnou auditorskou  
spoločnosťou MAZARS Holandsko, ktorá sa 
takouto formou podieľa na medzinárodnom 
vzdelávacom projekte, z ktorých podstatná 
časť i�la základným �kolám.

�esť počítačových zostáv je vyhradených 
ako cena pre výhercov súťa�í medzi �iakmi 
v�etkých �kôl. Súťa� slávnostne otvorila 
Annemieke Dirkes, riaditeľka pre technický 
rozvoj základného �kolstva v holandskom 
Alblasserdame, počas svojej náv�tevy 
v Seredi.                                    

                                                                    -ko�-

Primátor mesta Sereď Ján Lehota a  primátor Alblasserdamu Drs. A. D. van den Bergh pri podpise dohody o 
vzájomnej spolupráci a partnerstve.                                                                                      Foto: Archív

Bezpríspevkové darcovstvo krvi 
bolo v�dy prejavom ľudskosti a nezi�tnej 
obetavosti prejavenej voči niekomu 
neznámemu. Časy, keď darcovia boli 
v centre pozornosti sa zmenili.  Nezmenil 
sa ale fakt, �e ich aj dnes potrebujeme, 
čo ov�em oceníme a� vtedy keď sa 
nedostatok krvi, či jej derivátov  začne 
bytostne dotýkať aj nás. 

Iný pohľad na darcovstvo majú u�  
najmä tí, ktorým transfúzie zachránili 
�ivot či  prispeli k úspe�nému vyliečeniu. 
Nech je doba aká je, stále si myslím, 
�e títo ľudia si zaslú�ia vďaku a aspoň 
morálne povzbudenie nás v�etkých. Hoci 
sami netú�ia po oceneniach je pekné 
vedieť, �e k tým z ná�ho mesta, ktorí u� 
40-krát darovali krv sa v uplynulom roku 
pridru�ili aj noví dr�itelia Zlatej plakety 
prof. MUDr. J. Janského. 

Sú to Vladimír Duban, Ing. Ján 
Himpám, Miroslav Kováč a Helena Stra- 
ňáková.                                            -ko�-

Patrí im na�a vďaka

Na�e mesto
V Dome kultúry sa uskutočnil v poradí 

u� tretí ročník literárno-výtvarnej súťa�e 
pod názvom Na�e mesto. Jeho hlavnými 
organizátormi boli MO Matice slovenskej 
v Seredi a Dom kultúry. Do literárnej časti sa 
okrem cirkevnej Z� zapojili v�etky základné 
�koly a zo stredných �kôl Gymnázium. Porota 
vyhodnotila spolu 59 literárnych prác, z toho 
46 prác poézie a 13 prác prózy.

Do výtvarnej časti súťa�e sa zapojili skoro 
v�etky materské �koly okrem Cukrovarskej 
a M� na Podzámskej ulici.  V�etky Z� okrem 
CZ� a stredné �koly zastupovala iba Obchodná 
akadémia. V tejto kategórii porota vyhodnotila 
dohromady 134 prác.                                -K�-

J. Valábek, riaditeľ DK, pri odovzdávaní cien  auto-
rom vyhodnotených prác.

Dom kultúry  otvára v roku 2004 ďal�í 
cyklus  krátkodobých praktických kurzov 
zameraných na  jednoduché účtovníctvo, 
podvojné účtovníctvo, prácu na počítači 
s programami Windows, Word, Excel, 
zoznámenie sa s internetom a prácu na 
počítači s programom Linux. V�etky kurzy 
končia osvedčením.                                 K-�

Susedské vzťahy miest príkladom pre zjednotenú Európu
V závere uplynulého roku  oslávila Základná umelecká �kola J. F. Kvetoňa 55. výročie 

svojho zalo�enia. Atmosféru osláv umocnil  spoločný slávnostný koncert, ktorého sa po prvýkrát 
zúčastnili aj hostia z dru�obného rakúskeho Leopoldsdorfu/M. Podujatie, prvé svojho druhu sa 
stretlo s veľkým ohlasom, ale nielen to je dôvodom na spokojnosť.

Mesto Sereď v predchádzajúcom roku spracovalo projekt pod názvom �Susedské 
vzťahy miest príkladom pre zjednotenú Európu�. Tento projekt bol predlo�ený spolu so 
�iadosťou o grant v rámci zverejnenej grantovej schémy cezhraničnej spolupráce Slovensko
- Rakúsko na Þ nancovanie z prostriedkov fondu Európskej únie PHARE CBS. Kvalita 
predlo�eného  projektu priniesla mestu svoje ovocie. Po dôkladnom posúdení  �iadosti 
Delegáciou Európskej komisie v SR bol mestu Sereď pridelený grant z prostriedkov PHARE 
v sume takmer 30 000.- euro.

Celkovým cieľom projektu je podpora cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi 
Rakúska a Slovenska prostredníctvom aktivít v oblasti kultúry, �portu v meste Sereď a v obci 
Leopoldsdorf/M. Vybudujú sa nové priateľstvá, vznikne vzájomná výmena informácií a prehĺbi 
sa poznanie kultúry a histórie oboch partnerských strán. Obyvatelia Serede budú mať mo�nosť 
získať informácie o podmienkach �ivota v EU a občania Leopoldsdorfu/M spoznajú  bli��ie 
nového člena EU. 

Spoločný koncert i výstava výtvarných prác �iakov  umeleckých �kôl  boli prvým krôčikom 
pri organizovaní početných výmenných kultúrnych a �portových podujatí, ktoré nás čakajú 
v tomto roku. Pôjde aj o vydanie informačných bro�úrok o jednotlivých mestách, vystúpenie 
na�ich kultúrnych súborov v Leopoldsdorfe/M a ich súborov u nás, spoločné �portové a kultúrne 
aktivity  mláde�e a pod.                                                                                                            -k�ť-

Kurzy s osvedčením
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Hovoríme s Ing. Rozáliou Lukáčovou, vedúcou oddelenia �kolstva, mláde�e 
a telesnej kultúry Mestského úradu na tému

�koly a peniaze...  Niet dňa, aby sme sa v médiách nedozvedali o problémoch, s ktorými 
musia tieto zariadenia zápasiť.  Preto sme sa v mene na�ich čitateľov opýtali Ing. Rozálie 
Lukáčovej (na obr.), vedúcej oddelenia �kolstva, mláde�e a telesnej kultúry MsÚ, aká je 
situácia v seredských �kolách, čo ich čaká a čo neminie v roku vstupu do Európskej únie...

Ako hodnotíte  uply- 
nulé obdobie Þ nancovania 
seredských základných 
�kôl a �kolských zaria- 
dení ?  

� Financovanie �kolstva 
je vo v�eobecnosti  naj- 
b o l e s t i v e j � o u  s t r á n - 
k o u  s ú č a s n é h o 

výchovno-vzdelávacieho systému. Mnohé 
opatrenia prijímané na príslu�ných úrovniach 
�tátnej správy boli nekoncepčné, rozvojové 
aktivity skôr deklarované, ako reálne. 
Po�iadavky na zvy�ovanie kvality vzdelávania 
sa odvíjali a konfrontovali s Þ nančnými 
mo�nosťami �tátneho rozpočtu, ktoré ich 
v konečnom dôsledku v značnej miere 
determinovali.  

V meste Sereď  pôsobia �tyri základné 
�koly, z toho jedna cirkevná. Povinnú 
�kolskú dochádzku na týchto �kolách plní 
2 042 �iakov. V ôsmich materských �kolách, 
zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie detí 
pred�kolského veku sa vzdeláva 481 detí. 
Základnú umeleckú �kolu nav�tevuje 566 
�iakov a Centrum voľného času 560 �iakov.

Financovanie �kôl a �kolských zariadení 
v roku 2003 bolo zo strany �tátu nesystémové, 
neprehľadné a  hybridné � prostriedky na 
prevádzkovanie a mzdy sa poskytovali jednak 
priamo z ústredných orgánov �tátnej správy, 
ako tie� z okresného úradu. Financovanie 
seredských prevádzok �kôl a �kolských 
zariadení bolo pôvodným rozpočtom na rok 
2003 značne poddimenzované, prostriedky 
na mzdy zamestnancov boli v hodnotenom 
období zasielané len na jeden mesiac, 
teda  reálny rozpočet na be�ný rok bol pre 
jednotlivé subjekty veľkou neznámou.

Rok 2003 potvrdil v�eobecne platnú 
zásadu, �e je veľmi obtia�ne vymyslieť 
efektívny spôsob hospodárenia, keď je zlý 
systém...

Teraz u� vieme,  �e �koly a �kolské 
zariadenia v Seredi rok 2003 � pre�ili � ...

� Áno, ale tomuto predchádzali mnohé 
rozporové konania  mesta Sereď, podané 
na  Ministerstvo �kolstva SR a Ministerstvo 
Þ nancií SR, pracovné  rokovania a najmä 
včasná a preukazná argumentácia vo veci 
potrebného navý�enia Þ nančných prostriedkov 
na prevádzkovanie �kôl v rozpočtovom roku 
2003.

Navý�enie prostriedkov na prevádzkovanie 
�kôl zo �tátneho rozpočtu v priebehu 
roka postupne o 5 mil. Sk, je výsledkom 
včasnej, priebe�nej a nále�itej komunikácie 
s ústrednými orgánmi �tátnej správy,  vedením 
mesta a v neposlednom rade aj s riaditeľmi 
�kôl a �kolských zariadení, ktorí prejavili 
značnú dávku trpezlivosti a pochopenia  pri 
spracovávaní nami po�adovaných údajov 
a informácií o hospodárení. V priebehu 
hodnoteného obdobia bolo riaditeľom �kôl 

Ohlas na článok

ulo�ené prijať konkrétne úsporné opatrenia 
a tieto sa priebe�ne vyhodnocovali.  
S pote�ením mô�em kon�tatovať, �e seredské 
�koly nevykazujú záväzky voči dodávateľom 
energií a výchovno�vzdelávací proces mohol 
byť zabezpečený bez vá�nej�ích problémov.

Ako boli rie�ené havarijné stavy budov 
a prevádzkových zariadení?

� Túto oblasť je vhodné komentovať 
osobitne, vzhľadom na jej charakter. V súlade 
s platnou legislatívou pre�li dňom 1. 7. 2002 
pod pôsobnosť mesta Sereď základné �koly 
a �kolské zariadenia. Prevzatý hnuteľný 
a nehnuteľný majetok �tátu v hodnote 94 
mil. Sk nebol poistený, strechy �kolských 
budov zatekali, niektoré technologické 
zariadenia nevyhovovali platným normám, 
boli čiastočne nefunkčné, resp. poruchové 
a vysoko energeticky náročné. Mesto 
uplatnilo svoje legitímne práva a obrátilo sa 
na príslu�né ústredné orgány �tátnej správy 
so �iadosťami na Þ nančnú dotáciu k rie�eniu 
aspoň najnutnej�ích opráv. Pri poznatkoch 
Þ nancovania �kolstva so zreteľom na nutnosť 
rie�enia situácie boli na úrovni vedenia mesta, 
ako aj mestského zastupiteľstva prehodnotené 
po�iadavky �kôl a �kolských zariadení a tieto 
posudzované  podľa charakteru havarijného 
stavu a zdrojových mo�ností rozpočtu mesta 
v roku 2003. Orgánmi mesta bolo zároveň 
kon�tatované, �e toho času nie je mo�né 
rie�iť v�etky po�iadavky a v nadchádzajúcich 
rokoch bude potrebné nachádzať viaceré zdroje 
Þ nancovania. Na odstránenie havarijných 
stavov �kolských budov a zariadení bolo 
mestom poskytnutých vy�e 2 mil. Sk, na 
vybavenie novozriadenej �kolskej  jedálne 
pri Z� P. O. Hviezdoslava takmer 1 mil. Sk, 
na nákup výpočtovej techniky pre materské 
�koly 100 tis. Sk a na výmenu palubovky v Z� 
J. Fándlyho takmer 600 tis. Sk. Budúcoročný 
rozpočet mesta s Þ nancovaním havarijných 
stavov �kôl neuva�uje.     

Čo očakávate v oblasti Þ nancovania 
�kolstva v nadchádzajúcom roku 2004 ?

� Od 1. 1. 2004 bude v �kolstve 
uplatňovaná nová legislatíva, ktorá  výrazne 
mení systém Þ nancovania �kôl, rozpočtové 
pravidlá, ale i oblasť �tátnej správy v �kolstve  
a  �kolskej samospráve. Tieto zmeny sa 
dotýkajú tie� úprav pôsobností miest a obcí, 
ako aj postavenia riaditeľov �kôl. V zmysle 
schválených legislatívnych zmien vnímam 
zmenu Þ nancovania �kôl ako pozitívny 
krok, pokiaľ si aj �tát bude plniť úlohy, ktoré 
z týchto úprav preňho vyplývajú. 
Finančných prostriedkov schválených pre 
�kolstvo na rok 2004 v �tátnom rozpočte nie 
je toľko, koľko treba, ale nie je ich ani málo. 
V neposlednom rade opäť ostáva na  
riaditeľoch �kôl a �kolských zariadení, ako 
aj samospráve mesta Sereď, ako hospodárne 
budeme nimi nakladať. 

Zhovárala sa: M. Ko�ťanyová

Čo s Kubačom?
V poslednom čísle �Seredských noviniek� 

sme uverejnili článok pod názvom �Čo s bustou 
Franti�ka Kubača�, v ktorom členovia Základnej 
organizácie Komunistickej strany Slovenska 
a Slovenského zväzu protifa�istických 
bojovníkov reagovali na rozhodnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré nepodporilo po�iadavku 
vrátenia Kubačovej busty na pôvodné miesto na 
ulici Dionýza �túra. V článku vyjadrili nesúhlas 
s týmto rozhodnutím, ako aj obdiv k �ivotu 
a práci Franti�ka Kubača. 

Je pravdou, �e Kubač patrí medzi 
významných seredských rodákov a  �iadny 
Seredčan nebol v takých vysokých politických 
funkciách ako on. Pravdou  v�ak je aj to, �e 
v týchto funkciách bol v 50. rokoch, v dobe 
totality a neslobody. Jeho právomoci ako 
podpredsedu  a neskôr predsedu Slovenskej 
národnej rady boli veľmi obmedzené, to ho ale 
nezbavuje morálnej zodpovednosti za to, čo sa 
u nás v tomto období stalo.

Pomník bol slávnostne odhalený v roku 
1975, po politických zmenách v novembri 1989 
bola busta odstránená a dnes je údajne ulo�ená 
na mestskom úrade. Dlhé roky pomník chátral, 
niektorí kandidáti na poslancov mestského 
zastupiteľstva si dokonca dali jeho obnovenie 
ako súčasť svojho predvolebného programu. 
Nič sa v tejto veci ale nerobilo, pomník bol vo 
veľmi zlom stave a a� tesne pred komunálnymi 
voľbami v roku 2002 bol opravený. Busta sa 
tam v�ak na základe rozhodnutia poslancov 
zatiaľ nevráti. Dá sa ale predpokladať, �e 
niektorí ľudia sa s týmto rozhodnutím nezmieria 
a o obnovenie pomníka sa budú sna�iť aj v budú
cnosti.                                             Marcel Virth

POZÝVAME VÁS
Dom kultúry  pozýva občanov na 

divadelné predstavenie 
Rado�inského naivného divadla, 
ktoré sa predstaví 24.1. 2004 o 19,00  

s novou divadelnou hrou � Ako sme sa 
hľadali�. Vstupné je 160 a 180 Sk.

Primátor mesta Sereď pozýva  občanov 
na jubilejný 

10. Mestský reprezentačný ples, 
ktorý sa uskutoční 7. 2. 2004 v Dome 

kultúry.
O dobrú zábavu sa postará hudobná 
skupina  �ProÞ l�. Občerstvenie je 

zabezpečené formou �védskych stolov. 
Vstupné je  600 Sk.

*

*

Seredské �koly a Þ nancovanie
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�tudenti Obchodnej akadémie v Seredi sa zapojili do projektu s názvom �Mama, 
otec, chcem �iť v Európe�, ktorý vyhlásili a zorganizovali pracovníci Metodického centra 
v Bratislave. Súťa�ného zápolenia sa zúčastnilo 8 000 jednotlivcov a 320 kolektívov 
stredných a základných �kôl z celého Slovenska v troch  kategóriách -   Výtvarné práce, 
Literárna tvorba a  Interakčné projekty. Po vyhodnotení súťa�e tým najlep�ím odovzdal 
diplomy a ceny predseda Zahraničného výboru SR a bývalý  hlavný vyjednávač pre vstup 
SR do EÚ Ján Fígeľ. Vďaka profesorkám  PaedDr. Kamenskej a PhDr. Horniakovej �tudenti 
OA zareagovali na zaujímavú výzvu vyskú�ať si svoje schopnosti v konkurencii.

V kategórii literárna tvorba súťa�ili Petra Dvorská zo 4.B triedy, Mária Packová a Jana 
Straňáková zo 4.D, Andrea Mináriková  ZO 4.D a Roman Kamenský z 3. C. V kategórii 
interakčné projekty �kolu reprezentovali za Debatný klub Peter Sládkovič zo 4. A a Milan 
Galata zo 4.B. Aké výsledky  dosiahli? Čestné uznanie dostali Mária Packová a Jana 
Straňáková. Prvé miesto  získal Roman Kamenský s prácou  Itinerár literárno-historických  
potuliek po Gemeri a Debatný klub, ktorý reprezentovali Peter Sládkovič a Milan Galata 
parlamentnou debatou Výhody a nevýhody vstupu SR do EU a vybojovali 1. miesto 
v interakčnom spracovaní témy. Víťazi boli  zároveň odmenení exkurziou do Bruselu � sídla 
EÚ a NATO. Obchodná akadémia v Seredi ako najúspe�nej�ia stredná �kola získala značkovú 
Hi-Fi ve�u. Opýtali sme sa víťazov na zá�itky z hlavného mesta Belgicka:

Brusel  očami �tudentov Obchodnej akadémie

Roman, čím Vás privítal Brusel?
�    Brusel je moderné veľkomesto 

s mnohými historickými pamiatkami 
i novodobou modernou architektúrou, 
zároveň je �najzelen�ím mestom Európy. 
Určite najväč�ím a najpôsobivej�ím zá�itkom 
bol pohľad na Atomium � 165 miliárdkrát 
zväč�ený model  molekuly �eleza z ocele 
a hliníka, ktorý  je svojou vý�kou 102 metrov 
jednou z najvy��ích stavieb v meste. Atomium 
bolo postavené pri príle�itosti konania sa 
druhej Svetovej výstavy konanej v Bruseli 
� EXPO 58 a stalo sa nielen symbolom  
výstavy, ale aj celého mesta. Druhým 
symbolom celého Belgicka je so�ka chlapčeka 
cikajúceho do fontány, ale očarilo nás  celé 
centrum belgickej metropoly � hlavné 

Roman Kamenský, �tudent 3. C.

Peter Sládkovič, �tudent 4. A. a Milan Galata, �tu-
dent 4. B.

námestie pý�iace sa svojou gotickou radnicou. 
S úctou sme stáli pred klasicistickou  budovou 
Kráľovského paláca, ktorá je i dnes sídlom 
kráľa.  Nezabudnuteľným zá�itkom  bol 
pohľad i výstup na pamätník Waterloo, miesto 
kde bol roku 1815 porazený Napoleon.

Peter, nav�tívili ste budovu Európskeho 
parlamentu. Čo vo Vás  zanechalo najväč�í 
dojem?

� Je ťa�ké povedať, čo vo mne zanechalo 
najväč�í dojem. U� len  pocit z prítomnosti 
na mieste, ktoré tak často vidíme v televízii 
a o ktorom nám hovoria ako o �mozgu 
Európy�, bol naozaj   výnimočný. Uvedomili 

Oslovili sme aj Xéniu Klimajovú, v čase 
vyhlásenia súťa�e �iačku Z� v Te�edíkove, 
dnes �tudentku 1. A triedy Obchodnej 
akadémie, víťazku kategórie literárna tvorba 
�iakov Z�, ktorá tie� nav�tívila Brusel. 

Xénia, Va�ej úvahe ste dali názov 
Spolupráca � ťa�ká práca...

� Áno, Svojou prácou som chcela vyjadriť, 
aký veľký význam pre obyvateľov tohto sveta 
má vzájomná spolupráca a tolerancia. Bude 
to v�ak a� vtedy, keď sa rôzne národy naučia 
�iť v mieri , bez akýchkoľvek sporov, vojen 
a nenávisti. Potom bude tento svet fungovať 
ako celok zalo�ený na láske a porozumení.

Ďakujeme v�etkým �tudentom za vzornú 
a úspe�nú reprezentáciu Obchodnej akadémie 
v Seredi.                                                   -MK-

Xénia Klimajová, �tudentka 1. A.

Článok zverejnený, v regionálnom mesačníku 
MOST  pod názvom �Počuli sme� kriticky poukazuje 
na �chudobnosť� internetovej stránky Mesta Sereď. 
I keď sme v Seredských novinkách o internetovej 
stránke u� písali pova�ujeme za potrebné uviesť 
veci na správnu mieru a zároveń ozrejmiť spôsob 
pohybu.  To, �e na mestskej internetovej stránke 
sa nenachádzajú �iadne informácie okrem krátkej 
informácii o ratingu mesta a o primátorovi nie 
je pravda. Tieto informácie sú zverejnené len na 
úvodnej stránke mesta. V�etky ostatné informácie 
sú zverejnené na príslu�ných podstránkach. Keď�e 
pri�lo k zbytočnému nedorozumeniu,  chcel by som 
poskytnúť náv�tevníkom internetovej stránky mesta 
Sereď nasledovné informácie. 

Je internetová stránka 
mesta Sereď �chudobná�?

 ... pokračovanie na strane 6

Pre u�ívateľov, ktorí takéto odkazy na ďal�ie 
podstránky nepova�ujú sa samozrejmé bol na hlavnú 
stránku pridaný výsti�nej�í odkaz VSTÚPTE. 
Po kliknutí na tento odkaz sa dostanete na ďal�ie 
podstránky. Tak�e čo v�etko u� v tejto chvíli mô�ete 
na internetových stránkach mesta Sereď nájsť ?

Sú to najrôznej�ie aktuálne informácie 
z mesta ako napr. informácia o ratingu mesta ...

V kapitole História nájdete viac ako desať 
podkapitol s informáciami o histórii mesta spolu 
s fotograÞ ami. O kultúre zatiaľ len stručnú 
informáciu, ale táto kapitola sa bude do budúcna 
roz�irovať. 

sme si, �e sa blí�i historický okamih, keď 
sa práve tu bude  čoskoro rozhodovať aj 
o nás, mladých ľuďoch. Zástupca EP za 
Českú republiku nás oboznámil s funkciami, 
�truktúrou a právomocami EP. Najväč�ím 
zá�itkom v�ak bola náv�teva auly, v ktorej  
zasadajú a rokujú europoslanci.

Milan, počas Vá�ho pobytu ste nav�tívili 
aj centrálu NATO, ktorá tie� sídli v Bruseli. 
Aké zá�itky si odtiaľto priná�ate?

� V centrále  NATO nás srdečne privítala 
hovorkyňa NATO pre Slovensko. Náplňou 
na�ej exkurzie bola predná�ka popredných 
činiteľov NATO, zastupujúcich Slovensko. 
Samozrejme sme mali pripravené mnohé 
otázky, na ktoré sme dostali odpovede, 
av�ak niektoré z nich boli zjavne vyhýbavé.  
Počas prezentácie sme boli oboznámení 
s históriou, vývojom a súčasnosťou, takisto 
činnosťou a �truktúrou NATO. Mali sme 
mo�nosť nav�tíviť informačné centrum, 
kde boli bezplatne k dispozícií bro�úrky, 
prospekty a CD-ROM o NATO v rozličných 
jazykoch, ako aj v slovenčine. Prehliadka 
trvala takmer tri hodiny a priniesla nám nové 
poznatky  o severoatlantickom vojenskom 
pakte a mierových problémoch vo svete 
i o budúcom postavení a pôsobení Slovenska 
v tejto medzinárodnej vojenskej in�titúcií.



predmetov z 12. - 19. storočia), majú minimálne 
stredoeurópsky význam. Občianske zdru�enie 
usporadúva pravidelné predná�ky z histórie 
Serede a okolia vo veľmi dôstojnom prostredí - 
v slávnostnej sále Mestského úradu.  Vstup na ne je 
voľný. Členovia mô�u (ale nemusia), podľa svojich 
mo�ností, poskytnúť men�í alebo väč�í Þ nančný dar 
na činnosť občianskeho zdru�enia, preto�e O. z. 
Vodný Hrad �ije iba z dobrovoľných príspevkov. Pre 
svojich členov vydáva občianske zdru�enie bohato 
ilustrované bro�úrky, v ktorých sú spracované 
podstatné časti uskutočnených predná�ok. 

V súčasnosti Rada o. z. Vodný Hrad pracuje na 
Þ nančne náročnej�ích projektoch, napr. na projekte 
zriadenia a prevádzky múzea, alebo na projekte 
mestského informačno-propagačného centra, 
na ktoré chce získať peniaze z rôznych grantov 
ponúkaných Európskou úniou. 

Ak máte záujem stať členmi Občianskeho 
zdru�enia Vodný Hrad a zúčastňovať sa na jeho 
akciách, telefonicky sa prihláste na čísle 789 44 09, 
alebo napí�te na adresu:

Svoje Þ nančné príspevky mô�ete poukázať 
na č. účtu 0200309870/0900.

Občianske zdru�enie Vodný Hrad má na 
pečiatke najstar�ie známe zobrazenie vodného hradu 
�intava u� na seredskej strane z roku 1556 (Laziova 
mapa).                                                           J. Matis
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V lete roku 1997, pri zemných prácach na 
rekon�trukcii in�inierskych sietí, preťala ryha 
v zemi pred starou budovou Mestského úradu 
kryptu starého seredského kostola. V nej sa pod 
rozpadnutou klenbou objavili pozostatky asi 
300 rokov �starej Sereďanky�. Nad výkopom 
sa náhodou stretli Mgr. arch. Rastislav Petrovič 
a Július Matis a zhodli sa na tom, �e je najvy��í čas 
systematicky sa starať o históriu mesta. V tom čase 
Nadácia pre podporu občianskych aktivít (NPOA) 
ponúkala granty v oblasti pozdvihnutia občianskeho 
povedomia obyvateľov regiónov Slovenska. 
Obaja nad�enci pre históriu sa rozhodli, �e zalo�ia 
občianske zdru�enie a po�iadajú o Þ nančnú 
podporu. Občianske zdru�enie Vodný Hrad bolo 
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v roku 
1998 a NPOA poskytlo počítač a prvú Þ nančnú 
čiastku na činnosť.

Cieľom občianskeho zdru�enia Vodný Hrad je 
o�ivenie povedomia ľudí �ijúcich v regióne mesta 
Sereď poznaním histórie a zvy�ovaním záujmu 
o vývoj a rozvoj svojej krajiny. Mesto Sereď od 
začiatku spolupracuje s o.z. Vodný Hrad a v�estranne 
ho podporuje. U� v roku 2000 bolo rozhodnuté, 
�e v bývalej fare, tzv. Fándlyho fare, vznikne 
Mestské múzeum. �iaľ, tento zámer, hoci bol 
vtedy jednomyseľne schválený poslancami mesta, 
nebol doteraz uskutočnený, preto�e sa nepodarilo 
nájsť náhradné priestory pre nájomcu, úradovne 
sociálneho odboru Okresného úradu Galanta.  Je 
v�ak oprávnená nádej, �e v priebehu roka 2004 
Mestské múzeum Vodného hradu v Seredi konečne 
vznikne. Základom múzea bude stála expozícia 
archeologických nálezov z výskumu �intavského 
vodného hradu, ktorý kedysi stál v dne�nom parku 
seredského ka�tieľa. Archeologický výskum sa 
realizoval v rokoch 1984 a� 1992 a nálezy, ktoré 
odkryl (zvy�ky hradných stavieb a mno�stvo 

Občianske zdru�enie Vodný Hrad

Usiluje sa o vznik mestského múzea

Je internetová stránka mesta Sereď �chudobná�?

... pokračovanie zo strany 5

Najviac informácií najdete v kapitole Samospráva, ktorá sa ďalej člení 
na niekoľko podkapitol. Veľmi zaujímavou novinkou, ktorá je u� z časti 
spracovaná, je podkapitola Čo, kde a ako vybaviť. Tu občan získa podrobnú 
informáciu o tom, čo, kde a ako mô�e na Mestskom úrade vybaviť, aké doklady 
je potrebné si so sebou priniesť a pod. Tie� tu nájdete jednotlivé tlačivá, ktoré 
si mô�ete stiahnuť, vytlačiť, u� doma vyplniť a vyplnené priniesť na Mestský 
úrad. Táto kapitola nie je e�te úplne dokončená a bude  sa dopĺňať. Zaujímavou 
podkapitolou pre náv�tevníkov stránky bude určite kapitola Voľný čas.

V kapitole Ostatné sú zaradené informácie napríklad o internetových 
stránkach ostatných organizácií v meste, telefónny zoznam organizácií v meste. 
Rovnako zaujímavou mô�e byť kapitola FotograÞ e, kde sa budú postupne 
zverejňovať fotograÞ e z celého mesta. V najbli��om čase sa plánuje v spolupráci 
s podnikateľmi v meste a podnikateľskou komisiou naplniť informáciami 
kapitolu Podnikanie.

Na úvodnej stránke mesta je zriadená tzv. Kniha náv�tev a práve do nej 
mô�ete zapisovať va�e pripomienky a názory, čo niektorí u� vyu�ívajú, stačí sa 
do nej pozrieť. 

Úspechom tejto stránky je aj viac ako 9800 náv�tev tejto stránky 

Takto vyzerá úvodná 
stránka ...

... a takto vyzerajú v�etky podstránky.

História seredského Gymnázia sa začala 
písať presne pred 50 rokmi. Tak ako celá �kolská 
sústava pre�la v druhej polovici 20. storočia 
mnohými zmenami, mnohými zmenami pre�lo aj 
Gymnázium. Takmer 30 rokov, a� do vytvorenia 
strednej ekonomickej �koly, bolo Gymnázium 
jedinou strednou �kolou v Seredi.

Jubilujúce Gymnázium 

Foto: Archív

Týchto 50 rokov by sa dalo rozdeliť na �tyri 
obdobia. Prvé obdobie sa začalo zriadením 
Jedenásťročnej strednej �koly, ktorá vznikla 
na základe zákona o novej �kolskej reforme 
v  roku 1953 a toto obdobie trvalo do roku 1960, 
kedy pri�lo opäť k zmene a na základe �kolského 
zákona o sústave výchovy a vzdelávania bola 
vytvorená Stredná v�eobecnovzdelávacia �kola. 
Toto druhé obdobie trvalo do roku 1969, kedy 
bolo vytvorené Gymnázium. Posledné, �tvrté 
obdobie, ktoré trvá dodnes sa začalo v roku 
1997, kedy bolo popri �tvorročnom zriadené aj 
osemročné Gymnázium.

Tento �kolský rok je v histórii �koly významný 
nielen preto, �e je jubilejný, ale hlavne preto, �e 
k starej budove (bola postavená v roku 1928 a 
predtým v nej sídlila me�tianska �kola)  pribudla 
nová budova bývalej základnej �koly, ktorú 
gymnázium získalo od mesta do prenájmu na 
10 rokov (5-miliónovú rekon�trukciu Þ nancoval 
VÚC Trnava). Je tak trochu paradoxom, �e �kola 
za�íva svoj najväč�í rozmach práve v čase, keď 
sa slovenské �kolstvo nachádza vo veľmi zlej 
situácii. 

Seredské Gymnázium dalo za päťdesiat 
rokov svojej existencie vzdelanie stovkám ľudí, 
z nich mnohí sa stali vo svojej profesii �pičkovými 
odborníkmi.                                      Marcel Virth 

od roku 2002. Teda aj takmer desaťtisíc náv�tev stránky za dva roky hovorí 
o tom, �e u�ívatelia internetu vedia o internetovej stránke mesta Sereď a 
vyu�ívajú informácie, ktoré sú v nej zverejnené. Ak by bola pravda to, čo sa 
písalo v mesačníku MOST, teda, �e na internetovej stránke mesta nie sú �iadne 
informácie, určite by toľko náv�tev za necelé dva roky svojej existencie v tejto 
podobe nezaznamenala.

Zároveň by som chcel po�iadať v�etkých náv�tevníkov stránky, aby 
svoje prípadné pripomienky zapisovali do Knihy hostí. Budeme sa ich sna�iť 
zohľadniť pri ďal�ích aktualizáciach a vylep�eniach internetových stránok 
mesta.                                                                                     Ing.  Michal Kubala



Významné �ivotné jubileum  oslávili:
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� Jozef Filipeje a �aneta Wilczeková
� Kristián Lörinc a Jana Tóthová
� Tomá� Pla�tiak a Janka Sokolová
� Paul Alan Ruler a Katarína Mikulková
� Rudolf Dani� a Angelika Velčická
� Peter Jalsovszky a Anna Kličková
� Ľubomír Jankovič a Lucia Tvaro�ková

Spoločenská rubrika
Man�elstvo uzatvorili:

Do �ivota boli slávnostne uvítané deti:

� Viktória Bábyová � Andreas Georg Rupp 
� Samuel Chatrnúch � Dominika Dubayová 
� Matej Bozalka � Michaela �iruchová

� pán Ján Ki�oň, ktorý sa do�il 91 rokov
� pani Margita Abo�iová, ktorá sa do�ila 
90 rokov 

� s pani  Irenou Mrvovou, ktorá zomrela vo 
veku 90 rokov,
� s pánom Pavlom Slí�om, ktorý zomrel vo 
veku 66 rokov,
� s pánom Michalom Bojnanským, ktorý 
zomrel vo veku 78 rokov,
� s pánom Viktorom Jančulom, ktorý 
zomrel vo veku 77 rokov,
� s pánom Franti�kom Hančínom, ktorý 
zomrel vo veku 74 rokov,
� s pani Máriou Karlíkovou, ktorá zomrela 
vo veku 93 rokov,
� s pánom Franti�kom  Borsosom, ktorý 
zomrel vo veku 62 rokov,
� s pani Annou Lakato�ovou, ktorá zomrela 
vo veku 55 rokov,
� s pani Margitou Černou, ktorá zomrela vo 
veku 73 rokov,
� s pani Irenou �u�lerovou, ktorá zomrela 
vo veku 81 rokov,
� s pani Jozefou Mitasovou, ktorá zomrela 
vo veku 83 rokov,
� s pani Annou Mačtovou, ktorá zomrela 
vo veku 82 rokov.

Rozlúčili sme sa:

Výstavy
Pod názvom Podoby dreva 

bude vo výstavnej sieni Domu kultúry  
v dňoch 26.1 � 30. 1. in�talovaná 

výstava  prác Jozefa Feje�a, 
ľudového umelca � rezbára. Výstava 

je spojená s predajom.Mladý Rembrant z Branča

Získala Zlatého sloníka
Základná �kola P. O. Hviezdoslava 

v Seredi sa u� tretí rok te�í z prvenstva 
v medzinárodnej  výtvarnej súťa�i, ktorá 
sa ka�doročne koná v Detskom múzeu vo 
Wuppertale. Témy sú v�dy veľmi zaujímavé 
a hravé, prístupné pred�kolskému, ale 
i �kolskému veku. Práce �iakov na�ej �koly  
u� po tretí rok zdobia interiér Detského múzea
 � teraz to boli výtvarné práce na tému �Moje 
auto snov�, alebo �Čím by som cestoval do 
krajiny vzdialenej milión galaxií�.

Slovensko sa do súťa�e zapojilo 93. 
prácami, z ktorých 63 hodnotila porota. Desať 
prác bolo vybraných pre strieborné ocenenie 
� t.j. výtvarný kalendár so strieborným 
sloníkom priamo na meno víťazného �iaka. 
Päť strieborných ocenení získala na�a �kola. 
Jedna práca so zlatým ocenením bola na 
Slovensku ako jediná a tú opäť získala na�a 
�kola. Zlatého sloníka dostala �iačka Radka 
Sabová.

Te�íme sa z na�ich  dosiahnutých úspechov 
a u� dnes tvorivo premý�ľame o ďal�ej téme, 
do ktorej sa opäť zapojíme. 

Práca Radky Sabovej, za ktorú získala Zlatého 
sloníka 

Katarína Kó�ová,
Z� P. O. Hviezdoslava Sereď

Podoby hodvábu

Pod týmto názvom sa   na sklonku minulého 
roka predstavila seredčanom svojimi prácami 
výtvarníčka PaedDr. Elena Kľúčiková.

�Sme ľudia�, oslovil prítomných 
kurátor výstavy PhDr. Ľubomír Novotný, 
� a obklopujeme sa vecami symbolizujúcimi to 
najcennej�ie čo máme � domov. Je tu celé na�e 
blízke okolie vnímané zmyslami�.

Maľba na hodvábe E. Kľúčikovej to 
potvrdila. Ručne maľované blúzky, �atky, 
�ály, viazanky.... Jej výtvarné práce hriali na 
du�i, sú elegantné a ka�dý náv�tevník výstavy 
sa im pote�il. Citlivá  ruka E. Kľúčikovej  toti� 
vytvára skvosty, vyvolávajúce v nás tú�bu  
vlastniť ich, dotýkať sa ich. Bohatá farebná 
�kála, �peciÞ cký materiál, to v�etko tvorí 
harmonický celok  jedinečných kvalít.

PeadDr. E. Kľúčiková, rodáčka z Trnavy  
je absolventkou Strednej priemyselnej �koly 

textilnej v Brne a Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Trnave. �ije 
a pracuje v Modre. Pravidelne vystavuje od 
roku 1990.

 Obyvateľom ná�ho mesta sa predstavila 
po prvý raz a veríme, �e nie naposledy. 

                                                   -K�-

Veľký maliarsky talent  sa skrýva v mladom 
gymnazistovi Jurajovi Ďurianovi z Branča. Jeho 
maľby pripomínajúce fresky sú vysoké dva metre  
a �iroké takmer tri metre. Ich motívom je vznik 
chleba � orba, sejba, �atva a pečenie. 

Práve tohto začínajúceho umelca a jeho 
tvorbu  predstavia pracovníci Domu kultúry vo 
výstavných priestoroch v mesiaci február pod 
názvom Mladý Rembrant.
       K.�. 

25. januára  o l5, 00 hod.  
sa v divadelnej sále DK uskutoční nedeľné 

predstaveni pre deti a rodičov známe 
z televíznej obrazovky  pod názvom 

ELÁ A HOP!

Divadelné predstavenia

31. januára sa predstavia 
účinkujúci Trnavského divadla s hrou  

PY�NÁ PRINCEZNÁ
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Ocenenia najlep�ím �portovcom
Na sklonku uplynulého roka konala sa v obradnej sieni Mestského úradu milá slávnosť- 
oceňovanie  tých najlep�ích v súťa�nom ročníku 2003.  �portová komisia pri Mestskom 
zastupiteľstve poprvýkrát zorganizovala stretnutie úspe�ných �portovcov mesta, ktorí dosahujú 
veľmi dobré výsledky na úrovni kraja, Slovenska, ba aj v medzinárodných súťa�iach.  

Slávnostnú atmosféru  podčiarklo 
vystúpenie akordeónového kvarteta  peda- 
gógov Základnej umeleckej  �koly v Seredi, 
ako i �iačky  Z� P.O. Hviezdoslava.

Po krátkom úvode viceprimátora  Ing. 
Antona Pančíka nastala dlhoočakávaná chvíľa, 
keď v prítomnosti rodičov a pedagógov  
z rúk viceprimátora  Ing. A. Pančíka a Ing. 
R. Lukáčovej, vedúcej  oddelenia �kolstva, 
mláde�e a telesnej kultúry   prevzali cenenie 
Úspe�ný �portovec roka 2003.

� za �portový klub futbalu p. Miroslav 
Očená�, Du�an Javor, Erik Meleg a Marek 
�igo.

� za Basketbalový oddiel TJ Lokomotíva 
Sereď Peter Chudý, Patrik Václavík 

a Jakub Čomaj.
� za Hádzanársky  oddiel TJ Slávia Sereď 

Dominika Nováková, Martina Trojáková 
a Mária �ottníková.

� za Cyklistický klub AB Sereď Michal 
Klokner a  Maro� Černay.

Za v�etkých ocenených sa organizátorom 
podujatia poďakoval  Miroslav Očená�, ktorý 
i keď onedlho oslávi svoje významné �ivotné 
jubileum, je e�te stále oporou  �KF ZIPP 
Sereď �B�.

Po oÞ ciálnej časti sa mladí �portovci 
rozhovorili o svojich snoch a predstavách. 
Mnohí z nich  u� teraz dosahujú mimoriadne 
úspechy a veria, �e �portová dráha  ich bude 
sprevádzať po celý �ivot.                           -k�ť-

�portový klub v Bratislave � Karlovej Vsi 
zorganizoval súťa� mladých cyklistov. 
Cyklistický klub v Seredi veľmi úspe�ne 
reprezentovali aj najmlad�í �iaci z cirkevnej Z� 
sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Jakub Fačkovec 
z 2 roč. obsadil v kategórii Easy 2. miesto 
a Matej Fačkovec zo 4. ročníka  získal 3. miesto 
v kategórii Mini � chlapci.

Záujemcom o cyklistiku
Cyklistický klub AB Sereď pozýva 
v�etkých záujemcov o cyklistiku 
vo veku od 6 do 12 rokov spolu 

s rodičmi na náborové  stretnutie,
 ktoré sa uskutoční v  hale Gymnázia

 v Seredi
utorok 10. februára o 17,00 hod. 

Stalo sa u� peknou tradíciou, �e mladí �portovci 
nezabúdajú na tých, ktorí polo�ili svoje �ivoty 
v 2. svetovej vojne  za ná� �ivot v mieri. 

Dr. Teodor �eveček sa narodil 13. januára 1913 
v Seredi. Po absolvovaní  pedagogického kurzu sa 
stal učiteľom v �intave. Popri zamestnaní vy�tudoval 
Právnickú fakultu UK v Bratislave. U� ako �tudent 
sa venoval ľahkej atletike. Ako v�estranný �portovec 
súťa�il vo viacerých disciplínach. Vynikal v hode 
o�tepom a v roku 1932 získal na Stredo�kolských 
hrách v Pardubiciach titul juniorského majstra ČSR.

Teodor �eveček bol aj ilegálnym protifa�istickým 
bojovníkom a pôsobil ako tlmočník francúzskym 
partizánom, ktorí prechádzali  cez Sereď na pomoc SNP. 
Za túto vlasteneckú a vtedy veľmi nebezpečnú  činnosť 
zaplatil najvy��iu cenu. Zatkli ho a v koncentračnom 
tábore v roku 1945 popravili.

Centrum voľného času Junior a Z� Juraja Fándlyho  
v Seredi ka�doročne pripravujú Memoriál dr. Teodora 
�evečka v atletike, aby sa nav�dy zachovala pamiatka 
na človeka � hrdinu, ktorý �il a pôsobil v Seredi.

Prvé miesta v 26. ročníku atletického viacboja 
�iakov a dorastencov obsadili v kategórii  :
mlad�í �iaci � Radovan Vandák, Z� �oporňa; 
mlad�ie �iačky � Monika Slováková, Z� J. A. 
Komenského; star�í �iaci � Luká� Stojka, Z� 
Cyrila a Metoda Sereď; star�ie �iačky � Simona 
Chovancová, Z� �oporňa; �iaci 3. ročník � Imrich 
Valach, Z� J. Fándlyho  Sereď; �iačky 3. ročník 
� Eva Králiková, Z� J.A.Komenského Sereď; �iaci 
4. ročník � Duy Ngujyen , Z� P.O. Hviezdoslava, 
Sereď; �iačky  4. ročník � Lucia Mihinová, Z� 
J. A. Komenského.             Mgr. �tefan Ho�ták

Kto bol dr. Teodor �eveček

Úspechy najmlad�ích

�portovci zo Z� J. A. Komenského so svojimi pedagógmi i zástupcami rodičov uskutočnili odvetné 
priateľské �portové podujatie , ktoré sa uskutočnilo v Ti�nove na Z� Smí�kova. Súťa�ilo sa  vo viacerých 
�portových odvetviach.  Víťazný pohár získali  dievčatá v basketbale,  chlapci v malom futbale. 
Basketbal sa chlapcom  príli� nedaril, zvíťazilo české dru�stvo. 

V atletike tie� chlapci i dievčatá, hoci tesne,  prehrali. Celkové skóre podujatia bolo 2:3 v prospech 
Ti�nova. Tak veľký putovný pohár zostal v Čechách. Seredskí �iaci a pedagógovia v�ak  dúfajú, �e pri 
�portovom  stretnutí začiatkom budúceho roka v Seredi sa pohár vráti. Mnohí dobrí �portovci nemohli 
seredskú �kolu reprezentovať, lebo nemali pasy. Doma ich v�ak potrebovať nebudú.

Veľkou oporou pri zápasoch boli  pre seredských �portovcov okrem pedagógov a rodičov primátor 
mesta Sereď J. Lehota a viceprimátor Ing. A. Pančík. Obaja sa zúčastnili spolu s riaditeľkou Z� J. A. 
Komenského PaedDr. Slávkou Kramárovou a jej zástupkyňou Mgr. E. Pirohovou  pracovného obeda so 
starostom mesta Ti�nov p. Svobodom, ktorý hostí  previedol i renovovanou mestskou radnicou. Čelní 
predstavitelia oboch samospráv predpokladajú vzájomnú spoluprácu nielen  na úrovni základných �kôl, 
ale i na úrovni miest. 

V�etci zúčastnení boli nad�ení milým prijatím českých priateľov, ktorí okrem �portových podujatí 
zorganizovali pre hostí kultúrny program a náv�tevu ojedinelej historickej pamiatky � klá�torného areálu 
Porta Coeli. Priateľské vzťahy sa podarilo upevniť  �iakom  i pedagógom.                                         S.K.  

Chcú pohár získať späť


