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Mesto Sereď považuje výchovu a vzdeláva-
nie za jednu zo svojich najvýznamnejších a tr-
valých priorít a tejto oblasti venuje v rámci svo-
jich činností pozornosť, aká im právom priná-
leží. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že oddelením 
školstva mládeže a telesnej výchovy (ŠMaTK) 
MsÚ bol v prvom termíne výzvy na podáva-
nie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
spracovaný projekt “Poznávaním histórie a kul-
túrnych tradícií zbližujeme mládež“. Dnes už 
vieme, že sme boli pri uchádzaní sa o finančné 
prostriedky úspešní. 

Moje poďakovanie preto patrí najmä za-
mestnancom odd. ŠMaTK. V čase prípravy 
a spracovávania projektu cezhraničnej spolu-
práce bolo našou snahou premietnuť do neho 
aktivity, ktoré podporia ďalší rozvoj priateľ-
ských vzťahov medzi partnerskými mestami 

Úspešná žiadosť o financovanie z Eurofondov
Tišnov a Sereď a ktoré budú svojím zameraním 
a obsahom aktuálne, tvorivé a príťažlivé pre 
mládež – žiakov základných škôl. 

Výmenné pobyty pedagógov, žiakov, ve-
domostné súťaže, kultúrne vystúpenia a putov-
né výstavy iste prispejú k rozvoju vzájomných 
vzťahov a nadväzovaniu nových  priateľstiev.  
Celkový rozpočet projektu   INTERREG III.
A Česká – Slovenská republika  predstavuje 
sumu 1 145 tis. Sk. 

Veríme, že aj vďaka finančnej podpore 
z EÚ bude možné uskutočniť plánované ak-
tivity na vyššej kvalitatívnej úrovni, s bohat-

Mesto Sereď pripravuje otvorenie novej ulice na individuálnu výstavbu rodin-
ných domov v lokalite Prúdy I v Strednom Čepeni (za kaplnkou). V záujme vybrať 
pomenovanie novej ulice ponúka na verejnú diskusiu formou hlasovania na inter-
nete na stránke www.sered.sk alebo návratkou v Seredských novinkách.  Navrho-
vané názvy novej ulice na pripravovanej IBV Prúdy I,  1. etapa: 

a)  Berecká      - názov odvodený od historického a v mapách uvádzaného 
                            pomenovania   lokality, na ktorú vyúsťuje severným smerom, 
b)  Jelšová        - pomenovanie blízkej lokality, v minulosti  porastenej jelšami, 
c)  Na honoch  - miestny neoficiálny zaužívaný názov lokality,
d)  iný návrh    -  ................................................

Návratka na písomný návrh
Novú ulicu v Strednom Čepeni navrhujem pomenovať (označte zakrúžkovaním 

príslušného riadku, resp. vpíšte vlastný návrh):  

Vystrihnutú a vyplnenú návratku  doručte do podateľne MsÚ do 15. augusta.

Výzva pre občanov

a Berecká
b Jelšová
c Na honoch
d



Ako zachrániť kaštieľ z roku 1841, ktorý 
patril rodu Esterházyovcov a dnes je kultúr-
nou pamiatkou? Predať! A najlepšie za sym-
bolickú korunu. V stave, v akom sa kaštieľ 
nachádza je to najrozumnejšie riešenie, keďže 
mesto peniaze potrebné na jeho rekonštrukciu 
nemá. Podľa odhadu  Ing. Mária Machu z od-
delenia investičnej výstavby mestského úradu 
bude nový majiteľ musieť do tohto objektu 
investovať do 300 miliónov Sk! V ankete sme 
sa pýtali :

„Ako by ste naložili s kaštieľom, ak by 
ste boli v úlohe majiteľa a mali by ste na to 
potrebné finančné prostriedky? “

Peter 24 r.: „Keďže som čašník, vedel by 
som si predstaviť, že by sa z kaštieľa stala ne-
jaká pekná reštaurácia, bar alebo disco bar. “

Mária 72 r.: „Kaštieľa je škoda, je mi ľúto 
v akom je stave. Keby sa udržal v pôvodnom 
stave, mohol byť ozdobou Serede. Jeho opra-
va musí byť veľmi drahá. Mohla by sa tam 
spraviť napríklad reštaurácia, ale na to sa malo 
myslieť skôr.“

Milan 51 r.: „V situácii v akej sa kaštieľ 
nachádza ma naozaj nenapadá nič, čo by sa 
z neho dalo spraviť. Myslím, že už je na opra-
vy neskoro.“

Jozef 39 r.: „Neviem či si niekto ešte trúf-
ne na jeho opravy, ide tam o veľké peniaze. Ja 
osobne som nerozmýšľal o tom na čo by sa dal 
prestavať.“

Väčšina opýtaných sa k situácii, v ktorej 
sa mesto a kaštieľ nachádza vyjadrila skôr 
z pohľadu obyčajného, priemerne zarábajú-
ceho človeka alebo sa vyjadriť nevedela a pre 
nedostatok vlastných finančných prostried-
kov sa otázkou kaštieľa nikdy nezaoberala.                                                                                        
                                                     Lucia Vargová

ANKETA

Kaštieľ za korunu ?

šími sprievodnými podujatiami. Byť tvorcom 
i realizátorom spoločných podujatí je výzvou 
pre každého z nás. Je prostriedkom získavania 
harmónie medzi rozumovým prístupom a ci-
tom, toleranciou a chápaním druhých. Nepre-
meškajme ponúkanú príležitosť a čas.             
              Ing. Rozália Lukáčová, ved. odd. ŠMaTK 

Sústavnou prípravou na povolanie je aj 
obdobie:

a) prázdnin medzi jednotlivými ročníkmi 
štúdia na strednej škole alebo vysokej škole.

b) prázdnin po skončení štúdia na strednej 
škole do 31. augusta. 

Toto obdobie sa nepovažuje za sústav-
nú prípravu na povolanie v prípade, ak dieťa 
v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť 

Letné prázdniny a daňový bonus
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov uplatnenie 

daňového bonusu v období letných prázdnin u dieťaťa, ktoré  skončilo povinnú školskú do-
chádzku je  viazané na skutočnosť, že sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

s výnimkou dohody o brigádnickej práci štu-
dentov a dohody o vykonaní práce alebo ak  
bolo zaradené do evidencie nezamestnaných 
občanov hľadajúcich zamestnanie. 

c) od konca školského roka, v ktorom die-
ťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápi-
su na vysokú školu vykonaného najneskôr do 
októbra bežného roka, v ktorom dieťa skonči-
lo štúdium na strednej škole. 

(pokračovanie na str. 4)

že najbližšie číslo Seredských 
noviniek výjde začiatkom 

mesiaca september.
                                                 - Redakcia -

Oznamujeme čitateľom,
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Všeobecné poplatky: hospitalizácia  50.- 
Sk/deň, pohotovosť 60.- Sk/návšteva, ambu-
lancia 20.- Sk/návšteva, výber liekov a zdra-
votníckych pomôcok na recept 20.- Sk, doprava 
2.- Sk/km.

Úľavy pre zdravotne postihnutých: Pre 
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím je úhrada v lekárni  za recept 
10.- Sk (platí od 1. marca 2005). Držiteľ preu-
kazu ŤZP je celkom oslobodený od poplatku pri 
výdaji zdravotníckej pomôcky, ak poberá prí-
spevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. 

Dopravu si nehradí poistenec, zaradený do 
chronického dialyzačného programu, ktorému 
sa poskytuje onkologická alebo kardiochirur-
gická liečba. Dopravu si nehradí ani postihnutý 
odkázaný na individuálnu prepravu osobným 
autom. Potvrdenie  o odkázanosti vydáva prí-
slušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. 

Ak nie je možné liek s vysokým doplatkom 
nahradiť iným lacnejším liekom, na základe 
potvrdenia od lekára môže dať za určitých pod-
mienok revízny lekár zdravotnej poisťovne sú-
hlas, že pacient nemusí za liek doplácať.

Po nadobudnutí účinnosti  zákona o sociál-
nej pomoci začalo byť vyplácanie príspevkov 
na kompenzácie prehodnocované. Sprísnili sa 

Poplatky a úľavy ŤZP osôb v zdravotníctve
kritéria  na posudzovanie  ťažkého zdravotného 
postihnutia, mnohí prišli o peňažné príspevky. 
Už sa nerozlišuje čiastočná invalidita a invali-
dita.  Invalidní občania sa podrobujú  lekárskym 
prehliadkam  a mnohí prišli o dôchodok.

Kde hľadať pomoc a ako sa vyznať v me-
niacich sa predpisoch? 

Ide predovšetkým o zákon  o sociálnej po-
moci a zákon o sociálnom poistení. Ak si občan 
myslí, že sa mu stala krivda, musí si najprv zis-
tiť, či sa to udialo v súlade so zákonom. Treba 
skúmať aký je právny stav, čo sa zmenilo a či 
mu nevznikol nárok inde. Zdravotne postihnu-
tý človek príde do prvého kontaktu s lekárom. 
Bolo by ideálne, keby priamo v zdravotníckom 
zariadení fungovalo sociálne poradenstvo od 
legislatívneho až po psychologické. Ak ani na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny nedo-
stanú potrebné informácie, treba sa obrátiť na 
pomoc v občianskych združeniach, alebo hľa-
dať pomoc na vyšších územných celkoch, ktoré 
im poskytujú finančné príspevky.

V našom regióne  poskytuje sociálnoprávne 
poradenstvo  terénno-sociálne centrum každú 
stredu od 8,00 do 12,00 hod. v kancelárii SZZP 
v kine Nova v Seredi p. Šúry.                             
                     Mgr. Gabriela Vyhlídalová, ZO SZZP 

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

vypisuje
v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov výberové konanie na obsadenie  funkcie:

riaditeľ Centra voľného času JUNIOR na Novomestskej ulici 
v Seredi

A. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
1. vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej 

pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení 
neskorších predpisov

2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
3. absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky

B. Iné kritériá a požiadavky :
Práca s PC, organizačné schopnosti, základná znalosť problema-

tiky riadenia, zvládanie konfliktných situácií, spoľahlivosť, samo-
statnosť, flexibilnosť,  komunikatívnosť, znalosť školskej legislatívy, 
znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, pred-
poklady pre výkon riadiacej funkcie
C. Uchádzač/ka je povinný/á doložiť: 

1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní
2. overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedag. praxi
3. odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
4. stručný profesijný životopis
5. návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času
Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka  doručí na  ad-

resu: Mestský úrad Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
alebo do podateľne MsÚ v Seredi v termíne  do  5. 8. 2005, vrátane, 
do 10.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové 
konanie – riaditeľ CVČ JUNIOR na Novomestskej ulici v Seredi 
- neotvárať“.

Žiadosti doručené po termíne nebudú akceptované a budú zasiela-
né žiadateľovi späť. Uchádzačom bude na výberové konanie zaslaná 
osobitná pozvánka.

Výberové konanie

Už zasa sú tu deťmi túžobne očakávané 
letné prázdniny a práve v  tomto čase spôso-
bujú deti od  6 -15  rokov veľa požiarov. 

V roku 2004 na území Slovenskej repub-
liky  spôsobili deti od  6 - 15 rokov bez dozo-
ru dospelých 512  požiarov s priamou škodou 
takmer 43 miliónov korún.  

V okrese  Galanta  v  roku  2004  v  obdo-
bí  zberu krmovín a žatvy  spôsobili deti od  6 
- 15 rokov   tri  požiare  so škodou  25  tisíc  
korún. Preto je namieste opatrnosť, preto po-
zor na oheň, ktorý ničí a zabíja! 

Hra detí s  otvoreným ohňom v  blízkosti 
lesných porastov, obytných, alebo hospodár-
skych budov, stohov sena, slamy a obilia na 
koreni je veľmi riskantná. Následky môžu 
byť aj tragické. 

Deti si pri nebezpečnej hre s ohňom neu-
vedomujú  hroziace nebezpečenstvo. 

Dozor nad deťmi  má byť primeraný veku 
dieťaťa, ale aj prílišné precenenie jeho samo-
statnosti nie je vhodné. 

Práve rodičia majú v tomto smere rozho-
dujúci vplyv. Je teda treba urobiť všetko pre-
to, aby dovolenky a  prázdniny boli prežité 
v pohode a  bez požiarov, ktoré by spôsobili 
deti.                                                          -mb-

Prázdninové  požiare
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V zmysle Výnosu MPSVaR SR č. 37/
2004-II/1 poskytuje mesto Sereď pre deti  
v hmotnej núdzi dotáciu na stravu, dotáciu na 
školské potreby a dotáciu na štipendium. 
      Dotáciu na stravu pre deti v hmotnej 
núdzi poskytujeme deťom, ktoré navštevujú 
základné a materské školy, ktorých zriaďo-
vateľom je mesto a deťom, ktoré navštevujú 
Špeciálnu základnú školu. 

Výška dotácie na stravu je na I. stupni ZŠ 
20,- Sk, na II. stupni ZŠ 22,- Sk, rodič hradí 
príspevok vo výške 1,- Sk a 3,- Sk režijné ná-
klady. Obed dieťaťa z rodiny v hmotnej núdzi 
tak stojí rodinu denne 4,- Sk.  

Výška dotácie na stravu v materskej škole 
je 25,- Sk (desiata, obed, olovrant), rodič hra-
dí príspevok vo výške 5,- Sk a režijné náklady 
vo výške 17,- až 24,- Sk. 

Rodina v hmotnej núdzi tak zaplatí za po-
byt dieťaťa v materskej škole denne 22,- až 
29,- Sk. 

Dotáciu na školské potreby pre deti  
v hmotnej núdzi poskytujeme 500,-Sk v me-
siaci september na I. polrok školského roku a 

Oddelenie vnútornej správy MsÚ informuje: 

Dotácia pre  deti v hmotnej núdzi
500,- Sk v mesiaci február na II. polrok škol-
ského roku. 
      Dotáciu na štipendium pre deti v hmot-
nej núdzi poskytujeme vo výške, ktorá závisí 
od priemerného prospechu žiaka nasledovne:

- ak priemer známok za posledný školský 
polrok je najviac 1,5, výška dotácie je 500,-Sk,

- ak priemer známok za posledný školský 
polrok je najviac 2,5, výška dotácie je 300,-Sk,

- ak sa priemer známok za posledný škol-
ský polrok zlepšil o 0,5 stupňa oproti prieme-
ru  známok za predchádzajúci školský polrok, 
výška dotácie je 200,- Sk.

Dotácie je možné poskytnúť iba deťom 
z rodín, ktoré poberajú opakovanú dávku 
pomoci v hmotnej núdzi z Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Galanta.

O poskytnutie dotácie na mesiac septem-
ber je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 7. 
augusta na Mestskom úrade, alebo v škole, 
ktorú Vaše dieťa navštevuje. 
     Bližšie informácie o dotáciách Vám po-
skytneme na Mestskom úrade, č. d. 5 - referát 
sociálnych vecí. 

Mesto Sereď v rámci riešenia problema-
tiky s neplatičmi uskutočnilo  dňa 31. mája 
2005 v priestoroch Mestského úradu  prvú 
dražbu bytov po neplatiacich nájomcoch. 

Úspešne boli predané byty na ul. A. Hlinku, 
Legionárskej,  a 1 byt na Dolnomajerskej ul. 

Výťažok z dražby predstavuje viac ako 
1,500 tis. Sk. Jeden  byt pre nezáujem  nebol 
vydražený. 

Mesto spoločne s Mestským bytovým 
podnikom pripravujú realizáciu druhého kola 

Nehrozí mi dražba? (alebo riešenie neplatičov)
dražby pre tento jeden byt na Dolnomajerskej 
ulici. 

Mesto Sereď ako vlastník bytov a tiež 
správca  týchto bytov Mestský bytový pod-
nik v Seredi  chcú i v budúcnosti naďalej po-
kračovať v riešení problematiky neplatičov 
a i týmto spôsobom deklarovať záujem  o od-
stránenie, prípadne zmiernenie nie najlepších 
pocitov  v  občanoch, ktorí si za byt riadne 
platia, voči občanom, ktorí za byt neplatia 
a užívajú ho.  

Dňa 10. júna  sa v priestoroch Hasičskej 
stanice v Seredi konalo školenie vedúcich jed-
notlivých odborov Mestského úradu. Školenie 
viedol  Miroslav Mosný a ukážku moderných 
zásahových vozidiel a pomocnej  techniky Ján 
Tisoň.

História hasičstva v našom meste sa začala 
písať v roku 1872, kedy vznikol dobrovoľný 
hasičský zbor. V tom čase malo mesto hlásni-
ka, ktorý bol povinný dávať pozor, či nehorí, 
upozorňovať občanov na požiarne nebezpe-
čenstvo, vyhlasovať poplach.. Majetnejší ob-
čania, vlastniaci konský povoz, boli  povinní 
ho poskytovať na dovoz vody na hasenie. 

Po II. svetovej vojne bol vydaný prvý 
zákon č. 62/1950 O ochrane pred požiarmi 
a inými živelnými pohromami. Ďalší zákon 
č.18/1958 dával väčšiu právomoc i zodpoved-
nosť vtedajším Národným výborom a vtedy 
bola mestu Sereď pridelená prvá automobilo-
vá striekačka  Praga, ktorá mala výkon čerpa-
dla  1600 l vody za minútu. Keď horelo, hasiči 
sa zvolávali sirénou.

Minulosť  a prítomnosť Seredských hasičov
Postupom času sa práca hasičov stávala 

profesionálnou. Ak sa aj kedysi žartom vrave-
lo, že požiarnici nič nerobia len čakajú, kedy 
bude horieť, dnes to už dávno neplatí.

Hasiči sú odborníci, ktorí sa neustále ško-
lia a vzdelávajú vo svojom odbore, ba pribu-
dlo im práce, pretože podľa nových zákonov 
existujú ako Hasičský a záchranný zbor a čas-
to majú  výjazdy k dopravným nehodám, pri 
ktorých vyslobodzujú a zachraňujú zranených, 
prípadne podľa potreby očisťujú vozovku 
a zabraňujú ekologickým haváriám. 

Dnes sú hasiči odborníci,  každý z nich 
sa vzdeláva, viacerí absolvovali záchranárske 
školenia, zdravotnícke kurzy. Neustále si zvy-
šujú kvalifikáciu. V súčasnosti disponujú mo-
dernou hasičskou technikou. 

Hasiči dnes, to je zohraný, mladý kolek-
tív. Má 12 zmeno  vých príslušníkov a jed-
ného  denného – veliteľa Hasičskej stanice, 
Mariana Ščevíka. Sú pripravení kedykoľvek 
zachrániť ľudské životy

                                                      Ján Tisoň

Pod týmto názvom sa uskutočňuje celoná-
rodná medzinárodne koordinovaná kampaň na 
zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. 

V rámci kampane organizovali pracov-
níčky z hygieny v Galante bezplatné meranie 
hladiny cukru, cholesterolu v krvi, krvného 
tlaku a percenta tuku. Merania sa zúčastnilo 
cca 50 zamestnancov škôl a školských zaria-
dení, ktorým v priebehu 15 minút pracovníč-
ky poskytli výsledky. Tie niektorých viedli 
k zamysleniu sa nad spôsobom života, resp. 
prinútili ich uvažovať o zvýšenej pohybovej 
činnosti. Priestory na túto aktivitu poskytla ZŠ 
J. A. Komenského v Seredi.

Vyzvi srdce k pohybu

Nie je to prvýkrát, čo spomíname tanečnú 
skupinu MAXIM. Už piaty  rok tanečníčky 
skupiny reprezentujú naše mesto na rôznych 
tanečných súťažiach. Tento rok ich vietor za-
vial do Ružomberka, kde  získali 3. miesto 
v kategórii hip-hop juniori. Stretnúť sme ich 
mohli aj na súťaži Top Dancing v Topoľča-
noch, kde sa dostali do finálovej šestky. Súťaž 
im nepriniesla len tento úspech. Členom poro-
ty tu bol profesionálny choreograf a manažér 
tanečnej skupiny BEAT UP z Brna, ktorý ich 
pozval na majstrovstvá ČR a SR v hip-hope. 

Táto súťaž bola na veľmi vysokej úrovni. 
No i tak sa baby dostali do prvej desiatky naj-
lepších skupín ČR a SR. Maximáčky rozprá-
vali o tom, ako ich prekvapila kvalitná úroveň 
súťaže. Na Slovensku majú skupiny okolo  
10 - 15 členov, ale v Čechách viac ako 20. 
Z toho dôvodu netancujú na klasickom par-
kete, ale vo veľkej športovej hale. Pretože bol 
v Brne veľký počet skupín, dievčatá sa dostali 
na rad až o pol jednej v noci. Ale ani nepriaz-
nivé podmienky neovplyvnili ich vynikajúci 
výkon.             D. Nosková

Úspech na medzinárodnej scéne
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Asi pred štyrmi  rokmi sa v mestskom za-
stupiteľstve (predchádzajúcom)  prejednávala 
žiadosť firmy LIDL postaviť veľkokapacitnú  
predajňu.  Mestské zastupiteľstvo súhlasilo 
a firma prikročila k realizácii zámeru. Predajňa 
sa mala postaviť na Námestí slobody pri obcho-
de s nábytkom. 

Firma sa zároveň zaviazala postaviť novú 
autobusovú stanicu a parkovisko pre 130 par-
kovacích miest. Výkup pozemkov, patriacich  
mestu i súkromníkom,  prebehol pomerne rých-
lo. Keď sa už malo stavať ozvali sa tí, ktorí so 
stavbou nesúhlasili. Prakticky od r. 2001 až do 
r.2005 trvali naťahovačky a až po rozhodnutí 
súdu bolo možné pristúpiť k realizácii zámeru.

Firma PO-PO Hlohovec, poverená vý-
stavbou mala pred sebou šibeničné termín 
 - ukončiť rekonštrukciu autobusovej stanice 
i obchodu do 20. júna, prakticky za štyri me-
siace. V podstate sa začali tri stavby – náhradné 

Postreh
Peniaze nie sú všetko

autobusové nástupište, rekonštrukcia pôvodné-
ho nástupišťa   a predajne.

Pod vynikajúcu organizáciu práce sa pod-
písal stavbyvedúci Ing. Ľuboš Miškey a jeho 
ľudia, ktorí bez ohľadu na počasie, soboty a ne-
dele, zmenili  tvár námestia. 

Bola to otrocká práca, ale dnes, keď si ob-
čan chce udržať svoje zamestnanie musí robiť 
ako otrok a veľakrát jeho práca nie je adekvátne 
ohodnotená.  

Nie je to však len vec podnikateľov (i tí sa 
musia prispôsobiť), je to súčasná doba, ktorá 
nepozná hodnotu človeka, jeho zdravie, osobné 
potreby. Je to i vláda, ktorá nevie, alebo nechce 
správne usmerniť  vzťah práce a potreby člove-
ka, ktorá pozná len seba. 

Firme PO-PO Hlohovec, za jej prácu, ale 
najmä Ing. Ľubošovi Miškeyovi a jeho pracov-
nému kolektívu patrí vďaka, veľká vďaka za od-
vedenú prácu.                           Juraj Janošovský

   

Ďalšou aktivitou projektu cezhraničnej 
spolupráce  „Poznávaním histórie a kultúrnych 
tradícií spájame mládež“ bola účasť žiakov 
českého Tišnova a  Serede na vedomostnej 
súťaži zameranej na históriu  a súčasnosť obi-
dvoch partnerských miest. Súťaž organizovalo 
oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry 
mesta Sereď. Študijným materiálom žiakom 
z Čiech aj Slovenska boli internetové stránky 
oboch miest. 

Všetky súťažiace družstvá svojimi výkon-
mi dokázali, že sa z internetu o partnerských 
mestách dozvedeli veľa zaujímavých informá-
cií a na súťažné otázky odpovedali bez prob-
lémov. Konečné umiestnenie bolo toho dôka-
zom, keď sa na 1. mieste umiestnili hneď tri 
školy: P. O. Hviezdoslava - Sereď, J. Fándlyho 
- Sereď, ZŠ Smíškova - Tišnov. Na 2. mieste 
skončila ZŠ 28. října - Tišnov a na 3. mieste sa 

Hektické, ale krásne dni Pozor na zlodejov

umiestnili žiaci zo ZŠ J. A. Komenského.
Veľmi milým spestrením celého podujatia 

konaného v kine Nova boli vystúpenia roz-
tlieskavačiek a tanečných skupín z CVČ  Ju-
nior v Seredi. V popoludňajších hodinách  sa 
predviedli žiaci seredských základných škôl 
krásnym kultúrnym programom. Po prehliad-
ke seredského kostola a múzea sa malí i veľkí 
žiaci z Tišnova ochladili v plavárni a zatanco-
vali si so Seredčanmi na diskotéke. 

Druhý deň pobytu venovali Tišnovčania 
prehliadke historického centra Trnavy, nav-
štívili hrad  Červený Kameň a záver návštevy 
strávili na Seredskom hodovom jarmoku. 

Dva hektické, napriek tomu príjemné dni sa 
skončili zamávaním na rozlúčku a s  vedomím, 
že už v októbri  nového školského roku 2005/
2006 sa stretneme pri ďalšej spoločnej akcii.  
Akej? Nechajte sa prekvapiť!                    - KH -

d) po skončení posledného ročníka stred-
nej školy do vykonania maturitnej skúšky, 
najdlhšie do konca školského  roka, v ktorom 
malo byť štúdium skončené, teda do 31.augus-
ta tohto roka    

e) po skončení vysokoškolského štúdia pr-
vého stupňa, ktoré podľa študijného programu 
nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na 
vysokoškolské štúdium druhého stupňa   vy-
konaného najneskôr do októbra bežného roka, 
v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štú-
dium prvého stupňa.

Upozornenie: Obdobie prázdnin po sko-
čení vysokoškolského štúdia nie je sústavnou 
prípravou na povolanie. 

Nárok na priznanie daňového bonusu po-
čas letných prázdnin vo vyššie spomínaných 
prípadoch zamestnanec nepreukazuje osobit-
ným potvrdením  zo školy alebo úradu práce 
resp. svojim čestným prehlásením.  

Na druhej strane, v prípade ak nastane 
zmena podmienok rozhodujúcich na prizna-
nie daňového bonusu napr. dieťa po skončení 
strednej školy od 1. augusta uzatvorí pracov-
ný pomer, zamestnanec je povinný oznámiť 
túto skutočnosti písomne, napríklad zmenou 
vo vyhlásení zamestnávateľovi, u ktorého si  
daňový bonus uplatňuje, najneskôr posledný 
deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena 
nastala.                                 Daňový úrad Sereď

Letné prázdniny 
a daňový bonus

(pokračovanie zo str. 1)

V súvislosti s blížiacim sa dovolenkovým ob-
dobím a s nárastom krádeží v rodinných domoch, 
ako i krádeží vlámaním do rodinných domov, 
najmä do novostavieb rodinných domov,  polícia 
upozorňuje majiteľov bytov a  rodinných domov 
na nevyhnutnosť zvýšenej ochrany majetku.

Predmetom záujmu páchateľov trestných 
činov krádeží v rodinných domoch, najmä v no-
vostavbách, sú sanitárne potreby (toaletné misy, 
umývadlá, batérie), kúrenársky materiál (radiáto-
ry, kotle), okná  a dvere.

K páchaniu trestných činov krádeží v rodin-
ných domoch, najmä v novostavbách rodinných 
domov dochádza najčastejšie v nočných hodinách. 

V súvislosti s letnou turistickou sezónou 
a  dovolenkovým obdobím polícia vyzýva ob-
čanov k zvýšenej ochrane vlastného majetku na 
miestach verejnosti prístupných, kde dochádza 
k stretu viacerých ľudí (predajné trhy, kúpaliská, 
burzy, spoločenské, športové a kultúrne podujatia 
a pod.), ako i k zvýšenej ochrane  nehnuteľností 
(bytov a rodinných domov) počas dlhšieho zotrva-
nia mimo bydliska.

Občania by pred odchodom na dovolenku  ne-
mali okrem iného zabudnúť:
- povedať svojim známym alebo príbuzným adresu 
pobytu na dovolenke,
- oznámiť príbuzným alebo známym dobu odcho-
du  na dovolenku a príchod z nej,
- postarať sa o to, aby na byt alebo rodinný dom 
niekto dohliadol,
- dobre zatvoriť okná a dvere, najmä okná na WC, 
komore, garáži.                                OR PZ v Galante
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Ako málo vieme o našom meste. Pre 
mnohých je to len mesto plné nelichotivých 
prívlastkov, mesto o ktorom hovoríme skôr 
s dešpektom. O to viac sú prekvapení čitate-
lia knihy Sereď – dejiny mesta, či návštevníci 
Mestského múzea. Takú bohatú históriu, také 
významné postavenie mesta  v minulosti veru 
nikto nečakal.

Aby naše deti o našom meste vedeli oveľa 
viac ako my, pripravilo pre ne Mestské múze-
um podujatie Noc v múzeu. Pracovníci múzea 
pre 15 detí pripravili dramatické spracovanie 

Vydarený debut akcie
Noc v múzeu

povesti o šintavskom hrade, nechýbali prin-
cezné ani kráľ, potulný rytier, ba ani naozaj-
ský hrad.

Dušou celého podujatia bola pracovníčka 
múzea Mária Diková, ktorá mala všetko pod 
palcom. Od napísania scenára, cez postavenie 
hradu až po  čítanie rozprávok na dobrú noc. 
Program pre deti bol vskutku bohatý. Najprv 
príbeh  o šintavskom hrade, potom kreslenie, 
hľadanie unesenej princeznej, večera, spev pri 
gitare, rozprávky... Pôvodne mali ďalekohla-
dom sledovať hviezdnu oblohu, ale počasie im 
urobilo škrt cez rozpočet. Možno na budúce. 
Najdobrodružnejšie sa detvákom zdalo asi 
spanie „v poľných podmienkach“. Celý večer 

Dojímavá krása výšivky
a ešte aj druhý deň dopoludnia  sa im venovali 
pracovníci múzea a tak nečudo, že mnohým sa 
ani domov nechcelo.

Bolo to počtom detí nie veľké, veď koľ-
kože sa ich zmestí do skromných priestorov 
múzea, ale obsahom prebohaté podujatie s jas-
ným cieľom – ukázať deťom  cestu do múzea,  
primäť ich spoznávať históriu, ktorá je súčas-
ťou budúcnosti.   

Týmto krásnym, ale pre organizátorov 
a mnohých pomocníkov vyčerpávajúcim pod-
ujatím  položili pracovníci múzea základy   tra-
dície obohacujúcej kultúrny život mesta.

K spestreniu bohatého programu seredské-
mu hodového jarmoku už akosi tradične patrí aj 
výstava výšiviek a ručných prác členiek Klubu 
dôchodcov č. 1 na Námestí slobody. Nekoneč-
né množstvo naškrobenej krásy sa vynímalo 
rozložené na stoloch či zavesené na paneloch. 
Výstava bola prístupná verejnosti štyri dni a po-
zrieť si ju prišli nielen stáli návštevníci klubu, 
ale aj náhodní hostia či žiaci škôl.

Materskú školu  na Komenského ul. v Seredi 
navštívili príslušníci mestskej polície. Pútavým 
rozprávaním upozornili deti na nebezpečie pri 
styku s cudzími ľuďmi, poučili ich, ako sa majú 
správať cez prázdniny, aby sa im nič nestalo.

Najzaujímavejšie bolo zoznámenie sa s po-
môckami príslušníkov polície a auto, do ktorého 
si deti mohli sadnúť. Dohodli sme sa s prísluš-
níkmi na ďalšej spolupráci.                                    

                      Magdaléna Machová, riaditeľka

Návšteva  v materskej škole

Po „nežnej“ revolúcii a vstupom Slovenska 
do Európskej únie sú peňaženky väčšiny Slová-
kov akési tenšie. Veľa mladých  odchádza po-
sledné roky za prácou do zahraničia, kde pracu-
jú ako námedzní robotníci za veľmi nízke platy. 
Im sa však páčia, pretože tie platy sú predsa len 
lepšie ako u nás,  na Slovensku. Málokto z nich 
sa v zahraničí uchytí a primerane si zarobí na ži-
vobytie. Sme lacná pracovná sila pre Rakúsko, 
Nemecko, Anglicko... Čo je však horšie, lacnú 
pracovnú silu  najmä seredských žien využívajú 
aj niektoré zahraničné firmy. Podľa  vyjadre-
nia žien /nechcú byť menované/ nezarobia ani 
minimálnu mzdu, robia i cez soboty, niekedy 
nedele bez príplatkov, majú zakázané nosiť mo-
bily a pozerať sa vedeniu firmy do očí. Dokonca 
niektoré vraj zamestnávateľ ani nenahlásil. Je to 
pravda? Stávajú sa aj z našich žien v našej vlasti 
novodobé otrokyne? Čo na to úrady? Je to snáď 
výmysel žien?

Seredské otrokyne...?
V rámci akcie pod názvom Leto s kinom  

je celý júl jednotné vstupné 49 korún na všetky 
filmy. Aby sa niečo takéto mohlo uskutočniť,  
nezaobišlo sa to bez pomoci sponzorov – AB 
Autosklo- Bicykle, AB Pizzeria, Bar NOVA 
-  Dušan Kincel, KKR – Peter Klokner, Sad-
rokartóny – Ing.  Jozef Sečeň a Sedlaček Sta-
vebniny. 

Ďakujeme sponzorom

(viac na www.sered.sk)

- kšť-



O význame telesného pohybu pre zdravie 
a psychiku človeka niet pochýb. Nie vždy sa 
takejto terapie dostáva práve tým, ktorí ju naj-
viac potrebujú,  dôchodcom. Tí majú pramálo 
možností zapojiť sa do športového diania. 

O to milšie prekvapilo pozvanie z Domo-
va dôchodcov a Domova sociálnych služieb 
na I. Športové hry, ktoré usporiadali pre svo-
jich klientov. Do šiestich disciplín  sa zo 125 
klientov zapojilo 40. Ďalší sa pozerali.

- Hrami sme žili celé týždne dopredu  - 
povedala riaditeľka Mgr. Anna Krčmáriková. 
Je to tiež výsledok snaženie sociálno-terape-
utických inštruktorov, ktorí pomáhajú novým 
klientom adaptovať sa na iné prostredie. 

Vo februári pripravili pre klientov karneval 
a onedlho sa chystajú na hody. V znení hesla 
nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa každý 
súťažiaci dostal cenu. Záver podujatia patril 
opekačke pri krbe. Pri jeho stavbe pomáhali aj 
chlapci z neďalekého resocializačného centra 
Bethesdy. Nechýbali ani teraz a hrou na gitaru 
spríjemnili starkým popoludnie. Všetkým sa 
akcia veľmi páčila. 

O jej zdarný priebeh sa postarali aj spon-
zori Česká poisťovňa Slovensko, K-Plast  
Ing. A. Kubačka, podnikatelia Miroslav Války, 
Štefan Vančo a Miroslav Gašparík. 

Na klientov Domova dôchodcov a Domo-
va sociálnych služieb čaká tento rok ešte veľa 
pekných podujatí, najbližšie to bude Čepenská 
hodová zábava.                                        - koš -
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Šľachetná myšlienka detí zo Základnej 
školy J. Fándlyho v Seredi, potešiť hračkami 
na Deň detí  svojich mladších alebo chorých 
kamarátov sa stala skutočnosťou.

Žiaci zo všetkých tried našej školy sa roz-
lúčili so svojimi peknými a zachovalými hrač-
kami, aby nimi potešili menších a chorých 
kamarátov. V spolupráci s oddelením školstva 
na MsÚ v Seredi, hračky z tejto zbierky našli 

Podarilo sa !
svoj nový domov v detskej nemocnici sv. Lu-
káša v Galante, v Ústave sociálnych služieb 
v Šintave a v seredských materských školách. 
Sme pyšní na to, že na našej škole vyrastajú 
deti s veľkými srdiečkami.

Veríme, že táto zbierka nebola posledná 
a mnohým ďalším ľuďom poslúži ako návod, 
kam s prebytočnými hračkami svojich detí.

             Mgr. Andrea Pauerová, ZŠ J. Fándlyho 

Sľubom malých olympionikov a zapá-
lením olympijského ohňa sa 15. júna 2005 
o 9,15 hod. na štadióne v Seredi začal II. roč-
ník škôlkárskej olympiády. Organizátorom,  
Mestu Sereď a Spoločnému školskému úradu, 
sa podarilo prilákať na štart 220 športovcov 
z materských škôl zo Serede, Paty, Pustých 
Sadov a Zemianskych Sadov.  

Deti si zmerali sily v štyroch olympijských 
disciplínach:  Zajačia štafeta, Streľba na leva, 
Žabky vo vreci a Presná muška Macka Uška. 

Malí športovci podávali kvalitné výkony 
vďaka húževnatému tréningu pod vedením 
svojich učiteliek. O zmeranie a zaznamenanie 
majstrovských výkonov sa postarali rozhodco-
via z CVČ Junior.  

Škôlkárska olympiáda
Na doplnenie energie športovcom  posky-

tol sladkosti I.D.C Holding a k dobrej nálade 
prispel levík Sporko zo Slovenskej sporiteľ-
ne. Pretekárov  prišli na trávnik podporiť aj 
roztlieskávačky z CVČ Junior, ktorým sa po-
darilo rozprúdiť krv aj ďalším 300 kamarátom 
a rodičom, ktorí zápolenia sledovali z tribúny. 
Olympijskú atmosféru fantasticky dopĺňala 
dvojica DJ-ov.

Kto bol víťazom? Každý, kto pozná olym-
pijské heslo „Nie je dôležité  vyhrať...“, vie, 
že konečné umiestnenie nerozhoduje. Žiariace 
očká všetkých detí boli toho neklamným dôka-
zom a zároveň najlepšou odmenou pre organi-
zátorov podujatia, ktorí už teraz plánujú tretí 
ročník olympiády.                               SiKo, KH 

Dňa 7. 6. 2005 vo večerných hodinách mest-
ská polícia odhalila predaj drog z motorového 
vozidla Škoda 120 priamo pod kamerou na par-
kovisku v blízkosti obchodného domu. Vďaka 
ostražitosti operačnej služby, ktorá na miesto  
zákroku okamžite privolala aj hliadku OO - PZ 
Sereď, díleri drog nemali šancu. Zadržané osoby 
pochádzali z obce Dolná Streda a Galanta. 

Dňa 18. 6. 2005 v čase 0,18 hod. spozoroval 
operačný policajt prostredníctvom kamerového 
systému hrubé správanie sa dvoch mladíkov, kto-
rým sa pravdepodobne znepáčili novozasadené 
okrasné stromčeky na  autobusovej stanici  na 
Nám. slobody. S cieľom zlomiť ich, najskôr  zni-
čili ochranné stojky, ktoré stromčeky spevňovali. 
Hliadka mestskej polície mládencov okamžite 
zadržala a predviedla na MsP. Išlo  o 18-ročného 
Martina L.  zo  Serede a 19-ročného  Ondreja M. 
z Trnavy, ktorí dostali blokovú pokutu v maxi-
málnej výške.

Dňa 18. 6. 2005 v nočných hodinách prijal 
operačný policajt telefonický oznam od obča-
na mesta, že dve  neznáme osoby chcú kradnúť 
v objekte mäsovýroby Lorincz. Hliadka MsP 
neďaleko MŠ Komenského našla už odcudzené 
zariadenie, ktoré bolo naložené na vozíku. Po ob-
hliadke blízkeho okolia policajti zadržali dvoch 
páchateľov, ktorí sa ukrývali v tráve pri plote. 
Nakoľko sa jednalo o veľmi známe „firmy“ boli 
páchatelia predvedení na obvodné oddelenie PZ. 
Majiteľ potvrdil, že  odcudzené zariadenie,  ako 
aj vozík pochádza z  jeho prevádzky a hodnota 
ukradnutého  zariadenia je cca 100.000,- Sk.

                                                          MsP Sereď

Z denníka MsP

Prvé športové hry



Neuplynul ani rok, čo navštívil v októbri 
2004 Trnavu jeden z najvýznamnejších duchov-
ných predstaviteľov na svete, autor systému 
Joga v dennom živote, indický jogín Maháman-
daléšvar paramhans  Svámi Mahéšvaránanda 
a znova je tu príležitosť dozvedieť sa niečo nové 
o joge a múdrosti, ktorú nám táto starobylá  veda 
ponúka. Tentoraz navštívila Sereď jeho priama 
žiačka Sádhví Mantrapurí, aby sa  v priestoroch 
Domu kultúry stretla so stúpencami jogy.        
                                                                - K. Ž. -

19 .7. ut. (20.00)                                   MP 12
 DUMA

USA                                              vst. 49,- Sk        

 21.7. št. (20.00)                                    MP 15
SAW: HRA O PREŽITIE

USA                                               vst. 49,- Sk                  

23. - 24. 7. so. – ne. (20.00)                  MP 12
TAKMER AKO LÁSKA

USA                                              vst. 49,- Sk          

26.7. ut.  (20.00)                                   MP 12
SAHARA

USA                                               vst. 49,- Sk     

28. št. (16.00, 18.00 a 20.00)                     MP     
MADAGASCAR                                        

USA                                               vst. 49,- Sk    

30.7. so. (20.00)                                    MP 12
V DOBREJ SPOLOČNOSTI                    

USA                                              vst. 49,- Sk    

Rozlúčili sme sa:

KINO  NOVA V JÚLI
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Bc. Robert  Koštial a Ing. Lucia 
Kunovská
Jozef Polák a Ľubomíra Javorová
Ján Biščiak a Ingrid Ješková
Marcel Dáni a Jana Nováková
Zoltán Mizera a Lenka Tekelová
Stanislav Bajzík a Mgr. Iveta 
Štefunková
Ladislav Ladics a Zuzana Ševečková

Privítali sme do života:

Bratislava - Spoločnosť Orange Slovensko 
pripravila pre všetkých tanečníkov, ktorí súťažili 
počas živých prenosov reality show Miliónový ta-
nec prekvapenie, ktoré doslova vyráža dych. Na 
poslednú chvíľu, v tom najviac očakávanom mo-
mente celej súťaže, vstúpila do diania a postarala 
sa o poriadny šok. Vďaka Orangeu totiž pôjde 
do  Broadway Dance Center nielen víťazka, ale 
aj všetci ostatní finalisti! V priamom prenose su-
perfinálového večera generálny riaditeľ spoloč-
nosti Orange Slovensko Pavol Lančarič odovzdal 
finalistom symbolickú poukážku na pokrytie 
všetkých nákladov súvisiacich s pobytom na pre-
stížnej tanečnej škole na Broadwayi.

S ORANGE-om idú všetci na Broadway 
Toto prekvapenie, o ktorom nevedel nikto 

z tanečníkov, si na poslednú chvíľu vyžiadalo 
zmeny v pôvodnom scenári sobotňajšieho finá-
lového večera. Moderátori Miliónového tanca sa 
informáciu dozvedeli tesne pred začiatkom pria-
meho prenosu. Išlo o prísne tajný plán, o ktorom 
boli informovaní iba niektorí členovia realizačné-
ho štábu. Na Brodwayi idú aj dvaja Seredčania: 
Ján Mečoch (na obr. prvý zľava) a Jozef Herák 
(štvrtý zľava). 

Spoločnosť Orange tak vdýchla tejto reality 
show úplne nový rozmer a všetkým finalistom
dala nový dôvod na pokračovanie ich profesionál-
nej kariéry.                                - TS - ORANGE -

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslávili jubileum:

Samuela Machu, nar. 16. 3. 2005 
Petríka Michala, nar. 24. 3. 2005 

•
•

p. Helena Kramáriková, 90 r.
p. Mária Rajnincová, 94.
p. Irena Scherhauferová, 97 r. 
p. Pavol Chmelár, 97 r. 
p. Anna Plevzová, 92 r. 

•
•
•
•
•

s Ľudovítom Grédelom, vo veku 55 r, 
s Máriou Svinčákovou, vo veku  72 r.,  
s Ing. Jozefom Javorom, vo veku 84 r., 
so Štefanom Rajnincom, vo veku 61 r., 
s Rudolfom Krivošíkom vo veku 80 r., 
s Irenou Ševečkovou, vo veku 85 r., 
s Jozefínou Tóthovou, vo veku  76 r., 
s Danielou Puchelovou, vo veku 52 r. 
s Aloisom Tomášekom, vo veku 73 r., 
s Jozefom Karkoškom, vo veku 55 r., 
s Vlastou Šulanovou, vo veku 36 r., 
s Jánom Velochom, vo veku 82 r., 
s Máriou Třískovou, vo veku 50 r., 
so Zlaticou Šemelákovou, vo veku 70 r., 
s Ing. Ladislavom Horváthom, vo veku 67 r. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LETO S KINOM ZA AKCIOVÉ VSTUPNÉ

V  AUGUSTE  KINO  NOVA  NEPREMIETA!

Harmónia tela, mysle a duše

Dom kultúry pozýva všetkých priaznivcov 
dychovej hudby na tradičný koncert,

ktorý sa uskutoční 
dňa 24. júla 2005 
pred OD Jednota.

Od 15.30 – 17.30 hod. 
bude hrať iba pre Vás dychový súbor 

Sereďanka,
ktorý sa už teraz teší na Vašu účasť.

-K.Ž-

Promenádny koncert

Dňa 24. júla uplynie rok, 
čo nás navždy opustil pán 
Rudolf Zungovský.  Prosím, 
venujte mu tichú spomienku. 

         Manželka, deti a vnúčatá

Spomienka

Dom kultúry oddelenie VVČ pripravilo pre 
vás  od septembra 2005 ďalšie vzdelávacie kur-
zy a  semináre. Vaše vzdelanie si môžete doplniť  
v oblasti jazykovej výuky, plánujeme otvoriť 
kurz anglického a  nemeckého jazyka, taktiež 
taliančiny a francúzštiny. Novinkou tohto škol-
ského roku je výuka španielčiny. Nezabudli sme 
ani na praktickú výuku. Uskutočnia sa kurzy 
ekonomického charakteru a práca s PC. 

Medzi pohybové kurzy patrí úspešný kurz 
jogy v Dennom živote s cvičeniami zameranými 
na bolesti chrbtice a zažívacie ťažkosti. Mnohí 
z vás vyskúšali aj cvičenia ČCHI – KUNG , pri 
tomto cvičení sa odstraňujú rôzne ochorenia, 
výsledok sa dostavuje už po troch mesiacoch 
cvičenia. Vyberte si z bohatej ponuky vzdelá-
vacích programov, bližšie informácie nájdete na 
internetovej stránke mesta Sereď,  na plagátoch, 
na Infokanále mesta Sereď a samozrejme v DK 
na oddelení VVČ.                                     - K. Ž -

V septembri začínajú



najlepšiu športovkyňu sme priviezli do Se-
rede, získala ho Natália Vargová zo ZŠ J. A. 
Komenského.

Popoludní prijali chlapci výzvu na pria-
teľský futbalový zápas, ktorý skončil víťaz-
stvom Leopoldsdorfu 1: 0. Dôležité však bolo 
nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev.

Seredskí rodičia by si mohli zobrať príklad 
od rodičov z Lepoldsdorfu, ktorí nielen uká-
zali veľkú podporu súťaženiu svojich detí, ale 
podali aj pomocnú ruku pri zabezpečení ob-
čerstvenia a cien  pre všetky deti.
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V Seredi na bikrosovej dráhe sa konalo 
okresné kolo Národnej cyklistickej súťaže. Išlo  
už o 3. ročník školských majstrovstiev SR žia-
kov materských, základných a stredných škôl 
v cyklistike o Pohár olympijského víťaza An-
tona Tkáča.  

Súťaž organizoval Cyklistický klub AB Se-
reď v spolupráci s mestom Sereď. Spolu 65 detí 
materských, z základných i stredných škôl bojo-
valo o titul „Majster okresu“.

Víťazmi sa stali v kategóriach: Mikro 1. 
Nomi Bokora, MŠ Fándlyho; 2. Ondrík Va-
lach, MŠ Jesenského; 3. Saimon Polkan, MŠ D. 
Štúra. Mili: 1. Norbert Sidó, ZŠ Veľká Mača; 
2. Andrej Bartoš, ZŠ J.A. Komenského; 3. To-
máš Krúpa, MŠ Jesenského. Hobby:  1. Michal 
Klokner, Gymnázium Sereď.

Víťazi v postupových kategóriach: Mini: 1. 
Leo Kupec, ZŠ P. O. Hviezdoslava;  2. Jakub 
Fačkovec, CZŠ sv. Cyrila a Metoda; 3. Mar-
tin Šuhaj, ZŠ J. Fándlyho. Ml. žiaci: 1. Matej 
Fačkovec, Gymnázium;  2. Marek Vodička, 
Gymnázium; 3. Juraj Uhliar, ZŠ J. A. Komen-
ského;  St. žiaci:  1. Jaroslav Šulan, Gymná-
zium Sereď;  2. Daniel Bajaník, Gymnázium; 
3. Tomáš Vavrovič, ZŠ J. Fándlyho;  St. žiačky:  
1. Vierka Bodišová, ZŠ. J.  A. Komenského. Do-
rastenci: 1 Martin Bodiš, ZŠ J. A. Komenského 
2. Matej Bachratý, ZŠ J. Fándlyho 

Všetci zúčastnení pretekári boli na záver 

Národná cyklistická súťaž
zaradení do zlosovania  o pekný horský bicy-
kel. Víťazi postupových kategórií bojovali za 
okres Galanta, no predovšetkým za svoje školy, 
v celoslovenskom finále, ktoré sa uskutočnilo 
18. 6. 2005 v Bojniciach.  Medzi najlepších zo 

V rakúskom Leopoldsdorfe sa každoročne 
pri príležitosti konca školského roku konajú 
športové hry žiakov. Hry organizuje radnica 
v spolupráci so školou a veľmi výdatnej po-
moci rodičov. Tento rok prizval starosta Na-
gel s riaditeľom Zinserom z Leopoldsdorfu na 
športové hry aj tri základné školy zo Serede. 
Z každej školy sa zúčastnilo 12 športovcov, 
ktorí súťažili v rôznych atletických disciplí-
nach. Mesto všetci vzorne reprezentovali. 
Veľa z nich bolo ocenených. Na záver udeľo-
vania cien bol vyhodnotený najlepší športovec 
podujatia. Za chlapcov dostal krásny pohár 
Nikola Kovacovic z Leopoldsdorfu. Pohár pre 

 Športový deň v Leopoldsdorfe

Pri príležitosti MDD uskutočnil sa XIII. ročník 
tradičného  futbalového turnaja žiakov o Pohár pri-
mátora mesta Sereď. Výsledky:
ZŠ J. A. Komenského - ZŠ P.O. Hviezdoslava  7 : 0
ZŠ J. Fándlyho - ZŠ P. O. Hviezdoslava            4 : 0
ZŠ J. A. Komenského – ZŠ J. Fándlyho             1: 0
Poradie družstiev:
1. ZŠ J. A. Komenského              2  2  0  0   8 : 0    6
2. ZŠ J. Fándlyho                         2  1  0  1  4 :  1   3
3. ZŠ P.O. Hviezdoslava              2  0  0  2  0 : 11  0
    Najlepším strelcom turnaja sa stal Peter Vančo zo 
ZŠ J. A. Komenského s tromi gólmi. Ďalšie poradie: 
Marek Eliáš (ZŠ J.Fándlyho) 2 góly, Martin Sokol, 
Filip Horváth (obaja ZŠ J. A. Komenského) po 2 
góly, Lukáš Halász, Erik Kramárik ( ZŠ J. Fándlyho) 
a Nedad Sabo (ZŠ J. A. Komenského) l gól.   Roz-
hodcom  turnaja bol už tradične Jaroslav Horváth 
ŠKF Sereď.                                     Mgr. Štefan Hošták

Futbalový turnaj

Koncom školského roka konala sa v Galante 
okresná atletická olympiáda jednotlivcov ZŠ. Sú-
ťaže sa zúčastnila početná výprava ZŠ J. A. Ko-
menského. Výsledky potvrdili veľmi dobrú prácu 
žiakov a učiteľov počas celého školského roka, či už 
v rámci vyučovania telocviku alebo ako krúžkovej 
činnosti. Spolu získali za obidva dni 27 ocenení za 
1., 2., resp. 3 miesto. Výsledky:

Mladšie žiačky: 1. N. Vargová kriket  
43,6 m; 1. B. Bardiovská beh na 300 m 50,26 s;  
2. M. Balážová kriket 43,4 m; 2. M. Kuricová beh 
na 300 m 3,34 s; 3. M. Kuricová skok do diaľky   
383 cm; 3. B. Bardiovská beh na 60 m  9,00 s.

Mladší žiaci: 2. F. Galgóci vrh guľou 11,21 m; 
3. M. Kotlár beh na 60 m 8,49 s; 3. F. Chynoradský  
skok do diaľky 438 cm; 3. F. Chynoradský  beh na 
300 m 46,96 s.

Staršie žiačky: 1. P. Ivanová beh na 800 m 
2,55,5 min.;1. K. Barteková beh na 60 m 8,26 s; 
2. M. Žemlová beh na 1500 m 6,19,2 min.; 2. P. 
Ivanová hod oštepom 18,25 m;3. K. Holešová beh 
na 1500 m 6,21,2 min.;  3. K. Barteková skok do 
diaľky  419 cm.

Starší žiaci: 1. P. Stacho beh na 300 m 43,06 s;  
2. Ľ. Trnka hod diskom 25,5 m; 3. P. Stacho beh na 
60 m 7,86 s; 3. R. Orlický vrh guľou 10,63 m.

Dorastenky – dorastenci: 1. J. Moravčíková 
hod diskom 15,2 m; 1. S. Hubinská hod oštepom 
16,1 m; 2. S. Šúryová vrh guľou 8,54 m; 2. M. Bosý 
beh na 200 m 26,56 s ;

3. M. Eliášová hod oštepom  13,0 m; 3. K. Šve-
cová beh na 200 m 33,3 s;  3. M. Bosý hod diskom 
22,39 m.

Žiakom blahoželáme a učiteľom telesnej výcho-
vy E. Válkyovej, V. Paštékovi, J. Kapošovi, V. Šmát-
ralovi ďakujeme za veľmi dobrú prípravu a prajeme 
veľa ďalších úspechov.                                      - S.K-

Triumfovali ...

Stolnotenisový oddiel Mladosť Sereď je 
zameraný najmä na mládež. V dlhodobej sú-
ťaži II. ligy žiakov dosiahol pekné 4. miesto.

Mladší žiaci sa zúčastnili majstrovstiev 
kraja družstiev v Piešťanoch, kde obsadili  
3. miesto. O tieto úspechy sa pričinili najmä 
žiaci Martin Brodanský, Dušan Pták a An-
drej Strýček, ktorí aj na turnaji konaného 
pri  príležitosti osláv MDD obsadili v súťaži 
družstiev mladších žiakov ZŠ mesta Sereď  
1. miesto.

Všetci menovaní žiaci navštevujú ZŠ  
P. O. Hviezdoslava, kde im vedenie školy vy-
tvára pomerne dobré tréningové podmienky.  
Z hľadiska zlepšenia výsledkov chce stolnote-

Skvalitnia tréningy

všetkých slovenských okresov a slovenských škôl 
sa zaradili aj naši finalisti. Priamo z rúk olympij-
ského víťaza Antona Tkáča prevzali ocenenia: 
Vierka Bodišová za 1. miesto, Martin Bodiš za 2. 
miesto,   Matej Fačkovec za 2. miesto; Leo Ku-
pec za 2. miesto.Tešíme sa z krásneho úspechu 
našich žiakov!                                             - FM - 

- S.K -

nisový oddiel Mladosť zvýšiť počet tréningov, 
najmä mini žiakov. 

Skvalitnenie tréningového procesu bude 
pre STK ťažká úloha, nakoľko musí platiť 
za prenájom telocvične.  Napriek týmto ťaž-
kostiam veríme, že z mladých stolnotenistov 
vyrastú ďalší reprezentanti, ktorí budú šíriť 
dobré meno mesta.                                    -jan-


