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Slovenská ratingová agentúraTM po 
aktualizácii potvrdzuje mestu Sereď 
ratingové hodnotenie v slovenských 
korunách a zvyšuje ratingové hodnotenie 
v cudzích menách nasledovne:

Mestu Sereď bolo priradené dlhodobé 
ratingové hodnotenie v kategórií transakcií 
v slovenských korunách BBB- (stabilný 
výhľad). V kategórii transakcií v cudzích 
menách bolo Mestu Sereď priradené 
ratingové hodnotenie BB+ (stabilný 
výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie 
Mesta Sereď je S2, čo je najlepšie možné 
krátkodobé ratingové hodnotenie pre 

MESTO SEREĎ OPÄŤ S DOBRÝM RATINGOM
subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové 
hodnotenie BBB-. Zdôvodnenie:
• V oblasti strategického plánovania 
mesto dokončieva spracovanie zmien 
a doplnkov Územného plánu, Plánu 
hospo-dárskeho a sociálneho rozvoja ako 
základných strategických dokumentov, 
ktoré budú okrem iných aj východiskom 
pri zostavovaní rozpočtu na rok 2005. 
Ďalší strategický rozvoj mesta Sereď bude 
orientovaný do troch základných oblastí 
- budovanie priemyselnej zóny, rozvoj 
cestovného a turistického ruchu a rozvoj 
infraštruktúry a služieb. ...pokračovanie na str. 3

Pozvánka na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva

Dňa 30. novembra sa uskutoční  
zasadnutie Mestskej rady, na ktoré 14. 
decembra nadviaže riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 

Na zastupiteľstve  budú prerokované 
dôležité návrhy týkajúce sa rozpočtov Mesta 
Sereď, Domu kultúry a Mestskej polikliniky 
na rok 2005. Okrem toho sa poslanci  
budú zaoberať aj jednotlivými žiadosťami 
fyzických a právnických osôb ako aj návrhmi 
podanými občanmi na jednotlivé ocenenia 
mesta Sereď  pre jednotlivcov a kolektívy 
za rok 2004.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
bude verejné a môže sa ho zúčastniť každý 
občan.                                                     -mk-

Výsledky z prvého kola zberu plastových fliaš Predsa bude stáť!
Výstavba diskontnej predajne LIDL mala 

už toľko „zaručených“  termínov, že občania 
už prestávajú veriť v úspešnosť zámeru. Aká 
je realita? Predstavitelia mesta tvrdia, že LIDL 
bude stáť v druhej polovici budúceho roka. 
Túto informáciu nám potvrdil aj tlačový odbor 
spoločnosti LIDL SR,v.o.s., expanzná kancelária 
v Bratislave. Súčasne s výstavbou predajne  
spoločnosť LIDL zrekonštruuje autobusovú 
stanicu, bezprostredne susediacu  s plánovanou 
predajňou. Zamestnanie by tu malo nájsť cca 70 
ľudí.                                                           -kšť-

Kytička,  pozdravenie  a dobrá nálada...
...aj takto možno charakterizovať 

podujatie, ktoré zorganizovalo oddelenie 
vnútornej správy Mestského úradu v spolupráci 

Oddelenie životného prostredia MsÚ informuje občanov

...pokračovanie na str. 2

V dňoch 18.- 21.10. 2004 sa uskutočnilo 
prvé kolo zberu plastových fliaš. Po zhodnotení 
miery zapojenia sa občanov do akcie možno 
konštatovať, že z celkového počtu cca 6000 
domácností bolo vyzbieraných približne 700 
igelitových vriec a tašiek, čo predstavuje asi 
11,6 %-nú účasť domácností. 

Medzi najaktívnejšie ulice, ktoré sa 
zapojili do zberu plastových fliaš patrili 
v zástavbe rodinných domov ul. Rovná, 
Dolnočepenská, Trnavská, Obežná, 
Veterná, v zástavbe bytových domov 

ulice Cukrovarská, Čepenská, Garbiarska, 
Novomestská, Dolnomajerská.

Touto cestou ďakujeme všetkým 
občanom, ktorí sa aktívne zapojili do 
prvého kola zberu plastových fliaš a zároveň 
vyzývame všetkých, aby aktívnejšie pristúpili 
k ďalšiemu zberu, počas uvedených termínov 
podľa harmonogramu zberu. Zároveň 
oznamujeme občanom, že vyzbierané plastové 
fľaše môžu  v určených dňoch vykladať pred 
domy v igelitových taškách, príp. použitých 
sáčkoch. 

s Domom kultúry v rámci tradičnej akcie 
október  Mesiac úcty k straším. V estrádnej 
sále Domu kultúry sa zišlo takmer 330 

dôchodcov z mesta a priľahlých častí. Bohatá 
účasť potvrdila opodstatnenosť tejto akcie. Pre 
mnohých z nich je to príležitosť stretnúť sa so 

starými známymi, zaspomínať si na staré časy, 
nachvíľu uniknúť stereotypu všedného dňa. 
V bohatom kultúrnom programe pozdravili 

prítomných deti materských a základných  
škôl svojím vystúpením. Nechýbal ani 
program v podaní členiek klubov dôchodcov 

mesta. Poďakovanie  primátora mesta Jána 
Lehotu a jeho zástupcu Ing. Antona Pančíka  
malo podobu skromného kvietku osobne 
odovzdaného každému z prítomných, čo len 
umocnilo slávnostnú atmosféru podujatia. 

Predstavitelia mesta nezabudli ani na 
obyvateľov  Domova dôchodcov a urobili im 
svojou osobnou návštevou i malým darčekom 
zo všedného dňa sviatočný.                      -kšť-
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O čo môže požiadať ťažko zdravotne postihnutý občan
Ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorí potrebujú 

pomoc od štátu z roka na rok pribúda. Zákon č. 45/2004 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa a mení zákon č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci sprísnili 
podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu 
zdravotného postihnutia. 

Ťažko zdravotne postihnutý občan má na základe tohoto zákona 
o sociálnej pomoci nárok na dva druhy kompenzácií: sociálne služby 
a peňažné príspevky. Kompenzácie sú určené na prekonanie alebo 
zmiernenie znevýhodnenia, ktoré má občan s ŤZP v porovnaní 
so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých 
podmienok.
Ako sa určuje príspevok? 

Aby odbor sociálnych vecí okresného úradu vedel na akú 
kompenzáciu má ŤZP občan nárok a v akej výške, musí  najprv 
posudková komisia určiť mieru funkčnej poruchy (nedostatok telesných, 
duševných a zmyslových schopností trvajúcich dlhšie ako jeden 
rok). Tá sa určuje v percentách na základe postihnutia alebo choroby. 
V prílohe zákona o sociálnej pomoci je  na každú chorobu a postihnutie 
fixne stanovená horná a dolná percentuálna hranica.  Keďže  zákon 
dáva  dôraz na individuálne  posúdenie potrieb  žiadateľa, po novom 
sa posudzujú aj osobnostné predpoklady žiadateľa (aké má vlastnosti, 

ako sa usiluje riešiť sociálnu núdzu vlastným pričinením), rodinné 
prostredie (akú pomoc mu poskytuje rodina). Aj preto sa môže stať, 
že pacienti s rovnakým  postihnutím dostanú rozdielny príspevok. 

Kým sa občan  dozvie na akú kompenzáciu má nárok musí najprv 
požiadať o prehodnotenie svojho stavu posudkovou komisiou.  Na 
Okresnom úrade odbore sociálnych vecí v Galante, Nová doba 
č. 1408/31 (tel. č. 7804109)  požiada o tlačivo na určenie  miery 
funkčnej poruchy. Po absolvovaní  lekárskych vyšetrení posudková 
komisia určí mieru  funkčnej poruchy a občan dostane posudok.
Miera funkčnej poruchy

Aby bol občan uznaný za ŤZP miera funkčnej poruchy musí 
byť vyššia ako 50 %. Na základe posudku môže občan požiadať na  
Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Seredi, Vonkajší rad, tel. č. 
789 7937 o kompenzáciu.  Nárok na  peňažný príspevok za účelom 
kompenzácie zdravotného postihnutia má iba osoba, ktorej príjem 
nepresahuje dvojnásobok životného minima. Výška životného 
minima je od 1. 7. 2004  nasledovná: 4580.-  Sk plnoletá fyzická 
osoba; 3200.- Sk ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú osobu; 
2080.- Sk ak ide o zaopatrené plnoleté dieťa; 2080.- Sk ak ide 
o nezaopatrené plnoleté dieťa.         

          Mgr. Gabriela Vyhlídalová, sociálno-zdravotná komisia pri  MsZ

STRÁNKOVÉ HODINY NA POLÍCII V GALANTE
Stránkové hodiny na Okresnom 

riaditeľstve Policajného zboru v Galante  sú:
PONDELOK: 07.30 hod. - 15.00 hod.
STREDA:        07.30 hod. - 17.00 hod. 
PIATOK:         07.30 hod. - 12.00 hod.
Informácie o telefónnych číslach :
0961123423 - vybavovanie OP (identifikačnej 
karty); 
0961123430 - vybavovanie žiadostí súvi- 
siacich s plnením úloh na úseku zbraní 
a streliva; 
0961123540 - okresný dopravný inšpektorát; 
0961123215 - oddelenie cudzineckej polície 
a pasovej služby; 

Chceme vytvárať priaznivý obraz o 
činnosti polície. Slúžime občanom a radi by 

sme poznali ich názor na prácu polície. 
Pretože by sme radi zlepšili našu prácu 

a zároveň by sme chceli riešiť problémy 
občanov vo vzťahu k Policajnému 
zboru môžu občania  každú prvú 
stredu v mesiaci navštíviť riaditeľa 
Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Galante v čase od 14. 00 hod. 
do 17. 00 hod.

Adresa a telefónne čísla Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Seredi:

Sereď, Pekárska ul. č. 3, PSČ 926 00 
tel.: 031 789 2333, resp. 158

Do územnej časti OO PZ Sereď patria: 
Sereď, Váhovce, Šintava, Vinohrady nad 
Váhom, Dolná Streda.             OR PZ Galanta               

Rodičia  zápolili s učiteľmi
Pedagógovia a žiaci ZŠ J. A. 

Komenského v Seredi oslávili 3. 
Európsky deň rodičov a škôl Dňom 
otvorených dverí. Začiatkom 
októbra  boli všetky triedy otvorené 
pre hostí, rodičov a priateľov 
školy. Pozvanie prijali Doc. Ignác 
Brodňan z MC Bratislava, PaedDr. 
Marta Pajtášová, riaditeľka zo ZŠ 
G. Dusíka v Galante so svojimi 
zástupkyňami, PaedDr. Terézia 
Javorová, riaditeľka ZŠ Šoporňa 
so zástupkyňou a metodičky 
školského úradu Mgr. S. Kováčová 
a Mgr. K. Halabrínová. 

január 24., 25., 27., 28.
február 21., 22., 24., 25.
marec 21., 22., 23., 24.
apríl 25., 26., 28., 29.
máj 23., 24., 26., 27.
jún 20., 21., 23., 24.
júl 25., 26., 28., 29.
august 22., 23., 25., 26.
september 26., 27., 29., 30.
október 24., 25., 27., 28. 
november 21., 22., 24., 25.
december 27., 28., 29., 30.

Harmonogram zberu 
PET fliaš 

...pokračovanie zo str. 1

Rok 2005

na tému Moje zvieratko a na 2. stupni 
s p. Mészárosom priamo na jeho pracovisku 
na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. 
V popoludňajších hodinách deti v ŠKD spolu 
s rodičmi kreslili na asfalt (na snímke).  

Vyvrcholením dňa boli zápasy rodičov 
a pedagógov - basketbal ženy a nohejbal 
muži. Rodičia v oboch zápasoch dokázali, že 
sú silnejší - zvíťazili. 
                                                   S. Kramárová

november 22., 23., 25., 26.
december 27., 28., 30., 31.

Rok 2004

Zberovými dňami sú vždy pondelok 
a štvrtok pre rodinné domy, utorok 
a piatok pre bytové domy, a to počas 
posledného týždňa príslušného mesiaca.*

Prázdne plastové fľaše treba ukladať 
do igelitových tašiek príp. vriec a v deň 
zberu ich nechať vyložené pri zberových 
nádobách. Pred uskladnením sa fľaše môžu 
rozšliapnuť, aby zaberali menej miesta. 
Zber prebieha v ranných a doobedňajších 
hodinách, preto treba vyseparovaný 
odpad vyložiť čo najskôr, najlepšie 
v predchádzajúci deň večer, resp. najneskôr 
v ranných hodinách.

* V marci a decembri 2005 je  zberovým 
dňom streda namiesto piatku resp. 
pondelku, ktoré sú v týchto mesiacoch 
dňami pracovného pokoja.

Najviac rodičov navštívilo v tento deň 
prváčikov, ktorí ukázali  ako sa vedia učiť 
a hrať v škole. Hostia si pozreli otvorenú 
hodinu slovenského jazyka – tvorivú 
dramatiku u A. Levkovej a otvorenú hodinu 
práce s počítačmi u Mgr. M. Klembarovej. 
Obe hodiny zanechali v hosťoch veľmi 
dobrý dojem. Súčasťou Dňa otvorených dverí 
boli  aj besedy s rodičmi. Na 1. stupni sa 
zhovárali s veterinárkou R. Scherhauferovou 
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• Finančné hospodárenie mesta je stabilné. 
Podobne ako v minulých obdobiach, 
aj hospodárenie ku koncu roku 2003 
bolo ukončené prebytkom (prebytok vo 
výške 6 086 tis. Sk), zadĺženosť mesta 
dosahuje v súčasnosti priaznivé hodnoty 
a disponibilné prostriedky mesta vysoko 
prekračujú objem záväzkov. Nakoľko 
je záujmom mesta financovať časť 
rozvojových investičných zámerov 
v roku 2005 z úverových zdrojov, 
odporúčame pri vyhodnocovaní ponúk od 
bankových subjektov využívať princíp ich 
diverzifikácie. 
• V oblasti zabezpečenia kvality životného 
prostredia agentúra oceňuje aktívny 
prístup mesta k tejto problematike. Mesto 
pripravuje vybudovanie zberného dvora na 
separovanie komunálneho odpadu. 
• V rámci edukačnej činnosti v školských 
zariadeniach sa snaží mesto vplývať na 
občanov najmladších vekových skupín 
s cieľom zaviesť separovaný zber odpadu, 
ktorý by priniesol v budúcnosti zvýšený 
efekt v podobe úspory výdavkov rozpočtu 
mesta. 

MESTO SEREĎ 
S DOBRÝM RATINGOM

Obrátili ste sa na redakciu...

Vážená redakcia,
    menom občanov nášho mesta  obraciam sa na Vás so žiadosťou, aby ste v Seredských 
novinkách uverejnili knihy zakúpené Mestskou knižnicou v roku 2004 a pravidelne 
uverejňovali jej prírastky v priebehu roka. Postačuje názov knihy a meno autora. 
    Súčasne sa obraciam  na vedúcu Mestskej knižnice s otázkou prečo  ako vedúca knižnice 
odmietla pre knižnicu zakúpiť knihu Jerguša Ferku Maďarské (seba)klamy, z ktorej 
vyšli v roku 2004 tri vydania a tieto sú beznádejne vypredané, čím sa stala slovenským 
bestselerom. Predpokladám, že knižnica zabezpečuje knihy pre občanov v celom politickom 
spektre.                                                                                                                           J-ovský

O vyjadrenie sme požiadali Mgr. Yvetu Kayserovú, vedúcu Mestskej knižnice:

Nielen chlebom je človek živý...
Pizzériu AB na svetelnej križovatke netreba nikomu predstavovať. 

Príjemné sprostredie, dobrá atmosféra, kvalitné jedlá a, čo nie je úplne 
obvyklé, aj  priestor vyhradený pre nefajčiarov. Takto pizzériu pozná 
väčšina návštevníkov. Lenže málokto vie, že firma AB sa podieľa aj na 

muzikálovej speváčky a  Igora Bázlika, hudobného skladateľa. 
    V októbri 2003 sme si mohli „zgustnúť“ na spomienkovom programe 
venovanom nedožitej storočnici  Františka Krištofa Veselého v podaní 
sólistov opery SND.
    Nasledoval vokálny recitál Evy Garajovej a Mariána Lapšanského 
klavírneho sólistu a riaditeľa Slovenskej filharmónie  pri príležitosti 
100. výročia úmrtia velikána českej hudby Antonína Dvořáka.  
   Tento mesiac firma AB pripravila  záujemcom o komorné podujatia 
ďalšiu pochúťku  - vystúpenie vokálnej skupiny KRUHY, ktoré bude 
28. novembra o 17,00 hod., kde budú znieť černošské spirituály.  Hoci 
sa rok ešte neskončil už teraz je isté, že sa budeme mať na čo tešiť aj 
v nadchádzajúcom roku.  Začiatkom budúceho roka sa budeme môcť 
započúvať do  židovských ľudových piesní a na jar nás poteší koncert 
Martina Babjaka.

...pokračovanie zo str.1

Vážený pán J-ovský,
na rozdiel od mnohých, „tiežvedúcich“ 

pracovníkov svoje rozhodnutia nerobím 
na základe pocitov, momentálnej  nálady 
alebo rozmarov. Takisto pri tom nerozhoduje 
sympatickosť alebo nesympatickosť voči 
osobám alebo predmetom, ktorých sa moje 
rozhodnutia dotýkajú.

Pri výbere titulov do Mestskej knižnice 
sa riadim podľa  plánovanej  profilácie fondu 
z dlhodobého hľadiska. Knižnica je apolitická 
organizácia a mojím cieľom je vybudovať 
fond vysokej kultúrnej a umeleckej 
hodnoty. Autori, ktorí sa uchyľujú k štýlu 
nezlučiteľnému s paneurópskymi hodnotami 

organizovaní  komorných koncertov, v obradnej sieni Mestského úradu 
v spolupráci s  Mestom Sereď.

Telom a dušou týchto podujatí je pani Marcela Hochedlingerová 
– Tomčányiová, ktorá svojím zanietením a za pomoci kruhu svojich  
známych a priateľov dokázala priniesť  záujemcom aj kultúru 
trošku iného žánru. 
     V novembri 2002 sa prvýkrát uskutočnil  operetný koncert sólistu 
opery SND Ivana Ožváta v programe Náruč plná ruží... Odzneli tu 
známe piesne Dusíka, Lehára, Straussa, Elberta, Kálmana a ďalších.
    V júni 2003 to bolo stretnutie s poprednými bratislavskými umelcami 
v pásme úsmevného slova a hudby, dialógov, scénok i piesní z 
najväčších amerických a európskych muzikálov 20. storočia v podaní 
Ľudmily Hudecovej, Ivana Ožváta, sólistov SND, Moniky Stanislavovej,  

Netreba zdôrazňovať, že o všetky tieto podujatia je veľký záujem. 
Vďaka patrí aj sponzorom najmä firme Quatro – P. Fiamovi a firme AB. 
Ohlas divákov dokazuje, že  aj v takom malom meste ako je Sereď, sa 
dajú robiť  podujatia, skutočne kvalitné, obohacujúce kultúrne dianie 
v meste, podujatia, ktoré pohladia predovšetkým dušu...                      

                             M. Košťanyová

a prejavujú intoleranciu voči určitým  
skupinám obyvateľstva, nebudú mať v našej 
knižnici miesto. 

A ešte poznámka na okraj: predávanosť 
knihy nie je jediným meradlom hodnoty 
literárneho diela. Keby som si osvojila optiku 
nášho čitateľa, najkvalitnejšími  periodikami 
by boli bulvárne časopisy a najkvalitnejšou 
knihou Mein Kampf.

Čo sa týka návrhu na uverejňovanie 
prírastkov kníh zakúpených Mestskou 
knižnicou - názov knihy a meno autora - nie 
je to možné vzhľadom na množstvo kníh. 
Každý má však možnosť informovať sa 
priamo v knižnici. 

Marián Lapšanský a Eva Garajová pri svojom vystúpení v Seredi.

Na snímke zľava: Igor Bázlik, Monika Stanislavová, Marcela Hochedlingerová 
- Tomčányiová, Ľudmila Hudecová a Ivan Ožvát.

PODĽA ČOHO NAKUPUJEME KNIHY
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Aj Seredčania medzi ocenenými
Dňa 26. 10. 2004 zorganizovala 

Slovenská rada rodičovských združení 
(SRRZ) v priestoroch Agroinštitútu v Nitre 
3. Európsky deň rodičov a škôl na podnet 
medzinárodného združenia rodičov – EPA. 
Prezidentom EPA je Španiel Ramiro Barosso 
a jeho sídlom je Brusel. Heslom tohtoročného 
stretnutia rodičov, pedagógov a priateľov škôl 
bolo „Pracujme spolu  pre naše deti“. 

Po oficiálnom otvorení, na ktorom sa 
okrem slovenských detí podieľali aj deti 
a pedagógovia z Poľska, ocenila SRRZ 
tých najaktívnejších v oblasti spolupráce 
i dosiahnutých výsledkov z celého Slovenska. 
Ocenenia, pamätné plakety,  udeľovali v troch 
kategóriách. Medzi cca 150 ocenenými za 
kvalitnú prácu a aktivitu boli aj občania 
Serede.  

Za pedagógov to boli riaditeľka 
S. Kramárová, pedagógovia M. Kožárová 
a S. Danaj, rodičia A. Janegová a M. 
Jomová, žiak M. Bodiš, všetci zo ZŠ J. A. 
Komenského. Ďalej riaditeľ školy J. Horniak 
a športové družstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava. 
Za gymnázium dostali ocenenie profesor  
Pastucha  a rodičia  M. Sidor a M. Lašáková 
a za materské školy riaditeľka M. Machová, 
učiteľka p. Himpánová z MŠ Komenského. 

Na záver sa uskutočnila panelová diskusia 
na témy: spoluúčasť rodičov pri tvorbe 
školského kurikula (základov), postavenie 
rodiča v reforme školstva a práva a povinnosti 
detí v škole. 

V diskusii vyzval psychológ M. Matula, 
predseda občianskeho združenia „Detský 
fond SR“ prostredníctvom SRRZ rodičov 
na spoluprácu pri výchove dieťaťa. Hovoril, 
že treba sa venovať nielen právam dieťaťa, 
ale od malička učiť dieťa aby si plnilo svoje 
povinnosti. 

Medzi základné práva dieťaťa podľa 
neho patria: právo na radosť (nielen zo školy, 
ale aj z rodičov), právo na zdravý spánok 

(podľa neho sme „nedospatá“  generácia, čo 
spôsobuje stresy), právo na zdravé životné 
prostredie (kritizoval médiá – televíziu, 
konkrétne pre nevhodné filmy) a právo na 
prostredie bez koprolálie (t.j. používania 
vulgárnych  nadávok bežne sa vyskytujúcich 
v slovníku žiakov). 

Po neformálnom stretnutí sa účastníci 
rozchádzali plní dojmov.                            

S.K.                  

V záujme objektívnosti...
Už takmer dva roky máme možnosť 

čítať v časopise MOST/REŠPEKT (M/R) 
články, ktoré „kritizujú“ dianie  najmä 
v meste Sereď. Jedná sa o články, ktoré sú 
zmesou subjektívnych  informácií a účelovo 
skreslených faktov, ktorých autor si osobuje 
právo hodnotiť všetko a všetkých. K tomu sa 
pridá pár klebiet  o už  známych udalostiach. 
To všetko pod logom časopisu „most triafa do 
čierneho“...

A odkedy sa tak deje? Pre mnohých 
čitateľov jednoduchá odpoveď, stačí si pozrieť 
meno autora  resp. skratky mena. Jedná sa 
o články, informácie  a „fejtóny“ bývalého 
hlavného kontrolóra mesta Sereď.

Ak sa pozriete dozadu, aké články a s akým 
obsahom písal do časopisu M/R v časoch, keď 
vykonával pomerne vysokú a dobre platenú 
funkciu na Mestskom úrade v Seredi,  zistíte, 
že všetko bolo v poriadku. Len sem-tam 
písal o nepodstatných  nedostatkoch, aby sa 
ani náhodou nedostal do nepriazne tých, od 
ktorých rozhodovania bol závislý. A zároveň 
sa takto dostával do povedomia verejnosti.

Dáte nám za pravdu, že ľudia a ich 
charaktery sa menia vplyvom času a okolností 
pomaly alebo niekedy aj zo dňa na deň. 

V roku 2002 po uplynutí funkčného 
obdobia muselo Mestské zastupiteľstvo   
rozhodnúť o novom obsadení   funkcie  
hlavného   kontrolóra.  V  tajných  voľbách  
Ľubomír Veselický, ako jeden z kandidátov 
dostal najmenej hlasov – 3 (slovom tri) 

z celkove 19 hlasov prítomných poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Seredi ...

V súčasnosti sa vôbec nečudujeme tomu, 
že od tohto času v článkoch uverejňovaných 
v časopise M/R u „novinára“ pána Veselického 
nastala zmena v myslení a konaní skutočne „zo 
dňa na deň“. Jeho články a „fejtóny“ je možné 
posúdiť podľa našej skromnej mienky len ako 
určitý druh a spôsob satisfakcie. Vieme, že je 
dlhoročným občanom mesta, poznal a pozná 
súčasnú situáciu a problematiku samosprávy. 
Pozastavujeme sa však nad tým, že nenachádza 
toľko síl, aby sa vyrovnal s tým, že už nie je vo 
funkcii kontrolóra.

Všetci poslanci a zainteresovaní úradníci 
mesta si  dobre pamätajú ako sa pán Veselický  
gestom „zlého a neposlušného chlapca“ 
rozhodol po ukončení funkcie ponechať si 
všetky úradné dokumenty pre svoje súkromné 
účely. Veď podľa jeho výroku sa jednalo o jeho 
„duševné vlastníctvo“. Dobre čítate,  to bol 
postoj bývalého zamestnanca verejnej správy, 
ktorý dohliadal na zákonnosť. Našťastie pre 
neho, rýchlo prišiel na to, že „šliapol vedľa“. 
Výsledok tohto všetkého je, že väčšina jeho 
„kritických“ článkov a fejtónov je jednoznačne 
nasmerovaná na dianie v Seredi.

Dúfame, že pán Veselický  bude  pri písaní 
článkov v budúcnosti vždy taký precízny 
ako v článku „Nebola to žiadna sláva“ (M/R 
– október 2004), keď v rokovacej miestnosti 
počítal nevypnuté mobily (4) a presne skoro 
na sekundy začiatky jednaní k jednotlivým 

bodom rokovania Mestského zastupiteľstva, 
vrátane prestávok... (Asi je tak navyknutý 
z nového pracoviska, kde jeho neprítomnosť 
nikomu nevadila !?). 

V ďalšom článku „Komisia bez predsedu“ 
jeho „ostrý“ zrak nezaregistroval, že 
poslankyňa M. Bánovská už nie je od konca 
roku 2002 poslankyňou!  V tomto článku  
uvedený stav nie je až taký dramatický 
a všetko sa vyrieši normálnou demokratickou 
cestou  na jednom z najbližších rokovaní 
Mestského zastupiteľstva. 

Pánovi vydavateľovi PhDr. Hrušovskému, 
chceme touto cestou odkázať, aby venoval 
obsahovej stránke svojho časopisu väčšiu 
pozornosť. Veríme, že mu nejde len 
o obyčajný  „bulvár“, lebo v opačnom prípade 
nám neostáva nič iné, len si myslieť, že ako 
šéfredaktor a majiteľ časopisu sleduje  vlastné 
existenčné ciele, bez štipky ohľadu na realitu.

Zároveň chceme ubezpečiť všetkých 
čitateľov, že nemienime na uvedenú tému 
viesť dialóg a zaťahovať občanov do nejakých 
„žabomyších vojen“. Uvedomujeme si, že 
v Seredi je potrebné riešiť mnoho iných 
potrebných vecí. A to je úplne o niečom 
inom...              Primátor mesta   a  poslanci  MsZ

Poznámka: podpisy  primátora a poslancov 
sa nachádzajú  na origináli článku  na MsÚ 
v Seredi. Tento článok bol poskytnutý redakcii 
Most-u na uverejnenie.
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Územný plán mesta Sereď -  Zmeny a doplnky

Nové možnosti rozvoja mesta
Obec pri výkone samosprávnych funkcií 

obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu 
dokumentáciu obcí a zón v zmysle zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších  noviel a doplnení. 
Schválená územno-plánovacia dokumentácia 
(UPD) je v určenom rozsahu záväzným 
alebo smerným podkladom na vypracovanie 
a schvaľovanie ďalšej územno-plánovacej 
dokumentácie, na územné rozhodovanie 
a na vypracovanie dokumentácie stavieb. 
Záväzná časť ÚPD  je vyhlásená za 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č. 4/2004.

Mesto Sereď má schválený územný 
plán. Zmenami a doplnkami územného 
plánu sa aktualizovala potreba funkčného 
využívaní územia. Jeho schválením sa 
vytvorili podmienky  pre budovanie nových 
výrobných resp. skladovacích závodov, 
čím sa perspektívne vytvárajú možnosti na 
nové pracovné miesta a pre občanov mesta 
sa vytvorili možnosti rozšírenia bytovej 
zástavby.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi, ako 
schvaľujúci orgán, na svojom mimoriadnom 
zasadnutí dňa 29. 09. 2004 schválilo Územný 

plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky, 
ktorým bol zmenený a doplnený doteraz 
platný územný plán mesta ÚPN – SÚ Sereď 
– Šintava z roku 1986, schválený 27. 2. 
1986 Radou ONV v Galante. Spracovateľom 
dokumentácie je kolektív autorov pod vedením 
Ing. arch. Ľubora Nešťáka, autorizovaného 
architekta. 

Územný plán mesta v plnom rozsahu 
preberá záväznú časť ÚPD vyššieho stupňa 
t.j. Územného plánu regiónu  (ďalej len ÚPR) 
– Trnavského kraja. Zo záväznej časti ÚPR 
je potrebné uviesť verejno-prospešnú stavbu 
na úseku vodného hospodárstva „Vodné 
dielo Sereď- Hlohovec“. Táto stavba  vážne 
zasahuje do možností využívania dotknutého 
územia (uvoľnenie inundačného územia 
pre bytovú zástavbu, služby, rekreácia, 
šport, odklon dopravy  z centra mesta smer 
Hlohovec, rozvoj vodnej dopravy).

Predmetom zmien a doplnkov ÚPD mesta 
bolo vymedziť územie, ktorého funkčné 
využitie je: plochy a bloky priemyselnej 
výroby, výrobných služieb, skladov 
a stavebníctva (priemyselná zóna - územie 
ohraničené štátnou cestou pre motorové 
vozidlá  R1,  št. cestou I/62 – Bratislavská 

ulica, výrobnými areálmi Mäsopriemysel 
a.s. Sereď, B. M. Kávoviny, s. r. o. Sereď, 
Semmelrock Stein & Design Dlažby, 
s. r. o. Sereď a okrajom obytnej zóny Poľnej 
ulice), bytovej zástavby (nízkopodlažnej 
– Horný Čepeň, Stredný Čepeň - za kaplnkou, 
viacpodlažnej – Stredný Čepeň - za kaplnkou, 
býv. kúpalisko pri BILLE, Dolnomajerská ul., 
Cukrovarská ul.),  plochy a bloky zariadení 
športu a rekreácie a CR (za hrádzou pri 
Športovej ul.),  plochy a bloky areálov 
a zariadení mestotvorných podnikateľských 
aktivít, komercie a služieb a plochy zelene. 
Návrhové obdobie ÚPD je :
• I. etapa do roku 2010 (priemyselná zóna, 
bytová zástavba)
• II. etapa do roku 2020 (rozvoj bytovej 
zástavby a zariadení rekreácie a športu po 
výstavbe vodného diela)
• Výhľad (bývanie, priemysel)

V súčasnosti sa spracováva návrh 
dokumentácie Územného plánu Centrálnej 
mestskej zóny CMZ Z1.  Návrh ÚP CMZ 
Z1 bude v blízkej budúcnosti predložený 
občanom na verejné prerokovanie.
Ing.Anna Halabrínová, vedúca odd. územného 

plánovania a stavebného poriadku MsÚ

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom kultúry 
uskutočnil 2. ročník súťaže Mihálikova Sereď. Táto súťaž má dostať do 
väčšieho povedomia  mládeže spisovateľa, národného umelca, čestného 
občana mesta Sereď  Vojtecha Mihálika. 

Vojtech Mihálik sa narodil v Dolnej Strede, ktorá bola súčasťou 
Serede, kde prežil veľkú časť svojho života. Študoval slovenčinu 
a filozofiu, bol redaktor vydavateľstva Kniha a Slovenský spisovateľ, 
bol poslanec SNR. Bol však predovšetkým básnik.  Východiskom 
jeho tvorby boli návštevy v rodnom kraji. Ich ťažiskom boli rodičia 
– obetavá a skromná matka a pracovitý otec. 

Prítomných privítala  predsedkyňa MO MS Slávka Kramárová, 
ktorá v úvode okrem iného zarecitovala úryvok z tvorby Mihálika: 

Keby šťastie prišlo, keď my chceme, 
keby láska vzbĺkla na rozkaz, 
nebolo by šťastia v tepnách zeme, 
ani lásky nebolo by v nás. 

Súťažou, ktorá bola zameraná na prednes slovenskej poézie a prózy,  
sprevádzala žiakov Hana Čížová, tajomníčka MO MS. Organizátori 

touto súťažou podporili u mládeže rozvoj umeleckého prednesu  
a najmä vlastenecké cítenie a lásku k rodnému mestu. 

Súťaže sa zúčastnilo 20 najlepších recitátorov, ktorí postúpili   
do obvodného kola zo školských súťaží. Významnými hosťami 
a zároveň členmi poroty boli  Ján Navrátil, slovenský spisovateľ pre 
deti a mládež, spisovateľ a propagátor histórie Július Matis a Blažena 
Krivošíková, autorka niekoľkých básnických zbierok, všetci traja zo 
Serede. 

Mali  neľahkú úlohu - vybrať najlepšieho recitátora v troch 
vekových kategóriách. Ako porota konštatovala, súťaž mala veľkú 
umeleckú hodnotu i keď sa jej zúčastnili iba mestské školy a školy 
z okolitých obcí. 

Zúčastnili sa jej aj víťazi viacerých okresných a krajských súťaží 
v prednese poézie a prózy, kvalitatívne bola na vysokej úrovni. Na 
záver prebehla autogramiáda. Víťazi dostali okrem diplomov aj 
hodnotné knihy slovenských autorov a všetci súťažiaci pochvalné 
uznania.                                                                                             -sk-

Mihálikova  Sereď
2. ročník súťaže v prednese poézie a prózy 

Na snímke zľava: Július Matis a Blažena Krivošíková počas autogramiády. 

Ocenené žiačky na snímke zľava: Z. Bodláková, N. Borkovičová, V. Scherhau-
ferová a A. Kramárová.                                                                            
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Rozprávkar    
Rozhovor so spisovateľom Jánom Navrátilom

Tvorba seredského rodáka, spisovateľa Jána Navrátila je rozsiahla. Pôvodným povolaním učiteľ sa pred vyše 30. rokmi rozhodol venovať 
písaniu profesionálne. Napísal veľké množstvo básní, rozprávok, poviedok, románov, písal aj pre televíziu a rozhlas. Jeho diela boli preložené 
do viacerých jazykov a svojou tvorbou si vyslúžil uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí. Budúci rok oslávi 70. rokov. 

Do slovenskej literatúry ste vstúpili 
v 60. rokoch minulého storočia, ktoré sa 
v literatúre pre deti a mládež označuje 
ako „zlatý vek“. Ako si na toto obdobie 
spomínate?

„Zlatý vek“ literatúry pre deti a mládež 
nebol nikdy. Ak predsa, museli by sme 
šesťdesiate roky porovnávať s päťdesiatymi 
rokmi, keď v kultúre ako všade inde 
dominovala mocenská  ideológia, alebo 
s posledným desaťročím, kedy životnú 
literatúru a jej plnokrvných hrdinov vytisli 
z rúk najmladšej slovenskej generácie 
Superman, káčer Donald, Pokémoni a podobné 
atrapy z dovozu.

Ale k otázke. Šesťdesiate roky boli 
obdobím, keď spoločnosť začala vymetať 
ideologické pahodnoty a zelenú dostala 
kvalita. Monopolné vydavateľstvo Mladé letá 
ma vtedy ako nádejného mladého spisovateľa 
oslovilo takto: „Si učiteľ na gymnáziu. Napíš 
knižku o gymnazistoch, ako ich poznáš ty. Ale 
úprimne, neboj sa napísať pravdu!“ Skúsil som 
to a moja knižka Plachetnica Nonsens úspešne 
obstála v súťaži Mládež atómového veku. Táto 
skúsenosť mi dala odvahu písať v podobnom 
duchu ďalšie knižky. Rodná strana mi za ne 
síce neudelila titul Zaslúžilý umelec, zato sa  
môžem pod ne s hrdosťou podpísať aj dnes. 
Ak niektorí spisovatelia vydávali aj naďalej 
ideologický brak, bolo to výlučne na nátlak 
ich vlastnej slávybažnosti. 

Napísali ste veľké množstvo kníh, 
rozhlasových a televíznych hier a seriálov, 
je medzi nimi dielo, ktoré vám obzvlášť 
prirástlo k srdcu a naopak, napísali ste 
niečo, o čom si teraz, s odstupom času 
myslíte, že ste radšej napísať nemali?

Detstvo som prežil na vode, na dunajskej 
lodi, odvtedy potrebujem vodu k životu ako 
divá kačica. Preto sú mi najbližšie knižky plné 
vody, autobiografický román Lampáš malého 
plavčíka o živote dunajských lodníkov, kniha 
poviedok, čerpajúca z potuliek pri Váhu 
v našom kraji Kto vidí na dno, alebo televízny 
seriál Pltník Paľko a vodník Venček o Považí 
a jeho kultúrnom bohatstve. K nim radím 
knižky, ktoré sú poctivým posolstvom o čase, 
v ktorom sme žili a ako sme žili. Napríklad 
román Guľatá kocka. Aj s odstupom času by 
som nevynechal zo svojej tvorby ani riadok. 
To nie je pýcha, či spokojnosť, iba úcta 
k slovu, ktoré je, ako svojho času môjmu 
otcovi tesárska sekera, mojim chlebíčkom. 

Za svoju tvorbu  ste získali mnoho cien, 
ktorú z nich si vážite najviac a sú vôbec 
takéto ocenenia pre spisovateľa dôležité?
 Ocenenia majú pre spisovateľa  význam 
predovšetkým na začiatku tvorivej cesty, 
prebúdzajú v ňom vedomie, že má talent, 

že píše dobre, že jeho práca je spoločensky 
dôležitá aj žiadaná, čiže keď ho motivujú 
písať. V mužnom veku je najvyšším ocenením 
osobný pocit z dobre a poctivo vykonanej 
práce. Klamal by som, keby som tvrdil, že ma 
vyznamenania aj vtedy netešili. V práci ma 
však viac brzdili ako pomáhali. Po každom 
ocenení som si sadal k pracovnému stolu 
s obavami, či ešte dokážem písať ako predtým, 
prípadne ešte lepšie, čo sa od vyznamenaného 
autora očakáva. Okrem toho osudy kníh sú 
závislé na ich predaji, čo ovplyvňujú práve 
ocenenia. Najväčšmi si cenili moje medaily 
vnučka a vnuk, často im poslúžili pri hrách 
ako kolieska. 

Má podľa vás v súčasnosti  zmysel 
vydávať literatúru pre deti, čítajú ju 
vôbec?

Tvrdenie, že deti nečítajú, je zavádzajúce 
a nahráva ministrovi financií nepodporovať 
vydávanie detských kníh, lebo peniaze 
v štátnom rozpočte možno využiť 
efektívnejšie, napríklad na financovanie 
slovenskej vojenskej jednotky v Iraku. Besedy 

so žiakmi a študentmi, informácie z knižníc 
a rôzne aktivity, ako literárne súťaže, recitačné 
preteky, dramatizácie knižných textov..., 
dokazujú, že o knihy je stále záujem, že 
mladý čitateľ nevymrel. Je pravdou, že deti 
čítajú menej ako v minulosti. Svoj podiel 
na tom majú masmédiá, ktoré ponúkajú iné 
formy kultúrneho vyžitia. Fakt, že knihy 
vychádzajú v nižších nákladoch, že sa ťažko 
predávajú, spôsobuje predovšetkým ich cena. 
Jednoducho sú drahé, priemernej slovenskej 
rodine na ne nestačí rozpočet. 

Blíži sa koniec roka a s nimi čas Vianoc, 
čo pre vás znamenajú Vianoce?

Navonok to, čo pre ostatných: 
predvianočný zhon pri zháňaní darčekov, 
stromček, kapor... Vnútorne iba všedné 2-3 
dni z 365. Vianočné ideály pestujem v sebe 
a vo vzťahu k svojim blízkym po celý rok. 
Niekedy  to u nás, pravdaže, aj zaškrípe, ale 
kde nie? Chudobný človek, chudobný dom,  
kam chodia Vianoce len podľa kalendára.

Budúci rok oslávite významné jubileum, 
70. rokov, čo robíte v súčasnosti a aké sú 
vaše plány do budúcnosti?

Celý život som písal príbehy a básničky 
a sedemdesiatka je už príliš vysoký vek, aby 
som to bol schopný zmeniť. To znamená, že 
stále čosi píšem. Plány však neprezradím, 
zväčša sú neisté a mám takú skúsenosť, že 
uzretím svetla môžu skončiť. Zostanem len 
pri istote. K tohoročným Vianociam mi vyjde 
ďalšia knižka o vode, o mori, o všetkých 
moriach na zemeguli, ktorú oboplával na 
starej deravej lodi NÁMORNÍK KAPKO 
DIERKA. Je to tiež autobiografická knižka, 
nie síce realistická, iba autorove  sny. Možno 
naivné, detské, ale nech. Veď kto nemá sny, 
tomu sa nemôžu sny ani splniť. 

                        Zhováral sa:  Marcel Virth
                                             Snímka: autor

Prvá škôlkárska olympiáda
Riadnym sľubom olympionikov sa 

začal I. ročník škôlkárskej olympiády, ktorý 
sa uskutočnil 23. novembra v Športovo- 
relaxačnom centre DK na Mlynárskej ulici. 
Účastníkmi boli 5-6-ročné deti materských 
škôl mesta a čakali ich štyri náročné disciplíny 
– skúška odvahy (štafetovým spôsobom 
prebehnúť cez „strachové“ vrece), dobýjanie 
hradu (loptičkami zhodiť čo najväčší počet 
častí hradu), húsenicový beh cez prekážky 
a nakoniec štafeta piatich trpaslíkov.

Je to prvá akcia Spoločného školského 
úradu v Seredi v spolupráci s Domom kultúry 
a zaslúži si za nápad a uskutočnenie  podujatia 
prebúdzajúceho v deťoch  vzťah k športu  
a zdravú súťaživosť ocenenie nás všetkých.     
                                                                 -ová-

Príde aj Mikuláš
Dom kultúry a CVČ Junior v Seredi 

pripravili pre deti hudobno – zábavno 
– súťažný program pod názvom 
DETSKÁ PLAYBACK SHOW 
A MIKULÁŠ, ktorá sa uskutoční 
5. 12. 2004 (nedeľa) o 15. 00 hod. v Dome 
kultúry.

V súťažnom programe vystúpi desať 
finalistov detskej Playback show. Zabávať 
deti a moderovať program bude Disko Jarka 
z Bratislavy. Príde aj deťmi očakávaný  
Mikuláš s čerticou. Predpredaj vstupeniek 
je v DK, v cene vstupného pre deti je aj 
mikulášsky balíček.                                 k-ž
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Obvinení z drogovej trestnej činnosti
„Kto aj pre vlastnú potrebu prechováva drogy, môže sa potrestať odňatím slobody až na 

3 roky. Kto už ich distribuuje alebo vyrobí, môže stráviť  za mrežami až 8 rokov, ako člen 
organizovanej skupiny dokonca až 15 rokov“.

Polícii sa úspešne darí bojovať nielen 
proti užívateľom drog, ale aj proti drogovým 
dílerom. Za posledné mesiace bolo len 
v Galantskom okrese obvinených 12 ľudí 
z nedovolenej držby alebo obchodovania 
s  psychotropnými látkami. Pritom páchateľom 
hrozia za tieto skutky vysoké tresty.

Z trestného činu nedovolenej výroby 
a držby omamnej, psychotropnej látky, 
jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi 
vzniesol policajný vyšetrovateľ obvinenie  
22-ročnému mužovi a 20-ročnej žene z okresu 
Galanta. Obvinený muž  si v priebehu 
roka 2004 zadovažoval, predával a inak 
sprostredkovával metamfetamín,  ktorý 
následne prechovával. Obvinená žena 
si od začiatku roka 2003 zadovažovala, 
predávala a inak sprostredkovávala taktiež 
metamfetamín, ktorý taktiež prechovávala.

V auguste u seba prechovával drogu 
23-ročný muž z Nitry.  Policajti z Obvodného 
oddelenia PZ v Seredi  u neho našli injekčné 
striekačky a papierové skladačky s drogou. 
V septembri hliadka kontrolovala 22-ročného 
muža zo Serede, u ktorého našli sušenú 
marihuanu.

Pre  naplnenie skutkovej podstaty 
trestného činu nedovolenej výroby a držby 
omamnej látky, psychotropnej látky, jedu 
a prekurzora a obchodovania s nimi, obvinil 
vyšetrovateľ  odboru justičnej a kriminálnej 
polície úradu  justičnej a kriminálnej polície 

Vzdelávanie integrovaných žiakov 
v Seredi, konkrétne v ZŠ J. A. Komenského 
prebiehalo do konca školského roka 
2001-2002 v samostatných špeciálnych 
triedach na 1. stupni za účasti špeciálneho 
pedagóga. Tento spôsob výučby nevyhovoval, 
lebo ostatným žiakom na 2. stupni už neboli 
poskytované nápravné špeciálno-pedagogické 
cvičenia – reedukácie. Od školského roka 
2002-2003 došlo k zmene v organizácii 
vzdelávania integrovaných žiakov.      

Žiaci so špeciálnymi výchovno- 
-vzdelávacími potrebami sú zaraďovaní 
do tried a skupín s ostatnými žiakmi 
a sú vzdelávaní podľa individuálneho 
vzdelávacieho programu, pričom učebné 
osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené 
ich potrebám. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami postupujeme podľa Metodických 
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov s vývinovými  poruchami učenia na 
základných a stredných školách. 

Integrovaní žiaci (stredný a ťažší 
stupeň vývinových porúch učenia) a žiaci 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami sa pravidelne zúčastňujú 2-3 krát 
týždenne reedukačných cvičení u školského 

špeciálneho pedagóga priamo v škole 
počas vyučovania. Špeciálno-pedagogické 
nápravné postupy sú zamerané na zmiernenie 
vývinových porúch učenia - VPU (dyslexia, 
dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) 
a oslabení v oblasti intermodálnej koordinácie 
zrakovej a sluchovej diferenciácie, 
krátkodobej optickej a akustickej pamäti, 
priestorovej orientácie, seriality, atď. 

Špeciálny pedagóg spolupracuje 
s triednymi učiteľmi a učiteľmi odborných 
predmetov integrovaných žiakov pri 
vypracovávaní individuálnych programov, 
sleduje a diagnostikuje žiakov  s VPU priamo 
vo výchovno-vzdelávacom procese v triede 
počas vyučovania. 

Dobrú spoluprácu má škola aj s rodičmi 
znevýhodnených žiakov. Bolo by potrebné, 
aby informovanosť rodiny o oslabení, 
o prognóze, o reedukácii bola čo najväčšia. 
Rodina je s dieťaťom pevne spojená, ono 
potrebuje pomoc rodiny na čo najlepší efekt 
kompenzácie, rehabilitácie oslabených 
funkcií. 

Rodina musí v procese úspešnej školskej 
integrácie spolupracovať s učiteľmi, 
špeciálnym pedagógom a školským psycho- 
lógom. Rodičom integrovaných žiakov 
poskytuje škola konzultácie a poradenské 

špeciálno-pedagogické služby, informácie 
o metódach, formách a postupoch práce. 
Podľa pracovných listov dieťa precvičuje 
2-3-krát týždenne v škole, ostatné dni 
v domácom prostredí s rodičmi.

Pravidelným precvičovaním 15-20 minút 
denne sa postupne práca dieťaťa zefektívni, 
porucha alebo oslabenie sa zmierni. To sa 
odrazí nielen na prospechu dieťaťa, ale aj 
v dobe prípravy na vyučovanie. Dieťa sa už 
nebude musieť neúmerne dlho pripravovať na 
vyučovanie s neadekvátnym výsledkom. 

Odborné špeciálno-pedagogické služby, 
konzultácie a poradenstvo poskytuje špeciálny 
pedagóg ZŠ J. A. Komenského aj pre spádovú 
oblasť – obce Šintavu, Vinohrady n./V., Pata, 
Šoporňa v rámci Špeciálno-pedagogickej 
poradne pri ŠZŠ v Galante. 
              Mgr. Ľudmila Lácová, špeciálny pedagóg   

Okresného riaditeľstva PZ v Galante troch  
páchateľov vo veku 19, 20 a 22 rokov zo 
Serede.

Pri domových prehliadkach vykonaných 
policajtmi Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Galante v súčinnosti s policajtmi 
pohotovostného poriadkového útvaru odboru 
poriadkovej polície Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Trnave bolo zaistených 
celkom 3,93 gramov metamfetamínu 
(pervitínu) a 9,04 gramov heroínu s prímesou 
paracetamolu a kofeínu. Z tohto množstva by 
bolo možné vyrobiť 161 až 162 priemerných 
jednotlivých dávok drogy. Obvinení boli 
na základe príkazu  sudcu Okresného súdu 
v Galante dodaní do ústavu na výkon väzby.

Minulý týždeň vzniesol vyšetrovateľ 
obvinenie z trestného činu nedovolenej výroby 
a držby omamnej látky, psychotropnej látky, 
jedu a prekurzora a obchodovania s nimi voči 
trom mužom zo Serede. Päťdesiatpäťročný 
muž si neoprávnene zadovážil heroín, ktorý 
ďalej distribuoval. Pri domových prehliadkach 
sa našlo približne 155 g heroínu v hodnote 
takmer 560 tisíc Sk, z ktorého by sa dalo 
pripraviť  viac ako 1800 dávok drogy. Ďalší 
53-ročný muž si tiež zadovážil a distribuoval 
heroín v množstve asi 60-tich dávok. Spolu 
so 43-ročným komplicom prechovávali  
ďalších  asi 138 dávok drogy v motorovom 
vozidle. Všetci traja skončili vo vyšetrovacej 
väzbe.                             OR PZ v Galante

Venujeme sa dostatočne deťom s vývinovými poruchami učenia? 

Deň otvorených dverí
   Združená stredná škola obchodu a služieb 
Z. Kodálya 765 v Galante usporiada pre 
žiakov IX. ročníkov ZŠ, ich rodičov i širokú 
verejnosť Deň otvorených dverí 

dňa 1. decembra 2004 
od 10,00 hod. do 18,00 hod. 

v budove školy.

Nezábudkami 
za duševné zdravie

Začiatkom októbra sa v rámci kampane  
Týždeň duševného zdravia v mnohých 
mestách Slovenska konala verejno-prospešná 
zbierka, počas ktorej sa rozdávali symbolické 
kvietky – nezábudky. Hlavným organizátorom 
bola Liga za duševné zdravie, ktorá zároveň 
združuje odborníkov a inštitúcie zaoberajúce 
sa oblasťou duševného zdravia. 

Na regionálnej úrovni  v Seredi a Galante 
verejnú zbierku koordinovali pracovníci 
Pedagogicko-psychologickej poradne v Ga- 
lante. Realizáciu tejto veľmi prospešnej 
akcie umožnil aj primátor mesta Ján Lehota 
a riaditeľka Obchodnej akadémie  v Seredi 
Mgr. Löfflerová so študentami. Patrí im za to 
nesmierna vďaka a uznanie.

Ďakujeme tiež všetkým občanom 
a návštevníkom mesta Sereď, ktorí otvorili 
svoje srdce, a tak prispeli na liečbu a pomoc 
ľuďom s psychickými problémami a na ďalšie  
vzdelávanie odborníkov a širokej verejnosti. 

Dúfame, že s podobným, no možno 
i väčším úspechom sa uskutoční podobná 
kampaň aj na budúci rok.

Mgr. Maroš Majko, psychológ PPP Galanta

Ďakujeme za noty
Riaditeľstvo Základnej umeleckej 

školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi 
ďakuje Mgr. Viliamovi Karmažínovi - 
zbormajstrovi spevokolu ZVON, za notový 
materiál, ktorý venoval hudobnému odboru 
našej školy.     

   Za žiakov a pedagógov ZUŠ 
Dagmar Šajbidorová, riaditeľka školy 
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Začiatkom júna poslanci Mestského 
zastupiteľstva na svojom zasadnutí schválili 
finančné prostriedky na nevyhnutnú 
rekonštrukciu plaveckého bazénu na ZŠ J. 
Fándlyho, ktorý doteraz slúžil predovšetkým 
na znižovanie  plaveckej negramotnosti 
našich detí. Rekonštrukcia sa začala v lete 
a vyžiadala si investície približne 3,5 milióna  
korún, z ktorých väčšinu poskytlo mesto 
zo svojho rozpočtu. Okrem najmodernejšej 
bazénovej technológie sa novosťou  zaskvejú 
aj sociálne zariadenia. 

Rekonštrukcia má byť ukončená do konca 
tohto roka  a, ak sa to podarí, pre občanov je 
pripravený vianočný darček – tak ako vlani,  
bezplatné kúpanie počas vianočných sviatkov. 
Čo však určite najviac poteší obyvateľov 
mesta je fakt, že bazén po rekonštrukcii bude 
slúžiť aj verejnosti. Kúpať sa budeme môcť 
každý deň okrem stredy od 17.00 - 20.00 hod. 
V sobotu a nedeľu od 10.00 - 20.00 hod. 
Vstupné: dospelí 50,-/hod., držitelia ŤZP 
preukazov 30,-/hod., deti od 6 - 15 r. 20,-/hod., 
deti do 6 r. zdarma.                                 -mak-  

NA VIANOCE DO BAZÉNU

Horeli suché porasty
V  mesiacoch júl, august a  september 

tohto roku  vzniklo v  Seredi 27 požiarov. 
Škoda bola 44 800,- Sk. Profesionálni 
hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Galante a 
hasičskej stanice v Seredi zasahovali pri 
požiaroch vraku automobilu, odpadu 
v šachte na železnici, vencov na hrobe a 
izolácie elektrických vodičov. Dvakrát 
to boli  kontajnery so smeťami, trikrát 
horelo smetisko, päťkrát slama na riadkoch 
a  trinásťkrát horeli v rôznych častiach mesta 
suché porasty. 

V okrese Galanta vzniklo za toto obdobie 
105 požiarov s priamou škodou takmer 
1,1 milióna Sk. Pred ničivými následkami 
požiarov sa podarilo uchrániť hodnoty 
v sume viac ako 7,1 milióna  korún.      -mb

Žiakov bude ubúdať
V nezmenenom počte otvorili prvého 

septembra  svoje brány tri základné školy, 
Základná umelecká škola, Centrum voľného 
času a osem materských škôl v pôsobnosti 
mesta. V tomto školskom  roku  pribudli 
v každej škole a školskom zariadení  vybavenia 
učební výpočtovej techniky, k čomu  výrazne 
prispelo i mesto Sereď poskytnutím vyše 350 
kusov počítačov v rámci daru z Holandska. 

V školskom roku 2004-2005  poklesol 
počet žiakov plniacich si povinnú školskú 
dochádzku na základných školách o 126, 
to znamená, že do základných škôl chodí 
1 700 žiakov.  Demografický vývoj počtu 
žiakov v školských rokoch 1999 až 2005 
a predpokladaný vývoj do roku 2008-2009 
naznačuje, že trend znižovania sa počtu žiakov 
bude pokračovať aj v budúcnosti. 

Do materských  škôl je zapísaných 499 

Medzi alternatívnou a klasickou medicínou
MOTTO:

Ak je v duši svetlo, v človeku je krása. 
Ak je v človeku krása, v jeho dome vládne 
harmónia. Ak v jeho dome vládne harmónia, 
v krajine je pokoj. Ak je v krajine pokoj, vo 
svete je mier.

Na naše zdravie vplývajú rôzne faktory. 
Prírodná medicína spočíva v tvrdení, že 
ľudstvo je súčasťou prírodného prostredia a že 
zdravie alebo rovnováha môže byť dosiahnutá 
iba vtedy, keď sa človek drží prírodných 
zákonov a prispôsobí sa podnebiu, ročnému 
obdobiu a geografickému okoliu. V západnej 
medicíne spočíva prvá reakcia v tom, že 
sa liečia bezprostredné a zrejmé  príznaky 
ochorenia. Keď však nahliadneme do toho aj 
trochu inak, prídeme na to, prečo telo vydáva 
tieto príznaky, môžeme sa naučiť  liečiť 
príčinu problému a nie príznaky. Keď liečime 
skutočnú príčinu nerovnováhy, môžeme znovu 
vytvoriť harmóniu vo všetkých  navzájom 
prepojených orgánoch ľudského tela. 

Vnútorné orgány ľudského tela majú 
súvislosť nielen s ročnými obdobiami, ale 
aj s farbami alebo chuťovými odlišnosťami. 
Napr. jarné obdobie súvisí s pečeňou 
a žlčníkom, zelenou farbou a kyslou chuťou. 
Letné okolie so srdcom, červenou farbou 
a horkou chuťou. Neskoré letné obdobie  
so slezinou, ktorá je spojená so žalúdkom 
a pankreasom, žltou a hnedou farbou a sladkou 
chuťou. Jeseň súvisí s pľúcami, bielou farbou 
a ostrou chuťou. Zima súvisí s obličkami, 
čiernomodrou farbou a slanou chuťou. 

Funkciu orgánov  môžeme ovplyvniť aj 
farbami. Napr. strava  všetkého druhu zelenej 
farby je vhodná pre pečeň a žlčník. Kyslé jedlo 
v malom množstve povzbudí  ich činnosť, ale 
v prehnanej miere  zaťažuje. Pre žalúdok, 
slezinu a pankreas platí to isté o žltej a hnedej 
farbe, a tak ďalej.

Negatívne emócie majú veľký vplyv na 
zdravie. Ak dlhšiu dobu prežívame neistotu 
a strach, trpia obličky. Časté stresy, hnev,  
i potláčaný, ktorý držíme v sebe sa prejavujú 
na tele až neskôr ťažkosťami s pečeňou 
a žlčníkom. Po veľkom šoku, sklamaní sa 
naruší funkcia štítnej žľazy. Alergie, ekzémy 

Alternatívne liečenie – poradenstvo

sú prejavom zníženej imunity o viac ako 
30 %.  Príčina suchých svrbivých ekzémov je 
v obličkách, mokvajúcich ekzémov  v pečeni. 
Problémy so slezinou a pankreasom sa 
v oblasti psychiky prejavujú plačlivosťou, 
emočnou labilitou, trémou, nervozitou, slabou 
vôľou, sebaľútosťou, nesústredenosťou, 
obtiažnou adaptáciou na prostredie a takto 
je možné pokračovať o každom ľudskom 
orgáne. Alternatívna medicína pozná celý rad 
účinných prípravkov. Bachova kvetová terapia 
je sada esencií, ktoré poradca poradí alebo si 
pacient vyberie sám, teda rozhodne sa, v čom 
chce a potrebuje zmeniť negatívne emócie. 
Harmonizačné  prípravky z rady Energy 
blahodárne pôsobia na rôzne zdravotné 
problémy, prečisťujú organizmus, dodajú 
energiu a posilňujú imunitu. Informácie 
o produktoch  a poradcoch je možné vyhľadať 
i prostredníctvom  stránok www.energy.sk. 

Jednoduchý, lacný a účinný preventívny 
prostriedok je smiech, ktorý ma silu 
stabilizovať náladu, zlepšiť telesné funkcie 
a podporovať hojenie tkanív. V dnešnej dobe  
rastie  popularita  prírodných liečiteľských  
metód a komplexných terapií, ktorých cieľom 
je znova vytvoriť rovnováhu „celej“ osoby, 
alebo ju posilniť.   Dostávame  sa stále 
rýchlejšie k priesečníku, na ktorom môžu  
spolupracovať klasické metódy v medicíne 
s alternatívnymi terapiami. Vytvorte si 
dôveru vo vlastnú intuíciu a hľadajte  ďalšie 
rady  kdekoľvek môžete – u homeopatov, 
špecialistov na výživu, ľudí vzdelaných 
v oblasti prírodného liečiteľstva alebo 
u svojho  interného lekára, ktorý vie, čo je pre 
vás najlepšie.

Vedomosti o vlastnom psychoorganizme 
rovnako ako zmeny, ktoré sa ho týkajú vyžadujú 
čas a trpezlivosť. Keď sa však budeme mať na 
zreteli úzky vzťah medzi fyzickým telom, 
psychikou a energiou ľudského tela aj účinky 
terapie budú intenzívnejšie a trvalejšie. 
Odborné poradenstvo v tejto oblasti vám 
ponúka Štúdio Harmónia na Mestskej 
poliklinike v Seredi, na prízemí pavilón 
B. Kontakt Kvetoslava Bošanská, telefón:
0908 759 295.

KONCERTY ZUŠ
Základná umelecká  škola v Seredi  

pripravila v mesiaci november v rámci 
koncertov vážnej hudby HUDOBNÉ  
VEČERY husľový recitál Karola Daniša 
- účastníka medzinárodnej  súťaže v hre 
na husliach vo Weimare. V december sa 
uskutoční vianočný koncert žiakov ZUŠ
-  Prišli sme k vám s koledami.
   Veríme, že nás podporíte Vašou účasťou. 
Ďakujeme.

Dagmar Šajbidorová, riaditeľka školy                 

detí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom  
predstavuje mierne zvýšenie.  Základnú 
umeleckú školu J. F. Kvetoňa navštevuje 
celkom 532 žiakov, čo je mierny pokles o 26.

Najvýraznejší pokles počtu žiakov nastal 
v Centre voľného času, kde, oproti 560 
žiakom vlani, teraz jeho priestory navštevuje 
350 žiakov.  Táto skutočnosť je podmienená 
zmenami vo financovaní regionálneho 
školstva od 1. septembra 2004. Od tohto dňa  
sa začínajú vo financovaní mimoškolského 
záujmového vzdelávania zo strany štátnych 
prostriedkov uplatňovať vzdelávacie poukazy. 

Tým vzniklo konkurenčné prostredie 
mimoškolského záujmového vzdelávania 
medzi školami a Centrom voľného času, 
čoho dôsledkom je zníženie  počtu žiakov 
navštevujúcich toto mimoškolské vzdelávacie 
centrum.                                                            -ja-

Poradenská služba
Základná organizácia SZZP v Seredi 

a terénno-sociálne centrum v Galante 
oznamujú, že v kanceláriach kina Nova, 
v čase od 8,00 do 12,00 hod. poskytujú 
poradenskú službu nielen pre zdravotne 
postihnutých občanov, ale aj pre ďalších 
záujemcov.
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O zúbky sa treba starať

Začiatkom októbra deti veľkej skupiny MŠ na  Komenského ul., v rámci mesiaca zdravých 
zubov,  navštívili stomatologickú ordináciu. Privítal ich veselý doktor i milá sestrička. Deti 
videli skutočné vŕtanie zubov a ujo doktor im predviedol aj správne ošetrenie chrupu. Dobrá 
nálada prispela k tomu, že deti nemali strach ani zo  zubárskeho kresla. Z ambulancie odchádzali 
usmiate a s darčekmi (drevené hračky, obrázky a zubné pasty, fotografie)... Zároveň sľúbili, že sa 
budú o svoje zúbky starať a svoj  sviatok v škôlke oslávia vitamínovou bombou. Touto cestou sa 
chceme poďakovať  súkromnému doktorovi aj sestričke.                         Triedne učiteľky a deti MŠ 

„Tá Mlynárska ulica je z dobrého gruntu 
/ má brankára Okála, Franekovú luntu, / 
Bačko dobre centruje a hlavičky dáva, / Fero 
Kubač mrkva je, lebo neprihráva. / Krásna 
je za noci Mlynárska ulica / a v nej tiež 
poznáte každého štrica. / Prvý je Dubrava, 
druhý je Hanzlík, / tretí je Mičáni, ten veľký 
básnik, / štvrtý Tomašovič, piaty je Poláš, 
/ Paľa Letkoviča tiež  dobre poznáš. / Tak 
oni flámujú celú nedeľu / a ráno v pondelok 
peňazí nemajú!“

Starší obyvatelia Mlynárskej ulice si ešte 
pamätajú text „mlynárskej hymny“, ktorý bol 
zrejme zložený kolektívne, preto podliehal  
občasným zmenám. Za čias mojej mladosti 
som i ja počula túto pieseň spievať, no neskôr 
sa speváci  postupne odmlčali.

Dnes, keď sa všetko zmenilo nielen 
na Mlynárskej ulici, ale i v celom našom 
živote, spomíname na staré časy a nevdojak 
konštatujeme, že tak ako všetko nové nemusí 
byť dobré, tak ani všetko staré nebolo zlé. 
Pred pol storočím  bola Mlynárska ulica na 
tie časy dlhá a najmä široká. Tiahla sa kolmo 
na Kostolnú, (dnes Školskú), ulicu a siahala až 
po hrádzu, čiže po „títeš“. Na mieste, kde stojí 
Dom kultúry bolo  Gutmanovo gazdovstvo 
ohradené dreveným plotom s vysokánskou  
pajtou, takže obyvatelia prvých domov nemali 
pekný výhľad.

Na samom kraji býval roľník Ambróz 
Horváth, potom Ján Melicher, babka 
Navrátilová, Majerníkovci a Bánovský, čo 
nadrobno predával  palivo do domácností. Aj 

od neho ďalej šli domy pekne vedľa seba, ale 
už mali svojich náprotivných susedov. 

Mnohí sa pamätáme na Kačku Jávorku, 
ku  ktorej sme chodili kupovať zeleninu do 
polievky. Približne v prostriedku ulice  bol 
hostinec a pred ním obrovská barina – v lete 
raj husí  a  kačíc, v  zime   šmykľavka  pre 
deti z celého okolia. Názov ulice iste vznikol 
„vďaka“ mlynárom. Bývali tam mlynári 
Remenárovci, Kovarovičovci, Hanzlíkovci, 

no aj iní remeselníci  - všetci vospolok skúsení 
rybári. Takmer naproti hostincu  bol  malý 
obchodík so zmiešaným tovarom, majiteľom 
bol Navrátil zvaný „Bačko“, kde sa dalo kúpiť 
aj pol kilogramu múky, či „štvrtka“ cukru. 
V dobe rozkvetu ulice sa na priestranstve za 
hrádzou konali slávne futbalové a hokejové 
stretnutia.

V Mlynárskej  ulici vyrástli známi činitelia 
mesta, napr. Ján Melicher bol v Seredi tri 
roky richtárom, alebo František Kuriš bol 
riaditeľom ZŠ na Fándlyho ulici, Dubravovci 
boli vychýrení rybári, Laco Tomašovič bol 
reprezentantom v slovenskom boxe. Býval tu aj 
bývalý predseda SNR František Kubač. Neskôr 
bol hostinec zrušený a v jeho priestoroch bola 
zriadená Hudobná škola v Seredi.

Program, ktorý vás upúta a pobaví

T R A V E S T I    S H O W
Sereď-DK Deväťdesiat minútová show 

a stretnutie sa s mnohými „hviezdami sveta 
či už speváckymi, alebo hereckými vás 
čaká v programe Travesti show. Vystúpenie 
je humorne ladené   a je určené hlavne pre 
vaše pobavenie. Stvárnenie jednotlivých 
„speváčok“ je maximálne verné a ich 
vystúpenie má vysokú estetickú a umeleckú 
úroveň. „Královny noci“ ako sa program 
volá, navštívia po mnohých vystúpeniach po 
Európe aj Slovensko a naše mesto. 

Takže ak máte náladu si vypočuť Tinu 
Turner, Luciu Bílou, Helenu Vondráčkovu, 
Sisu Sklowsku, Madonnu a ďalšie hviezdy 
hviezdneho neba, navštívte toto pripravované 
podujatie 17. 12. 2004. Predpredaj vstupeniek 
v DK.                                                          K.Ž.

Hviezdička
Nemýlite sa, populárna košická 

Hviezdička už aj v Seredi, vo forme detskej 
pesničkovej súťaže! Konkurz pre deti od 
6 – 13 rokov sa konal  7.11. 2004 v priestoroch 
DK. A kto postúpil do finále uvidíte 
18. 12. 2004  o 17.00 hod. v divadelnej sále 
DK. V netradične vyzdobenej sále, vystúpi 
desať finalistov, samozrejme tých najlepších, 
vybraných odbornou porotou. 

Za účasti primátora mesta sa  rozhodne 
kto zo súťažiacich získa tri víťazné miesta. 
V programe nebudú chýbať ani zaujímaví 
hostia, tanečníci a speváci.                       -kž-

Zo spomienok pamätníkov

Kedysi 
a dnes

Ulica kypela životom, väčšina jej 
obyvateľov boli mladí ľudia, všade bolo plno 
detí. Milou a príjemnou  zvláštnosťou  bolo, že 
skoro pred každým domom stála lavička. Večer 
po práci boli lavičky obsadené unavenými ale 
veselými ľuďmi, pokrikovali na seba a všade 
bolo plno smiechu. Lavičky slúžili ako 
uličné tribúny, riešili sa tam rodinné starosti  
i  radosti, odovzdávali sa správy z ostatných 
častí mesta a zároveň  boli poradňou, kde sa 
za dobrú radu nič neplatilo. Každý okoloidúci 
pozdravil  „rákoše“ pri lavičkách, hoci vedel, 
že akonáhle zájde pár metrov, budú rozoberať  
jeho rodokmeň a zaradia ho tam, kam podľa 
nich patrí.

Dolu pod hrádzou tiekol prudký Váh. Kto 
sa chcel okúpať musel vedieť predovšetkým 
dobre plávať a liezť po veľkých skalách, 
aby sa dostal k vode. Rieka tiekla tak silno 
(„ťahačka“), že preplávať ju kolmo na druhý 
– šintavský breh sa nedalo. Bolo treba ísť po 
brehu  proti prúdu poza domčeky „Betlehemu“ 
smerom k mostu a až odtiaľ sa pustiť dolu 
vodou a za chvíľu sa plavec ocitol  pri mlyne 
na hranici medzi Sereďou a Dolnou Stredou. 

Nebolo leta, že by sa niekto nebol  utopil, 
alebo aspoň poriadne  nenaglgal kým ho 
„chytili“. Napriek tomu, v lete  bolo pri 
Váhu vždy rušno. Ženy plákali bielizeň, deti 
strážili pasúce sa husi, (aby ich voda nevzala) 
a chlapi viedli silné reči.  Všetci sa o všetkom 
rozprávali, každý poznal každého a hoci sa aj 
pohádali, keď bolo zle, navzájom si pomáhali. 

Blažena Krivošíková
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Z denníka Mestskej polície v Seredi
V septembri  začala MsP Sereď 

v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 219/
96 Zb. „O ochrane pred alkoholizmom“ 
vykonávať preventívno-represívne akcie 
zamerané na podávanie a umožnenie 
podávania alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18 rokov v pohostinských a 
reštauračných zariadeniach na území mesta 
Sereď.

Zároveň MsP zvýšila pozornosť aj na 
dodržiavanie VZN mesta Sereď č. 4/2003 
„O pravidlách času predaja v  obchodoch 
a času prevádzky služieb na území mesta 
Sereď“.

Pred začatím samotnej akcie mestská 
polícia zorganizovala stretnutie s riaditeľmi 
základných a stredných škôl, ktorých vopred 
informovala o pripravovanom zámere. 
O  pripravovanej akcii boli prostredníctvom 
učiteľov informovaní všetci žiaci škôl na 
území mesta. Zároveň bolo na stretnutí 
dohodnuté pokračovanie prednášok 
pre žiakov základných a stredných škôl  
zameraných na prevenciu kriminality 
a drogovú problematiku.

V rámci akcie MsP v septembri 
vykonala celkom 40 kontrol v pohostinských 
a reštauračných zariadeniach. Majitelia, 
prevádzkovatelia ako aj zamestnanci 
pohostinských a reštauračných zariadení 
boli najskôr  upozornení na zákaz predaja 
a umožnenia požívania alkoholických nápojov 
osobám mladším ako 18 rokov.  Zároveň aj na 
skutočnosť, že za porušenie  zákona č. 219/
96 Zb. je možné uložiť prevádzkovateľovi 
pohostinského alebo reštauračného zariadenia 
pokutu až do výšky 200.000,-Sk.

Osoby mladšie ako 18 rokov, u ktorých 
bolo počas kontroly zistené požitie alkoholu, 
boli upozornené na jeho škodlivosť pre 
organizmus a tiež na skutočnosť, že v prípade 
opakovaného zistenia požitia alkoholu, budú 

o tom vyrozumení ich rodičia ako aj školské 
zariadenie, ktoré navštevujú. 

Počas kontrol MsP zistila podávanie 
a umožnenie požívania alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 rokov 
v 4 prevádzkach celkovo u 10 mladistvých 
osôb. V prvom prípade bol čašník upozornený, 
že svojim konaním naplnil skutkovú podstatu 
priestupku. V ďalších troch prípadoch 
prevádzkovatelia dostali blokovú pokutu.

Pri kontrolách mestská polícia vo viacerých 
prevádzkach  zistila aj nerešpektovanie VZN 
4/2003 mesta Sereď „O pravidlách času 
predaja v obchodoch a času prevádzky služieb 
na území mesta Sereď.“  Za nerešpektovanie 
tohto VZN prevádzkovatelia dostali blokovú 
pokutu. 

Okrem týchto akcií policajti kontrolovali 
aj pohyb podozrivých osôb v mestskom 
parku, v blízkosti školských zriadení 
a parkovísk, pričom zistili viaceré 
porušenia všeobecno-záväzných nariadení 
mesta. Napr. porušenie VZN mesta Sereď 
č. 6/2002 „O niektorých podmienkach držania 
psov“, klasifikovali ako priestupok za čo 
majitelia psov dostali blokovú pokutu.

Mestská  polícia  bude  aj naďalej 
pokračovať vo vykonávaní preventívno 
- represívnych akcií v pohostinských 
a reštauračných zariadeniach na území celého 
mesta Sereď so zameraním na dodržiavanie 
verejného poriadku.

Gurmánske hody trošku inak
O kvalite podujatí pripravených pre občanov 
mesta Domom kultúry nie je treba pochybovať. 

Dokázala to aj tohtoročná, v poradí už tretia 
Gastro párty, uskutočnená k Svetovému dňu 
výživy. Prvá akcia sa uskutočnila pred dvoma 
rokmi a bola určená predovšetkým  žiakom 

ZŠ. Tu sa len rozprávali o zdravej výžive 
a na záver deti dostali jabĺčko. Vlani to už 

bola Gastro párty pre deti 
spojená s varením zdravých 
jedál a hosťom Marcelou 
Leiferovou. 
    Tento rok pozvanie na 
Gastro párty prijala okrem 
Marcely Leiferovej aj 
redaktorka Slovenského 
rozhlasu Daniela Remiášová, 
ktorá podujatie sprevádzala 
hovoreným slovom. Najväč- 
ším prekvapením však 
bola ukážka netradičných 
jedál zdravej výživy bohato 
naaranžovaná  v banketovej 
sále DK, kde sa podujatie aj 
konalo. O toto prekvapenie 
sa postarala Helena 
Moskáľová, učiteľka MŠ 
na Jesenského ulici,  zakla- 
dateľka Občianskeho zdru- 

Nezabudnite už teraz na 
Silvestra...

Tradičnou „SILVESTROVSKOU 
ZÁBAVOU“ sa môžete v  estrádnej sále 
Domu kultúry rozlúčiť s poslednými 
hodinami odchádzajúceho roku 2004. 
Tentokrát si zatancujete v príjemnom 
prostredí spoločenskej sály so silvestrovskou 
interiérovou dekoráciou. Do tanca bude hrať 
hudobná skupina UNI SONG. Nebude chýbať 
ani DJ. 

Tradičnou výzdobou javiska bude aj 
bohatá tombola. Usporiadatelia nezabudli 
ani na dobrú a kvalitnú večeru a kultúrny 
program.                                              -K Ž-

Vianočná nálada aj vo 
výstavných priestoroch DK

Aj výstavné priestory Domu kultúry sa 
rozozvučia roľničkami zvestujúcimi skorý 
príchod Vianoc. Už na poslednej výstave 
v DK nebude v žiadnom prípade chýbať 
predvianočná atmosféra. Krásne ľudové 
výšivky krivou ihlou  si budete môcť nielen 
pozrieť, ale podľa vášho vkusu i zakúpiť.

Výstava bude bohatá na množstvo krojov, 
blúzok a iných rôznorodých  výrobkov 
ľudových tvorcov z Detvy a možno niektorý 
z výrobkov si kúpite len tak pre potešenie, 
alebo ako darček svojmu najbližšiemu. Nuž, 
prídite, od „Mikuláša“ sú celé dva týždne 
priestory výstavnej siene otvorené len pre 
vás.                                                              Žig.

ženia život a zdravie. Slané i sladké chuťovky, 
ovocné a zeleninové šaláty lahodili nielen 
oku, ale v maximálnej miere uspokojili aj tých 
najnáročnejších labužníkov.                      - kšť-

Počas podujatia Helena Moskáľová (na snímke vľavo) hovorila o tom, čo 
ju priviedlo k zástancom zdravej výživy.

Knihy od Lenky
Mestská knižnica v Seredi vyjadruje 

úprimné poďakovanie všetkým, ktorí 
venovali knižnici svoje knihy, či už ide 
o beletriu, náučnú literatúru alebo aj 
časopisy. Veľmi si vážime ich pomoc 
a máme dobrý pocit z toho, že knihy sú 
ďalej využívané našimi čitateľmi a slúžia 
svojmu účelu. Knižné dary prispeli 
k obnoveniu knižničného fondu (výmena 
zachovalých kníh za poškodené), ale aj 
k obohateniu fondu o chýbajúce tituly. 

Za všetkých našich detských čitateľov 
patrí veľké poďakovanie žiačke ZŠ J. 
Fándlyho Lenke Valášekovej, ktorá sa 
zriekla svojich obľúbených rozprávkových 
knižiek v prospech všetkých detí, ktoré 
navštevujú našu knižnicu. 

V mene našich čitateľov všetkým 
darcom ešte raz úprimne ďakujeme. Ich 
mená sú zverejnené na ďakovnej tabuli 
v našej knižnici.                   Yveta Kayserová

Mestské múzeum v Seredi vo Fándlyho fare 
otvára 20. decembra 2004 svoje priestory pre verejnosť. 

V múzeu môžete uvidieť výstavu „História Serede sa začala na Mačianskych vŕškoch“ 
a výstavu archeologických vykopávok „Vodný hrad Šintava“. 

V galérii Mestského múzea sa okrem stálej výstavy „Sereď na dobových pohľadniciach“ 
budú pravidelne striedať výstavy domácich i zahraničných výtvarníkov. 

Otváracie hodiny pre verejnosť: utorok - sobota od 10.00 hod do 18.00 hod.



11

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Do života boli slávnostne uvítané deti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Významné životné jubileum  oslávili:

Rozlúčili sme sa:

Milan Dostál a Veronika Pavlovičová 
Marcel Damin a Veronika Gerhátová
Juraj Meliška a Dušana Hubinová
Bohuš Urbánek a Alena Kapošová
Róbert Oravec a Gabriela Králiková
Matej Macejko a Ľubica Halánová
Tomáš Mišovič a Kristína Bertová
Richard Baroš a Ľudmila Hubináková
František Martinák a Jana Burdová
Ing. Martin Strohner a Bc. Milada 
Kušnírová
Róber Rajčo a Andrea Sokolová
Peter Jurčega a Silvia Lošková
Mária Lapšanský a Zuzana Orelová
Marcel Penciak a Marcela Čelková
Juraj Doka a Martina Lenčešová
Mgr. Ignác Bugár, PhD. a Mgr. Daniela 
Mandáková
Dušan Vidovič a Jana Opátová
Marcel Čmarada a Silvia Szügyénová
Tomáš Kurbel a Lucia Hvižďáková
Ľudovít Kunovič a Monika Mrvová
Jaroslav Čuperka  a Marcela Javorová

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jennifer Osazee
Paulu Paulíkovú
Nelu Nádašskú
Paulínu Jankovičovu
Mateja Profousa
Alexa Mäsiara
Alexandru Karmanovú

Mária Domoráková - 90 rokov
Rozália Horváthová - 93 rokov
Matilda Hubinová  - 93 rokov
Margita Horváthová  - 95 rokov
Mária Pauerová  - 90 rokov
Mária Krivosudská - 91 rokov

Jozefom Javorom, vo veku 41 r. 
Eugenom Cakom, vo veku 70 r.
Margitou Štibrányiovou vo veku 79 r.
Rudolfom Bartekom vo veku 72 r.
Annou Póšovou vo veku 80 r.
Annou Nyitrayovou  vo veku 81 r.
Gizelou Ješkovou  vo veku 76 r.
Bernardínou Juhásovou vo veku 91 r.
Bohuslavom Nyitraiom vo veku 60 r.
Petrom Švrčekom vo veku 83 r.
Annou Brašeňovou vo veku 77 r.
Kristínou Pucheľovou vo veku 92 r.

Program kina  NOVA na december
  2. -  3. 12.    Horem pádem
  4. -  5. 12.    Príbeh žraloka
  7. -  8. 12.    Votrelec vs. Predátor
  9. - 10.12.    Vyháňač diabla
11. - 12.12.    Denník princeznej  2
        14.12.    Otcom na plný úväzok
18. - 19.12.    Baby  to chcú tiež 2
21. - 22.12.    Český sen
28. - 29.12.    Mobil

 12.12.    Ukradnuté Vianoce
FILMOSTRÁDA:  

         9. 12.    Bodysong
FILMOVÝ KLUB:

       14. 12.    Šťastné dni

Desať kovových skalpov  z Českej ligy je už doma

dvaja šoféri a pomocný tréner. Posledným trom 
patrí veľká vďaka za ich podporu. S ohľadom na 
maximálnu využiteľnosť miest (2 osobné autá) 
nebolo možné zúčastniť sa súťaže v hojnejšom 
počte.

Súťaž sa začala úvodom a privítaním v novej 
sezóne. Tradične otvorili I. kolo ročníku 2004-
2005 tuly (zostavy) a to najmenšie vekové 
kategórie. 

Naše želiezko v ohni v podobe Michala 
Mužlaya v kategórii žiakov vybojovalo pre náš 
klub prvú medailu v novej sezóne, ktorá mala 
bronzový lesk. Ako druhý sa k slovu dostal 
Ondrej Balák, ktorý v kategórii juniorov podal 
veľmi kvalitný výkon a pobil sa o prvé miesto. 
S plynutím času sme sa k slovu dostali aj my, 
neskôr narodení. 

V skupine sme sa stretli štyria z rovnakého 
klubu. To nás však neodradilo, ba naopak pocit 
víťazstva nad tímovým kolegom chutí o to 
krajšie. V konečnom poradí sa na stupni víťazov 

ocitli Peter Hrušovský so striebornou a Martin 
Hrušovský a Stanislav Fandel s bronzovou 
medailou na krku.

Po odovzdaní medailí nasledovala prestávka, 
po ktorej sa pokračovalo v tradičných pästných 
súbojoch (sparing). Michal Mužlay opäť 
nezaváhal a vybojoval si zlato. V ringu sa dobre 
držal aj Ondrej Balák, ktorému sa dostalo radosti 

Otvorenie novej seredskej taekwondistickej 
sezóny sa konalo 12. októbra 2004, kedy sa 
seredský Taekwon-Do klub Hong Ryong Sereď 
zúčastnil I. kola Českej Národnej Taekwon-Do 
Ligy, už tradične v Brandýse na Labem 
(mestečko neďaleko Prahy). Po počiatočných 
problémoch s organizáciou a nomináciou sa do 
reprezentačného tímu dostalo sedem súťažiacich, 

Združená stredná škola obchodu a služieb v Galante 

zo zisku bronzovej 
medaily. V mužských 
kategóriách sa v prvom 
kole skupiny stretli 
hneď naši dvaja kohúti, 
ktorí si nič nedarovali. 
Stano Fandel rozbil 
Jurimu nos, ale ani to mu 
nepomohlo k víťazstvu, 
pretože body sa za krv na 
podlahe nedávajú. Obaja 
sa však na stupni víťazov 
chlapsky pobúchali po 
pleciach. Juraj Ďuračka 
zvíťazil a Stanislav 
Fandel skončil za ním 
na vynikajúcom druhom 
mieste. Ostatní sme si 
vo svojich váhových 
kategóriách veľa srandy 

neužili, niektorí kvôli schopnostiam, iným úsmev 
nedopriali rozhodcovia, ktorí majú radšej svojich 
reprezentantov. Posledný kov do zbierky pridal 
Miroslav Mrllák v kategórii dinosaurov (nad 
80 kg)  a za svoj dravý výkon získal bronzovú 
medailu.

Súťaže sa prvýkrát zúčastnili aj naši krajania 
z Prešova, ktorí mali tiež veľa dôvodov k radosti. 
Ich výkony nechali na tvárach všetkých veľký 
obdiv.

S dobrými pocitmi a hrdosťou sme sa 
po odovzdávaní medailí a ukončení súťaže 
vracali domov s ozdobami na našich hrudiach. 
S konečnou bilanciou desať medailí sme boli 
nadmieru spokojní.

(Bližšie informácie o súťaží a o našom 
klube sa môžete dozvedieť na našej klubovej 
stránke www.taekwondo-sk.netfirms.com, 
alebo na tréningoch, ktoré sa konajú každý 
pondelok a štvrtok od 18.00 hod.                

Peter Hrušovský

Škola má už svoju vyše 40–ročnú tradíciu. Je 
zameraná na rozvoj služieb a každý rok vzdeláva 
viac ako 1000 žiakov v študijnom odbore a 
učebných odboroch.  
1. Študijný odbor:(4-ročný s maturitou )
obchod a podnikanie – možnosť zamerania 
v 3. ročníku na obchod a cestovný ruch
2. Učebné odbory:(3-ročné – výučný list )

cukrár + vlastná cukráreň
murár, maliar, stolár
predavač
kaderník – 2 kaderníctva
kuchár-čašník – reštaurácia Mladosť v Galante
krajčír
5. Možnosti a perspektívy:
- škola je zapojená do pilotného programu 
Združenia automobilového priemyslu (ZAP) 
na Slovensku (prednosť našich uchádzačov o 
zamestnanie v automobilových servisoch )
- certifikát ZAP
- zváračský kurz
- vodičský preukaz so zľavou
- štátna záverečná skúška zo strojopisu
- barmanský kurz
- možnosť získať maturitu v nadstavbovom   
  štúdiu pre učebné odbory
- možnosť ďalšieho štúdia na VŠ
- krúžky (jazykové, športové, rozhlasový, 
  učtovnícky…)
----------------------------------------------------------
Tel: 031/7802346           Fax: 031/7802251              

E-mail: zssoas@zssga.sk

3. Škola ponúka:
stravovanie v školskej jedálni + školský bufet
prácu s PC a  internetom
veľkú telocvičňu + ihriská ( futbalové, volejbalové, 
ľahkoatletická dráha)
2 moderné jazykové učebne
2 odborné učebne strojopisu
3 odborné učebne výpočtovej techniky
1 odborná učebňa etickej výchovy
4. Vybudované strediská odborného výcviku:
automechanik, klampiar

- mechanik opravár CMV           
- klampiar –strojárska výroba              
- autoelektrikár                                    
- maliar                                               
- stolár                                                   
- murár                                                

- kaderník                             
- cukrár
- kuchár
- čašník
- predavač    
- krajčír
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Medzištátne športové stretnutie 

 27. ročník Memoriálu 
dr. T. Ševečka 

Začiatkom októbra sa na atletickej dráhe 
ZŠ J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského 
uskutočnil 27. ročník memoriálu dr. 
Teodora Ševečka v atletickom viacboji 
žiakov. Táto súťaž bola  úvodným 
podujatím Dní športu 2004. Žiaci súťažili 
v behu na 50 m, 60 m, skoku do diaľky 
v hode kriketovou loptičkou. V deviatich 
kategóriach chlapci a dievčatá súperili 
o čo najlepšie umiestnenie a viacerí z nich 
dosiahli hodnotné výkony a výsledky.

Najmladší žiaci - 3. ročník dievčatá:
1. Viktória Královičová 177 b. 2. Hana   
Gálová 169 b. (obe ZŠ J. Fándlyho) 3. Ema 
Gubáňová 130 b. (ZŠ J. A. Komenského).

Najmladší žiaci - 4. ročník dievčatá: 
1. Nina Galovská 133 b. (ZŠ P. O. 
Hviezdoslava) 2. Veronika Šidlíková 121 b. 
(ZŠ J. Fándlyho) 3. Michaela Veľká 118 b. 
( ZŠ P. O. Hviezdoslava)

Najmladší žiaci  - 3. ročník chlapci:  1. 
Patrik Bobál 228 b. 2. Dávid Štefánek 222 
b. (obaja ZŠ J. A. Komenského) 3. Jakub 
Fačkovec  180 b. (ZŠ sv. Cyrila a Metoda)

Najmladší žiaci - 4. ročník chlapci:  
1. Kristian Holčik 258 b. (ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda) 2. Imrich Valach 257 b. 3. Marko 
Maruna 244 b. (obaja  ZŠ J. Fándlyho).

Mladšie žiačky 1991 - 92: 1. Kristína 
Filová 584 b. (ZŠ Šoporňa) 2. Veronika 
Svitková 569 b. (ZŠ J. Fándlyho) 3. Katarína 
Barteková 551 b. (ZŠ J. A. Komenského)

Staršie žiačky 1989 - 90: 1. Monika 
Slováková 590 b. (ZŠ J. A. Komenského) 
2. Andrea Slobodová  589 b. (ZŠ J. 
Fándlyho) 3. Bronislava Sokolová 587 b. 
(ZŠ Šoporňa)

Mladší žiaci 1991 - 92:  1. Boris Hipš 
892 b. (ZŠ Šoporňa) 2. Robert Matyus 809 
b. (ZŠ J. A. Komenského) 3. Martin Bosý 
781 b. (ZŠ J. Fándlyho)

Starší žiaci 1989 - 90:  1. Radovan 
Vandák 1270 b. (ZŠ Šoporňa) 2. Juraj Dobiš 
1161 b. (ZŠ J. Fándlyho) 3. Robert Orlický 
992 b.  (ZŠ J. A. Komenského)

Dorastenci 1987 - 88:  1. Viliam Lacko 
924 b. 2. Andrej Urbaník 891 b. (obaja ZŠ 
Šoporňa)         Mgr. Štefan Hošták, CVČ Junior

ZŠ J. A. Komenského v Seredi privítala 
v rámci Dní športu dňa 1. októbra 2004 žiakov 
a pedagógov z družobnej ZŠ Smíškova z Tišnova 

hale. Víťazmi v jednotlivých zápasoch sa stali 
opäť žiaci ZŠ J. A. Komenského, basketbal chlapci 
47:16, basketbal dievčatá 76:19 a minifutbal 14:6. 

Úspechy jednej myšlienky
V mladom rozvíjajúcom sa klube ŠK CYKLO-TOUR  Sereď sa zrodila veľká myšlienka 

- zorganizovať pre zdravotne postihnutých športovcov cyklistické preteky na ceste. Tento 
nápad sa zapáčil aj samotnému Paralympijskému výboru v Bratislave a po vzájomnej dohode 
s jeho predsedom  Jánom Riapošom, ktorý si, mimochodom, doniesol z Atén dve medaily v kategórii 
stolný tenis, sme mohli odštartovať 1. ročník pretekov Majstrovstiev SR s medzinárodnou účasťou.

Náš cyklistický klub mal zastúpenie 
v kategórii  tandem s nevidiacim športovcom  
Marianom Tóthom a jeho pilotom Mirom 
Podkopčanom. Chlapci šliapali dobre, no 
nestačilo to na Poliakov, ktorí boli v nominácii 
aj s jedným slovenským tandemom na 
Paralympijské hry.

Za celkové 3. miesto v súťaži Majstrovstvá 
Slovenska srdečne blahoželáme.

Tieto dvojdňové preteky priniesli nášmu 
klubu ďalší úspech. Po zmedializovaní tejto akcie 
jednou súkromnou televíznou spoločnosťou, sa 
prihlásil do klubu ďalší záujemca s podobným 
zdravotným hendikepom. Našou snahou bude 
mu pomôcť po každej stránke.

Zo zdravých športovcov v našom klube 
boli úspešnejší v slovenských súťažiach skôr 
starší, skúsenejší cyklisti. Rok 2004 bol pre naše 
mládežnícke kategórie rokom prípravky.       

Klubové aktivity rozširujeme o duatlon 

a triatlon. Náš borec Martin Baláž absolvoval 
v tomto roku dva preteky vo veľkom triatlone. 
Znamená to, že úspešne absolvoval  vzdialenosti: 
3,8 km plávanie – 180 km cyklistika – 42 km 
beh. Len niekoľko ľudí na Slovensku sa môže 
pochváliť takýmto výkonom, vo svete nazývanom 
IRON  MAN.       

Horúcim želiezkom v ohni v kategóriách 
cestná a horská cyklistika podľa doterajších 

predpokladov (umiestnenia do 3. miesta) bude 
v budúcom roku 16-ročný pretekár, ktorý 
v ŠK Cyklo-Sereď trénuje od augusta a ktorého 
meno radi prezradíme už v decembri t. r. na 
cyklokrosovom preteku, ktorým začína jeho 
zimná príprava.       

Veríme, že mesto Sereď a ďalší naši sponzori 
svojou finančnou pomocou pozdvihnú kvalitu 
cyklistických športových výsledkov a podujatí 
v sezóne 2005, za čo im vopred ďakujeme.    

J. Holbík

Stali sa i celkovým víťazom športového podujatia 
a získali pekný Pohár víťazov. 

Celkovo mali všetky súťaže veľmi dobrú 
úroveň, a hoci zvíťazili domáci žiaci, českí žiaci boli 
tiež veľmi dobre pripravení a nejedno víťazstvo im 
uniklo len o vlások. Počas celého dňa vládla veľmi 
dobrá nálada. Seredskí žiaci i pedagógovia sa tešia 
na stretnutie o rok, ktoré bude v Tišnove.          -SK-

Úspešní športovci mesta

v ČR (na snímke). V tento deň sa 
uskutočnilo priateľské športové 
stretnutie. Otvorila ho riaditeľka 
ZŠ J. A. Komenského Slávka 
Kramárová. Privítala hostí 
z priateľskej školy, zvlášť riaditeľa 
Karla Šudáka a zástupkyňu 
riaditeľa Jitku Valovú. Na otvorení 
sa zúčastnil za mesto Ing. A. Pančík, 
zástupca primátora a predsedkyňa 
športovej komisie p. B. Vydarená. 
V dopoludňajších hodinách súťažili 
žiaci v kráľovnej športu – atletike. 
Súťaže prebiehali v školskom 
športovom areáli v nasledovných disciplínach: 
60 m, 800 m dievčatá, 1000 m chlapci, vrh guľou, 
skok do diaľky, hod granátom – chlapci, hod 
kriketom – dievčatá, štafeta 4x60 m. 

Družstvo ZŠ J. A. Komenského zvíťazilo 
na body  pred družstvom  ZŠ Tišnov. Popoludní 
mali prím kolektívne športy: basketbal chlapci 
i dievčatá v telocvični ZŠ  a minifutbal v mestskej 

     V týchto dňoch sa v obradnej sieni Mestského 
úradu zišli najúspešnejší športovci za rok 2004, 
aby z rúk predstaviteľov mesta prebrali ocenenia 
za svoje dosiahnuté výsledky.
Jednotlivci: futbalista  Matej Markovič, 
plavec Ľubomír Krivosudský, branné 
cvičenia Kristína Sojková, taekwon-do Peter 
Hrušovský, cyklista Martina Bodiš, karate 
Matej Šipka a Michal Klenovič
Kolektívy: mladší žiaci ŠKF Sereď,  mladší 
minibasketbalisti, ŠŠS Há pri ZŠ J. Fándlyho
Tréneri: Jaroslav Horváth, Jolana Čomajová, 
Milan Novák a Jaroslav Hrušovský


