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Balíčky do rodín
Dňa 13. 12. 2004 boli do veľkej zasadačky Mestského úradu 

v Seredi pozvaní sociálne odkázaní občania mesta, aby si prevzali 
potravinové balíčky, ktoré pre nich každoročne v predvianočnom 
čase pripravuje oddelenie vnútornej správy Mestského  úradu  

v spolupráci so sociálno-zdravotnou komisiou MsZ v Seredi. 
Finančné prostriedky na potravinové balíčky boli vyčlenené 
z rozpočtu Mesta Sereď vo výške 35 tis. Sk. Sumou 5 tis. Sk 
prispela Základná organizácia SZZP v Seredi. Stretnutie otvorila 
vedúca oddelenia verejnej správy MsÚ Kvetoslava Funtalová. 
Prítomným sa prihovoril  primátor mesta Ján Lehota, predsedníčka 

sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi Mgr. Eva Nagyová a 
predseda ZO SZZP v Seredi Eduard Šúry (na obr.). Potravinové balíčky boli 
odovzdané do 165  rodín v našom meste, z toho 82 do rodín dôchodcov a 83 
do rodín s deťmi. Viacčlenné rodiny dostali dva balíčky.

Veríme, že potravinové balíčky potešili a aspoň trochu napomohli 
k spríjemneniu  najkrajších sviatkov roka.                                                -sa-

Strategické dokumenty sú 
schválené

Každoročne sa na sklonku roka 
schvaľujú najdôležitejšie dokumenty, 
určujúce ďalší život mesta. Jedným z nich 
je aj rozpočet na rok 2005, určovanie 
podmienok vyberania daní a miestnych 
poplatkov. 

Bližšie informácie nám poskytol Ing. 
Anton Pančík, zástupca primátora 
mesta Sereď:

- Na rok 2005 bol schválený rozpočet  
v objeme takmer 160 miliónov korún, 
z toho kapitálový rozpočet predstavuje 
16 mil. korún. Rozpočet bol v zásade 
schválený ako vyrovnaný. Sú v ňom 
zohľadnené nové systémy prerozdeľovania  
finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu, prostredníctvom tzv. fiškálnej 
decentralizácie.

Okrem toho v príjmovej časti rozpočtu 
je zahrnuté zvýšenie daní z nehnuteľností 
v priemere o 10 percent a zvýšenie 
miestneho poplatku za zber a likvidáciu 
komunálneho odpadu. Pre oblasť daní 
a poplatkov boli prijaté samostatné 
všeobecne záväzné nariadenie mesta pre 
rok 2005. V rámci rozpočtu boli schválené 
príspevky na Dom kultúry  vo výške 
4 miliónov korún a mestskú polikliniku vo 
výške 1,8 milióna korún. 

Vzhľadom na predpokladané  
možnosti zvýšenia príjmovej časti rozpočtu 
prostredníctvom fiškálnej decentralizácie 
očakávame už v I. štvrťroku t. r.  zmeny 
rozpočtu.

Hovoríme s Jánom  Lehotom, primátorom mesta Sereď

Aby predsavzatia neostali 
iba predsavzatiami

Prelom rokov je vždy obdobím keď sa zvykneme obzrieť dozadu, či už v súkromnom 
alebo aj v pracovnom živote, čo v prípade primátora znamená zhodnotiť úspechy i nezdary, 
predsavzatia i ciele v živote celého mesta. Na to, s akými pocitmi vstúpil do nového roku 
primátor nášho mesta, som sa spýtala Jána Lehotu.

Pán primátor, ako 
hodnotíte uplynulý 
rok?

- Na rozdiel od 
našich občanov, ktorým 
sa môže zdať opak, 
uplynulý rok hodnotím 
ako úspešný. Hneď 
aj vysvetlím prečo. 
V minulosti bola 
zanedbaná príprava 
zmien a doplnkov 
k územnému plánu. 
Mesto doteraz nemalo 
spracované dokumenty, 
ktoré sú alfou a omegou 
ďalšieho rozvoja mesta 
-  územný plán mesta 
a plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 
mesta. To sú dva dôležité dokumenty, ktoré 
v súčasnosti musí mať zo zákona každé mesto. 
My sme ich nemali do  konca minulého roka. 
Dovtedy sme tvrdo pracovali na ich vytvorení.  
Uviesť ich do života, znamenalo  absolvovať 
množstvo rokovaní s inštitúciami, ktoré sa 

k týmto dokumentom 
musia vyjadriť. Na 
jeseň uplynulého 
roku bol schválený 
územný plán mesta. 
Plán hospodárskeho 
a sociálneho  rozvoja 
mesta bol schválený 
v decembri. Tu je 
obsiahnutý rozvoj vo 
všetkých oblastiach 
života  mesta. Sú 
tu určené smery ro- 
zvoja či už školstva, 
zdravotníctva, sociálnej 
oblasti, výstavby atď. 

Absencia týchto 
dokumentov nám 
zmarila všetky malé 
či veľké plány, ako 

napr. otvorenie nového stavebného obvodu 
v Čepeni, ale aj ďalšie investičné projekty, 
o ktorých sme hovorili už aj na stránkach 
našich novín. Konečne sa nám rozviazali ruky 
a verím, že túto skutočnosť dokážeme v tomto 
roku zužitkovať. ... pokračovanie na strane 2 ... pokračovanie na strane 2



2

Oddelenie Životného prostredia informuje 

Zmeny rozpočtu si vynútia  aj 
pripravované investičné akcie (napr. technická 
príprava priemyselného parku, inžinierske 
siete pre novú lokalitu výstavby rodinných 
domov, rekonštrukcia  Námestia  republiky, 
32-triednej ZŠ a pod).

Treba  zdôrazniť, že na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva bol okrem iného  
schválený ďalší  strategický  dokument 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Sereď na roky 2004 – 2013. V tomto 
dokumente  sú zapracované  už spomínané 
rozvojové aktivity. pre rok 2005. 

Financovanie investičných akcií bude 
realizované z fondov štátneho rozpočtu, 
z fondov EÚ a v prípade potreby formou 
úveru.  Podľa hodnotenia ratingovej agentúry 
mesto dlhodobo vykazuje stabilný stav 
v hospodárení a priaznivé výsledky  v ...., čo je 
predpoklad úspešnej realizácie naplánovaných 
rozvojových aktivít. 

Strategické dokumenty 
sú schválené

VÝSLEDKY ZBERU PLASTOVÝCH FLIAŠ
V dňoch 22. - 26.11. 2004 sa v našom 

meste uskutočnilo druhé kolo zberu plastových 
PET fliaš. Za štyri dni separovaného zberu sa 
podarilo vyzbierať od občanov cca 1 000 
igelitových vriec a tašiek, čo predstavuje  

z celkového počtu cca 6 000 domác- 
ností 16,7% účasti na separácii PET 
fliaš. Oproti októbru to je zvýšenie o 
celých 5% domácností. Medzi naj-
aktívnejšie ulice, ktoré sa zapojili do 
separovaného zberu patrili ulice Čepenská, 
8. mája,  Športová, Trnavská a 
Dolnočepenská, z bytových domov to boli 
ulice Legionárska, Pažitná, Spádová a 
Garbiarska.

Celkovo bolo za mesiace október 
a november vyseparovaných 2 190 kg, ktoré 

boli zlisované a budú druhotne pracované. Pri 
zbere a lisovaní mesto zamestnáva občanov 
vykonávajúcich aktivačnú činnosť v rámci 
menších obecných služieb. Z technických 
dôvodov však nebolo možné využiť fľaše 
z rastlinných olejov, a preto vás žiadame, 
aby ste tieto predmety neseparovali. Ďalšou 
zmenou v nastávajúcom kole zberu bude, že 
môžete okrem PET fliaš separovať aj HDPE 

fľaše (obaly zo šampónov a saponátov). 
Touto cestou opätovne ďakujeme všetkým 

občanom, ktorí sa zapojili do separovaného 
zberu plastových fliaš a zároveň vyzývame 
aj ostatných, ktorí sa zatiaľ nezapojili, aby 
nezostávali ľahostajní k problému separácie 
odpadov a pripojili sa k tým, ktorí myslia 

na budúcnosť tejto spoločnosti a ochranu 
životného prostredia.

Zberovými dňami sú v posledný týždeň 
mesiaca vždy pondelok a štvrtok na rodinných 
domoch, utorok a piatok pri bytových domoch 
(okrem dní pracovného pokoja).

Prázdne obaly z PET fliaš a HPDE 
fliaš treba ukladať počas obdobia medzi 
jednotlivými zbermi do použitých igelitových 

... pokračovanie zo strany 1
S akými restami vstupujeme do roku 2005?

- Netajím, že tých restov, podľa minulo- 
ročných  predsavzatí, je viacej, ale na  základe 
schválených  dokumentov už môžeme rozvinúť 
aktivity v plnej miere. Už na jar sa začne 
stavať LIDL, začne prestavba autobusového 
nástupišťa, rekonštrukcia námestíčka pred 
mestským úradom  a parkoviska pred Jednotou. 

Začne výstavba sociálnych bytov na 
trnavskej ulici, výstavba 32 bytov na mieste 
bývalej „Perlovky“,  no a to  sú veci, ktoré 
oživia stavebný ruch v meste. Veľký podiel na 
oživení  bude mať otvorenie priemyselného 
parku v lokalite  od bratislavskej komunikácie 
-bývalý Milex, povedľa diaľnice na Trnavu, 
po firmu IMARCO. Konkrétne ide o plochu 
47 ha určených na výstavbu pre potenciálnych 
zahraničných, ale aj našich investorov. Verím, 
že poskytnutím priestoru investorom zvýšime 
možnosti zamestnanosti občanov Serede i okolia, 
čo bude mať priamy dopad na zvyšovanie 
životnej úrovne obyvateľov. V súčasnosti 
sa stavia logistické centrum francúzskej  
spoločnosti z oblasti potravinárskeho priemyslu, 
ktorá v záverečnej fáze ponúkne 300 nových 
pracovných miest. Okrem toho prebiehajú 
rokovania s ďalšími potenciálnymi investormi, 
avšak hovoriť o nich by bolo predčasné.

Ako to vyzerá s financiami mesta?  Komu 
a na čo sa z rozpočtu najviac ujde a kde si 
budeme musieť najviac pritiahnuť opasok?

- V decembri bol prijatý bežný rozpočet 
na rok 2005 v celkovom objeme  vyše cca 
143 mil. korún. Najväčšia čiastka 50 percent  

bude vložená  do vzdelania našich detí,  do 
škôl  a predškolských zariadení. Najviac si 
budeme musieť  priťahovať opasok v oblasti 
likvidácie komunálneho odpadu, kde poplatok 
za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu 
zvyšujeme  na 420 korún  na 1 občana. Tu musím 
pripomenúť, že  poplatok by bol ešte vyšší, keby 
sme v uplynulom roku nepristúpili k separácii 
odpadov. 

Čo treba podľa Vás  radikálne zmeniť ?
- Radikálne treba zmeniť zmýšľanie a prístup 

občanov k mestu. Tiež by nezaškodilo trošku 
viac lokálpatriotizmu, podriadenie dielčích 
záujmov  jednému spoločnému. Predpokladám, 
že v roku 2005 príde aj k tomu, že komunikácia 
s podnikateľmi  bude iná. Koncom minulého 
roka sa uskutočnilo rokovanie so všetkými 
zástupcami veľkých podnikov mesta, kde sme 
im predstavili možnosti rozvoja mesta. Bolo to 
dôležité stretnutie aj z toho pohľadu, že sme sa 
dozvedeli aké predstavy a zámery majú jednotlivé 
spoločnosti. V súčasnosti  pripravujeme  stret- 
nutie aj s miestnymi podnikateľmi. Je v záujme 
nás všetkých, aby podnikatelia mesta začali 
ťahať za jeden povraz, aby sa nevytvárali 
skupiny, lobbujúce jedna proti druhej. Mali by 
si zvoliť svojich zástupcov, s ktorými budeme 
komunikovať častejšie, diskutovať a riešiť 
problémy rozvoja mesta spoločne.  Je to prvý 
krok na zlepšenie komunikácie. Viem, že to 
nepôjde ako šibnutím čarovného prútika, ale 
verím, že keď to ide inde, dokážeme to aj u nás.

Na čo sa najviac tešíte?
- Najviac sa teším na to, že konečne všetky 

predsavzatia, ktoré som mal v minulosti ja 

Aby predsavzatia neostali iba predsavzatiami

... pokračovanie zo strany 1

A už to majú za sebou ...

 Zozbierané fľaše, uskladnené pred zlisovaním.

Lis, v ktorom sa lisujú plastové fľaše.

tašiek a 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. v raňajších hodinách.
POZOR ! NESEPARUJEME OBALY 

Z RASTLINNÝCH OLEJOV !

i poslanci Mestského zastupiteľstva sa konečne 
začnú plniť. Musím jednoznačne konštatovať, 
že keby sme mali už spomínané  rozhodujúce 
dokumenty v platnosti, tak sme mohli začať 
s aktivitami hneď od začiatku volebného 
obdobia. Keďže tak  nebolo, najprv sme 
ich museli spracovať  a  až potom sa nám 
otvorili možnosti na realizáciu. Preto rok 2005 
podkladám za veľmi dôležitý.

Ďakujem za rozhovor             M. Košťanyová 
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Dňa 23. septembra  2004 bol schválený 
zákon č. 582/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
Nový zákon pojednáva okrem iného 
i o dani z nehnuteľností. Správcom 
dane z nehnuteľnosti je mesto Sereď.  Čo 
nové prinesie daňovníkom? V prvom 
rade povinnosť podať nové daňové 
priznanie  všetkým už i doteraz  platiacim 
daňovníkom  a to v mimoriadne predĺženom 
termíne do 28. 2. 2005.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 
2005 podávajú mestu 
Sereď všetci vlastníci 
nehnuteľností, ktorí 
v roku 2004 daň z neh- 
nuteľností platili a sú 
i naďalej vlastníkmi nehnuteľnosti, ako i tí, 
ktorým skončilo 5-ročné oslobodenie u dani 
z bytov a samozrejme tí daňovníci, ktorí 
nadobudli nehnuteľnosť v roku 2004.

Predmetom podania daňového priznania 
sú tieto nehnuteľnosti:
- stavby (rodinné domy, garáže, záhradné 
chatky, skleníky, ostatné stavby, priemyselné 
a  podnikateľské objekty), 
- pozemky (napr. zastavané plochy a 
nádvoria, záhrady, ostatné pozemky, 
stavebné pozemky, orné pôdy, trvalé trávne 
porasty, lesy, ovocné sady), 
- byty a nebytové priestory.

Výrazná zmena je v rozsahu oslobodení 
od dane z rodinných domov a bytov :
- v roku 2005 zákon neumožňuje uplatniť 
oslobodenie od dane z novostavby rodinného 
domu a bytu, tieto nehnuteľnosti sú na rozdiel 
od predchádzajúcich rokov zdaňované! 

Aké údaje sú potrebné k podaniu 
priznania k dani z nehnuteľností? 

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB: 
- zastavaná plocha stavby (dĺžka násobená 
šírkou) 
- účel využitia stavby 
- ak stavba slúži na viac účelov napr. na 

bývanie a podnikateľskú činnosť rozčleniť 
jednotlivé - činnosti podľa podlahovej plochy 
- počet podzemných a nadzemných podlaží, 
predmetom dane sú aj podzemné podlažia 
napr. pivnice rodinných domov a pod.

PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV: 
- výmera pozemku v m2, druh pozemku podľa 
evidencie v katastri nehnuteľností 
- u pozemkov,  ktoré vlastník prenajal, je 
daňovníkom vlastník pozemku! 
- nájomca je daňovníkom dane z pozemkov  
v prípade ak:
- nájomný vzťah trvá najmenej päť rokov 
a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností   

Do pozornosti občanov – vlastníkov nehnuteľností

AKO PODAŤ PRIZNANIE K DANI  
z nehnuteľností v roku 2005 ?

(daňovník tieto skutočnosti preukáže listom 
vlastníctva)
- má v nájme pozemky spravované 
Slovenským pozemkovým fondom

PRIZNANIE K DANI Z BYTOV 
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

- výmera podlahovej plochy bytu a 
nebytového priestoru 
Prílohou priznania u daňovníkov, ktorí 
nadobudli nehnuteľnosti v roku 2004 je 
fotokópia kúpnej zmluvy s vyznačením  
vkladu v katastri nehnuteľností. 

V prípade, ak je nehnuteľnosť vo 
vlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov, daňové 
priznanie je možné 
podať dvojakým spôso- 
bom: 

- daňové priznanie podáva každý zvlášť 
podľa výšky svojho spoluvlastníckeho 
podielu ,
- ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie za 
celok podá jeden z nich, túto skutočnosť sú 
povinní oznámiť písomne správcovi dane 
(tlačivo je k dispozícii u správcu dane)

Termín na podanie priznania k dani 
z nehnuteľností pre rok 2005 je od 1. 1. 
2005 do 28. 2. 2005. 
    Tlačivá daňového priznania, ako i bližšie 
informácie Vám budú poskytnuté na 
ekonomickom oddelení a oddelení vnútornej 
správy Mestského úradu v Seredi. 

Písal sa rok 1964, keď prvého augusta 
odčlenením od Strednej všeobecno-vzdeláva- 
cej školy v Seredi vznikla naša škola, pôvodne 
ZDŠ na Kostolnej ulici. Škola mala 523 
žiakov a 17 tried. Prvou riaditeľkou  bola 
p. Magdaléna Melová. 

Život školy počas štyridsiatich 
rokov nebol ľahký. Triedy boli 
roztrúsené v rôznych budovách. 
Vyučovalo sa v budove Gymnázia, 
v malej budove na Kostolnej ulici 
(teraz Školská ul.), v Sokolovni 
a v kaštieli. Od apríla 1992 sa celý 
I. stupeň sťahoval na Garbiarsku 
ulicu, v školskom roku 1998/99 sa 
presťahoval II. stupeň do nových 
priestorov školy na Komenského 
ulici. Od 1. septembra 2004, po 
40-ročnej existencii školy, sú  
konečne všetky triedy v jednej 
budove pod vedením p. riaditeľa 
Mgr. Jána Horniaka.

Dnes ZŠ  sídli v novej budove 
na Komenského ulici a pýši sa 
špecializovanými učebňami 
chémie a fyziky. Pedagógovia sa spolu so 
žiakmi snažia byť originálni a už niekoľko 
rokov pokračujú v rozpracovanom projekte 
ZDRAVÁ ŠKOLA a v jeho podprojekte 
verzií pre rovesníkov PEER programe. 
Dievčatá 8. ročníka pracujú so žiakmi nižších 
ročníkov v prevencii na témy ako drogy, 

fajčenie, alkohol, atď. Výučba nemeckého  
jazyka začína  od 1. ročníka. V rámci projektu 
Kinderdeutsch je snaha o skvalitnenie 
výuky využívaním moderných edukačných 
programov a počítačovej techniky v projekte 
Infovek. Hoci školstvo patrí v súčasnej dobe 

k najdiskutovanejším oblastiam a prechádza 
zásadnými reformami, žiaci všetkých 
stupňoch nepociťujú vďaka dobrému vedeniu 
školy problémy nedostatočného financovania. 
Škola vytvára tvorivé prostredie, snaží sa 
vychovávať žiakov k samostatnosti, rozvíjať 
ich tvorivosť, naučiť ich prezentovať získané 

40. výročie založenia školy ZŠ P. O. Hviezdoslava v Seredi
poznatky a následne ich využívať v praxi. 
Túto mravčiu prácu  Ministerstvo školstva 
SR ocenilo pred štyrmi rokmi  prepožičaním 
čestného  názvu ZŠ P. O. Hviezdoslava. Na 
oslave boli vyznamenaní pedagógovia, ktorí 
pre túto školu odviedli množstvo dobrej 

a kvalitnej práce. V tento deň prišli 
pozdraviť školu hostia z vyššieho 
územného celku, predstavitelia 
mestského úradu, riaditelia 
seredských škôl a mnoho hostí, 
ktorí  škole neúnavne pomáhajú. 
Nechýbali ani rodičia – sponzori 
tohto významného dňa. Učiteľov 
a hostí prišli pozdraviť žiaci pekným 
kultúrnym programom. Hovorené 
slovo, spev a tanec vyčarili na 
tvárach prítomných milý úsmev. Aj 
keď spoločenská prestíž učiteľov nie 
je primeraná práci, ktorú vykonávajú, 
na tejto škole pracuje zanietený 
kolektív pedagógov, pre ktorých 
je táto práca výsostným poslaním 
a cťou. Tento rok je o to cennejší, 
že škola má konečne k dispozícii 

dve nové telocvične, ktoré sú k dispozícii pre 
pohyb a rozvoj telovýchovných aktivít žiakov. 
Želáme našej škole veľa ďalších plodných 
rokov, zanietených a dobrých učiteľov 
a prevádzkových pracovníkov, ktorí budú 
naďalej šíriť dobré meno školy.

Mgr. Ružena Scherhauferová
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Často skloňovaná seredská 
pošta

1. pád: kto, čo?   pošta  
- je  nevyhnutná pre občana 

2. pád: bez koho, čoho? bez pošty
- nemôžu občania mesta fungovať,  pretože 
bohužiaľ ako jediná zabezpečuje doručenie 
listov a iných zásielok a tiež umožňuje 
bezhotovostný platobný styk 

3. pád: komu, čomu? pošte
- prajeme do Nového roku viac funkčných 
priehradok, menej  nespokojných občanov 
a dobre fungujúci  management 

4. pád: koho, čo? (vidím) poštu
- s obavami, že opäť ako občan budem 
prešľapovať či v lete, či  v zime najmenej 
pol hodinu, kým prídem na rad (ak dovtedy 
neodpadnem  spolu s ostatnými cca 30-timi 
čakajúcimi vo vydýchanom prostredí)

5. pád: (oslovenie, i keď zrušený, v tomto 
prípade prenesmierne dôležitý) pošta,
-  čo Ty na to?

6. pád: na kom, na čom? na pošte
- by mohli zriadiť aj iné služby, napr. cukráreň, 
kaviareň, resp. čitáreň, aby si čakajúci 
spríjemnili dlhé chvíle 

7. pád: s kým, s čím? s  poštou
- budeme spokojní, ak poštárky budú mať 
svoju vlastnú priehradku pri odovzdávaní 
dokumentácie, ak nebudeme čakať viac ako 
desať minút, ak pošta zareaguje na termín 
výplaty dávok, prípadne posielania vianočných 
pozdravov  zvýšeným počtom priehradok 
t. j.  zamestnancov (myslím si, že keď funguje 
Poštová banka, pošta na to má).                 -sk-   

Smiech, radosť, dobrá nálada, ale i napätie 
a sústredenie  220 detí z materských škôl mesta 
i okolia charakterizovali I. ročník Škôlkarskej 
olympiády na sklonku uplynulého roka. Bola 
to jedna z aktivít Spoločného školského úradu 
v Seredi zorganizovaných spolu s Centrom 
voľného času Junior a učiteľkami materských 
škôl.

Metodičky  Spoločného školského úradu  
Mgr. Katarína Halabrínová a Mgr. Katarína 
Kováčová od vzniku úradu pripravili  pre 
učiteľov materských a základných škôl seminár 
na tému Poruchy rečí detí predškolského 
a mladšieho školského veku, ich diagnostika 
a korekcia. 

Sprostredkovali stretnutie riaditeliek MŠ 

s Beatou Šlahorovou zo Školského inšpekčného 
centra v Trnave. Pedagogickí i nepedagogickí 
zamestnanci školských zariadení privítali 
kurz práce s PC pre začiatočníkov i mierne 
pokročilých. 

V spolupráci s Metodickým centrom 
v Bratislave a KŠÚ v Trnave zabezpečili 
priebežné vzdelávanie učiteľov MŠ na tému 
výchova k prosociálnosti v materských školách, 
ktoré začne od januára. 

Do budúcnosti plánujú organizovanie 
vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít 
podnietených  záujmom zamestnancov škôl 
a školských zariadení nielen v pôsobnosti 
Spoločného školského úradu v Seredi.

                                                      -K.H.,S.K-

Odštartovali novú súťaž

V septembri uplynulého roka vyhlásil 
poslanec NR SR Viktor Béreš pre stredné školy 
Trnavského kraja súťaž o najlepšiu úvahu na 
tému „Čo by ste zmenili na Slovensku?“. Do 
súťaže sa zapojili študenti všetkých siedmich 
okresov. V prácach rezonovali medziľudské 
vzťahy, ktoré si mladí ľudia zvlášť všímajú, 
ale dominovala tam predovšetkým ambícia 
študentov ostať na Slovensku aj po ukončení 
štúdia. Študenti  by uvítali zvyšovanie miezd 
na Slovensku, aby nemuseli odchádzať 
do zahraničia pracovať iba ako au-pair, 
čo samozrejme nechcú. Zaoberali sa aj 
budúcnosťou cestovného ruchu. 

Kritériom pre vyhodnotenie súťaže  
bolo nielen poukázanie na problémy, ktoré 
mladých trápia a kde by privítali zmenu, ale 
aj navrhnutie spôsobov riešenia.  V okresnom 

Čo by ste zmenili na Slovensku
kole súťaže v Galante sa umiestnili Lukáš 
Csicsola, Ivana Paldanová a Slavomír Sýkora, 
študenti obchodnej akadémie v Seredi.
               Ing. Priska Tóthová

Lukáš Csicsola z obchodnej akadémie za svoju 
prácu získal uznanie.

MÚZEUM V SEREDI KONEČNE OTVORENÉ
V dňoch 15. a 17. decembra 2004 bolo za účasti predstaviteľov mesta a ich hostí 

z družobných miest, z rakúskeho Leopoldsdorfu a českého Tišnova slávnostne otvorené 
Mestské múzeum vo Fándlyho fare, čím bolo zavŕšené dlhoročné úsilie členov Občian-
skeho združenia Vodný Hrad o jeho vybudovanie. 

Návštevníci múzea majú možnosť uvidieť stále expozície Prehistória regiónu a Hrad 
Šintava. Okrem toho sú tu inštalované výstavy Archeologický výskum v seredskom kaš-
tieli, Dobové pohľadnice Serede a Obrazy Jána Eichenbergera. Jednotlivé expozície 
budú pravidelne obmieňané.

Do konca roka navštívilo múzeum do 200 osôb. Múzeum je pre verejnosť otvorené 
utorok - sobotu od 10.00 - 18.00 hod. Vstupné je 30,- Sk pre dospelých, 20,- Sk pre deti. 
Múzeum je bezbariérové a pre telesne postihnutých občanov je prístup zabezpečený po 
rampe pre vozíčkárov.

Ján Lehota, primátor mesta s Júliusom Matisom, vedúcim múzea 
pri slávnostnom otvorení múzea.

Výstava obrazov Jána Eichenbergera bola pastvou pre oči pre 
všetkých účastníkov otvorenia múzea.



5

Takéto Vianoce im pripravili
V polovici decembra bola v materskej 

škole na Komenského ulici vianočná besiedka, 
na ktorej deti dostali rôzne hry a hračky. Dlho 
sa však z nových hračiek ani zo slávnostne 
vyzdobených tried netešili. O tri dni na 
všetkých čakalo nemilé prekvapenie. Neznámi 
páchatelia  sa vlámali do škôlky, zdevastovali čo 
sa dalo a pripravili deti o jedlo, ktoré financovali 
rodičia. Deti sa tak skoro nezahrajú ani na 
počítačoch, ktoré dostali ako dar od mesta lebo 
ich už nemáme. Deti a celý kolektív budú dlho 
spomínať na tohoročné  Vianoce v materskej 
škole.              Kolektív MŠ na Komenského ul. 

Priestor pre Vaše nápady 
Milí čitatelia, začal nový rok a v živote 

každého z nás určite nastanú zmeny. Verím, 
že len k tomu dobrému. Dovoľte mi aspoň 
pár slovami uviesť zmeny, ktoré nastali 
v spôsobe informovania občanov  o dianí 
v meste. Prvá zmena nastala  v periodicite  
vychádzania Seredských noviniek. 
Tento rok sa so stránkami  novín budete 
stretávať dvanásťkrát do roka. Noviny budú 
vychádzať  každý mesiac v jeho druhej 
polovici. 

I keď v uplynulom roku  príspevkov  
od vás, čitateľov bolo skromne verím, že 
tento rok to bude lepšie. Čakajú na vás 
rubriky  „Čitatelia nám napísali...“  a „Čo 
ma trápi...“  s poukázaním na neduhy 
v meste,  „Opýtali sme sa za vás“ , kde na 
vaše podnety predložíme  kompetentným 
pracovníkom vaše otázky.

Stránky chceme obohatiť aj o príspevky  
začínajúcich autorov. Ďalšou novinkou 
bude aj nová internetová stránka, ktorú vám 
priblížime v novom šate.   Mária Košťanyová

 „Holokaustom sa násilie nekončí“
V uplynulých dňoch skončila v Bratislave 

medzinárodná výstava na pamiatku 
Krištáľovej noci pred 66 rokmi, ktorá  je 
chápaná aj ako memento pre súčasnosť, pre 
vyrovnávanie sa s negatívnymi násilnými 
javmi u súčasnej mládeže. Okrem prác, ktoré 
zachytávali tému holokaustu, boli na nej 

zastúpené aj prejavy a cítenie mladých, ktorí 
sú pravicovo-radikálne orientovaní. Výstavu  
usporiadala Obchodná akadémia v spolupráci 
s Metodicko-pedagogickým centrom mesta 
Bratislava.

Na výstave boli zastúpené vlastné práce 
žiakov Obchodnej akadémie v Seredi, žiakov 
partnerských škôl z OA v  Hollabrunne 
(Rakúsko), Břeclavi (Česko), ale aj práce 
žiakov základných škôl zo Serede, ba 
dokonca aj výtvarné prejavy žiakov materskej 
školy, ktoré svojským spôsobom vyjadrujú 
vzťah k násiliu. Otvorenia výstavy 
sa zúčastnilo okrem už spomínaného 
zahraničného zastúpenia aj 18 žiakov a 2 
učitelia  našej dlhoročnej partnerskej školy 
Wirtschaftsgymnasium Kantonsschule Enge 
Zürich zo Švajčiarska.

Pozvanie na výstavu prijali aj predseda 
ŽNO v Bratislave doktor Salner, tajomníčka 
ŽNO ing. Leichtová, riaditeľ Goetheho 
inštitútu doktor Heid, chargé d`affaires 
švajčiarskeho veľvyslanectva Claude-André 
Barbey a viacero vzácnych hostí, ktorí 
nepohrdli naším pozvaním a podporili svojou 
prítomnosťou túto myšlienku. Obchodná 
akadémia Sereď je zaangažovaná do školského 
projektu Socrates práve prostredníctvom témy 
„Holokaust a pravicovo-radikálne tendencie 
u mladistvých“.

V problematike holokaustu predpokladáme 
základ pozitívneho výchovného pôsobenia na 
mladých ľudí a uvedomujeme si, že v práci 
s mládežou nie je nikdy neskoro ovplyvniť 
ich rasistické a etnické predsudky. Dôležité 
je, aby pochopili, že dejiny nie sú vopred 
určené, ale sú determinované generáciami. 
Veľkým úspechom je už aj to, keď sa nám 
podarí odbúrať u mladých apatiu a pasivitu. 
Je totiž čoraz menej svedkov holokaustu a tí, 
ktorí ešte žijú, nechcú o tom hovoriť. Keď 
sa dostane táto tragédia do zabudnutia a my 
sa k nej postavíme apaticky, číha na nás 
nebezpečenstvo jej návratu.

Žiaci OA Sereď v rámci projektu Socrates 
venujú pozornosť:
- starostlivosti o židovský cintorín v Seredi 
a snažia o zabránenie plienenia židovských 
pamiatok,
-  rekonštrukcii domu na židovskom cintoríne 
a jeho prestavbe na dôstojnú pamiatku, 
-  výstavám vlastných prác, ktoré odzrkadľujú 
pocity žiakov a demonštrujú ochranu ľudských 
práv, boj proti pravicovému extrémizmu 
a xenofóbii,
 - vyhotovovaniu videokazety o židovských 
pamiatkach v Seredi a o aktivitách OA v rámci 
projektu „Holokaust a pravicovo-radikálne 
tendencie u mladistvých“. Videokazeta 
existuje v slovenskej a nemeckej mutácii.

Cieľom tejto výstavy bola snaha otvoriť 
problematiku antisemitizmu a pravicovej 
scény a mladých prebudiť k tolerancii 
a k ochrane ľudských práv.
PhDr. Klára Dobrovičová, vyučujúca na OA v Seredi

Dom kultúry Školská l, Sereď 
oddelenie výchovno - vzdelávacej 

činnosti organizuje 
v roku 2005

ďalší cyklus krátkodobých 
KURZOV      

• jednoduché účtovníctvo v teórii a praxi, 
kurz končí osvedčením 

•  podvojné účtovníctvo v teórii a praxi, 
kurz končí osvedčením 

• práca na počítači, 
celková obsluha počítača + programy 

Windows, Word, Excel,                    
• zoznámenie  sa s internetom, 

kurz končí osvedčením
NOVÉ

• Prechod z jednoduchého účtovníctva do 
podvojného

Pozvánka do divadla
Dom kultúry v Seredi Vás pozýva na pred-
stavenie Radošínskeho naivného divadla 

s novou hrou „Generál“. 
Predstavenie sa uskutoční 
27. januára o 19.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 180,- Sk.

Liečebné cvičenia  ČCHI-KUNG
Oddelenie výchovno – vzdelávacej činnos- 

ti DK pozýva záujemcov na pravidelné, 
nenáročné cvičenia ČCHI-KUNG pod názvom 
„Pre každého a pre všetkých...“
Súbor cvikov je založený na princípe 
spriechodnenia energetických dráh, tak aby 
mohla energia prúdiť bez prekážok. Naučíte sa 
nabiť energiou, udržať si životnú silu a triezvu 
myseľ v akejkoľvek  situácii.

Cvičenie, okrem toho, že sa naučíte sami 
seba liečiť je zamerené na celkový rozvoj 
tela i ducha, zlepšuje sa celková imunita 
organizmu. Choroby z prechladnutia, ktoré 
vás v minulosti trápili svojimi neznesiteľnými 
sprievodnými javmi sa pre vás stanú ľahko 
zvládnuteľnými. Cvičenia sú priamo smero- 
vané na skvalitňovanie funkcií určitých 

telesných orgánov ako sú: ľadviny, pečeň, 
srdce, žalúdok, pľúca, ďalej zlepšujú 
pohybové schopnosti, nezaťažujú kĺby, 
svojim jednoduchým prevedením sú ľahko 
zvládnuteľné a nevyžadujú si žiadnu fyzickú 
kondíciu. Pravidelné cvičenie znásobuje 
schopnosti všetkých zmyslových orgánov 
a činnosti mozgu. Zlepší sa zrak, sluch, 
čuch, ľudia sa stávajú citlivejší, vnímavejší, 
ľahšie zvládajú stresové situácie a zlepšuje 
sa schopnosť koncentrácie. Cieľom cvičení je 
celkové zlepšenie zdravotného stavu, rozvoj 
intelektu, dosiahnutie duševnej rovnováhy 
a pocitu uspokojenia.    

Cvičenia prebiehajú pravidelne v DK 
každý pondelok a štvrtok od 18.00 - 20.00 
hod.                                                              k-ž
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Cítite sa v Seredi bezpečne?
Zimné mesiace sú okrem vianočných 

sviatkov charakteristické aj tým, že sa stmieva 
už oveľa skôr, ako sme boli zvyknutí. Zimná 
idylka nás možno vyláka do ulíc, no nie všade 
je to bezpečné. V ankete sme sa pýtali: „Ktoré 
časti Serede sa vám v tomto období zdajú 
najnebezpečnejšie?“

Mária 50 r., predavačka: „V Seredi je toho 
viac, napríklad v blízkosti násypu je to málo 
osvetlené.“

Andrej 18 r., študent: „Pre mňa už asi 
žiadna časť. Treba tu vedieť chodiť, ale asi skôr 
tmavé kúty ako neosvetlené sídliská.“

Ján 69 r., dôchodca: „Keď sa zotmie snažím 
sa zbytočne nevychádzať na ulicu. Pre mňa je 
nebezpečný najmä zamrznutý chodník.“

Marek 24 r., predavač: „Pri Bille sa mi to 
zdá dosť nebezpečné. Keď sa Billa večer zavrie, 
je to dosť opustené miesto.“

Rudolf 47 r., inv. dôchodca: „Jedine veľký 
park a okolie kaštieľa.“

Jana 14 r., žiačka ZŠ: „Nerada chodím 
okolo barov a seredského parku. To sa mi zdá 
nebezpečné.“

V odpovediach prevažovali najmä také 
miesta ako seredský park a kaštieľ, či okolie 
križovatky. 

Asi štvrtina opýtaných  sa vyjadrila, 
že ak nemusia, večer po uliciach zásadne
nechodia.                                      Lucia Vargová

Naša anketa

Spomienka na minulosť 
– výzva do budúcnosti
Študenti a pedagógovia Obchodnej 

akadémie v Seredi si pripomenuli 9. 
september – Deň obetí holokaustu 
a rasového násilia zaujímavým podujatím. 
Pozvanie PhDr. Dobrovičovej na besedu 
prijali predseda Židovskej obce v Bratislave 
Dr. Salner a tajomníčka Židovskej obce 
v Bratislave Ing. Leichtová (bývalá 
študentka OA).
Študenti sa zaujímali hlavne o históriu, 
tradície, zvyky, sviatky a symboly 
židovského náboženstva. Oboch našich 
hostí nezaskočili ani zvedavé otázky 
mladých ľudí z rodinného života, 
manželstva, lásky...
Hlavným mottom stretnutia bola myšlienka, 
ktorú pútavou výstavkou plagátov študentov 
pripravila RNDr. Pénerová. Umeleckou 
tvorbou dievčatá a chlapci vyjadrili svoj 
názor k najčiernejšej dejinnej udalosti 
minulého storočia – k holokaustu. 
                             PaedDr. Mariana Kamenská

Tvorivé dielne v rámci krúžku Šikovných rúk
Ministerstvo školstva SR uvoľnilo finančné prostriedky na mimoškolskú činnosť žiakov 

cez vzdelávacie poukazy. Jedným z krúžkov, ktoré pracujú na ZŠ J. A. Komenského je krúžok 
Šikovných rúk, ktorý vedie učiteľka Alžbeta Levková. Snaží sa prilákať deti výrobou dekorácií 

Škôlkari v škole
Koncom uplynulého roka 

v rámci Otvorených dní pre 
škôlkárov mali možnosť  škôlkári 
z viacerých seredských materských 
škôl zistiť,  ako sa sedí v školských 
laviciach. Prváci ZŠ J. A. 
Komenského sa potešili, že môžu 
ukázať, čo všetko sa už stihli naučiť. 
Škôlkárom sa páčila  hravá forma 
vyučovania. Zistili, že spoznávať 
nové písmenká a počítať môže byť 
aj zaujímavé a veselé. Niektorí si to  
s radosťou vyskúšali. Za usilovnosť 
a odvahu boli odmenení výrobkami 
budúcich spolužiakov.                -sk-

pre rôzne príležitosti, ktorými 
môžu deti nielen potešiť rodičov, 
ale aj skrášliť školu. Okrem 
iného robili náramky priateľstva, 
rôzne vianočné ozdoby, maľby na 
sklo, tekvice na sviatok strašidiel. 
Veľmi  sa im páčilo zdobenie 
medovníkov. 

V budúcnosti chcú prezentovať 
školu svojimi výrobkami aj 
počas výmenných návštev v 
českom Tišnove a rakúskom 
Leopoldsdorfe.           -sk-               

Žiaci I. stupňa na ZŠ P.O. 
Hviezdoslava sa každoročne tešia na 
príchod Mikuláša s anjelmi. Nechýbajú 
ani čerti, ktorí vždy trochu postrašia 
hlavne tých, ktorí sú celý rok neposední.

Mikuláš so svojimi spoločníkmi 
nesklamal ani na sklonku uplynulého 
roku. Chlapci a dievčatá z 9. ročníkov 
bravúrne zvládli svoje úlohy a pripravili 
malým žiačikom hneď od rána milé 
prekvapenie. Rodičovské združene pri 
škole poslalo sladké maškrty. poobede 
sa Mikuláš so svojím sprievodom prišiel 
ukázať aj do družiny. Bol to pekný deň.      
                         Mgr. Ružena Scherhauferová

Najmenší žiaci 
ZŠ J. A. Komenského 
navštívili 8. decem- 
bra Trnavské divadlo 
J. Palárika, kde 
im trnavskí herci 
pripravili predstavenie 
Haky - baky na plote.  

Deťom sa pred- 
stavenie veľmi páčilo, 
avšak netrpezlivo 
očakávali príchod 
Mikuláša s jeho sprie- 
vodom. 

Mikuláš nielenže 
prišiel, ale každé 
dieťa potešil aj malým 
darčekom.           S.K. 

Stretnutie s Mikulášom

PORADIA UŽ LEN V STREDU
Základná organizácia SZZP začala 

v uplynulom roku poskytovať v kine Nova 
poradenskú službu, ktorú využívali nielen 
zdravotne postihnutí občania, ale aj tí, ktorí sa 
potrebovali poradiť o problémoch týkajúcich 
sa riešania sociálnych i právnych otázok 

Od 1. januára tohto roka nebudú poraden-
stvo poskytovať každý deň, ale len v stredu 
od 8.00 - 12.00 hod. Miesto sa nemení.



Významné životné jubileum  oslávili:

Rozlúčili sme sa:
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

•
•

•
•
•
•

•

Andrej Kollár a Svitlana Špendlová
Mgr. Štefan Haberland a Mgr. Dagmar 
Príbelová
Peter Sloboda a Miroslava Oravcová
Juraj Sulányi a Mária Gulášová
Ing. Peter Jantoška a Karina Ribaničová
Stojan Stefanov Georgiev a Lucia 
Nagyová
Slavomír Guláš a Marina Ždanová 

Hviezdička mala premiéru

Pripravili sme na január 2005
V predvianočnom termíne sa v Dome kultúry 

uskutočnila posledná z cyklu prekrásnych výstav.
Bola ňou výstava detvianskej  výšivky vyšívanej  

krivou ihlou. Kvalita a krása výšiviek zaujala 
hlavne ženy, tie sa kochali v bohatosti, náročnosti 
a farebnosti prevedenia rôznorodých výšiviek. 
Práce sme mohli vidieť v súčasnom prevedení 
ako sú výšivky obrúskov. Tradičné prevedenie 
reprezentovali vystavované kroje. Kroje  ich 
krása a zhotovenie zaujali zase deti, ktoré sa už 
iba týmto spôsobom môžu zoznámiť s tradičným 
odevom Detvancov. Na výstave boli aj vyše sto 
ročné vyšívané rukávce, kožúšteky, kožené opasky 
a ďalšie výrobky. Nechýbal ani tradičný detviansky 
Betlehém a tradičná výzdoba stromčeka maľovanými 
voňavými perníčkami. Atmosféru podujatia dotvárali  
-vianočné koledy.                                            -Kež-

V posledné pracovné dni mesiaca december 
(a nielen vtedy) to v priestoroch DK iba tak vrelo. 
Striedalo sa podujatie za podujatím. Program 
Hviezdička sa uskutočnil v zariadení DK po 
prvýkrát. Postupne sa z vyraďovacích kastingov 
do finále „prespievalo“ trinásť semifinalistov 
– detí vo veku od 6 do 13 rokov. Zastúpenie 
vo finálovej súťaži mali mestá Šaľa, Sereď, 
Trnava, ale aj obce Tešedíkovo, Trakovice, Pata 
a Tvrdošovce. Po ukončení takmer dvoj- 
hodinového pestrého programu hovoreného 
slova, ktoré mal Vladimír Železňák i spevu,  
odborná  porota  vyriekla svoje rozhodnutie. 

Prvé miesto obsadila  Dominika Mirgová 
z Trnavy, druhé Denisa Kapustová zo Serede 
a tretie si odniesol do Šale Peter Šrámek. Cenu 
poroty získal Erik Oračko sedemročný žiak 
z Trnavy. Výkony vybraných semifinalistov boli 

veľmi dobré a tak, diváci slabo zaplnenej 
divadelnej sály DK mohli vidieť pekný 
program. Nechýbali  ani „detskí“ hostia 
programu všetkým známa  Natália Rigová 
a Kevin Al-ali – Skýpala – talentovaný 
detský spevák.

Poďakovanie patrí nielen organizátorom 
programu, ale i sponzorom, ktorí svojim 
dielom prispeli k zdarnému priebehu akcie.   
                                                                         -Ži-

Torta v tvare hviezdičky nadchla účinkujúcich počas 
záverečnej recepcie.

Konferenciér Vlado Železňák spovedá súťažiacu 
Dianu Horváthovú.

Bola poslednou v roku

Koledníci na Mestskom úrade
Predvianočnú sviatočnú atmo-

sféru medzi pracovníkmi Mestské-
ho úradu umocňujú malí koledníci 
zo ZŠ J. A. Komenského, ktorí so 
sestrou Zuzanou si pripravujú pás-
mo vianočných kolied.

s Jaroslavom Mičákom vo veku 53 r.
s Irenou Sokolovou vo veku  88 r. 
s Jozefínou Zelinovou vo veku 89 r. 
s Vilmou Schiebenreifovou  vo veku  92 r.
s Augustínom Neštrákom vo veku 94 r.
s Vlastislavom Horehleďom vo veku 76 r.
s Jolanou Psotovou vo veku 82 r.
s Milanom Martinčekom vo veku 51 r.
s Jozefom Homolom vo veku 83 r.
s Jaroslavom Mičákom vo veku 53 r.
so Slávkou Lopašovskou vo veku 50 r.
s Helenou Gálovou vo veku 61 r.
s Helenou Šiškovou vo veku 85 r.
s Jánom Šalhorom, vo veku 73 r. 
s Annou Seniceyovou, veku 78 r. 

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

p. Františka Mikulášiková,  95 r.
p. Silvester Králik , 90 r. 

Dom kultúry otvára jazykovú triedu 
anglického jazyka pre začiatočníkov

17. januára 2005
o 16.00 hod. v DK Sereď uč. 48

Kurz taliančiny 
20. 1. 2005 o 16.00 hod.

Základy práce s počítačom
24.1.2005 o 16.00 hod.

v Dome kultúry

       s týmto obsahom : Windows, Word, Excel, 
zoznámenie sa s internetom

po absolvovaní kurzu poslucháči obdržia 
osvedčenie

26.1. 2005 
S E M I N Á R

Daň z príjmov FO 
na rok 2005 a daňové priznanie za rok 2004

o 16.00 hod. v DK

PLESOVÁ SEZÓNA

• 28. januára sa uskutoční v DK ples 
  organizovaný ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

• 29. januára sa uskutoční v DK ples 
  organizovaný ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa  

• 21. januára sa uskutoční v DK ples 
  organizovaný ZŠ J. A. Komenského 

Dňa 28. januára o 17.00 hod. sa v S-klube 
mladých Nova uskutoční podujatie pre deti 
pod názvom Detská disco.  

Detská disco

Maškaráda s BOBRÍKOM
DK pozýva všetky deti a rodičov na 

detskú 
MAŠKARÁDU S BOBRÍKOM 

zábava, tanec, výlosovanie cien, 
hádanky a ďalšie prekvapenia 
6. februára 2005 o 15.00 hod. 

v estrádnej sále DK
predpredaj vstupeniek v DK
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Centrum voľného času a ZŠ P. O. 
Hviezdoslava  zorganizovali I. ročník Maj- 
strovstiev mesta v prehadzovanej žiakov 
5. - 6. tried ZŠ. Súťaž  prebehla v krásnej 
novej telocvični ZŠ P. O. Hviezdoslava.

ZŠ sv. Cyrila a Metoda
- ZŠ J. A. Komenského 0 : 2

ZŠ P. O. Hviezdoslava 
- ZŠ sv. Cyrila a Metoda 0 : 2

ZŠ J. A. Komenského  
- ZŠ P. O. Hviezdoslava 2 : 0

1. ZŠ J. A. 
Komenského 2 2 0 63:34 4 b.

2. ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda 2 1 1 41:53 3 b.

3. ZŠ P. O. 
Hviezdoslava 2 0 2 46:63 2 b.

TURNAJ VO VYBÍJANEJ

Gymnázium žije floorballom

VII. ročník majstrovstiev v stolnom tenise
Na sklonku roka uskutočnilo Centrum 

voľného času Junior a ZŠ J. A. Komenského  
v poradi už siedme majstrovstvá mesta 
v stolnom tenise mladších a starších žiakov 
pre školský rok 2004/2005, ktorého sa 
zúčastnilo 37 žiakov. 
Mladší žiaci: 1. Martin Brodanský, 2. Dušan 
Pták (obaja ZŠ P. O. Hviezdoslava), 3. Marek 
Javor (ZŠ sv. Cyrila a Metoda). 

XI . ročník  Memoriálu
 J. Rezmüvesa

Gymnázium v Seredi rozvíja novú športovú 
aktivitu. Žiaci vymenili futbalové lopty za 
menšie loptičky a hokejky a venujú sa novému 
športu zvanému floorball. Je to kolektívny šport 
podobný hokeju či hokejbalu. Rozšírený je 
hlavne v škandinávskych krajinách ako Švédsko 
a Fínsko, kam tento šport priniesli študenti 
z Ameriky. Na gymnáziu sa hrá tzv. „klasický“ 
floorball s piatimi hráčmi + brankár. Okrem 
toho existuje aj tzv. „malý“ s troma hráčmi bez 
brankára. Tento šport má medzi žiakmi úspech 
a je oň veľký záujem, o čom svedčí aj školský 
turnaj o putovný pohár, ktorý sa uskutočnil 
22. decembra 2004.                       Lucia Vargová

Výsledky:

Poradie:

Odrovná ich nedostatok peňazí ?
Stolnotenisový oddiel STK Mladosť 

Sereď reprezentuje mesto v dvoch súťažiach. 
Muži hrajú v okresnej súťaži a žiaci v krajskej. 
Lepšie výsledky dosahujú žiaci, ktorí sú zatiaľ 

Mužstvo mužov – Ľudovít Šeliga, Dominik Javor, 
Roman Matuška, Ján Jančovič

Družstvo ŠŠS pri ZŠ J. A. 
Komenského sa zúčastnilo v decembri 
2004 na dvoch turnajoch, a to 
Mikulášskeho turnaja vo Svite (dievčatá 
ročník 1992) za účasti družstiev: Iskra 
Svit, BK Poprad, Siemens Poprad, 
BK Zvolen a ŠŠS Sereď. Turnaja sa 
zúčastnilo aj družstvo MK S Krakus 
Krakow, avšak mimo konkurencie, 
nakoľko ich dievčatá boli staršie ako 
predpísaná kategória. 

Poradie: 1. Sereď, 2. Svit, 3. Zvolen, 

Začiatkom novembra pripravilo CVČ 
Junior spolu so ZŠ P.O. Hviezdoslava 
súťaž  v streľbe zo vzduchovej pušky. 
Výsledky družstvá:
Chlapci: 1. miesto  - ZŠ J. Fándlyho I. 327 b. 
(D. Javor, L. Javor, L. Astaloš); 2. miesto 
- ZŠ J. Fándlyho II. 326 b. (V. Krivosudský, 
V. Maruna, M. Čutek); 3. miesto  - ZŠ 
J. A. Komenského 298 b. (M. Šipka, 
F. Chynoradský, M. Sečen).
Dievčatá: 1.miesto ZŠ J. Fándlyho 341 b. (M. 
Trojáková, Z. Holičková, K. Krivošíková), 
2. miesto -  ZŠ P. O. Hviezdoslava 289 b. 
(M. Svrbická, D. Mrvová, K. Bártová); 
3. miesto – ZŠ J. Fándlyho 206 b. 
(R. Ševčíková, A. Šúryová, I. Križanová).
Najlepší jednotlivci: Zuzana Holičková ZŠ 
J.Fándlyho Sereď 126 b., Michal Sečen ZŠ 
J. A. Komenského 119 b.                            -šh-

Seredské basketbalistky

4. BK Poprad, 5. Siemens Poprad. 
Za seredské družstvo  hrali: Jašeková, 

Bardiovská, Gubáňová, Irsáková, Kiradžie- 
vová, Paštéková, Fidlerová, Dudášová, 
Ondrušková, Biháriová, Fačkovcová a Ka- 
pustová. 

Ďalším turnajom bol Vianočný turnaj 
v Ostrave, ktorého sa zúčastnili družstvá zo 
Serede, Malaciek, Ostravy SBŠ a Javorníka, 

Prahy a Jugle (z Litvy). Podľa vyjadrenia 
vedúceho trénera Jozefa Kapoša boli zápasy 
veľmi vyrovnané. 

Poradie: 1. SBŠ Ostrava, 2. Praha 
Prosek, 3. ŠŠS Sereď, 4. Malacky,  5. Jugla,   
6. Ostrava Javorník. 

Trénerom a družstvu ŠŠS prajeme veľa 
ďalších úspechov.                                     -S.K.-

na peknom 4. mieste. V mužstve sú nádejní 
žiaci, ktorí sa neustále zlepšujú. Najlepšie 
výsledky dosiahol Matúš Suchoň. 

STK Mladosť v spolupráci s CVČ Junior 
a ZŠ Komenského zorganizovala majstrovstvá 
mesta v kategóriách mladší a starší žiaci, 
žiačky a dorast.

O stolný tenis je v meste veľký záujem 
hlavne medzi žiakmi. Je potešiteľné, že po 15 
rokoch hrá mesto Sereď mužskú súťaž, kde 

popri starších hráčoch  Jánovi Jančovičovi 
a Ľudovítovi Šeligovi získavajú herné 
skúsenosti Javor Dominik, Roman Matuška 
a ďalší.

Starší žiaci:  1. Andrej Vaško, 2. Boris 
Hornáček (obaja ZŠ sv. Cyrila a Metoda),
3. Branislav Vavro (ZŠ J. A. Komenského), 
4. Matúš Šulák (ZŠ sv. Cyrila a Metoda).
Staršie žiačky: 1. Lenka Lavková (Gymná- 
zium), 2. Michaela Lorencová (ZŠ J. A. 
Komenského), 3. Lucia Kostolányiová, 
4. Andrea Javorová  (obe ZŠ sv. Cyrila a Me- 
toda).                                     Mgr. Štefan Hošták 

Žiacke družstvo s trénerom
Z hľadiska budúcnosti chce STK Mladosť 

vylepšiť tréningové podmienky hlavne pre 
mužov. Tu sa naskytá určitá možnosť využitia 
Šport-centra, do ktorého mesto Sereď zakúpilo 
štyri stolnotenisové stoly. Na zvládnutie 
týchto cieľov, hlavne poplatkov Šport-centru 
budú potrebné určité financie, ktoré STK 
Mladosť zatiaľ nemá. Preto s nádejou očakáva 
schválenie dotácie na činnosť klubu v roku 
2005.                                         Text a foto: -jan-


