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Z rokovania
Mestského zastupiteľstva

Koncom apríla sa uskutočnilo pravidelné 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Program 
rokovania bol veľmi obsažný. Poslanci  o. i. 
prerokovali  správu o výsledku hospodárenia 
mesta Sereď za rok 2003 a záverečný účet 
mesta, správu o výsledku hospodárenia Domu 
kultúry za roka 2003 a zmenu jeho rozpočtu 
na rok 2004, Mestskej polikliniky  za rok 
2003, ako i zmenu rozpočtu mesta Sereď na 
rok 2004. O činnosti Mestskej polície za rok 
2003 informoval náčelník Mestskej polície.

Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2004 
sa týkala príspevku pre Rímskokatolícky 
farský úrad na prestavbu a rekonštrukciu 
vykurovacieho systému v kostole, finančných 
prostriedkov pre Mestskú políciu na nákup 
auta a vysielačiek, príspevok Domu kultúry 
pre tanečnú skupinu MAXIM na účasť  na 
európskej súťaži v tanci.

Poslanci na svojom zasadnutí schválili 
Všeobecne záväzné  nariadenia o udeľovaní 
ocenení mesta Sereď.  V zmysle tohto 
nariadenia  každý občan starší ako 18 rokov,   
alebo kolektív  môže do 15. septembra 
kalendárneho roku podať  návrh na udelenie 
jedného zo štyroch ocenení mesta Sereď. 

Seminár o miestnych demokraciách
Koncom marca sa v priestoroch 

Mestského úradu v Seredi 
uskutočnil v rámci cezhraničnej 
spolupráce partnerských miest 
Leopoldsdorf/M. a Sereď seminár 
na    tému Miestna demokracia 
a samospráva v podmienkach 
Slovenska a Rakúska. 

Predstaviteľov rakúskej strany 
viedol Peter Nagel, starosta obce 
Leopoldsdorf/M. Za mesto Sereď 
sa seminára zúčastnili  členovia 
mestskej rady, v čele s primátorom 
mesta Jánom Lehotom. Vzájomne 
si predstavili fungovanie orgánov 
samosprávy, systém volieb do 
samosprávy a pod. Systém samosprávy 
v podmienkach Slovenska ako aj orgány mesta 
a ich činnosť prezentoval Ing. A. Pančík, 
zástupca primátora MsÚ. O organizačnej 
štruktúre a systéme práce odborných útvarov 
Mestského úradu  informovala prednostka 
MsÚ Ing. E. Hanusová (na obr.). 

V závere seminára sa prítomní zhodli, 
že výmena skúseností bola pre obe strany 
podnetná. Zároveň skonštatovali, že systémy 
samospráv napriek mnohým odlišnostiam majú 
aj  niečo spoločné  - predovšetkým  problémy 
s financiami. Účastníci seminára neobišli ani 

oblasť ďalšej spolupráce, týkajúcej sa najmä 
vzájomného zoznamovania sa a spoznávania 
bezprostredných susedov.

Ani typické aprílové počasie neodradilo 
občanov Serede, aby v predvečer osláv 
vstupu do Európskej únie a osláv 1. mája 
neprišli pred Dom kultúry, kde organizátori 
pre nich pripravili pre nich bohatý program. 
Prezentovali sa v ňom deti základných 
a materských škôl, domáce i cezpoľné 
folklórne súbory, ktoré každoročne pri 
podobných príležitostiach dokážu vytvoriť 

dobrú zábavu. Podnikatelia mesta sa zaskveli  
skvelým nápadom nainštalovať pred hlavnú 
tribúnu veľkoplošnú obrazovku, a tak si aj 
fanúškovia ľadového hokeja si  prišli na 
svoje. Oslavy vstupu do Európskej únie 
charakterizovala i v našom meste skvelá 
atmosféra. Umocnil ju aj polnočný ohňostroj, 
ktorý všetkých prítomných nadchol.

  Foto:  V. Klčo., Ing. M. Kubala

OSLAVY VSTUPU DO EÚ
OBJEKTÍVOM FOTOAPARÁTU

VÝBER ŽIAKOV
Riaditeľstvo ZŠ J. A. Komenského  

oznamuje, že dňa 10. júna 2004  o 8.30 
hod. sa uskutoční výber žiakov 4. ročníka do 
triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky 
a prírodovedných predmetov. Žiaci budú 
písať test z matematiky. Treba si priniesť 
písacie potreby.  Prihlášky sú k dispozícii 
u referentky školy, tel. 789 2404.... pokračovanie na 2. strany
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ČO, KDE a AKO VYBAVIŤ  na Mestskom úrade
ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok    8,00  -  l2,00      12,30 - 15,00
Utorok        8,00  - 12,00      12,30 - 15,00
Streda         8,00  - 12,00      12,30 - 17,00 
Štvrtok       8,00  - 12,00      12,30 - 15,00
Piatok       8,00  - 12,00      12,30 - 14,00

Ekonomické oddelenie MsÚ, 
vedúca Ing. Eva Florišová

Referát správy daní, prízemie číslo dverí 9:
-   podáva informácie o dani z nehnuteľnosti, 
    z pozemkov a zo  stavieb 
-   tu sa podávajú oznámenia o vzniku  
    a zániku daňovej povinnosti. K oznámeniu   
    treba  doložiť fotokópiu dokladu napr. LV,  
    kúpno-predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu,  
    právoplatné osvedčenie o dedičstve, atď.
-   podanie daňového priznania k dani 
    z nehnuteľnosti
-   potvrdzovanie žiadostí pri príspevkoch na 
    bývanie o zaplatení dane

Referát správy miestnych poplatkov, 
prízemie číslo dverí 12:

-   povolenie  o užívanie verejného priestran-  
    stva za účelom  skládky, predaja, usporia-  
    dania kultúrnych akcií, služieb, na vyhrade- 
    né parkovisko, cirkusu 
-   prihlasovanie psa do evidencie, kde mu 
    bude vydaná i evidenčná známka pre psa 
-   povolenie  na umiestnenie zábavných 
    automatov, výherných automatov 
-  povolenie  o umiestnenie reklamného  
   zariadenia     
-  povolenie Samostatne hospodáriaceho 
   roľníka

Ku každému povoleniu je potrebné 
predložiť žiadosť a jednotlivo, podľa druhu 
miestneho poplatku, alebo rozhodnutia je 
potrebné priložiť i iné podklady súvisiace 
s povolením. 

Referát správy a likvidácie faktúr 
a pokladňa, prízemie č. dverí 12:

Pokladňa: pokladničné hodiny:
Pondelok , utorok, štvrtok                    
                8,00 – 12,00     13,00 - 15,00
streda       8,00 – 12,00     13,00 - 16,30 
piatok      8,00 – 12,00     12,30 -  13,30

Oddelenie vnútornej správy MsÚ,  
vedúca Kvetoslava Funtalová

Podateľňa, prízemie
-   prijímanie písomností od občanov
-   prijímanie a evidencia faktúr
-   predaj  kníh Dejiny mesta Sereď
-   poskytovanie informácií občanom
-   nahlasovanie strát a nálezov

Matričný úrad, prízemie  č. dverí 3:
-   spisovanie žiadostí na uzavretie manželstva  
    pri civilnom a cirkevnom obrade
-   rodné listy a ich opis, ak sa občan narodil 
    v matričnom obvode Sereď a v Dolnej 
    Strede 
-   sobášne listy a ich opis, ak občan uzatvoril
    manželstvo  v matričnom obvode   Sereď 

-   spoločný nájom, prípadne prechod nájmu
-   výmeny bytov na základe dohody nájom- 
    cov
-   potvrdenie o sťahovaní
-   potvrdenie o úhrade 30% zľavy pre správu 
    katastra
-   podávanie daňového priznania, daň z neh- 
    nuteľností – daň z bytov (byty, nebytové 
    priestory, spoločné časti)
-   oznamovacia povinnosť

Referát personálnej agendy, prízemie č. 
dverí 6:

-   spracovanie žiadostí o zamestnanie 
-   potvrdenie tlačív na uchádzanie sa o za- 
    mestnanie na Mestskom úrade v Seredi 
-   poskytnutie uznesení a zápisníc z rokovaní 
    Mestského zastupiteľstva občanom na 
    nahliadnutie  
-   poskytnutie všeobecne záväzných naria- 
    dení mesta Sereď občanom na nahliadnutie
-   poskytovanie informácií o pracovných 
    miestach na Mestskom úrade Sereď 
-   poskytovanie informácií o termínoch 
    zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Ďalšie informácie, ako aj vzory  
potrebných tlačív, nájdete na internete 
na adrese  www.sered.sk.  Kliknite na 
úvodnej stránke na odkaz VSTÚPTE, 
ďalej Samospráva – Mestský úrad – Ako, 
kde a čo vybaviť .

/Pokračovanie v budúcom čísle/

Tieto ocenenia sa udeľujú za vynikajúce 
tvorivé výkony, ktoré prispeli významným 
spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta alebo 
jeho reprezentácie. Rovnako schválili 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach 
a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu mesta 
Sereď.

Zámer vytvoriť vysunuté pracovisko 
Domu kultúry – Fándlyho fara – Mestské 
múzeum, ktoré sa bude zaoberať muzeálnou 
a výstavnou činnosťou a informačno - 
propagačnou činnosťou, dostal na tomto  
zasadnutí zelenú.

V závere poslanci Mestského 
zastupiteľstva zobrali na vedomie aj 
informáciu o zriadení mestského školského 
úradu v termíne od 1. júla 2004.

Z rokovania
Mestského zastupiteľstva

... pokračovanie z 1. strany

Deň otvorených dverí
Základná umelecká škola  J. Fischera 

- Kvetoňa v Seredi poriada pre  rodičov 
s deťmi Deň otvorených dverí pre MŠ 
a I. stupeň ZŠ.   

Dňa 3. júna sa pracovníci ZUŠ budú 
venovať rodičom a deťom MŠ a 4. júna 
budú ich priestory prístupné žiakom 
1. a 2. ročníkov ZŠ mesta Sereď.

    a v Dolnej Strede
-   úmrtné listy a ich  opis, ak občan zomrel    
    v matričnom obvode Sereď a v Dolnej Strede
-   zápis o určenie otcovstva k nenarodenému 
    dieťaťu
-   zápis o určenie otcovstva súhlasným vyhlá- 
    sením rodičov
-   zápis do Osobitnej matriky v Bratislave pri  
    uzavretí manželstva, narodení dieťaťa  
    alebo úmrtí  občanov SR v cudzine
-   osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzav- 
    retie manželstva v cudzine
-   zmena mena a priezviska

Referát  kultúry, prízemie č. dverí 3:
-   nahlasovanie kultúrnych podujatí organizo- 
    vaných  v meste
-   osvedčovanie podpisov a kópií listín
-   výpis a odpis z registra trestov
-   prijímanie a vyhlasovanie relácií v Mest- 
    skom rozhlase

Referát evidencie  obyvateľstva, prízemie 
č. dverí  4:

-   prihlasovanie na trvalý pobyt
-   prihlasovanie na prechodný pobyt
-   prvý občiansky preukaz
-   potvrdzovanie trvalého pobytu pre súdy, 
    telekomunikácie a iné úrady

Referát sociálnych vecí, prízemie  
č. dverí 5:

-   žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky  
    v hmotnej núdzi
-   žiadosť o poskytnutie jednorazovej 
    finančnej výpomoci
-   žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej 
    služby
-   žiadosť o poskytnutie opakovaného 
    sociálneho príspevku na stravovanie pre 
    nepracujúcich dôchodcov
Na referát sociálnych vecí sa môžete obrátiť 
i v prípade:
-   že chcete byť ustanovený osobitným  
    príjemcom dôchodku alebo opakovanej 
    dávky v hmotnej núdzi,
-   že chcete požiadať o umiestnenie do 
    domova dôchodcov, príp. iného ústavu 
    sociálnej starostlivosti
-   že sa chcete stať členom klubu dôchodcov, 
    príp. dozvedieť sa o činnosti klubu 
    dôchodcov
Na referáte sociálnych vecí vám poskytnú 
poradenstvo pri:
-    zabezpečení základných životných pod-   
     mienok a pri pomoci v hmotnej núdzi
-    pri uplatňovaní si nárokov a podmienok 
     poskytovania dávok v sociálnej oblasti
-    pri riešení rodinných a sociálnych 
     problémov

Referát bytových  priestorov, prízemie č. 
dverí 6:

-   prevod obecného bytu do osobného 
    vlastníctva nájomcu
-   žiadosti a zapísanie do  zoznamu žiadate- 
    ľov o prenajatie obecného bytu
-   vyhotovenie novej  nájomnej zmluvy
-   zmena nájomnej zmluvy
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NEPOPULÁRNE OPATRENIA

Farebné poďakovanie

V prítomnosti poslancov a zástupcov 
mesta v čele s primátorom Jánom Lehotom, 
riaditeľov škôl bola v uplynulých dňoch 
vo výstavnej sieni Domu kultúry sprístupnená 
verejnosti výstava výtvarných diel žiakov 
základných, stredných škôl a základnej 
umeleckej školy pod názvom „Poďakovanie 
Alblasserdamu – Holandsko“. Slávnostnú 
atmosféru vernisáže umocnilo vystúpenie 
žiakov ZUŠ.

Výstava, ktorej garantom bol Mestský 
úrad, bola prejavom vďaky pedagógov 
a žiakov škôl mesta za veľkorysý dar partnerov 

z holandského Alblasserdamu na sklonku 
uplynulého roka – počítačové zostavy.

Vystavených bolo osem obrazov, ktoré 
zobrazovali život v meste a pohľad mládeže 
na život a dianie u nás. Výstava rozsahom 
komorná, ale významom veľká,  ako 
zdôraznil primátor vo svojom príhovore, je 
našim malým poďakovaním za pomoc, ale 
zároveň aj  príspevkom k ďalšiemu  rozvíjaniu 
a upevňovaniu  vzťahov medzi Sereďou 
a Alblasserdamom. Obrazy budú odoslané 
do Holandska ako prejav vďaky holandským 
partnerom za veľkorysý dar.                  -koš-

Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ 
v Seredi sa na svojich zasadnutiach zaoberá: 
žiadosťami o poskytnutie jednorázovej  
dávky v hmotnej núdzi, žiadosťami 
o poskytnutie jednorázovej finančnej 
výpomoci v čase náhlej núdze, žiadosťami 
o poskytnutie opatrovateľskej služby.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie 
opatrovateľskej služby sa členovia komisie 
riadia týmito kritériami: či je opatrovaný 
s opatrovateľkou v blízkom príbuzenskom 
pomere, či žijú v spoločnej domácnosti, 

doporučením ošetrujúceho lekára, či má 
opatrovateľka aj iný príjem (plat, dôchodok).
  Vzhľadom na skutočnosť, že od 
1. apríla 2004 bol znížený objem 
finančných prostriedkov poskytovaných 
na zabezpečovanie opatrovateľskej služby, 
členovia komisie musia prísnejšie zvažovať 
jednotlivé žiadosti a rozsah opatrovateľskej 
služby pre žiadateľov. Dokonca bolo  treba 
pristúpiť k zníženiu pracovných úväzkov 
opatrovateliek, ktoré sú už v pracovnom 
pomere s Mestom Sereď. 

Pizza až do domu
PIZZERIA AB na Svetelnej križovatke 

patrí k tým zariadenia, ktoré si už roky 
udržiavajú vysokú úroveň. Denne  ponúkajú 
príjemné prostredie, možnosť  rodinných  
posedení, osláv a stretnutí. K tomu široký 
výber pizze a tradičných jedál. Okrem toho 
v pondelok až piatok majú pripravené denné 
menu. To ich však neuspokojuje a od 15. 
mája zaviedli novú službu – ROZVOZ 
PIZZE, hotových jedál a nápojov až do domu. 
Objednávať si možno telefonicky a do hodiny 
je objednávka vybavená.                        – koš-

Poďte na Devín
Miestny odbor Matice slovenskej v Seredi 

oznamuje členom a sympatizantom,
že dňa 29. mája, 

t. j. v sobotu organizuje zájzd na Devín 
a Bratislavský hrad. Odchod autobusu je 

o 8,00 hod. od budovy 
MsÚ v Seredi. 

Poplatok za autobus hradí Miestný odbor 
Matice slovenskej v Seredi. Záujemcovia sa 
môžu hlásiť osobne u referentky na ZŠ J. A. 
Komenského do 20. mája 2004.

 Deti len v sprievode rodičov.

Študenti gymnázia bodovali
V dňoch 16. a 17. apríla   sa konali vo 

Veľkom Krtíši Majstrovstvá Slovenska 
v športovej všestrannosti študentov stredných 
škôl, na ktorých sa zúčastnilo 20 družstiev zo 
stredných škôl, učilíšť a organizácií ZBTČ 
a CVČ. Gymnázium v Seredi pod vedením 
Jaroslava Hrušovského reprezentovali dve 
družstvá - chlapci v zložení Peter Novák, 
Igor Polák a Vladislav Vodička a v kategórii 
dievčat Kristína Sojková, Eva Šimonovičová 
a Pavlína Berková. Centrum voľného času 
Junior Sereď reprezentovali Ján Mizerík, 
Marek Galgóci a Michal Palečka. Súťažilo 
sa v behu na 100 metrov,  skoku do diaľky, 
streľbe zo vzduchovky, hode granátom do 
diaľky a v plávaní na 100 metrov. Družstvo 
dievčat skončilo na 3. mieste, chlapci obsadili 
5. miesto a najväčší úspech dosiahla Kristína 
Sojková, ktorá sa stala Majsterkou Slovenska.
                                                                   -mv-

Anjelské a zároveň
 diabolské

 
Aj v tomto školskom  roku sme ako študenti 

OA v Seredi dostali unikátnu príležitosť 
a súčasťou nášho študijného programu je 
Aplikovaná ekonómia, ktorý slovenským 
stredným školám poskytuje bezplatne nezisková 
organizácia Junior Achievement Slovensko– 
Mládež pre budúcnosť (JA SR). Trieda si 
zvolila vlastné vedenie a to rozhodovalo, 
v čom bude spoločnosť podnikať, ako svoj 
výrobok či službu predá a ako celé podnikanie 
zorganizuje. Dôležitou súčasťou rozhodovania 
bol výber vhodného loga a názvu spoločnosti.

Fantazy symbolizuje fantáziu, nápaditosť, 
tvorivosť a tiež kreativitu členov spoločnosti. 
Symbolizuje ju malý anjelik s dôkladne 
premyslenými detailmi: ruky má spojené na 
modlitbu, na nich visí ruženec a nad hlavou má 
svätožiaru, avšak z  vláskov mu vytŕčajú rožky, 
za krídlami vykúkajú vidly a šibalský chvostík. 
Sú to znaky našich anjelských, ale zároveň 
diabolských nápadov. Toto logo tiež dominovalo 
na všetkých plagátoch, ktorými sme sa snažili 
dostatočne spropagovať  akcie usporiadané 
spoločnosťou. Plagáty tak „zdobili“ školu počas 
Dňa jabĺk, upisovania akcií, dňa študentstva či 
dňa sv. Valentína. Už teraz študenti vyhľadávajú 
sympatického anjelika a spytujú sa na ďalšie 
akcie. 

Veľký úspech sme však zožali aj na Veľtrhu 
študentských spoločností, ktorý sa konal v Dome 
kultúry Ružinov v Bratislave. Návštevníkom sa 
páčili nielen naše plagáty, či akcie, ale najväčší 
ohlas zožali naše výrobky, s ktorými sme tiež 
súťažili v kategóriách: najlepší výrobok/služba, 
najlepší environmentálny výrobok, najlepší 
manažérsky tím, marketingová prezentácia. 

O tom, že sme boli úspešní, svedčia naše 
výsledky: 1. miesto za najlepší výrobok 
(študentská porota), 2. miesto za najlepší 
environmentálny výrobok (študentská porota) 
a 3. miesto za najlepší environmentálny 
výrobok (odborná porota). Účasť na tomto 
veľtrhu nám dala mnoho skúseností a rád do 
ďalšieho podnikania. 

A tak len veríme, že sa budeme zdokonaľovať 
a zlepšovať, a to len k spokojnosti zákazníkov.
 Obchodná akadémia, Sereď



Už dlhší čas trápia obyvateľov Serede 
mladí vodiči, ktorí sa doslova preháňajú 
nebezpečnou rýchlosťou po uliciach nášho 
mesta a tým ohrozujú nás a naše deti. Často 
sú to autá a motocykle bez ŠPZ pochybného 
pôvodu. Niekedy mám dojem, že títo ľudia 
nemajú vodičské preukazy a sú takisto 
pochybní ako ich vozidlá. Veľakrát majú 
na tvárach neprítomné výrazy narkomanov. 
Ľudia v našom meste si nemôžu byť istí 
bezpečnosťou ani na svetelnej križovatke. 
Iba počas niekoľkých posledných mesiacov 
sa stali v Seredi viaceré dopravné nehody, 
pri ktorých boli vážne zranení nevinní chodci 
alebo cyklisti.

Obyvatelia nášho mesta sa preto 
oprávnene pýtajú, či sa nenájde účinný 
spôsob, ako včas zabrániť ďalších tragédiám 
zavinených týmito  tzv. vodičmi. Možno by boli 
potrebné častejšie kontroly polície a montáž 
retarderov na rizikových uliciach. 

Dočkáme sa väčšej bezpečnosti na uliciach 
nášho mesta?                                              -ik-
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S pohľadom  upriameným dopredu
Po výročiu vzniku ZŠ J. A. Komenského  

sa predstavitelia politického a spoločenského 
diania mesta stretli s pedagógmi seredských 
škôl pri ďalšom okrúhlom jubileu. Základná 
škola na Fándlyho ulici oslavovala dvadsiate 
výročie založenia. 

Od rozhodnutia začať výstavbu až do 
slávnostného otvorenia školských brán 
uplynulo sedem dlhých rokov. Ale stálo to za 
to. Na žiakov z Malinovského školy a časť ZŠ 
z Dolnej Stredy čakali okrem tried klubovne, 
ihriská, špeciálne triedy a hlavne prísľub 
vybudovania bazénu.  Odvtedy brány školy 
opustilo 2500 žiakov. Mnohí z nich dosiahli 
pozoruhodné výsledky v rôznych umeleckých 
súťažiach, vedomostných olympiádach či 
športových súťažiach.

Na slávnostnej akadémii konanej 
v priestoroch kina Nova riaditeľ školy PaedDr. 
Jaroslav Čomaj vo svojom príhovore ocenil 
nielen prítomných pedagógov a pracovníkov 
školy, ale minútou ticha si uctili pamiatku  
tých spolupracovníkmi, ktorí už nie sú medzi 
nami. 

Bolo na čo spomínať, bolo čo hodnotiť. 
Lenže ako zdôraznil PaedDr. Jaroslav Čomaj, 
riaditeľ  školy ... „čo bolelo nebolí, čo bolí, 
prebolí...“ Nie žeby táto škola nezápasila 
s problémami a starosťami, ale dynamika 

bohatého  programu, v ktorom účinkovali  
žiaci školy od najmenších až po najstarších  
pripraveného pod vedením pedagógov dávala 
tušiť, že táto škola dáva prednosť pohľadu 
dopredu.  Veď problémy a starosti, ktoré 
denno-denne riešia, prežívajú  spolu s nimi aj 
ostatné školy.

Na záver podujatia zástupcovia školy 
a mesta zasadili pred školou  Fándlyho jabloň, 
ktorú si dali pre túto príležitosť vypestovať 
v šľachtiteľskom ústave.                            -koš-

Primátor mesta Ján Lehota s riaditeľom školy PaedDr. J.Čomajom(vľavo) pri sadení Fándlyho jablone.

Medzi ocenenými bola aj pani Klára Hujerová.

Návrat k veľkonočným tradíciám
Vajíčko ako symbol jari 

a života sa stalo predmetom 
tradičného spracovania v tvorivej 
dielni, ktorá bola zameraná 
na zdobenie veľkonočných 
vajec. 24. marca 2004 sa všetci 
záujemcovia – organizátori, 
žiaci, rodičia i priatelia školy 
zišli o 16,00 hod. v priestoroch 
školskej jedálne.

Deti plné očakávania 
s vajíčkami a pomôckami 
v rukách sa nevedeli dočkať 
otvorenia. Pani učiteľka 
Mgr. Magdaléna Šimáková 
predvádzala spôsob zdobenia 
dierkovaním a pani učiteľka Mgr. Zuzana 
Krajčovičová maľovaním voskom. Spod ich 
rúk vychádzali originálne umelecké výrobky. 
Hlavným cieľom akcie bolo nielen ukázať 
spôsoby zdobenia, ale aj obnoviť tradíciu 
ručného zdobenia vajíčok. Deti i rodičia 
si mohli obe techniky vyskúšať. Všetci 
pracovali s veľkým záujmom a veru sa im aj 
darilo.Výdatne im pomáhali aj žiačky 5. tried, 
ktoré navštevovali tvorivú dielňu už predtým.

Domov sme odchádzali všetci spokojní. 
Organizátori preto, lebo akcia splnila ich 
cieľ a očakávanie. Deti boli šťastné, že 

videli a skúsili niečo nové a domov si niesli 
vlastnoručne ozdobené vajíčka. S príjemnými 
starosťami odchádzali i rodičia. Na žiadosti 
detí budú musieť fúkať vajíčka a niektorí 
možno kúpia i modelárske vŕtačky. 

Takto prebiehal 1. ročník tvorivých dielní 
na našej škole. Veríme, že postupne stále viac 
a viac detí sa vráti k tradícii ručnej výzdoby 
vajíčok a už teraz sa tešíme na 2. ročník 
tvorivých dielní.

 Mgr. Magdaléna Šimáková, Mgr. Zuzana 
Krajčovičová -učiteľky zo ZŠ P.O. Hviezdoslava

Nedokážeme si pomôcť?

Dňa 25.mája o 17,00 hod. sa 
v obradnej sieni Mestského úradu 
uskutoční absolventský koncert žiakov 
ZUŠ J. F. Kvetoňa.

Absolventský 
koncert žiakov ZUŠ

O originálne maľované kraslice je z roka na rok väčší záujem.
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Nechcení zákazníci
Nestalo sa to pred dávnymi vekmi 

a nebolo to v rozprávke, stalo sa to minulý 
mesiac a bolo to v našej Seredi. Bola som 
na vychádzke s troma deťmi, najmladšie 
dievčatko spalo v kočiariku. Potrebovala 
som nakúpiť zopár vecí... jednoducho 
každodenná klasika. Zaujímavou sa táto 
story stala až v momente, keď mi pani 
predavačka povedala: „Sem (rozumej do 
obchodu) s tým kočíkom nesmiete ísť.“  

A keby len tam! Vonku som si všimla, 
že na mnohých obchodoch stojí taký 
malý, nenápadný, mierne diskriminačný 
piktogram: prečiarknutý kočík. Že sa do 
predajne nesmie s jedlom, na korčuliach, to 
sa dá pochopiť, jedlo sa dá odložiť, korčule 
vyzuť, ale kam odložiť dieťa, navyše, ak 
spí? Zamysleli ste sa, páni obchodníci? 
„V takých obchodoch nenakupujem,“ 
vravela mi kolegyňa mamička. Je to 
riešenie. Ale mám ešte jedno. Namiesto 
zákazov použiť inštrukciu: „Nech sa páči, 
kočiarik si postavte sem, na vyhradené 
miesto vnútri, môžeme sa vám na krpca 
mrknúť, ale budete ho vidieť aj sama, 
keď ste sa láskavo rozhodli u nás utratiť 
svoje peniaze.“ Napadlo by vás, že je to 
diskriminácia? Vôbec nie, je to milé... 
Niektoré obchody už pochopili, že takýmto 
alebo podobným prístupom k deťom 
si získajú rodičov – často najlepších 
zákazníkov. Preto tam tak radi nakupujeme.    
                                 Mgr. Katarína Valábková

Čo nás trápi ... Kráľovská noc s Andersenom
Kedy ste naposledy čítali svojim deťom 

rozprávky? Kedy ste ich naposledy videli 
rozprávky čítať? Veď načo aj, keď všetky 
už nájdeme na videokazetách, cédečkách, 
v televízii...? Aby sa však na klasické 
rozprávky nezabudlo, koná sa už štvrtý rok 
medzinárodné podujatie na podporu detského 
čítania pod názvom Noc s Andersenom. Tento 
rok sa po prvýkrát pridala aj Obecná knižnica 
v Šintave, ako jediná v okrese. 

Druhého apríla, v deň narodenia Hansa 
Christiana Andersena vyvrcholilo päť dlhých 
týždňov príprav knihovníčky Milady  Pisárovej 
s pomocou vysokoškoláčok Barbory Kolbovej 
a Silvie Závadskej. 

O 18,00 hod. deti v sprievode rodičov 
zaujali svoje miesta na vankúšikoch a hneď 
boli pasované za pážatká kráľovskej rodiny. 
Prvú rozprávku im prečítal „kráľ“ Šintavy, 
starosta Václav Jurčaga. „Kráľovná kroniky“, 
šintavská kronikárka Ľudmila Hercegová 
rozprávala deťom o histórii Šintavy a prečítala 
Povesť o dcére šintavského prievozníka. 
Aby sa deti  osviežili na čerstvom vzduchu, 
na školskom dvore preniesli svoju fantáziu 
do kresieb. A pretože sa porota nevedela 
rozhodnúť, ktorú kresbu označiť za víťaznú, 
všetci boli víťazmi. Za „kráľovnú slovenčiny“  
bola pasovaná učiteľka slovenčiny ZŠ Nina 
Starečková a z dvoch zástupkýň Mestskej 
knižnice v Seredi sa úlohy rozprávkárky 
zhostila Iveta Kayserová, ktorá deťom 
prečítala rozprávku od H. Ch. Andersena. 
Na podujatie bol zvedavý aj riaditeľ knižnice 
v Galante. Pred polnocou deti prišli postrašiť 
strašidlá z Rozprávkovej ríše – bosorka a smrť. 
Ale keďže sa ich deti nezľakli, boli nútené 
prečítať rozprávku. A poslednou kráľovnou 
noci bola „kráľovná čitateľov“ 10-ročná 
Simonka Mondeková, ktorá si tento titul, na 
rozdiel od ostatných korunovaných, ktorých 

vláda trvala len do východu prvého slnečného 
lúča a do prvého kohútieho zakikiríkania, 
môže  ponechať, keďže má knižky  rada a kvôli 
nim často kráča do knižnice. 

Polhodinu po polnoci už 20 detí padalo od 
únavy, a tak sa knižnica premenila na jednu 
veľkú spálňu. Deti si rozložili „spacáky“ 
a karimatky a ponorili sa do snov. Kráľovská 
noc skončila na druhý deň o ôsmej hodine 
ráno. Touto  cestou ďakujeme všetkým rodičom, 
ktorí zabezpečili občerstvenie, deviatakom ZŠ 
v Šintave, ktorí pomáhali nielen s prípravami, 
ale aj počas priebehu akcie - Obecnému 
úradu a sponzorom, za fi nančnú pomoc. Pre 
veľký záujem detí aj rodičov rozmýšľame 
nad podobnými podujatiami aj v budúcnosti. 
Dúfame, že naše priestory sa rozšíria, aby si 
takýchto nocí mohlo užiť čo najviac detí.

Barbora Kolbová

Spoločnosť GARP s.r.o. pripravuje 
v spolupráci s Mestským úradom Sereď 
vydanie reprezentačnej publikácie 

MAPA MESTA SEREĎ.

Aj Vy sa môžete zúčastniť na tomto 
projekte a reprezentovať Vašu spoločnosť. 
Účastníci pripravovaného projektu sa 
dostanú do povedomia nielen obyvateľov 
Serede a okolia, ale aj návštevníkov zo 
Slovenska a zahraničia.

Vysoká kvalita za dobrú cenu! 

Využite príležitosť prezentovať Vašu 
spoločnosť. Všetky ďalšie informácie 
o cenách a možnostiach prezentácie 
Vám poskytne obchodný zástupca spol. 
GARP s.r.o. na tel. čísle 0903 945 868.
Máte zároveň možnosť umiestniť údaje 
o Vašej fi rme na WWW.gzoznam.sk 
Mestský úrad Sereď adresa: Námestie 
republiky 1176/10, 926 00 Sereď,
telefón: +421 – 31 – 789 2392, 789 2393

Návšteva z Holandska 
Mesto Sereď navštívila koncom apríla 

delegácia hostí z Holandska v čele so 
starostom mesta Alblasserdam. Delegáciu 
ofi ciálne privítal primátor mesta Sereď 
Ján Lehota so zástupcom primátora Ing. 
Antonom Pančíkom. Hostia mali v programe 
okrem iného návštevu základných škôl. Dňa 
26. apríla slávnostne prestrihli pásky na 
učebniach výpočtovej techniky na školách. 
Zaujímali sa o využitie počítačovej techniky, 
ktorú darovala fi rma Mazars. S inštalovaním 
počítačov ako aj s  ich využitím boli všetci 

členovia delegácie spokojní. Veľmi sa 
im páčili obrazy našich detí, ktoré ako 
poďakovanie nakreslili sponzorskej fi rme. 
Obrazy seredských detí budú ozdobou 
ich haly v Holandsku.      -sk-                       

Vytvorenie špecializovaných tried výpočtovej techniky znamená veľký prínos vo výuke žiakov.
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Z činnosti Klubu dôchodcov SVORNOSŤ

Klub dôchodcov v Seredi 
na Jesenského ulici bol zriadený 
1. júna 1978 ako výsledok 
úsilia obetavých občanov
a vtedajších funkcionárov, ako 
boli:  Jozef Klčo, Miroslav 
Remenár, Ladislav Rejfíř, 
Alexander Paška, Cyril 
Slivka, Matilda Melíšková, 
Mária Vladovičová a iní, 
z ktorých už mnohí nie sú 
medzi nami, ale správa o ich 
činnosti je verne zachytená
v kronike klubu. Spočiatku mal 
klub 70 členov, potom 112, neskôr 247. Počet 
členov sa v priebehu rokov menil, v súčasnosti 
je v klube zaevidovaných 100 členov, z toho 
85 žien a 15 mužov. Vo funkcii predsedu sa 
vystriedali - Jozef Klčo, Alexander Paška, 
v roku 1997 zaujala miesto vedúcej Alica 
Dulovičová a v roku 2001 ju vymenila členka 
klubu - Paulína Kostková.

Keď som začala listovať v Kronike klubu 
dôchodcov v Seredi -  veľmi vkusne upravenej 
a doplnenej nespočetnými fotografiami -  
spočiatku som mienila opísať všetky činnosti 
a podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu 
jeho existencie, no veľmi rýchlo som upustila 
od svojho rozhodnutia, pretože na podrobný 
opis všetkého, by nestačil priestor Seredských 
noviniek.

Predovšetkým ma zaujalo motto činnosti 
klubu: STAROBU NIELEN DOŽIŤ, ALE 
AJ PREŽIŤ! Táto pekná a múdra myšlienka 
sa ako zlatá niť prelína v celom živote klubu. 
Veď členovia sa neschádzali pasívne len 
preto, aby sa zišli, ale mnohým činnostiam sa 
venovali veľmi aktívne a so zanietením. 

Obdivuhodná a veľmi rozsiahla 
je ich „Cesta za krásami Slovenska“. 
Začali tematickými zájazdmi „Po stopách 
Slovenského národného povstania“. V  záujme 
svojho zdravia neraz využili v Podhájskom 
liečivú termálnu vodu blahodárne pôsobiacu 
proti reumatickým ťažkostiam. Zaujímali sa 
o prírodu, učili sa o pestovaní kvetov. Na 
strednom Považí navštívili Trenčín a hrad 
Matúša Čáka. Poklonili sa pri pamätníku 

Mestský úrad Sereď, Nám. republiky1176/10, 926 01 Sereď v zastúpení Jánom Lehotom, 
primátorom mesta

 vypisuje výberové konanie
na obsadenie miesta:  projektový manažér 

A. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:                                   
1. ukončené inžinierske vysokoškolské vzdelanie alebo magisterské vysokoškolské 

vzdelanie 
2. predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle zákona NR SR 

č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme:
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
b) bezúhonnosť 

3. aktívna znalosť anglického jazyka 

B. Iné kritériá a požiadavky : 
• Počítačové znalosti:  Microsoft Word – expert;  Microsoft Excel – expert; 

Internet (e-mail, www) – pokročilý
•  Organizačné schopnosti:  spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilnosť 

komunikatívnosť, znalosť miestnych podmienok v náväznosti na rozvoj regiónu  
C. Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á  doložiť: 

1. overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. profesijný životopis s podrobným opisom  vykonávaných pracovných činností,
3. odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka  doručí na  adresu: Mestský úrad 
Sereď, Nám. republiky. 1176/10, 926 01 Sereď alebo do podateľne Mestského úradu 
v Seredi v termíne  do  24. 05. 2004 v uzatvorenej obálke s označením: 
                           „Výberové konanie – projektový manažér -  neotvárať.“ 
Pri žiadostiach zasielaných poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke. 

V Seredi, dňa 03. 05. 2004                                                         Ján Lehota, primátor mesta

MESTO SEREĎ P O Z V Á N KA
Mesto Sereď vás, milí spoluobčania, 

srdečne pozýva na 
V. Seredský  hodový jarmok 

a IV. Pivný festival, ktorý sa uskutoční 
v dňoch 25. – 27. júna 2004 

na tradičnom priestranstve pred DK. 
Súčasťou kultúrneho programu bude aj 

vystúpenie hudobného súboru a propagačná výstava  
z rakúskeho Leopoldsdorfu/M. pod názvom  „Tak 
žijeme...“

PIATOK 25. júna 2004
14,00 -  dychová hudba SEREĎANKA
15,00 -  slávnostné otvorenie jarmoku
15,10 -  ľudové piesne v podaní N. LULOVIČOVEJ
15,20 -  program detí materských škôl
16,00 -  S-klub tanečný súbor MAXIM 
16,10 -  program detí základných škôl
16,40 -  tanečný súbor  MAXIM a GAT a GET
17,10 -  program ZUŠ J. F. KVETOŇA
18,00 -  hudobná skupina METROPOLIS
19,00 -  koncert hudobnej skupiny PS
21,00 -  DISKOTÉKA v estrádnej sále DK
SOBOTA 26. júna 2004
10,00 - karnevalové líčenie detí pred DK 
13,00 - hudobný súbor  z Leopoldsdorfu/M.  
            (MUSIKVEREIN LEOPOLDSDORF/M.)
15,00 - prezentácia a súťaže  pivovaru HEINEKEN 
            SLOVENSKO, a.s., počas súťaží ochutnávka 
            piva!
17,00 - hudobný súbor z BREITSTETTENU  
            (MUSIKVEREIN BREITSTETTEN)
19,00 - Vystúpenie ROBA KAZÍKA, MIRKY 
             KLIMENTOVEJ a STANISLAVA VITÁLOŠA

20,00 -  tanečná hodová zábava v sále DK 

NEDEĽA 27.júna 2004
14,00 -   koncert hudobnej skupiny CLOUDBURST

15,00 -   koncert hudobnej skupiny DESMOD

Slavín v Bratislave a videli výstavu Flóra. 
Do svojej mladosti sa vracajú večerami 
recitovania poézie. Nezabúdajú na meniny 
a narodeniny členov klubu. Na skromných 
oslavách znejú krásne slovenské piesne 
a básnici z vlastných radov recitujú gratulačné 
verše. Okrem toho venujú pozornosť aj 
starším občanom v Dome dôchodcov 
v Seredi na Čepenskej ulici. Svojmu mestu 
sa za starostlivosť odplácajú mnohými 
brigádnickými hodinami, skrášľovaním okolia 
priestorov klubu.

V Klube dôchodcov v Seredi na 
Jesenského ulici pulzuje život naplno! Treba 
však povedať, že väčšina členov  by sa 
mimo klubu nemohla zúčastniť na toľkých 
zájazdoch, akciách a podujatiach. Činnosť 
v klube je náročná na financie. Niektoré akcie 
boli dotované Mestským úradom v Seredi, ale 
na väčšiu časť nákladov si členovia priplácali. 
Na záver uvádzam slová, ktorými končí 
svoju správu o činnosti klubu vedúca pani 
Kostková:

„V tejto činnosti išlo predovšetkým 
o hlavnú myšlienku, pre ktorú bol klub 
zriadený, a to - starostlivosť o starších 
a osamelých ľudí, pri ktorej v spoločnej 
klubovej činnosti zabúdame na vrásky či 
každodenné trápenie. V kruhu známych a 
priateľov prežívame tak mnoho šťastných a 
pekných dní. Sú to milé stretnutia, na ktoré 
dôchodcovia s radosťou spomínajú.                 
                                                Blažena Krivošíková
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Významné životné jubileum  oslávili:

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Do života boli slávnostne uvítané deti:

Rozlúčili sme sa:

Milan Lancz a Oľga Karmažínová
Vojtech Horváth a Zuzana Benová
Marián Dorčík a Zdenka Pilátová
Marián Lukáč a Katarína Berkyová
Richard Adamča a Jana Antalová
Marek Javor a Jana Slobodová
 Tibor Hujo a Mariana Lehocká

•
•
•
•
•
•
•

•
•

pani Štefánia Kulichová, ktorá sa dožila 
91 rokov
pani Agneša Hermanová, ktorá sa dožila 
93 rokov
pani Margita Jurkovičová, ktorá sa 
dožila 92 rokov
pán Štefan Hanuliak, ktorý sa dožil  
91 rokov
pán Rudolf Raninec, ktorý sa dožil 
90 rokov
pani Helena Janktová, ktorá sa dožila 
90 rokov
s pánom Petrom Radimákom, ktorý 

•

•

•

•

•

•

zomrel vo veku 57 rokov
s pani Jozefínou Machovou, ktorá 
zomrela vo veku 86 rokov
s  pani Annou Šilhárovou, ktorá zomrela 
vo veku 56 rokov
s pani Žofiou  Slemenskou, ktorá 
zomrela vo veku 77  rokov
s pánom Drahomírom Sedlákom, ktorý 
zomrel vo veku 73 rokov
s Ing. Jozefom Kubíkom, ktorý zomrel 
vo veku 73 rokov
s pani Monikou Vančovou,  ktorá 
zomrela vo veku 80 rokov
s pánom Zdenkom Fabušom, ktorý 
zomrel vo veku  46 rokov
s MUDr. Pavlom Záborským, ktorý 
zomrel vo veku 72 rokov
s pánom Vincentom Komačkom, ktorý 
zomrel vo veku 75 rokov
s pani Alžbetou Javorovou, ktorá 
zomrela vo veku 82 rokov
s pani Ruženou Tóthovou,  ktorá 
zomrela vo veku 60 rokov
s pánom Jozefom Blaškovičom, ktorý 
zomrel vo veku 60 rokov
s pánom Rudolfom Hambálekom, ktorý 
zomrel vo veku  94 rokov

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sociológovia svojím výskumom zistili 
to, čo nám prax potvrdila. Deti a mládež 
sa nevedia dostatočne vyjadrovať, slabo 
komunikujú. Daný jav priniesla dnešná 
moderná doba. Doba videí, počítačov, zhonu 
a stresu... . Deti dostávajú na svoje zvedavé 
otázky zväčša odpovede typu: „Príď neskôr..., 
daj pokoj..., nemám čas...., neotravuj...“.

Hoci škola nenahradí rodinu, pedagogickí 
pracovníci sa snažia v čase vyučovania 
i v rámci mimoškolskej činnosti venovať 
zvýšenú pozornosť verbálnej i neverbálnej 
komunikácii so žiakmi. Táto skutočnosť, 
ako i fakt, že vychovávateľky v školských 
kluboch detí i učiteľky v materských 
školách majú málo príležitostí stretávať 
sa na metodických školeniach, viedla 

Komunikujeme s našimi deťmi? 

k tomu, že  ZŠ J. A. Komenského v Seredi 
uskutočnila Metodický deň. Pozvanie prijalo 
28 výchovných pracovníkov z celého okresu 
Galanta. Hlavným bodom  bola prednáška 
spojená s praktickými ukážkami pod názvom 
„Tvorivá dramatika“, ktorá vo významnej 
miere prispieva k rozvoju komunikácie 
žiakov. Prednášku viedla lektorka Mgr. 
Daniela Kollárová z Trnavskej univerzity.

Súčasťou tejto akcie bola aj prehliadka 
výrobkov z tvorivej dielne žiakov Školského 
klubu detí pri ZŠ J. A. Komenského, kde 
sa zúčastnení oboznámili s mnohými 
netradičnými technikami vystavených 
prác. Na záver tohto stretnutia si vymenili  
skúsenosti a poznatky z praxe. 

S.K.

Gabriela Rišková
Ema Váradyová

Cyklistický klub AB Sereď  usporiadal už 4. ročník súťaže známej ako Vinohradský štek. 
Tieto preteky boli zároveň druhým kolom 1. MTB ligy (horské bicykle). Súťažilo sa na bývalej 
motokrosovej trati vo Vinohradoch nad Váhom a na štarte sa prezentovalo 175 pretekárov 
a pretekárok nielen zo Slovenska, ale aj z Česka a Maďarska. Náročný, 3,8 km dlhý okruh 
poznačený výdatným dažďom dôkladne preveril pripravenosť pretekárov, ale aj organizátorov.

Vinohradský štek 2004

V štartovej listine figurovali mená, ktoré 
tvoria špičku horskej cyklistiky, vrátane 
minuloročného víťaza Českého a Slovenského 
pohára Milana Barényiho (TREK KCK 
Oslany), ktorý aj suverénne zvíťazil pred 
Jaroslavom Štvrteckým (KELLY´S Bicycles 
Piešťany) a Stanislavom Machačom (PFK 
Servis Kolín). Medzi ženami dominovala 
Ľubomíra Kalinová (KELLY´S Bicycles 
Piešťany). Bez úspechu nezostali ani domáci 
pretekári z CK AB Sereď, ktorí získali spolu 
9 medailí.
     Okrem finančných a hodnotných vecných 
cien pre víťazov bola pre všetkých pripravená 
aj atraktívna tombola s hlavnou cenou - 
bicyklom v hodnote takmer 10.000 Sk.
     K úrovni akcie prispela aj účasť primátora 
mesta Sereď Jána Lehotu a prednostky MsÚ 
Sereď Ing. Evy Hanusovej, ktorí osobne 
odovzdávali ceny víťazom. 
     Na zabezpečení celej akcie sa podieľalo 
mnoho ľudí a sponzorov. Lekársku 
pohotovosť zabezpečoval riaditeľ Mestskej 
polikliniky v Seredi MUDr. Tibor Plézel, 
finančné prostriedky poskytli BM Kávoviny, 
Strojservis, AB Sereď, Kenda Mojmírovce, 
PRO SAD Dolná Streda, veľkoobchod 

Velba, KKR Sereď, MFC Sereď, Cukrovar 
Nova Sereď, Obchodné centrum Zavar, ELA 
ovocie-zelenina, Hubert Sereď, VÚB, Allianz 
- Slovenská poisťovňa.

Vinohradský štek MTB 2004 bude 
pokračovať 12. septembra 2004.
                                                Text a snímka TN

Stolnotenisový turnaj
Centrum voľného času Junior a ZŠ J. 

Fándlyho v Seredi zorganizovali Veľkonočný 
stolnotenisový turnaj mladších a starších 
žiakov, ktorého sa zúčastnilo 28 súťažiacich. 
Výsledky: Mladší žiaci: 1. Andrej Strýček, 
2. Martin Brodanský, 3. Roman Brodanský 
(všetci ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď), 
4. Jakub Čomaj (ZŠ J. Fándlyho, Sereď). 
Starší žiaci: 1. Dominik Javor, 2. Matúš 
Hornaček, 3. Matúš Suchoň (všetci ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda v Seredi); 4. Martin Božik 
(ZŠ J. Fándlyho, Sereď)      Mgr. Štefan Hošták



porazili všetky zúčastnené družstvá. Za výbornej podpory rodičov družstvo pripravovala 
trénerka Mgr. Jolana Čomajová.
Konečná tabuľka:

1. Lokomotíva Sereď  5 5 0 249 : 88                 10
2. MŠK Žiar nad Hronom  5 4 1 215 : 120   9
3. BKM Svit   5 3 2 151 : 167   8
4. Strojár Malacky   5 2 3 163 : 207   7
5. BKM Poprad/Svit  5 1 4 132 : 187   6
6. ŠBK Handlová  5 0 5   86 : 227   5 

SEREDSKÉ NOVINKY: vydáva Mesto Sereď. Šéfredaktorka: Mária Košťanyová. Redakčná rada: Ing. Anton Pančík, Jozef Valábek, Július Matis,  PaedDr. 
Slávka Kramárová, Kveta Žigová, Mgr. Iveta Kayserová, Mgr. Blažena Krivošíková, Mgr. Marcel Virth Adresa redakcie: Mestský úrad, Námestie republiky 
1176/10, 92601 Sereď tel. č.:789 2392, 789 2393. Príspevky: osobne v podateľni Mestského úradu alebo na adresách  mu@sered.sk, www.sered.sk. Vychádza 
dvojmesačne. Registrované: Okresným úradom Galanta pod číslom 4/2003. Tlač:  Reklamná agentúra FOREKO Sereď. Grafická úprava: Jozef Hasala  Náklad:  
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V dňoch 23. - 25. 
apríla sa vo Svite usku- 
točnil finálový turnaj 
majstrovstiev Slovenskej 
republiky mladších mini- 
basketbalistov.

Do finálového turnaja 
postúpilo šesť najlepších 
družstiev po dlhodobej 
súťaži z celého Slovenska. 
Mladší minibasketbalisti 
úlohu favorita zvládli na 
výbornú, keď postupne 

Sereď majstrom Slovenska Rozpis majstrovských 
zápasov a súťaží

ŠKF  Sereď
Muži V. liga
16. 5. 04  17,00 hod. Sereď – Nitra B
30. 5. 04  17,00 hod. Sereď – Výčapy Opatovce
13. 6. 04  17,00 hod. Sereď – Trstice 
Starší a mladší dorast     III. liga
22. 5. 04  10,00, 12,30 hod.    Sereď – ČFK Nitra
  6. 6. 04  10,00, 12,30 hod.    Sereď – Dubnica B

Starší a mladší žiaci   III. liga
15. 5. 2004  14,30, 16,30     Sereď – ČFK Nitra
29. 5. 2004  15,00, 17,00     Sereď – Šahy
12. 6. 2004  15,00, 17,00     Sereď – Galanta 

Ing. Vladimír Polednák

Futbalový klub ZIPP Sereď B  
II. trieda okresu
22.5. 2004  17,00   Pusté Sady –  ZIPP Sereď „B“
29.5. 2004  17,00   ZIPP Sereď „B“ – Šalgočka
  6.6. 2004  10,30   Abrahám – ZIPP Sereď „B“
12.6. 2004  17,00   ZIPP Sereď „B“ – Vozokany

TJ Slovenský Orol Sereď:
Hádzaná - Mladší žiaci 
16.5.2004  Sereď – Trnava
23.5.2004 Sereď – Nové Zámky

Taekwon-do klub Hong Ryong Sereď 
sa v Brandýse nad Labem zúčastnil  2. kola 
Českej národnej ligy. Väčšina súperov, 
s ktorými sme mali súťažiť mala oveľa väčšie 
technické stupne. Prvou súťažnou disciplínou 
boli tuly (zostavy) juniori. Hodiny, ktoré sme 
strávili na tréningoch priniesli však svoje 
ovocie. Štyri medaile (P. Hrušovský – zlato, O. 
Balák a M. Hrušovský – striebro, J. Ďuračka 
– bronz) sú pre nás veľmi dobrým výsledkom. 

Hrušovského druhá zlatá
Druhou  súťažnou disciplínou  bol sparing 
(zápas). Náš cvičenec J. Ďuračka vyhral 
tri kolá, až vo štvrtom kole ho premohol 
I. Dan. P. Hrušovský podal skvelý výkon 
a získal už druhú zlatú medailu.Vyhral pohár 
najúspešnejšie účastníka. momentálne trénuje 
v telocvični ZŠ na Komenského ul. Tréningy 
sú v pondelok od 18,00 hod. a vo štvrtok od 
18,30 hod , kedy prebieha aj nábor nových 
členov. Tešíme sa na Vás.              Eva Valkyová             

ŠK CYKLO -TOUR SEREĎ
Športové súťaže v mesiaci máj 2004:
29. 05. - Majstrovstvá SR zdravotne postih- 
nutých športovcov,  časovka jednotlivcov 
Štart o 10,00 hod. -  Dolná Streda
30. 05. - Majstrovstvá SR zdravotne postih- 
nutých športovcov,  preteky jednotlivcov
Štart o 13,35 hod. – Sereď (Dom kultúry )

Rekreačno-spoločenské akcie:
16. 05. - Cyklojazda za vodnými mlynmi 
Malého Dunaja – Tomášikovo, Jelka 
celodenná turistická akcia pre širokú 
verejnosť spojená s opekaním v Jelke. Zraz 
a odchod je o 9,00 hod. od Domu kultúry.

Športové súťaže v mesiaci jún  2004
19. 06. - Cyklo–liga mládeže (2.kolo). Štart 
o 15,00 hod. Kaskády-Únovce

Rekreačno - spoločenské akcie :
12. 06. - Cyklojazda do Malých Karpát. 
Odchod o 9,00 hod. od DK Sereď
27. 06. - „Seredská šesťdesiatka“ – po klubo- 
vých cyklotrasách v regióne. Odchod o 9,00 
hod. od DK Sereď                          D. Holbík

Koncom uplynulého mesiaca Centrum 
voľného času Junior v spolupráci so ZŠ P.O. 
Hviezdoslava a Športovým klubom futbalu za 
pekného slnečného počasia usporiadali už 21. 
ročník Behu oslobodenia mesta Sereď.

Výsledky: Mladšie žiačky: 1. Jana 
Mitasová (ZŠ J. A. Komenského), 2. Monika 
Lašáková, 3. Veronika Bukovčáková (obe ZŠ 
P. O. Hviezdoslava). Mladší žiaci: 1.Jozef 
Kojš (ZŠ sv. Cyrila a Metoda), 2. Maroš 
Boledovič (ZŠ P.O. Hviezdoslava), 3. Maroš 
Čutek (ZŠ J.Fándlyho). Staršie žiačky:  
1. Martina Trojáková (ZŠ J. Fándlyho), 
2. Aneta Henčeková, 3. Kristína Holešová 
(obe ZŠ J. A. Komenského). Starší žiaci: 1. 
Peter Lukáč (ZŠ J.Fándlyho), 2. Róbert Čirka 
(ZŠ P. O. Hviezdoslava), 3. Lukáš  Zbojek 
(ZŠ J. Fándlyho). Dorastenky: 1. Adriana 
Adamcová, 2. Zuzana Šmátralová (obe ZŠ 
J. A. Komenského). Dorastenci: 1. Lukáš 
Sojka (ZŠ sv. Cyrila a Metoda), 2. Martin 
Póša (ZŠ Šoporňa), 3. Michal Donga (ZŠ J. A. 
Komenského). Mgr. Š. Hošták

Centrum voľného času „ Junior“ a ZŠ J. 
Fándlyho v Seredi  zorganizovali 16. ročník 
Majstrovstiev mesta Sereď v plávaní mladších 
žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 58 pretekárov. 
Víťazstvo si suverénne „vyplávali“  žiaci  ZŠ 
J. Fándlyho.

 Výsledky: 50 m voľný spôsob žiaci:
1. Patrik Václavík, 38,58 s. 2. Lukáš Krajča 
42,41 s., (obaja ZŠ J.Fándlyho,) 3. Róbert 
Holička 42,94 s.,( ZŠ P.O. Hviezdoslava). 
50 m prsia žiaci: Denis Kučera 54,83 s. 2. 
Maroš Čutek 56,60 (obaja ZŚ. J.Fándlyho), 
3. - 4. Boris Bričík (ZŚ J.Fándlyho) a Jakub 
Váry ZŠ P.O. Hviezdoslava) s časom 56,62 
s. 50 m znak žiaci: 1. Patrik Václavík  
45,59 s. (ZŠ J. Fándlyho), 2. Michal Sečen, 
50,04  (ZŠ J.A.Komenského), 3. Tomáš 
Chynoradský 52,40 (ZŠ J.Fándlyho). 50 m 
voľný spôsob žiačky: 1. Alexandra Šúryová 
41,46 s. 2. Silvia Mlynárová 43,56, 3. 
Alexandra Hoštáková 47,43 (všetky zo ZŠ 
J. Fándlyho). 50 m prsia žiačky: 1. Martina 
Takáčová, 54,33, 2. Lucia Horváthová 57,93 
3. Nikola Morongová 1;00,69 (všetky zo ZŠ 
J. Fándlyho). 50 m znak žiačky: 1. Martina 
Takáčová, 50,44s. 2. Alexandra Šúryová 
50,71, 3. Lucia Horváthová 56,16 (všetky zo 
ZŠ J.Fándlyho).                                         -ŠH-

BEH OSLOBODENIA

MAJSTROVSTVÁ MESTA
V PLÁVANÍ


