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Z  rokovania 
 Mestského zastupiteľstva

Členovia mestského zastupiteľstva na 
svojom mimoriadnom zasadnutí  dňa 11. 3. 
2005 prerokovali a schválili:
-  výkup pozemkov mimo zastavaného územia 
mesta o výmere 140 432 m2   na vybudovanie  
Priemyselného parku Sereď – Juh v zmysle  
platnej územno-plánovacej dokumentácie 
mesta Sereď.
     Rozhodli:
- o prijatí úveru v čiastke 32 mil. Sk na 
realizáciu tohto výkupu.

Milí spoluobčania, ak vám nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme, zapojte sa 
s nami do akcie Čisté mesto,

ktorá sa uskutoční v Seredi v dňoch  
18. - 22. apríla 2005.    

Táto celotýždňová akcia sa koná pri príležitosti Dňa zeme. Žiaci základných 
a stredných škôl vyčistia areály škôl a ich okolie. Občania a podnikatelia sa k nám 
môžu pripojiť čistením verejných priestorov  v okolí svojich obydlí a podnikateľských 
prevádzok. 

Týmto prispejeme ku skvalitneniu a skrášleniu nášho životného prostredia, 
ktorého sme všetci súčasťou.

V prípade záujmu o poskytnutie veľkoobjemových kontajnerov v súvislosti 
s touto akciou kontaktujte oddelenie životného prostredia MsÚ v Seredi. 
Tel.: 789 2392-93, 0905 335 839 

Primátor Mesta Sereď  

DRAŽBA
Mesto Sereď vyhlasuje doborovoľnú 

dražbu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
Hornomajerskej ulici - budovu, súpisné číslo 
1228 - rýchločistiareň, vrátane príslušenstva. 

Vyvolávacia cena je 1 500 000,- Sk. 
Deň dražby 4. 5. 2005. 
Čas dražby 10.00 hod. 

Bližšie informácie na MsÚ oddelenie 
správy majetku mesta, tel.: 789 23 92 -93. 

Mgr. Jolana Čomajová, pedagogická 
zamestnankyňa ZŠ J. Fándlyho v Seredi 
prevzala dňa 29. 3. 2005 z  rúk ministra škol-
stva Slovenskej republiky Martina Fronca, 
ocenenie „Veľkú  Medailu svätého Gorazda“ 
za celoživotnú prácu v rezorte školstva a prácu 
s talentovanými žiakmi v oblasti športu.
     Pani J. Čomajová  pôsobí na základnej 

Ocenenie Ministerstva školstva 
škole ako učiteľka telesnej výchovy od 
roku 1985. Od tohto obdobia sa vo svojom 
voľnom čase venovala nielen talentovaným 
žiakom, ale sústredila okolo seba všetkých 
záujemcov o šport z radov žiakov. Ako bývalá 
hráčka basketbalu a trénerka II. triedy bola 
iniciátorkou založenia Školského športového 
strediska basketbalu chlapcov v Seredi pri 
ZŠ J. Fándlyho v roku 1996. Pod jej vedením 
získali žiaci ŠŠS  v ostatných štyroch rokoch 
1-krát titul  Majster Slovenskej republiky, 
2-krát  tretie miesto na MS SR, 2-krát ocenenie 
Najlepší tréner na Medzinárodných turnajoch.

V novembri 2004 bola Mgr. Jolana 
Čomajová  mestom Sereď ocenená ako 
„úspešný tréner 2004“.

Sereď očami našich 
zahraničných partnerov

Počas veľkonočných sviatkov sa 
v športovej hale Obchodnej akadémie v Seredi 
konalo športové zápolenie vo futbale (výsledky 
prinášame na strane 8), ktorého sa zúčastnili 
aj športovci družobného mesta Alblasserdam 
z Holandska. Využili sme túto príležitosť, 
aby sme zástupcom mesta  H. van Keulenovi, 
koordinátorovi športovej a kultúrnej činnosti  
a Jan J. Lokovi, predstaviteľovi mestskej rady,  
položili  niekoľko otázok.

Prečo ste  si práve Sereď vybrali za 
partnerské mesto?

- Keď sme pred 4. rokmi chceli začať 
spoluprácu so slovenskými mestami mali 
na výber niekoľko možností. Absolvovali 
sme nemálo rokovaní s predstaviteľmi miest 
a politickými stranami. Rozhodovali sme sa 
medzi Kežmarkom a Sereďou. Vzdialenosť 
a zlé komunikácie do tohto mesta pod Tatrami 
naklonili misku váh rozhodovania v prospech 
Serede, ktorá svojou polohou, blízkosťou 
k hlavnému mestu a k hraniciam, približným 
počtom obyvateľov i výrobnými odvetviami 
najviac zodpovedala naším predstavám. 

Keď sa k tomu pridružilo aj odporučenie 
veľvyslanectva naša mestská rada sa  rozhodla 
pre vaše mesto.

... pokračovanie na str. 2

a žiaci seredských  škôl vyzývajú

Mestské oslavy výročia 
oslobodenia

Oslavy 60. výročia oslobodenia mesta  
a ukončenia II. svetovej vojny sa  začnú  
6. mája o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu.  

Po príhovoroch pripomínajúcich túto 
významnú udalosť v dejinách ľudstva  
bude slávnostná akadémia  a odovzdávanie 
pamätných medailí.

O l6,00 hod. sa uskutoční pietný akt 
kladenia vencov k pomníku  osloboditeľov 
na námestí. 
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Nielen na školách sa každoročne 
28. marca oslavuje Deň učiteľov. Škola 
je miestom, kde sa deti učia chápať 
zákonitosti života, kde objavujú pramene 
múdrosti a pripravujú sa na vstup do 
dospelosti. Zamestnanci škôl a školských 
zariadení svojou obetavou a často 
mravenčou prácou odovzdávajú deťom 
veľké bohatstvo – vzdelanie.

Primátor Mesta Sereď Ján Lehota 
pri príležitosti  narodenia  Jana  Amosa 
Komenského pozval 30. marca 2005 
do veľkej zasadačky MsÚ 76 učiteľov, 
aby im zablahoželal k ich sviatku. 
Títo zastupovali 400 pedagogických 
zamestnancov škôl a školských zariadení 
v meste Sereď a v pôsobnosti Spoločného 
školského úradu, ktorí sa starajú o takmer 
7 000  detí a žiakov.

Vyjadril obdiv k ich povolaniu, ktorého 
poslaním je vzdelávať a vychovávať deti 
a mladých ľudí. Poďakoval im za ich 
vytrvalosť zostať verní tomuto povolaniu 
i napriek neľahkým podmienkam 
a množstvu problémov, ktoré musia pri 
svojej práci prekonávať. Poprial všetkým 
veľa zdravia, elánu a tvorich síl v ich 
ďalšej práci.

Svojich učiteľov prišli pozdraviť 
i deti MŠ na Komenského ul. a žiaci 
ZŠ a ZUŠ v Seredi. Ku gratulantom sa 
pripojili  aj starostovia obcí združených 
v Spoločnosm školskom úrade -  Stanislav 
Kišš, starosta obce Šoporňa, Ing. Roman 
Súkenník, starosta obce Zemianske Sady 
a Milan Čambálik, starosta Paty.    -siko-  

Učitelia slávili svoj sviatok

Ako vnímate  Sereď z Vášho  pohľadu?
- Počas obdobia vzájomnej spolupráce 

zaznamenali sme mnohé zmeny k lepšiemu. 
Kvitujeme kamerový systém v uliciach, 
ktorý aj my chceme presadiť, ale občania 
sa tomu bránia, pretože si nadovšetko cenia 
a chránia svoje súkromie. Rozdiel vidíme aj 
v legislatíve. Zákony v Holandsku sú oveľa 
prísnejšie ako u vás. 

(Ako príklad uviedli  negatívny postreh 
týkajúci sa nízkej úrovne našich športovísk. 
Napríklad za takých technických  podmienok 
aké sú momentálne v športovej hale OA 
(uvoľnená palubovka na niektorých miestach) 
by u nich doma hrať nesmeli.)
     Súčasné projekty vzájomnej spolupráce 
sú zamerané najmä na mládež. Ostane 
to len v tejto rovine, alebo uvažujete aj 
nad rozšírením na ostatné oblasti napr. 
podnikateľskú sféru?

- Súčasné partnerské vzťahy sú orientované  
na spoluprácu medzi školami, teda medzi 
mladými ľuďmi, ktorí sú oveľa flexibilnejší, 

Sereď očami našich zahraničných partnerov
... pokračovanie zo str. 1

sú prístupnejší akceptovať odlišnosti a danosti 
inej krajiny. Návštevy u vás dávajú predpoklad, 
že so svojimi skúsenosťami a poznatkami 
napomôžu rozšírenie partnerských  vzťahov 

aj na iné oblasti. Je to živná pôda pre obe 
strany a výsledok záleží len na šikovnosti 
a schopnostiach jednotlivých aktérov.

                               M. Košťanyová

Na snímke zľava H. van Keulen, Božena Vydarená predsedníčka športovej komisie MsZ a Jan J. Lok počas 
besedy medzi športovcami.  



nákup nových umelohmotných 120 litrových nádob, ktoré boli občanom 
v rodinných domoch prideľované zdarma. 

Tou najlepšou cestou, ako nezvyšovať náklady za zber a uloženie 
odpadov je zapojenie sa do separácie odpadov. Už dnes môžeme povedať, 
že viac ako 15 ton odpadov naši občania vyseparovali tak, že ich mesto 
nemusí odviesť na skládku, kde by tieto odpady len zaťažili životné 
prostredie a stáli by nás ďalšie prostriedky (tzv. úložné). Tieto odpady sa 
menia na užitočnú druhotnú surovinu,  ktorá sa recykluje a znova využije 
vo výrobe (napr. zhodnotenie plastových obalov – PET fliaš). 

Žiaľ, zatiaľ sa do systému separovaného zberu nezapojilo dostatok 
občanov (doteraz cca 17 %), preto nemôžeme konštatovať, že separácia 
prináša finančný zisk, i keď je relevantné hovoriť o určitom finančnom 
zisku za predaj zlisovaných plastových obalov, no najdôležitejšie však  
je ekologické hľadisko a nezaťažovanie nášho prostredia nadbytočným 
odpadom, ktorého vlastnosti sú inak využiteľné. 

Preto je nutné, aby sa každý občas zapojil do systému nielen tým, 
že bude uvedené odpady separovať (hlavne plasty, sklo, papier) ale aj 
tým, že bude šíriť myšlienku separácie medzi svojimi blízkymi, susedmi 
a známymi. 

V opačnom prípade, ak nás myšlienka separácie a recyklácie odpadov 
neosloví, môžeme v budúcnosti očakávať, že zvyšovanie poplatkov za 
uloženie a odvoz odpadov bude opäť aktuálne.

Oddelenie životného prostredia
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Aj Vás ide rozhodiť, keď sa snažíte dovolať do nejakej inštitúcie a tam to na ústredni nikto neberie, alebo Vás polhodinu nechajú “visieť“ 
na linke a do ucha vám cvrlikajú vrabce celého sveta, len aby ste sa nakoniec dozvedeli, že „tam to nikto neberie?“.

Pri volaní na Mestský úrad azda vám od stresu pomôže možnosť volať priamo na klapku príslušného zamestnanca. 
Stačí  vytočiť  031 789 20 94, ozve sa vám hlas upozorňujúci, že môžete volať priamo klapku. Koho a na akú klapku, v tom vám pomôže 

zorientovať sa  nasledujúci zoznam.

Oddelenie vnútornej správy informuje

Nenechajte sa „vytočiť “, vytáčajte priamo ...

Primátor mesta:  
Ján LEHOTA   tel.: 031 789/24 70,       
e-mail: primator@sered.sk
Zástupca primátora  mesta:  
Ing. Anton PANČÍK   tel.: 031 789/29 34,     
e-mail: viceprimator@sered.sk
Sekretariát  primátora: 
Jarmila KOLLÁRIKOVÁ   
tel.: 031 789/20 94 – 232  fax: 031 789/24 47
Prednosta MsÚ: 
Ing. Eva HANUSOVÁ  tel.: 031 789/60 33,   
e-mail: prednosta@sered.sk
Hlavná kontrolórka:
Bc. Zuzana HORVÁTHOVÁ, kl.-128   
e-mail: kontrolor@sered.sk
Projektový manažér:
Mgr. Erik KOVÁČ, kl.- 263
Správca počítačovej siete:
Ing. Michal KUBALA, kl.- 243  
e-mail: informatik@sered.sk; mu@sered.sk
Referent krízového riadenia:
Ivan VTÁK , kl.-110  
Spojovateľka:  tel.: 031 789/23 92-3   
1. ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY:
Vedúca oddelenia:  
Kvetoslava FUNTALOVÁ, kl. - 251
Referenti:  Darina BENCOVÁ  - matrika,  
kl.-  261; 789/ 22 15; Mária KOŠŤANYOVÁ 
- kultúra, vyhlasovanie v rozhlase, ZPOZ, kl. 
- 261; 789/ 22 15; Xénia DOMARACKÁ
- evidencia obyvateľstva, kl.- 253; Silvia 
ADAMČÍKOVÁ - sociálne veci,  kl. -  254;  

Mária NÁDAŽDYOVÁ  - byty, daň z bytov  
kl. - 245; Martina KIŠŠOVÁ - personálna 
agenda, MsR a MsZ  kl. - 245; Viera 
PEŠKOVÁ  kl. - 246.
2. EKONOMICKÉ ODDELENIE:
Vedúci oddelenia:
 Ing. Eva FLORIŠOVÁ, kl.- 238
Referenti: Anna KARELOVÁ - mzdová 
agenda - zamestnanci, kl.- 264;  Jana ŠIP-
KOVÁ - mzdová agenda, opatrovateľky,  
kl. - 264; Viera KALIVODOVÁ  - dane 
z nehnuteľností (stavby, pozemky), kl.- 241; 
Katarína KOMADOVÁ - dane z nehnuteľností 
(stavby, pozemky), kl.-241; Ingrid DVOR-
SKÁ   - účtovníctvo, kl. - 257;  Kristína 
CHATRNÚCHOVÁ   - účtovníctvo,  kl.-257; 
Jana HALÁNOVÁ  - referent miestnych daní, 
kl.- 258; Lýdia MAŠKOVIČOVÁ - likvidácia 
faktúr, pokladňa  kl.- 244; 
3. ODD. INVESTIČNEJ VÝSTAVBY:
Vedúci oddelenia:
 Ing. Vladimír PRÁZNOVSKÝ, kl.- 256
Referenti:  Ing. Mário MACHO - investičné 
akcie, kl. - 267;  Milan BÁNOVSKÝ - doprava,   
kl.- 267; Renáta MIKLOŠOVIČOVÁ - 
evidencia súpisných a orientačných čísiel,  
kl.- 248.

4. ODD. ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
Vedúci oddelenia: 
Mgr. Róbert GABLÍK, kl.- 252
Referenti:  Ing. Katarína NAVRÁTILOVÁ 
životné prostredie, kl.- 188;  Bc. Branislav 

KORIČANSKÝ - agenda poplatkov za odpa-
dy, kl.- 188.

5. ODD. SPRÁVY MAJETKU MESTA:
Poverený vedením oddelenia:
Peter JANKUJ
Referenti: Peter JANKUJ  - správa budov 
a verejného osvetlenia,  kl.- 237;  Darina 
NAGYOVÁ  - nájmy, podnikateľské subjekty, 
kl.- 237;  Slávka KUBÁNKOVÁ  - predaj 
majetku, kl.- 248; Mária  OZIMYOVÁ 
- evidencia majetku mesta, kl. - 257.

6. ODDELENIE ÚZEMNÉHO PLÁNO-
VANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU:
Vedúci oddelenia: 
Ing. Anna HALABRÍNOVÁ, kl.- 230
Referenti:  Ing. Zdenka ŠVEHLOVÁ  - sta-
vebný úrad Sereď, kl.- 182;  Mgr. Miroslava 
ŠMÁTRALOVÁ - spoločný stavebný úrad, 
kl.- 182; Zuzana BIELIKOVÁ  - reklama, 
drobné stavby Sereď, kl.- 182.
7. ODDELENIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE 
A TELESNEJ KULTÚRY:

Vedúca oddelenia:
 Ing. Rozália LUKÁČOVÁ, kl.- 229
Referenti: Ing. Eva ŠULÁKOVÁ - školstvo, 
kl.- 228;  Jozefína KOVÁČOVÁ - školstvo,  
kl.- 228; Katarína MARCINKECHOVÁ 
- šport  kl.- 228;  Mgr. Katarína HALABRÍ-
NOVÁ - spoločný školský úrad, kl.- 265;  
Mgr. Silvia KOVÁČOVÁ  - spoločný školský 
úrad,   kl.- 265

Prečo sa zvýšili poplatky za odpad
Mesto Sereď vyberá polatky za odpad v zmysle zákona od roku 2002. Od 

roku 2005 je to miestny poplatok na základe zákona 582/2004  o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.

Poslanci mestského zastupiteľstva sa uzniesli na výške poplatku v roku 
2002 v sume 300,- Sk  na osobu v byte alebo v rodinnom dome. Keďže 
uvedený poplatok sa ešte len zavádzal do praxe, nevedelo sa presne, koľko 
vynaložených nákladov pokryjú príjmy z tohto miestneho poplatku. 

V priebehu ďalších rokov mesto zvolilo sociálnu cestu finančného 
vyrovnávania straty v rozpočtovaných položkách odvozu a uloženia odpadov 
a sumu, ktorá bola vybraná za miestny poplatok doplácalo z vlastných 
zdrojov.  V roku 2004 mesto Sereď dotovalo zber a odvoz odpadov finančnou 
čiastkou cca 3 milióny Sk. 

Od roku 2005 je cieľom mesta vypracovať a dosiahnuť vyrovnaný 
rozpočet, t. j. rovnaké príjmy a náklady v hodnotenej oblasti, kapitole 
nakladania s odpadmi, a preto navýšilo miestny poplatok v jednotlivých 
kategóriách poplatníkov, napr. v kategórii obyvateľstva o 120.- Sk na osobu. 
Náklady ovplyvnilo zvýšenie DPH v roku 2004 zo sadzby 14 % na sadzbu 
19 % v predmetných službách, zvýšenie ceny PHM, ktorá sa premietla do 
cien za vykonávané služby, ako i zvýšenie ceny za skládkovanie odpadov na 
skládke v Pustých Sadoch.

Mesto Sereď v hodnotenom období vyčlenilo cca 1 milión korún na 

�



4

V dňoch 15. až 29. apríla  bude na pôde 
Obchodnej akadémie v Seredi otvorená 
výstava Dom Anny Frankovej.

Je  to putovná výstava z Amsterdamu, 
ktorá bude  inštalovaná postupne v štyroch 
mestách Slovenska. Výstavu iniciuje 
Nadácia Milana Šimečku v Bratislave 
a inštaláciu bude realizovať Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici. Žiaci OA budú po 
adekvátnom preškolení zo strany nadácie 
sprievodcami tejto výstavy.

Určite si  nenecháte ujsť túto príležitosť 
a navštívite  túto jedinečnú výstavu 
vypovedajúcu o hrôzach antisemitizmu 
a xenofóbie, ktorá má podporiť výchovu 
proti násilu a pravicovým sklonom 
u mladistvých. 

V prípade, že sa rozhodnete navštíviť 
výstavu, ohláste sa na  tel. č. 7892016. 
Kontaktnými osobami sú PaedDr. Marianna 
Kamenská a PhDr. Klára Dobrovičová.

VÝSTAVA 
Dom Anny  Frankovej

Zdravo a chutne v školskej jedálni
Od pondelka do piatka, /  varí teta kuchárka. / Školskú stravu pre školáka, / hruška, jogurt 

veru láka. / Jedáleň tu novú máme,  / či ju všetci užívame?             žiaci ZŠ P. O. Hviezdoslava

Správnu výživu detí okrem rodiny môže 
významne ovplyvniť školské stravovanie. 
Z výsledkov výskumu výživy detí a mládeže 
na Slovensku vyplýva, že mládež v spôsobe 
výživy robí rovnaké chyby, ako dospelá 
populácia. Raňajkuje nekompletné raňajky, 
alebo ich vynecháva. Štruktúra desiat tiež 
nie je vyhovujúca. Stretávame sa s častým 
vynechaním obeda, najmä u dievčat. Potom sa 
obed nahradzuje rýchlym občerstvením ako sú 
hamburgery, hot-dogy, hranolky... 
     Školské stravovanie je pritom ideálna forma 
modelovania správnych návykov u mladej 
generácie.

Naša škola je od roku 1998  zapojená 
do „Celonárodnej siete škôl podporujúcich 
zdravie“. Od septembra 2003 sa naši žiaci 
môžu stravovať v modernej školskej jedálni, 
ktorá spĺňa aj normy EÚ. Jej kapacita je 560 
stravníkov denne. Stravujú sa tu aj žiaci zo ZŠ 
J. A. Komenského, CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
a od 1. 1. 2005 aj ZŠ s MŠ Šintava. Denne 

sa v nej pripravujú obedy pre 505 žiakov 
uvedených škôl. O ich prípravu sa stará 
6 kuchárok spolu s vedúcou ŠJ pani A. 
Míkovou. 

Aj keď sa zdá, že počet stravníkov je 
pomerne vysoký, nemôžeme byť s ním 
spokojní. Veď z celkového počtu žiakov našej 
školy 355 sa stravuje v ŠJ len 167 žiakov. Inak 
to nie je ani na ZŠ J. A. Komenského, kde sa 
zo 684 žiakov stravuje v ŠJ len 166 žiakov 
a z CZŠ sv. Cyrila a Metoda z 206 žiakov len 
42 žiakov.

Musíme si uvedomiť, že stravovanie je 
návyk, ktorý najviac ovplyvňuje zdravie ľudí 
a hlavne našich detí. Naše telo je absolútne 
schopné udržiavať sa zdravé, ak mu to 
umožníme. 

Nehľadajme výhovorky, ako sa to nedá, 
ale hľadajme spôsoby, ako sa to dá urobiť 
a jedným z týchto spôsobov je aj pravidelné 
stravovanie našich detí v ŠJ. 

Mgr. Ján Horniak, riaditeľ školy Za odmenu tisíc korún
Vzhľadom na stále sa množiace krádeže 

kanalizačných poklopov na území mesta 
žiada Mestská polícia všetkých občanov, aby 
poskytli akékoľvek informácie, ktoré môžu 
prispieť k odhaleniu páchateľa krádeží. Na 
chýbajúci kanalizačný poklop môže totiž 
svojim zdravím doplatiť  každý z nás a 
rovnako môže dôjsť k dopravnej nehode alebo 
poškodeniu vozidla.

Nakoľko ide o majetok mesta môže 
byť oznamovateľ v zmysle nariadenia MsZ 
za poskytnutie informácií, ktoré prispejú 
k odhaleniu páchateľa, odmenený finančnou 
sumou do výšky 1.000,-Sk.       Mestská polícia

Matematický klokan
Matematický klokan je medzinárodná 

matematická súťaž pre základné a stredné školy, 
ktorej cieľom je propagovať popularizovať 
matematiku na školách. Vznikla v roku 1991 vo 
Francúzsku inšpirovaná najväčšou matematickou 
súťažou na svete AMC (Australian matematics 
competition).

Od roku 1993 sa postupne rozširovala po 
Európe. V školskom roku 2003/2004 riešilo 
klokana 3,1 milióna žiakov v 33 európskych 
krajinách. Tento rok sa do tejto súťaže po prvýkrát 
zapojili aj také krajiny ako Grécko, Nórsko či 
Island. V stredu 17. marca 2004 sa Matematický 
klokan riešil aj na Slovensku už po 7-krát.

A aké zapálenie pre matematiku prejavili 
seredské školy? ZŠ Juraja Fándlyho 179 
žiakov, ZŠ  P. O. Hviezdoslava 55 žiakov, ZŠ 
Komenského 98 žiakov, Obchodná akadémia 62 
žiakov, Gymnázium 177 žiakov.    Lucia Vargová

Milá návšteva zo Šintavy
Začiatkom marca  navštívili ŠKD na 

ZŠ P. O. Hviezdoslava obyvatelia Ústavu 
sociálnej starostlivosti v Šintave. Prezreli si 
priestory, v ktorých žiaci trávia 
svoj voľný čas v popoludňajších 
hodinách. Zaujala ich najmä 
nová telocvičňa. So záujmom si 
prezreli aj práce, ktoré zhotovili 
žiaci ŠKD, najviac ich však 
zaujalo tanečné vystúpenie 
dievčat. 

Návštevníci mali možnosť 
zasadnúť spolu s deťmi do lavíc, 
pracovať a hrať sa spolu s nimi.  
Na pamiatku si odniesli práce, 
ktoré si sami zhotovili i práce, 
ktorými ich obdarovali žiaci.

Veríme, že táto návšteva 
zanechala príjemné spomienky 

v srdciach našich handicapovaných 
spoluobčanov i v srdciach detí na ZŠ 
P. O. Hviezdoslava.                 Mgr. E. Horáčková

Mesto Sereď 
VYHLASUJE VEREJNÚ PONUKU 

na kúpu klasicistického kaštieľa 
a priľahlého parku. 

Bližšie informácie na MsÚ v Seredi 
alebo www.sered.sk
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 Veľa rodičov si myslí, že dieťa v materskej 
škole sa celý deň len hrá, je a spí. Či je to pravda, 
sme sa spýtali riaditeľky MŠ Podzámska  Lýdie 
Horváthovej, ktorá nás o opaku presvedčila 
charakteristikou výchovného procesu.

- Dieťa v materskej škole získava množstvo 
nových informácií o okolitom svete, prírode 
a spoločnosti, v ktorej žije. Rozvíjame možnosti 
a schopnosti detí v týchto oblastiach: jazyková, 
výtvarná, pracovná, hudobná, telesná, literárna, 
prosociálna a enviromentálna výchova, ako 
i poznanie a matematické predstavy. 

Ako pripravujete deti na vstup do školy? 
- Deti učíme správne artikulovať, rozvíjame 

slovnú zásobu, vedieme ich k vyjadrovaniu 
vlastných pocitov a myšlienok. Ďalej sa 
učia počítať, konštruovať, posudzovať seba 
a rovesníkov, cvičiť si mechanickú pamäť, 
pozornosť, tvoriť a iné. Deti si odnášajú domov 
vlastné výrobky, ktoré vytvorili kreslením, 
modelovaním, lepením. 

Navštevujete s deťmi aj kultúrne podu- 
jatia? 

- Pravdaže. Pri návšteve bábkového divadla, 
výstav, knižnice, ZUŠ, rôznych súťaží sa deti 
učia nielen spoznávať kultúru, ale aj spoločensky 
sa správať. 

Čím sa snažíte spestriť deťom pobyt 
v škôlke?

- Každoročne poriadame napr. rôzne oslavy, 
karneval, besiedku, vystúpenia pre mamy, 
branno-turistické vychádzky. 

V súčasnosti sú kladené na základné školy 
nároky hlavne na výučbu cudzích jazykov 
a práce s počítačmi. Kráčate v tomto smere 
s dobou? 

- Áno. Deti majú možnosť naučiť sa 
základnej obsluhe počítača počas krúžku a  na 
budúci školský rok plánujeme opäť zaviesť kurz 
anglického jazyka. 

Počas rozhovoru nás pani riaditeľka 
presvedčila, že v MŠ  za pomoci učiteliek 
s dlhoročnou praxou a v peknom prostredí 
získajú deti množstvo zručností, ktoré budú 
potrebovať na vstup do základnej školy a jej 
úspešné zvládnutie.     

Spoznajme lepšie škôlkarov 

Školská dochádzka 
je povinná

V januári prebehol na všetkých 
základných školách v Seredi zápis budúcich 
prváčikov. Možno niektorí rodičia ani netušia, 
že zapísať dieťa do školy je ich povinnosť, 
ktorá im vyplýva zo zákona (§ 34 a § 36 
zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných 
a stredných škôl). V ojedinelých prípadoch 
iba školský psychológ alebo detský lekár 
môže odporučiť dieťaťu odklad povinnej 
školskej dochádzky o jeden rok. 

Žiaľ, napriek tomu, že žijeme v 21. 
storočí, kedy vzdelanie, získavanie nových 
vedomostí, zručností a návykov u detí by 
malo byť prvoradým záujmom  rodičov, nájdu 
sa medzi nami aj takí, ktorí takúto možnosť 
svojim deťom z nedbanlivosti, nevedomosti 
alebo vedome odopierajú.

Títo rodičia si musia byť vedomí, že podľa 
§ 31 ods.1 zákona 71/1967 Zb. o správnom 
konaní, sa dopúšťajú  priestupku, za ktorý im 
možno uložiť pokutu až do výšky 3 000.- Sk. 
Závažnejšie formy ohrozovania výchovy sú 
posudzované ako trestné činy podľa § 217 
trestného zákona.

Spoločný školský úrad vedie evidenciu 
školopovinných detí s trvalým bydliskom 
v Seredi a zisťuje,  do ktorých škôl chodia.  

Všetky prípady zanedbávania povinnej 
školskej dochádzky rieši bezodkladne  
v súlade so zákonom.                          - K.H.-

Čaro zvečnených okamihov
Dňa 17. marca bola v Mestskom múzeu 

vo Fándlyho fare otvorená výstava výtvarných 
fotografií Marcela Kováča, majiteľa reklamnej 

agentúry zo Serede. Výstavu pred približne 
polstovkou návštevníkov vernisáže, ktorí 
si najprv vypočuli bravúrny výkon Natálky 
Kóšovej, žiačky základnej umeleckej školy 
Jána Fischera Kvetoňa na klarinete (hrala za 
doprovodu pedagogičky - klavíristky Daniely 
Belancovej), uviedol dlhoročný tajomník 

Slovenského zväzu fotografov Jozef Keppert, 
riaditeľ Vlastivedného múzea v Galante. Vo 
svojom príhovore pripomenul prítomným 

niektorých povojnových protagonistov 
výtvarnej fotografie v Seredi, účastníkov 
voľakedajších okresných súťaží fotografie 
v Galante. 

Na konci tohoto historického radu stojí 
dnes Marcel Kováč so svojou vyzretou 
tvorbou, zaoberajúcou sa širokým výberom 
tém. Na výstave, ktorá potrvá do konca 
apríla môžete uvidieť fotografiu krajinársku, 
sociálnu a silnou stránkou Marcela Kováča je 
aj portrét.

Bola to prvá výstava svojho druhu 
inštalovaná v Mestskom múzeu, ktoré chce 
aj v budúcnosti dať priestor prezentácii prác 
ďaľších domácich umelcov.

Autor Marcel Kováč prijíma gratuláciu od Mgr. Viliama Karmažína. V pozadí vľavo kurátor výstavy Jozef 
Keppert.

-S.K- 
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Pod týmto názvom sa  vo väčšine 
knižníc na Slovensku konali rôzne podujatia 
pripomínajúce výročie narodenia dánskeho 
rozprávkára  H. Ch. Andersena. 

V našom meste si toto výročie pripomenuli 
v Mestskej knižnici akciou, na ktorú pozvali 
takmer 20 detí, najaktívnejších čitateľov, aby 
spoločne  už ako piráti, pasovaní vedúcou 
knižnice Mgr. Yvetou  Kayserovou, pátrali 
po pokladoch kapitána Háka. Výzor pirátov 
im vyčarovali v kozmetickom klube Ing. 
Holešovej. 

Pracovníčky knižnice pripravili pre deti 
bohatý program, nechýbali súťaže, pesničky 

Noc s Andersenom
v doprovode  M. Oláhovej, vtipy a samozrejme 
beseda so spisovateľom, ktorého meno deti 
uhádli už podľa  názvu vymenovných diel 
- Jánom Navrátilom zo Serede. 

Množstvo otázok, ktorými hosťa 
bombardovali  odzrkadlovalo vplyv knihy 
na rozvoj intelektu dieťaťa. V závere besedy 
všetci spoločne  zasadili „rozprávkovník“. 

Bola to noc, na ktorú budú deti dlho 
spomínať. Nielen pre bohatý program, 
a diplomy venované tlačiarňou Petit, ale aj 
pre dobroty, ktoré pripravili pracovníčky 
knižnice, či pizzu, ktorou k pirátskemu 
večeru prispela AB pizzéria.                -kšť-

Metodický deň
V Materskej škole D. Štúra sa 

uskutočnil metodický deň zameraný na 
aplikáciu didaktických aktivít vo výchovno-
vzdelávacom procese v materských školách.   
Názornými ukážkami práce s deťmi 
prezentovala aplikáciu didaktických aktivít 
lektora PhDr. Jolana Podobová z Piešťan. 

Vzdelávacieho podujatia sa zúčastnilo 
23 učiteliek zo Serede a blízkeho okolia.

 A.Túrociová

Študenti darcovia
Marec je pre niektorých mesiacom 

knihy, pre iných mesiacom príchodu jari. 
Pre študentov Obchodnej akadémie je 
predovšetkým mesiacom obety a pomoci tým, 
ktorých životy mnohokrát visia na vlásku.

Pod vedením profesorky Mgr. Jančekovej 
sa 36 študentov rozhodlo darovať v galantskej 
nemocnici krv. Kritéria na darcovstvo sú prísne  
a nie každý nimi prešiel. Tí, ktorí neuspeli to 
skúsia znovu, pretože aj napriek neustálemu 
darovaniu krvi je tejto vzácnej tekutiny stále 
málo. Nechceš aj Ty niekomu zachrániť život?    

Barbora Pekarová, 4. A

Týždeň knižnice
Týždeň  slovenských knižníc, v poradí 

už  6. ročník,  je aj naďalej zviditeľňovaním 
knižnice ako kultúrnej a  vzdelávacej inštitúcie 
prostredníctvom čo najširšieho spektra aktivít 
a rôznych podujatí.

Mestská knižnica v rámci akcie, ktorá sa 
uskutoční  v dňoch 18. až 24. apríla,  pripravila 
pre obyvateľov mesta - týždeň otvorených 
dverí, výstavy kníh a 19. apríla  besedu so 
spisovateľkou Evou Siegelovou.           - Žig. - 

Víťaz olympiády anglického jazyka 
Základná škola J. A. Komenského sa 

dlhodobo  venuje vyučovaniu anglického 
jazyka v rámci povinného resp. nepovinného 
predmetu od 3. ročníka aj v rámci krúžku od 
1. ročníka. Žiaci školy sa zúčastňujú olympiád 
v anglickom jazyku na úrovni okresu i kraja. 
Každoročne dosahujú veľmi dobré výsledky. 
Víťaz školského kola Viktor Karmažín, 
ktorého pripravovala Mgr. K. Žigová sa stal 
aj víťazom okresného kola kategórie 1B (na 
obr.).

Ako prebiehala súťaž  na úrovni 
Trnavského kraja sme sa spýtali Mgr. 
Žigovej. 

-Tí najlepší sa stretli 16. 
marca 2005  na pôde Gymnázia 
J. Hollého v Trnave. Krajské 
kolo slávnostne otvorila jeho  
organizátorka prof. Lišková 
spolu s riaditeľom gymnázia. 
Víťazi okresných kôl zo 
základných a stredných škôl 
mali možnosť vyskúšať svoje 
znalosti v písomnej i ústnej 
časti, a to v písomnej časti vo 
forme testu a v ústnej časti 
sa sledovali komunikačné 
schopnosti. Dorozumievanie 
sa v cudzom jazyku je pre 
mnohých žiakov nielen 

zaujímavý ale i  zmysluplný koníček, ktorý im 
umožní nadväzovať nové priateľstvá, dáva im 
možnosť v budúcnosti   študovať v zahraničí 
a tým sa lepšie  uplatniť v budúcnosti.

Ako reprezentoval školu a mesto Sereď 
Viktor Karmažín? 

Viktor, žiak 8. ročníka  sa stal víťazom 
kategórie 1B a bude školu reprezentovať na 
celoštátnom kole. 
 Prajeme všetkým seredským školám  
veľa úspešných žiakov v olympiádach  
cudzích jazykov a dostatok kvalifiko- 
vaných pedagógov.               -SK-

Zájazd k mohyle 
Miestna organizácia Matice slovenskej 

oznamuje, že dňa 7. mája 2005 (sobota) sa 
uskutoční zájazd do rodiska M. R. Štefánika, 
na Bradlo, prípadne do jaskyne Driny. Členovia 
MS spolu s rodinnými príslušníkmi sa môžu 
nahlásiť priamo v ZŠ J. A. Komenského, resp. 
tel. 789 2404 do 29. apríla 2005. 

Autobus je zdarma, vstupenky si účastníci 
hradia sami. Odchod je od MsÚ  o 8.00 hod. 

Organizátori každoročných prvomájových 
osláv Vás pozývajú dňa 30. 4. 2005 o 15.00 
hod. na 

 TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA,  
ktoré sa uskutoční na priestranstve pred 

Mestskou knižnicou. Pripravený je  bohatý 
kultúrny program a nebude chýbať ani 
občerstvenie. 

Od 10.00 – 18.00 hod. si návštevníci 
budú môcť pozrieť výstavu holubov a 
ľudovoumeleckej tvorby, ktorá bude 
inštalovaná v estrádnej sále DK. Vstup 
zdarma. 

Oslavy budú pokračovať 1. mája na futba-
lovom štadióne o 9.30 hod. prvomájovým 
kultúrnym programom.

Oslavy 1. mája 



Ján Lakatoš a Andrea Fatonová

prácu učiteliek, ktorým spod rúk vychádzali 
zaujímavé výtvory, ktoré potešili nejedno oko 
i srdce. Aj deti vytvorili originálne umelecké 
diela. So svojimi výrobkami odchádzali šťastné 
domov.

Myslím, že touto akciou ich práca 
s kraslicami neskončila. Dostali impulz a ten 
ich bude určite nabádať k tomu, aby si aj doma 
v rodine vyrobili kraslice. Dokonalé ovládanie 
výzdobnej techniky bude mať svojich 
pokračovateľov.
     V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí 
sa o úspech akcie pričinili a spolu sa už tešíme 
na 3. ročník.                      Mgr. Magda Šimáková
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Oživovanie veľkonočných tradícií

Nikto nevedel, že som...

K najtypickejším veľkonočným symbolom 
patria kraslice. Zdobenie vajíčok dodnes 
pretrváva na Slovensku v prirodzenej živej 
forme. Aby táto tradícia nezanikla, uskutočnili 
sme na ZŠ  P. O. Hviezdoslava v Seredi 
2. ročník tvorivých dielní, zameraný na výrobu 
kraslíc.

Dievčatá 6. a 8. ročníkov pod vedením 
svojich učiteliek svedomito pracovali už od 
februára. Zdokonaľovali sa v zdobení vajíčok 
technikou vŕtaním a voskovaním. Pomáhali 
aj mnohí iní. Nosili vyfúkané vajíčka, 
vyrábali pozvánky, plagáty, papierové ozdoby 
a materiál na výzdobu jedálne. 

Pani učiteľky Šimáková a Krajčovičová 
predvádzali svoju zručnosť pri ústrednom 
stole. Pri všetkých ďalších upravených stoloch, 
čakali na svojich „žiačikov“ pripravené 
dievčatá.

A ako všetko prebiehalo? Úžasne. Do 
jedálne sa nahrnulo asi 150 ľudí. Boli to 
väčšinou deti. No boli tu i rodičia, starí rodičia, 
učitelia z iných škôl a tiež učiteľky a deti zo 
ZVŠ.

Deti si hneď posadali k stolom a za pomoci 
svojich inštruktoriek so záujmom pracovali. 
Zvedavé odbiehali k ústrednému stolu, 
pozerali prácu odborníčok a znovu odchádzali 
pracovať na vlastných „umeleckých“ dielach.
Dospelí so záujmom sledovali a obdivovali 

Posledný deň pred prázdninami sa v Dome 
kultúry uskutočnilo predstavenie divadielka 
ZANZARA z Bratislavy. Tí, ktorí navštívili 
toto predstavenie nebanovali. Odchádzali z 
podujatia spokojní a natešení. Nedalo mi, aby 
som sa s Pavlom Peschlom ml., umeleckým 
vedúcim súboru neporozprávala. 

Vaše divadielko tvorí hry pre deti a 
mládež. Sú humorné, ale zároveň aj poučné.  
Prítomným deťom sa vaše pred-stavenie 
veľmi páčilo. Je vidieť, že ich problematiku 
poznáte. Videli ste ich reakcie, nás by  však  
teraz zaujímalo: Aký  vy ste bol chlapec?

- Keď som bol malý nikto nevedel, že som. 
Bol som tichý a vytvoril som si vlastný svet. 
Celé hodiny som sa prehral s jedným  autíčkom. 
Celý môj ranný svet bol taký. Pamätám si, že 
som zobral babke natáčky a urobil som z nich 
tunel. Mravce, ktoré som nachytal „mali po 
chlebe“. Museli pochodovať cez tunel, ktorý 
z nich  nechcel - žiaľ, mal smolu. Takto to šlo do 
13. rokov. Až potom sa z utiahnutého chlapca 
stal „diabol“. Zaoberal som sa hudbou. Dostal 
som gitaru, ktorá až po určitom čase na mňa 
„prehovorila“. Prestal som rozmýšľať nad tým 

načo mi je a začal som hrať v hudobnej skupine, 
no a potom nasledovalo konzervatórium. Bol 
som úplne obyčajným dieťaťom.

Využil som talent a schopnosti....       - KŽ -

KINO  NOVA V APRÍLI
9.-10. 4. so. - ne. (19.30)                           MP 12

 KONEČNÁ STANICA
Slov.                                                 vst.: 65,- Sk                                                              
12.-13. 4. ut.- st. (19.30)                           MP 12

BOKOVKA
USA                                        vst.: 65,- Sk                                      
14. 4. št (19.30)                                         MP 15

VZBURA VO VAZNICI CARANDIRU
Brazília/Argentína,                           vst.: 65,- Sk          
15. 4. pia. (19.30)                                      MP 12

FANTÓM OPERY
USA/VB                                           vst.: 70,- Sk                                        
16.-17. 4. so.- ne.  (19.30)                         MP 12

 AGENTI  NULA NULA
Fran.                                                  vst.: 65,-Sk                     
19.-20. 4. ut.- st. (19.30)                           MP 12

5 x 2
Fran.                                       vst.: 65,- Sk                                            
21. 4. št. (19.30)                                        MP 12

VOLANIE MORA
Špan./Franc./Tal.                              vst.: 65,- Sk                    
22.-24. 4. pia. - ne. (19.30)                       MP 12
HITCH: LIEK PRE MODERNÉHO MUŽA
USA                                                  vst.: 70,- Sk                                                      
26.-27. 4. ut.- st. (19.30)                           MP 12

CONSTANTINE
USA                                                  vst.: 70,- Sk     
28. 4. št. (17.00), 29. 4. pia (19.30)          MP 12

RAD NEŠŤASTNÝCH PRÍHOD
USA                                                  vst.: 70,- Sk                                       
28. 4. št. (19.30)                                        MP 15

FILMOVÝ KLUB:  ŽIADOSTIVÉ TELÁ
Fran.                                          vst.: 40,- 60,- Sk                                  
30. 4.-1. 5. so. - ne. (19.30)                       MP 12

ZLÁ VÝCHOVA
Špan.                                                vst.: 65,- Sk      

PRIPRAVUJEME NA MÁJ 2005
Môj učiteľ Ibrahim, Roboti, Hra na schovávačku, 

Pofajčíme, uvidíme, Nenávisť, Rukojemník...

  ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Kurzy a podujatia DK
12. 4. 2005 o 16.00 hod. uč. č. 63,  l. posch. 
otvorenie kurzu 

PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

18. 4. 2005 o 16.00 hod. uč. č. 48 otvorenie
kurzu  PRÁCA S POČÍTAČOM 

základy práce s PC + programy Windows,  

Word, Excel  a zoznámenie sa s internetom. 

23.4.2005 o 19.00 hod.
TANEČNÁ ZÁBAVA NIELEN PRE 

OSAMELÝCH 
v estrádnej sále DK. Do tanca i na počúvanie 
hrá hudobná skupina UNI SONG.

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

s Jozefom Regenom, vo veku 68 r.
s Pavlom Ferkom, vo veku 42 r.
s Magdalénou Hilkovičovou, vo veku 81 r. 
s Karolom Baničom, vo veku 66 r.
s Jánom Kozárom, vo veku 81 r.
s Jaroslavom Bánovským, vo veku  70 r.
s Jánom Slovákom, vo veku 56 r.
s Pavlínovu Pilovou, vo veku 76 r.
s Jozefínou Dúbravovou, vo veku 69 r.
s Jánom Hanuliakom, vo veku 59 r. 
s Michalom Lukačovičom, vo veku 80 r.
s Stanislavom Čmaradom, vo veku 59 r.
s Hildou Homolovou, vo veku 82 r.
s Tomášom Hričovským, vo veku 59 r. 

Gizela Hnazlíková - 93 r.
Žofia Jagelková - 90 r. 
Štefánia Kulichová - 92 r.

Rozlúčili sme sa:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslávili jubileum:
•
•
•
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Rozpis majstrovských 
zápasov - jarná časť

V. liga juh – muži
16. kolo 13.4.05, 16.30  Baloň – Sereď

20. kolo 17.4.05, 16.00  Trstice – Sereď

21. kolo 24.4.05, 16.00 Sereď – Čechynce

22. kolo 27.4.05, 17.00 H.Potôň – Sereď

23. kolo 01.5.05, 16.30 Sereď – V.Cetín

24. kolo 08.5.05, 16.30 N.Život – Sereď

III. liga – starší a mladší dorast
16. kolo 14. 4. 2005 

14.30,  16.30
Sereď – Senica

20. kolo 16. 4. 2005
10.00, 12.15

Sereď – Nové 
Zámky

22. kolo 20. 4. 2005 
14.00, 16.15

Sereď – Bánovce 

21. kolo 23. 4. 2005 
10.00, 12.30

 Topoľčany 
– Sereď

23. kolo 30. 4. 2005 
10.00, 12.30

Galanta – Sereď 

24. kolo 7. 5. 2005
10.00, 12.15

Sereď 
– Chrenová 

                                                 
III. liga  -  starší a mladší žiaci 

16. kolo 12. 4. 2005
15.30,  17.00

Sereď -  
Marcelová

20. kolo 17. 4. 2005
10.00, 11.40

Sereď – Zl. 
Moravce

21. kolo 24. 4. 2005
10.00, 12.00

Šaľa B – Sereď

30. kolo 26. 4. 2005 
15.30, 17.00

Kolárovo – Sereď

22. kolo  30. 4. 2005
14.00, 16.00

Sereď – Dun. 
Streda  B

Pozvánka 
Mesto Sereď, Centrum voľného času 

Junior, ZŠ P.O. Hviezdoslava a ŠKF Sereď 
Vás pozývajú už na XXII. ročník Behu 
oslobodenia mesta Sereď pri príležitosti 60. 
výročia oslobodenia. Podujatie sa uskutoční 
20. apríla  o 13,00 hod. (v stredu) na štadióne  
ŠKF. Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá 
vysielajúca škola alebo organizácia. Žiaci si so 
sebou prinesú kartu poistenca.   Organizačný štáb

Naši boli pripravení
Počas veľkonočných  sviatkov nás navští-

vili futbalisti a zástupcovia partnerského mesta 
Alblasserdam  v Holandsku. 

Pri tejto príležitosti sa v športovej hale 
Obchodnej akadémie Sereď uskutočnil 
priateľský futbalový turnaj starších žiakov 
a mladších dorastencov ŠKF Sereď a 
priateľov z Alblasserdamu. Našich športovcov 
povzbudzovali aj roztlieskavačky z CVČ.

Výsledky: 1. miesto ŠKF Sereď  mladší 

dorast, 2. „A“ tím Holandsko, 3. ŠKF Sereď 
starší žiaci, 4. „B“ tím Holandsko. Najlepší 
strelec - Filip Beňo zo Serede, najlepší brankár 
- Marek Navrátil zo Serede, najlepší hráč 
- Organ Mahir z Holandska.

Organizátori ďakujú najmä sponzorom 
- firme Dipex, s. r. o., zástupcovi firmy J. 
Meinl R. Šípovi, ako aj podnikateľom mesta
- R.  Matuškovi, J.  Krajčovi, M.  Banášovi 
a I. Juhásovi.                                             -mar-

Majstrovstvá kraja v basketbale žiačok

Cyklisti tímu AB 
vstupujú do novej sezóny

Príďte povzbudiť

V telocvični ZŠ J. A. Komenského sa 
uskutočnili začiatkom marca Majstrovstvá 
kraja,  ktorých sa zúčastnili ZŠ J. A. Komen-
ského Sereď, Gymnázium A. Vamberyho 
Dunajská Streda, ZŠ Senica, ZŠ Brezová Pieš-
ťany. Výsledky zápasov:  ZŠ J. A. Komenského 
– Gymnázium D. Streda 69:12 (53:4), ZŠ J. 
A. Komenského - ZŠ Senica 42:12 (22:6), 
ZŠ J. A. Komenského - ZŠ Piešťany 33 : 82 
(19 : 45) Poradie: 1. ZŠ Piešťany  - 6 bodov, 2. 
ZŠ J. A. Komenského Sereď (na obr.)  - 5 bo-
dov, 3. ZŠ Senica - 3 body.                       - SK- 

Basketbalový oddiel TJ Lokomotíva 
Sereď z poverenia Slovenskej basketbalovej 
asociácie usporiada v dňoch 21. - 24. 4. 
2005 finálový turnaj Majstrovstiev Sloven-
skej republiky minibasketbalistov. Na 
finálový turnaj postupujú družstvá, ktoré 
sa umiestnili v oblastných súťažiach na 
prvých dvoch miestach. Z oblasti západ je 
to Lokomotíva Sereď „A“ a Lokomotíva 
Sereď „B“. Na Majstrovstvá Slovenska 
postúpili i dve družstvá z oblasti stred a dve 
družstvá z oblasti východ. Mesto Sereď bolo 
poverené organizáciou finálového turnaja 
už po druhýkrát. V priamom zápolení o titul 
Majstra Slovenskej republiky pre rok 2005 
teda uvidíme v Športovej hale Obchodnej 
akadémie až dve domáce družstvá. 

Srdečne Vás pozývame na tento športový 
sviatok, veď Majstrovstvá Slovenska 
v Seredi nevidíme tak často.

Postupujúce družstvo Lokomotívy Sereď 
s trénerkou Mgr. Jolanou Čomajovou a asistentom 
trénera Richardom Kamenským.

Seredskí cyklisti z tímu AB majú za sebou 
zimnú prípravu. Vzhľadom na charakter 
tohtoročnej zimy celá príprava bola sústredená do 
telocvične ZŠ na Komenského  ul. a Gymnázia. 
Zameraná bola hlavne na rozvoj a budovanie 
všeobecnej vytrvalosti a sily. V týchto dňoch 
začínajú členovia klubu, ktorí sa chystajú 
absolvovať preteky v sezóne 2005, točiť pedálmi  
a hltajú prvé  kilometre na ceste v teréne.

V uplynulej sezóne  sme absolvovali  
kompletný Slovenský pohár, t. j.  vyše 20 
pretekov, či už na horských bicykloch (MTB), 
dráhe, či cyklokrose. 

Umiestnenia: kategória MINI - 2. miesto 
Matej Fačkovec, 3. Viliam Bodiš, 15. Leonard 
Kupec a 29. Dušan Bodiš;   kategória MLADŠÍ 
ŽIACI - 20. miesto Rasťo Černay; kategória  
STARŠÍCH ŽIAKOV 3. Martin Bodiš, 4. Maros 
Černay; kategória  KADET - 5. Lukáš Gašparovič, 
8. Michal Kloner; kategória KADETKY  - 7. 
Monika Kurtanská; kategória VETERÁNI - 13. 
Vlado Kovačič; kategória HOBBY - 9. Marcel 
Miko.     M. Miko

16. 4. 2005 
sobota 

16.00 Sereď „B“ - 
Kráľov Brod

24. 4. 2005
nedeľa

16.00 Abrahám - 
Sereď „B“

30. 4. 2005
sobota  

16.00 Sereď „B“ - 
Jánovce

V jesennej časti okresnej súťaže sme 
skončili na 2. mieste z celkového počtu 14. 
družstiev. Pozývame všetkých sympatizantov 
a priaznivcov futbalu, aby prišli povzbudiť 
našich hráčov.                                          J. Holík

ŠK futbalu B „ZIPP“

Dňa 17. apríla sa uskutoční 5. kolo tra-
dičných pretekov na horských bicykloch 

Vinohradský štek 
Štart prvej kategórie začína o 10.00 hod. 

vo Vinohradoch nad Váhom.


