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Rating mesta opäť výborný

Slovenská ratingová agentúra TM   po aktualizácii   

ratingového hodnotenia  potvrdila mestu Sereď 
nasledovné ratingové hodnotenie:
Dlhodobý korunový rating BBB - (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BB +   (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating        S2

Celkové zhodnotenie urobil výkonný riaditeľ 
SRA Rudolf Autner, ktorý v polovici októbra 
odovzdal ratingové hodnotenie primátorovi 
mesta Jánovi Lehotovi.

Ako zdôraznil,  prijatím strategického do-

kumentu Programu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja mesta na roky 2004 – 2013, ktorý 
bol prijatý v decembri 2004, bol definovaný 
ďalší rozvoj mesta  v siedmich oblastiach po-
krývajúcich všetky oblasti života v meste. 

Jednou z priorít rozvoja mesta je vybu-
dovanie priemyselného parku, ktorý prinesie 
nové pracovné príležitosti v meste i okolí. 
V jednej časti priemyselnej zóny už prevádz-
kuje zahraničný investor v oblasti logistiky.

Finančné hospodárenie mesta považuje 

agentúra aj naďalej za stabilné. Za rok 2004 
mesto vytvorilo prebytok hospodárenia v ob-
jeme 5 148 tis. Sk. 

Mesto disponuje dostatkom  zdrojov na 
uhrádzanie svojich záväzkov a neeviduje zá-
väzky po lehote splatnosti. Mesto v súčasnosti 
napĺňa kritéria nových rozpočtových pravidiel 
platných od roku 2005.

Mesto aktívne spracováva žiadosti o čer-
panie finančných prostriedkov z fondov EÚ 
a domácich podporných programov. Čerpaním 
grantov zabezpečuje aj financovanie  rôznych 
podujatí v oblastiach cezhraničnej spolupráce.

V oblasti ochrany a skvalitnenia životného 
prostredia, ktorá je pre mesto vysokou priori-
tou, má mesto jasne definovanú koncepciu, čo 
agentúra hodnotí pozitívne. 

Aj v tomto roku úspešne pokračuje projekt 
v oblasti separácie odpadov zameraný na vý-
chovu najmladšej generácie.

V uplynulom čísle Seredských novniek 
sme priniesli informáciu o stretnutí občanov 
s poslancami mesta a sľúbili sme, že v tomto 
čísle dáme priestor odpovediam na niektoré 
vaše otázky, ktoré tu odzneli. 

Odpovedali Ing. V. Práznovský, vedúci 
odd. investičnej výstavby a Mgr. R. Gablík, 
vedúci oddelenia životného prostredia.

 ...prečo nie sú odstraňované kamene po 
zime na každej ulici...

- V rámci jarného upratovania po zim-
nej údržbe je organizované i vyčistenie spev-
nených plôch verejných priestranstiev po 
zvyškoch posypu. 

Podľa množstva finančných prostriedkov, 
vyčlenených na tento účel, sa táto činnosť  
vykonáva hlavne na komunikáciách s odvod-
nením do kanalizácie, aby sa eliminovalo jej 
následné znečisťovanie a zanášanie. 

...Tehelnú ulicu urobiť ako jedno-
smerku...

- V praxi sa bežne využívajú jednopruhové 

Občania sa pýtali, my odpovedáme 
komunikácie na obojsmernú premávku, vždy 
však záleží na hustote premávky. Takéto 
riešenia sa používajú tam, kde je malá premáv-
ka, dostatočný rozhľad a miesto na obídenie 
vozidiel.  

Zjednosmernenie premávky vytvorí pod-
mienky na jednoznačnú organizáciu dopravy, 
ale v praxi v podobných  prípadoch, ako je 
navrhované, vzniká problém dohody o smere 
zjednosmernenia. 

Navrhované zjednosmernenie Tehelnej ulice 
by malo byť výsledkom širšej dohody občanov, 
ktorých sa úprava dotkne. V súčasnosti taká 
dohoda nie je. 

...montáž spomaľovacích retardérov pri 
MŠ na Svätoplukovej ul....

- Spomaľovacie prahy sú dopravným zaria-
dením, ktorých použitie je krajným opatrením 
proti nedisciplinovaným vodičom. 

Nie vždy je tým správnym opatrením, pre-
tože prináša negatívne dôsledky na životné 
prostredie. pokračovanie na str. 2

Mesto Sereď oznamuje záujem-
com o nájomné byty, že si môžu 
podať žiadosť na 3-izbový byt  
(upravený pre ZŤP občana) o výmere 
78,92 m2  v termíne do 30. 11. 2005.

Tlačivá si záujemci môžu vy-
zdvihnúť na MsÚ č. dverí 6.  

V prípade nedostatočného záujmu 
zo strany občanov mesta  Sereď sa 
o prenajatie bytu môžu uchádzať 
i občania s trvalým pobytom z iných 
miest či obcí.

Oznámenie 
o nájomných bytoch

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo výsky-
te vtáčej chrípky medzi hydinou a vodným 
vtáctvom vo svete, vrátane Európy, Vám 
oznamujem, že informácie týkajúce sa pan-
démie chrípky u ľudí  budú poskytované na  
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) so sídlom v Galante počas pracovnej 
doby na telefónnych číslach 780 32 21, 783 
33 06, 783 33 12 a po pracovnej dobe na tel. 
č. 0903 253 221 alebo na e-mailovej adrese:     
  sekretariat@ruvzga.sk  .

Podnety ohľadne uhynutého vtáctva  je 
možné hlásiť na RÚVZ Galanta počas pracov-
nej doby  na tel. čísla 780 2011, 780 2012 a po 
pracovnej dobe na tel. čísla 780 7109 (záznam-
ník), 0905 942 938, prípadne 0905 332 368.

MUDr. Iveta Šuleková, vedúca odboru 
epidemiológie RÚVZ v Galante

V prípade podozrenia



2 3

VOLEBNÉ OKRSKY PRE KONANIE VOLIEB DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV – MESTO SEREĎ – 26. 11. 2005

Dom kultúry, Školská ul. 118/1
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Mlynárska, Garbiarska, Považský breh, 
Kostolná, Dolnostredská, Mládežnícka, 
Šintavská

Dom kultúry, Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Cukrovarská, Kukučínova, Školská

ZŠ J. Fándlyho, Vonkajší rad 763/7
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
D. Štúra, Fándlyho

ZŠ J. Fándlyho, Vonkajší rad 763/7
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Vonkajší rad, Bratislavská, Kasárenská, 
Trnavská cesta, Poľná, Pribinova, Pažit-
ná, Malý Háj, Nový Majer

Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
M. R. Štefánika, Legionárska, Dolnoma-
jerská

Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Spádová, Poštová, Čepeňská 1211 – 1214, 
A. Hlinku, Vinárska, Kúpeľné námestie, 
Pekárska, SNP, Starý Most, Záhradná

Bývalá Zákl. škola, Garbiarska ul. 3964/58
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Novomestská, Námestie slobody, Parková

ZŠ J. A. Komenského, Komenského ulica 
1227/8
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Jesenského, Komenského, Vysoká, Prieč-
na, Železničná, Šulekovská

ZŠ J. A. Komenského, Komenského ulica 
1227/8
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Slnečná, Slnečná II, Rovná, Krásna, Hor-
nomajerská, F. Kráľa, Hviezdoslavova, 
Jilemnického, Nová, Čepeňská - rodinné 
domy, Čepenská 3047, 3081 a 3735

Štadión, Športová ul. 2809/8
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Športová, Dlhá, Pod hrádzou, Topoľová, 
Vojanská, Malá ulička, Pivovarská, Pod-
zámska, I. Krasku, Obežná, Lipová, Hrn-
čiarska, Ľ. Podjavorinskej

Domov dôchodcov, Dolnočepeňská 1620/27
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Dolnočepeňská, Murgašova, Svätoplu-
kova, Kuzmányho, Matičná, 8. mája, Š. 
Moyzesa

Resocializačné centrum Bethesda (bývalá 
ZŠ) Vážska ul. 1876/38
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Strednočepeňská, Veterná, Jasná, Sever-
ná, Vážska, Krátka, Krížna, Pionierska, 
Mierová, Tehelná, Stromová, Sládkovičo-
va, Družstevná, Lúčna

Telovýchovná jednota ZIPP-futbalový šta-
dión Hornočepeňská ul. 3740/126
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornočepeňská

Na základe zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho 
poriadku § 6 ods. 2 primátor mesta Sereď určuje volebné okrsky: 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9

VOLEBNÝ OKRSOK č. 10

VOLEBNÝ OKRSOK č. 11

VOLEBNÝ OKRSOK č. 12

VOLEBNÝ OKRSOK č. 13

Zoznam kandidátov
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského 

samosprávneho kraja
Volebný obvod č. 2 – okres  Galanta
1. László Biró, Mgr. 36 r. pedagóg Galanta 
(SMK)
2. Štefan Borovský, Dpt. 51 r. technik Veľké Úľa-
ny (KSS)
3. Milan Čambálik, 55 r., starosta Pata (SMER–
sociálna demokracia, HZD, SF, ANO)
4. Anton Dúbravec, 38 r. röntgen. laborant, Sereď 
(KSS)
5. Ladislav Duchoň, 48r. dôchodca Galanta 
(KSS)
6. Imre Farkas, Ing. 54 r. elektroinžinier, Jelka 
(SMK)
7. Gábor  Gál, Mgr. 31 r. advokát, Veľká Mača 
(SMK)
8. Edita Katonová, 47 r., riaditeľka MŠ, Sládko-
vičovo  (SMK)
9. Ján Kayser, MUDr. 47 r. lekár Sereď, (KDH, 
SDKÚ – DS)
10. Ladislav Kollár, 34 r. elektrotechnik (KDH, 
SDKÚ – DS
11. Claudius Krčmárik, Ing. 54, štátny zam. Se-
reď (ĽS – HZDS, Ľavicový blok, Zjednotená 
SNS, Pravá SNS)
12. Pavol Kurbel 47 r. elektrotechnik, Sereď 
(KDH, SDKÚ – DS)

13. Iveta Labiaková, Mgr. 37 r. učiteľka, Jelka 
(KDH, SDKÚ – DS,)
14. Marek Matonog, 27 r. obchodný zástupca, 
Sládkovičovo, (KSS)
15. Rastislav Meszároš, 39 r. súkromný podnika-
teľ, Topoľnica (KDH, SDKÚ – DS)
16. Milan Molnár, 54 r. maloživnostník, Matúš-
kovo, (KSS)
17. Anna Nagyová 50 r., obch. zástupca, Galanta 
(ZRS)
18. Jopzef Nahácky, Ing. 53 r. poľnohospodársky 
inžinier, Šoporňa (Agrárna strana vidieka)
19. Gábor Pallaya, MVDr. 41 r. zverolekár, Ga-
lanta (SMK)
20. László Pék, 54 r. pedagóg, Matúškovo 
(SMK)
21. Tibor Pethö, Ing. 37 r. štátny zemestnanec, 
Sládkovičovo (ĽS – HZDS, Ľavicová blok, Zjed-
notená SNS, Pravá SNS)
22. Anna Pilláriková, PaedDr., 57 r. riaditeľka 
Domu MS, (SNS)
23. Tibor Plézel, MUDr., 56 r. riaditeľ poliklini-
ky Sereď SMER – sociálna demokracia HZD, SF, 
ANO)
24. Lászlo Pomothy, Ing. 48 r. elektroinžinier Ga-
lanta (SMK)
25. Igor Pösinger, 34 r. stavebný technik, Sereď, 
(Občianska konzervatívna strana)
26. Jozef Sárkany, Bc. 27 r. podnikateľ, Trstice 
(nezávislý)

27. Kornel Somogyi. Ing. 61 r. invalidný dôchod-
ca, Sládkovičovo (KSS)
28. Cyril Špačinský, 58 r. starosta obce Hoste 
(KDH – SDKÚ – DS)
29. Michal Štangel, Ing. 61 r. poľnohospodár 
Sládkovičovo (SMER – sociálna demokracia, 
HZD, SF, ANO
30. Vojtech Volkovič Ing. arch. 53 r. štátny zam., 
Matúškovo ( SMER – sociálna demokracia, 
HZD, SF, ANO)
31. Vladimír Vranovič, Mgr, 58 r. pedagóg, Se-
reď , (SMER – sociálna demokracia, HZD, SF, 
ANO)
32. Béla Zsille, Bc, 49 r. pedagóg, Sládkovičovo 
(SMK)

Zoznam kandidátov 
pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho 

kraja
Jozef Klokner, Ing. 50 r., prednosta krajského 
úradu dopravy  Trnava,( KDH, SDKÚ – DS),
Tibor Mikuš, Ing. 53 r., poslanec NR SR, Tr-
nava (ĽS – HZDS, Ľavicový blok, Zjednotená  
SNS, Pravá SNS),
Alena Schopperthová, Mgr. 44. r. ekonómka, 
výtvarníčka Skalica, (nezávislá),
Peter Tomeček, Ing. 43 r., predseda VÚC Trna-
va, (nezávislý)
Renáta Zmajkovičová, Bc. 43 r., riaditeľka úra-
du, Trnava (SMER – sociálna demokracia, HZD, 
SF, ANO)

Dňa 7. 10. 2005 bola podpísná Zmluva 
o kúpe nehnuteľnosti na predaj pozemku za 
Billou - bývalé kúpalisko, na základe ktorej 
sa vlastníkom pozemku a zároveň aj investo-
rom pre výstavbu obytného súboru na Kuku-
čínovej ulici v  Seredi stala spoločnosť SL. S 
Sereď s.r.o. Bratislava.

V zmysle urbanistického návrhu zástav-
by územia, ktorý je súčasťou zmlúv, bude  
v tejto lokalite umiestnených 410 bytov, kto-
ré budú realizované v 4 etapách. V zmysle 
predloženého harmonogramu projektu vý-
stavba by mala byť dokončená do konca 
roku 2009.

V súčasnosti bolo vykonané posudzo-
vacie v zmysle zákona č.127/1994 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov a prebieha prí-

Výstavba bytov dostala zelenú

prava projektovej dokumentácie na územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby. Zároveň sa 
pripravuje odstránenie pozostatkov stavby 
kúpaliska. 

Podľa vyjadrenia investora by územné 
rozhodnutie malo byť vydané do konca tohto 
roku. Príprava prvej etapy výstavby by mala 
byť ukončená do druhého kvartálu 2006 a zá-
roveň aj začatá výstavba. 

Prvá etapa výstavby, kde je plánovaných 
cca 100 bytov, by mala byť ukončená v polo-
vici roku 2007.

Aby občania mesta mali lepšiu predstavu 
o aké byty pôjde, zámerom investora je posta-
viť v uvedenej lokalite modelový byt, ktorý 
si prípadní záujemcovia budú môcť pozrieť, 
čo v nejednom prípade uľahčí ich rozhodo-
vanie. 

Naša škola sa zapojila do  projektu s ná-
zvom: Mládež cestujúca po Európe - sprie-
vodca (Youth Travelling Europe - The Guide- 
book). Tento projekt je realizovaný s podporou 
Európskeho spoločenstva v rámci programu 
Socrates, ktorý bol uvedený prvýkrát v roku 
1995. Podporuje medzinárodnú spoluprácu 
a mobilitu a upevňuje európsku dimenziu 
v oblasti vzdelávania. Je zameraný na celé 
spektrum vzdelávania od detí predškolského 
veku až po dospelých bez vekového ohrani-
čenia, cez školské partnerstvo až po analýzu 
vzdelávacej politiky v účastníckych krajinách.

Podprogram Comenius sa zameriava na 
školské vzdelávanie a má štyri všeobecné 
ciele:  zvyšuje kvalitu školského vzdelávania, 
posilňuje jeho európsku dimenziu, podporuje 
výučbu jazykov a zvyšuje interkultúrne pove-
domie.

Gymnazisti cestujú po Európe
Školský projekt podporuje európsku spo-

luprácu medzi skupinami žiakov a učiteľov 
z rôznych európskych krajín. Táto spoluprá-
ca dáva účastníkom možnosť dozvedieť sa 
o iných krajinách, kultúre, spôsobe myslenia 
a života, a tiež naučiť sa lepšie im porozumieť 
a vážiť si ich. Najúspešnejšie sú také projekty, 
ktoré zahŕňajú viac predmetov a sú integrova-
né do riadneho vyučovania. 

Do projektu, na ktorom pracujú hlavne 
žiaci kvinty, kvarty a tercie osemročného gym-
názia zo škôl z Poľska, Nemecka, Holandska, 
Slovinska, Talianska a Maďarska. Aby sme 
boli v projekte úspešní, musíme splniť niekoľ-
ko úloh. Veríme, že s podporou rodičov a pria-
teľov školy sa nám úspešne podarí splniť ciele 
projektu.  Viac sa dozviete na webovej stránke 
školy: www.gymsered.host.sk .

               Karin Macháčová, Gymnázium Sereď

Občania sa pýtali ...
(pokračovanie zo str. 1)

Ide o brzdenie, hluk z prejazdu vozidla cez 
spomaľovač, akceleráciu vozidla,  koncentráciu 
emisií. 

V skutočnosti postihuje hlavne disciplino-
vaných vodičov, nedisciplinovaní a bezohľadní 
vodiči si „prílišné starosti“ z takéhoto zariade-
nia nerobia.  Pri rozhodovaní o mieste osadenia 
sa spomenuté okolnosti posudzujú. Nie sme pre-
svedčení o správnosti osadenia spomaľovača 
pri MŠ na  Svätoplukovej ulici. V súčasnosti sú 
v meste osadené spomaľovače na uliciach No-
vomestskej, A. Hlinku  a na Vážskej ulici.

...prečo nikto nekontroluje prácu obča-
nov, ktorí robia verejnoprospešné práce?

- Prácu občanov, ktorí vykonávajú verejno-
prospešné práce kontrolujú 2-3 poverené osoby. 
Verejnoprospešné práce vykonávajú občania 
mesta Sereď, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní 
a za vykonané práce poberajú aktivačný prí-
spevok cca 1700,-Sk/mesiac od štátu. Zaradenie 
nezamestnaných občanov na verejnoprospešné 
organizuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí 
a je zamerané na udržiavanie pracovných ná-
vykov nezamestnaných, ktorých postoj k práci 
je rôzny. Mesto Sereď nemá povinnosť zamest-
návať týchto ľudí, avšak mnohí z nich pochá-
dzajú zo sociálne slabých skupín obyvateľstva, 
a preto mesto ich prijalo s víziou zapojenia sa 
do verejnoprospešných činností. Záverom po-
dotýkame, že v tomto prípade nejde o klasické 
verejnoprospešné práce, za ktoré dotyčné osoby 
dostanú aspoň minimálnu mzdu, ale o aktivačný 
príspevok v nezamestnanosti, ktorý z hľadiska 
ocenenia vykonanej práce nie je motivačný.

...načo bol daný kontajner k obchodu 
Fapo – sklo   keď ľudia dávajú rôzny odpad 
aj okolo a vôbec sa neodváža?

-1100 litrový kontajner pri obchode Fapo 
je určený na zber skla. Taktiež je priebežne pl-
nený a odvážaný v termínoch celkového zvozu 
všetkých nádob určených na zber skla, ktorých 
je v meste cca 40 ks.

...za bytovkou 1235 je prístavba. Priesto-
ry pri nej nie sú ohradené. Robí sa tam sklád-
ka odpadu, kde sa môžu držať myši a potka-
ny. Či je poslanec spokojný s poriadkom po 
meste? 

- Prístavba za bytovým domom na Dolno-
majerskej ulici 1235 bola povolená stavebným 
úradom mesta Sereď od augusta 2003. Pri fy-
zickej kontrole okolia prístavby (zo zadnej časti) 
nebola zistená žiadna skládka odpadu.Pokiaľ 
by občania mali vážne podozrenie, že v danom 
priestore vytvára niekto skládku, treba to ihneď 
ohlásiť mestskej polícii alebo priamo na odd. 
ŽP v aktuálnom čase. 

...kto povolil zberný dvor na štadióne 
ŠKF, kto je za to zodpovedný? Aj bordel 
môže byť uprataný. Je to jediné miesto kde 
prídu návštevníci z okolia a čo si môžu pre-
zrieť - „zberný bordel“...

-     Triedenie odpadov na štadióne je iba 
dočasným riešením celkového plánovaného sys-
tému zberu a triedenia odpadov. V súčasnosti sa 
buduje nový zberný dvor na Cukrovarskej ulici 
oproti starým pečivárňam. Predpokladáme, že 
prevádzka zberného dvora bude spustená od 
januára 2006.
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Dodania tovarov do iných členských štá-
tov Európskej únie sú oslobodené od DPH 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pri-
danej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Jednou z podmienok pre uplatnenie oslobode-
nia je dodanie tovaru osobe identifikovanej pre
DPH v inom členskom štáte (musí mať pride-
lené IČ DPH). V prípade, že táto podmienka 
nie je splnená, t.j. identifikačné číslo pre DPH 
odberateľa v inom ČŠ nie je platné, dodanie 
tovaru nie je oslobodené od DPH a musí sa 
zdaniť sadzbou dane 19 %. 

Z tohto dôvodu sa platiteľom uskutoč-
ňujúcim intrakomunitárne dodania tova-
rov odporúča preveriť si platnosť identifi-
kačného čísla pre DPH svojho obchodného 
partnera v rámci Európskej únie.

Overovanie identifikačných čísiel DPH 
osôb z iných členských štátov je zabezpečova-
né centrálne na Daňovom riaditeľstve Sloven-
skej republiky v Banskej Bystrici. 

Osoby registrované pre DPH môžu žiadať 
o overenie platnosti identifikačného čísla DPH 
nasledovnými spôsobmi: telefonicky – na te-
lefónnom čísle 048 413 1234; faxom – na fa-
xové číslo 048 413 60 15; elektronickou poš-
tou – na adresu overovanie@drsr.sk poštou 
– na adresu Daňové riaditeľstvo Slovenskej 
republiky, oddelenie MAS, Nová 13, 975 61 
Banská Bystrica. 

Daňové  riaditeľstvo Slovenskej republiky 
v Banskej  Bystrici poskytuje overovanie iden-
tifikačných čísiel DPH v členských krajinách 
Európskej únie v pracovných dňoch v čase  

Overte  si   IČ  pre  DPH  platiteľa 
dane  v inom členskom štáte EÚ

od 8.00 hod. do 16.30 hod.
Overovanie identifikačných čísiel DPH 

v členských štátoch Európskej únie je možné 
aj prostredníctvom web stránky  Európskej   
komisie www.europa.eu.int/vies , alebo na 
 www.drsr.sk  (rýchle voľby) overovanie IČ 
v EU.                                              Daňový úrad

V rámci kampane „Týždeň duševného 
zdravia“ sa v mnohých mestách na Slovensku 
konala verejno-prospešná zbierka, počas ktorej 
sa rozdávali symbolické kvietky - nezábudky. 
Hlavným organizátorom bola Liga za duševné 
zdravie, ktorá zároveň združuje odborníkov 
a rôzne inštitúcie. 

Na regionálnej úrovni v mestách Galanta 
a Sereď verejnú zbierku koordinovali pra-
covníci Pedagogicko-psychologickej poradne 
v Galante. Kampaň dopadla aj tento rok veľmi 
úspešne. Úprimné poďakovanie patrí predo-
všetkým pani riaditeľke Obchodnej akadémie 
v Seredi Mgr. Löfflerovej, pani učiteľke Mgr. 
Riškovej a usilovným študentom tejto školy.

Ďakujeme tiež všetkým občanom a náv-
števníkom mesta Sereď, ktorí otvorili svoje 
srdce, a tak prispeli na liečbu a pomoc ľuďom 
s psychickými problémami a na ďalšie vzde-
lávanie odborníkov a širokej verejnosti. Dúfa-
me, že s ešte väčším úspechom sa uskutoční 
podobná kampaň aj o rok.     Mgr. Maroš Majko

Nezábudkami 
za duševné zdravie

V polovičke októbra využili v MŠ na 
Fándlyho ulici pekné počasie a vybrali sa na 
vychádzku popri rieke do parku. Cieľom bolo 
viesť deti k chápaniu vzájomných súvislostí 
medzi človekom a jeho prostredím a utvárať si 
pozitívny vzťah k prírode. Deti sa páčilo pre-
konávanie prírodných prekážok, zbierali je-
senné plody, zahrali sa na kukučku a precvičili 
si orientáciu v priestore podľa zvuku. Zlatým 
klincom bolo púšťanie šarkanov pri rieke. 

Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili 
k obedu. Popoludňajší odpočinok bol balza-
mom na ubolené nôžky deti.                   - V.K.-

Na jeseň do prírody

V Mestskom múzeu „Fándlyho fara“ sme 
si pripomenuli výročie narodenia vzdelanca 
oddaného národu Juraja Fándlyho.  Narodil 
sa 21. októbra 1750 v Častej v roľnícko-reme-
selníckej rodine. Študoval v Budíne a v Trna-
ve, kde bol v roku 1776 vysvätený za kňaza. 
Veľmi mladý, len rok po vysvätení, prišiel vo 
februári 1777 do Serede, kde pôsobil tri roky 
ako kaplán. 

Od júna 1780 pôsobil ako kaplán strieda-
vo už aj na fare v Lukáčovciach. Neskôr dostal 
faru v Naháči, odkiaľ v roku 1807 odišiel do 
dôchodku. Dožil v Doľanoch (Ompitáli). 

Práve na mieste terajšieho Mestského mú-
zea stála poschodová budova fary, v ktorej bý-
val. To nám pripomína aj pamätná tabuľa na  
priečelí budovy. 

Z úcty k jeho osobnosti sa Mestské múze-
um nazýva „Fándlyho fara“ a v interiéri múzea 
je nainštalovaná jeho socha, autorom ktorej je 
František Šmigrovský zo Serede.

Juraj Fándly, ako šíriteľ vzdelania v ma-
terinskom jazyku, odovzdal Slovákom veľké 
bohatstvo. Jeho rady pre poľnohospodárov sú 
napísané v početných knihách vytlačených 
v Trnave v spolku Slovenského učeného to-

K 255. výročiu narodenia Juraja Fándlyho

 „Nie silou ani mocou, ale mojím duchom“

varišstva. V tomto spolku pracoval nielen ako 
prispievateľ, ale i ako organizátor.

Juraj Fándly sa riadil citátom z biblie „Nie 
silou ani mocou, ale mojím duchom“.  

História mesta Sereď je o jeho osobnosť 
bohatšia.   

                        Mária Diková, lektorka múzea

To bolo vyjadrenie členiek poroty pri slávnostnom vyhodnotení IV. ročníka súťaže v literár-
nej a výtvarnej tvorbe detí a mládeže „NAŠE MESTO“, ktoré sa uskutočnilo v Dome kultúry 
dňa v polovičke októbra. Spolu bolo zaslaných 162 prác, z tohto 46 literárnych a 116 výtvar-
ných. Účastníci boli ocenení nielen pekným diplomom, ale aj knihami resp. farbami. Slabšie 
boli zastúpené stredné školy. Napriek tomu  členky poroty dúfajú, že talent detí z materských 
škôl a základných škôl sa bude rozvíjať aj v stredných školách.                                             -SK-  

Máme dostatok talentov

Október – Mesiac úcty k starším

Pod názvom Naše 
mesto sa v rámci aktivít 
projektu EÚ  INTERREG 
III A Slovenská republika 
– Česká republika „Po-
znávaním histórie a kul-
túrnych tradícií spájame 
mládež“, uskutočnila 
vernisáž putovnej výstavy 
výtvarných a literárnych 
prác žiakov základných 
škôl partnerských miest 
Tišnov a Sereď. Mládež 
oboch miest sa prezento-
vala počtom 223 výtvar-
ných  a 55 literárnych 
prác. Mladí ľudia svojimi výtvarnými a literár-
nymi prácami vyjadrili úprimný vzťah a silnú 
citovú väzbu k svojmu mestu. Toto poznanie 
je pre nás všetkých pozitívnym signálom pre 
podporu a rozvoj aktivít mládeže v podmien-
kach našich partnerských miest. 

Slávnostného aktu vernisáže sa zúčastnili 
predstavitelia miest, pedagógovia a žiaci zá-
kladných škôl Tišnova a Serede, poslanci MsZ 
v Seredi a riaditelia ZŠ v Seredi. 

Výstava je verejnosti prístupná v objekte 

CVČ Junior  na Komenského ul. do konca no-
vembra 2005 v po - pia  od 10,00  do 14,00 
hod. Vo februári 2006 budú vystavované prá-
ce prezentované občanom partnerského mesta 
Tišnov.  

Srdečné poďakovanie patrí všetkým žia-
kom, pedagógom a riaditeľom škôl a škol-
ských zariadení, ktorí prispeli k zdarnej prí-
prave a priebehu vernisáže.

                                     Ing. Rozália Lukáčová
                                                ved. odd. ŠMaTK

Vernisáž putovnej výstavy

Spoločný školský úrad v Seredi v spolu-
práci s MUDr. Viktorom Kráľom zorganizoval 
na základných  školách vo svojej pôsobnosti 
sériu prednášok na tému Sexuálna výchova 
so žiakmi deviatych ročníkov. Cieľom pred-
nášok bolo informovať dospievajúcu mládež 
o pojmoch sexuálne vzťahy, sex, sexualita, 
partnerstvo a láska z pohľadu sexuológa.  

Po úvodnom slove odborníka a oboz-
námení žiakov s obsahom prednášky zača-
la  voľná diskusia. Otázky aj odpovede žiakov 
poukázali na rozsiahle, no nie vždy správne 
pochopené informácie zo sexuálnej výchovy. 
Prednášky sa, po dohode so žiakmi, zúčastnili  
chlapci aj dievčatá, čo MUDr. Kráľ hodnotil 
pozitívne. Kladne zhodnotil veľký záujem 
žiakov o  problematiku opačného pohlavia.  
Žiaci uviedli, že informácie z oblasti sexuál-
nej výchovy získavajú hlavne od kamarátov a 
z médií. Informácie od učiteľov v rámci vyu-
čovania pokladajú za nedostatočné a len veľ-
mi malé percento žiakov získava informácie 
od svojich rodičov.

Z priebehu prednášok MUDr. Kráľ  do-
spel k záveru, že takáto forma osvety má 
svoje opodstatnenie a do budúcna treba rátať 
s organizovaním  podobných prednášok v sú-
lade s učebnými osnovami  pre žiakov nižších 
ročníkov ZŠ. Taktiež dáva na zváženie školám 
organizovať prednášky pre rodičov, kde by 
boli informovaní o obsahu a formách sexuál-
nej výchovy na školách a vhodnom prístupe 
k sexuálnej výchove v rodine.

Sexuálna 
výchova na školách

Mesiac úcty k starším si predstavitelia 
mesta pripomenuli  aj zorganizovaním 
kultúrno-spoločenskej akcie pod názvom  
Ďakujeme Vám, ktorá sa už po šiestykrát 
konala v priestoroch estrádnej sály 
Domu kultúry. Kultúrny program bol 
plný tancov a piesní detí zo základných  
a materských škôl. Pre potešenie dôchodcov 
zahral na harmonike Michal Kušnirák  
z Dvorníkov a na záver programu do tanca  

i na počúvanie zahrala Sereďanka. S veľkým 
ohlasom sa stretlo aj vystúpenie   Jožka Heráka, 
finalistu Miliónového tanca s partnerkou 
Sandrou. Prítomným sa prihovoril zástupca 
primátora mesta - Ing. Pančík, ktorý spolu s  

prednostkou MsÚ Ing. E. Hanusovou odovzal 
ako symbol vďaky kvietok.  Bohatá účasť 
dôchodcov svedčí o tom, že si túto akciu 
obľúbili a veríme, že už teraz sa tešia na 
budúci rok.

Mesto Sereď aj pre obyvateľov Domova 
dôchodcov a domova sociálnych služieb 
v Seredi  pripravilo slávnostné posedenie 
s kultúrnym programom a balíčkami. 
Dôchodcom sa prihovoril primátor mesta Ján 
Lehota a popoludnie im spestrili speváčky  
z Klubu dôchodcov č. 2, ktoré na harmonike 
doprevádzal p. Zvolenský.

Mesiac úcty k starším je iba jedenkrát  
v roku, avšak dôchodcovia si našu pozornosť, 
úctu a lásku svojich najbližších zaslúžia po 
celý rok. A preto na to nezabúdajme...       -as-



12. - 13. 11. so. - ne. o 19.00 h.                      MP 12
OSTROV

USA                                                   vst.: 59,- Sk 
15. - 16. 11. ut.- st. o 19.00 h.                       MP 12

LEGENDA O ZORROVI 
USA                                                   vst.: 59,- Sk 
17. - 18. 11. št. - pi. o 19.00 h.                      MP 12

ERASMUS 2 alebo PRIATELIA SÚ SPAŤ  
VB/Franc./Rusko/Špan./Tal.             vst.: 59,- Sk                     
19. - 20. 11. so.- ne.  o 19.00 h.                    MP 15

AKO ULOVIŤ DRUŽIČKU
USA                                                  vst.: 59,- Sk             
22. - 23. 11. ut.- st. o 19.00 h.                       MP 15

HLAS SMRTI 
Kanada, VB, USA                             vst.: 59,- Sk
24. 11. o 17.00 h. a 25. 11. o 19.00 h.         MP 15

RUKOJEMNÍK  
USA                                                   vst.: 59,- Sk                     
24. 11. št. o 19.30 h.                                    MP 15

 FILMOVÝ KLUB: PROJEKT 100/2005: 
REVÍZORI  

MR                                              vst.: 40, 60,- Sk
26. - 27. 11. so. - ne. o 19.00 h.                    MP 15

40 ROKOV PANIC
USA                                                  vst.: 59,- Sk
29. - 30. 11. ut. - st. o 17.00 a 19.00 h.           MP 

PRÍBEH MODREJ PLANÉTY 
Franc./Tal.                                         vst.: 59,- Sk 

Rozlúčili sme sa:

KINO  NOVA V NOVEMBRI
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Marián Války a Mária Letovancová
Branislav Kollárik a Martina Beňadiková 
Ing. Radislav Kaluža a Ing. Katarína 
Kičinová
Mgr. Martin Ič a Stanislava Vadovičová
Ing. Michal Levý a Božena Sedláková
Marcel Maňura a Daniela Vondenová
Ing. Robert Jaroš a Mgr. Štefánia 
Belajová
Ing. arch. Peter Brezina a Ing. arch. Jana 
Košková
Marek Nagy a Jana Kopecká

•
•
•

•
•
•
•
•
• 

•

Oslávili jubileum:
Mária Šimáková, 90 r.
Matilda Hubinová, 94 r.
Rozália Horváthová, 94 r.
František Lovász, 90 r.
Margita Horváthová 96 r.

•
•
•
•
•

p. Róbertom Černým, vo veku 22 r.
p. Máriou Sabovou, vo veku 78 r.
p. Vladimírom Holečkom, vo veku 74 r.
p. Máriou Tabákovou, vo veku 84 r.
p. Paraskou Skalíkovou, vo veku 91 r.
p. Romanom Polákom, vo veku 41 r.
p. Annou Janáčkovou, vo veku 62 r.
p. Jaroslavom Forrom, vo veku 53 r.
p. Floriánom Pucheľom, vo veku 75 r.
p. Annou Čičovou, vo veku 71 r.
p. Vierou Samlekovou, vo veku 75 r.
p. Danielou Ševečkovou, vo veku 83 r.
p. Michalom Melom, vo veku 75 r.
p. Martou Paškovou, vo veku 69 r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za príkladnú starostlivosť sa dokáže príroda odmeniť skutočne kráľovsky. V záhrade Pav-
lovičovcov  na Krásnej ulici  sa urodili štyri unikátne tekvice, z ktorých každá mala okolo  
50 kg. Najväčšiu zásluhu na ich obrom vzraste mala Nikolka Pavlovičová (na snímke), žiačka 
III. A. ZŠ na Komenského ul., ktorá sa o tekvice vzorne starala až pokým nedozreli.

Tomu sa povie tekvica!

Dosť často sa stávajú prípady, kedy je člo-
vek nútený obrátiť sa o pomoc na súd. Mnoho 
ľudí však na advokátov peniaze nemá, a tak sa 
rozhodnú, že návrh či žalobu si na súd napíšu 
a podajú sami. 

Akosi zabúdajú, že na podanie návrhu tre-
ba mať, okrem presvedčenia o svojej pravde, 
aj potrebné vedomosti. Ak v návrhu alebo ža-
lobe niečo chýba, súd vydá uznesenie,  v kto-
rom vás poučí ako, čo a  dokedy máte napraviť 
inak konanie zastaví. Čakali ste pol roka  a te-
raz prišla výzva na opravu a čas uteká.

O formách a obsahu podaní na súd kaž-
kého poučí novelizovaný Občiansky súdny 
poriadok. 

Z  podania musí byť zjavné, ktorému súdu 
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo 
sleduje, musí byť podpísané a datované. Poda-
nia treba urobiť a predložiť s potrebným poč-
tom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden 

Dôslednosť predovšetkým
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník 
dostal jeden rovnopis.

K návrhu o rozvod treba priložiť potvrde-
nie o poslednom pobyte manželov, sobášny 
list, rodné listy detí a kolok v hodnote (za-
tiaľ)  tisíc korún. V návrhu treba  uviesť  o.i. aj 
komu po rozvode dať dieťa do výchovy, výšku 
výživného  a pod.  

Súd vracia na opravu či doplnenie aj iné 
návrhy. Chýbajú presné označenia nevrhova-
teľov a odporcov, adresa zamestnávateľov, 
doklady o osobnom stave, trvalé pobyty účast-
níkov konania a pod. 

Keď navrhovateľ chce, aby sa v kona-
ní pokračovalo musí súdu v dosť krátkom 
termíne, obyčajne do 10 dní, oznámiť, že 
podanie opravil. Ale čo, keď aj to je zlé?! 
Treba ísť za advokátom a požiadať ho o ra-
du a pomoc. Možno to až také drahé nebude.                                                                                             
                                         Mgr. Miroslav Košťany

Daňovému úradu sú povinné platiť DPH 
aj osoby neregistrované na daň podľa zákona 
o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov vtedy, ak:
I. Prijali službu od zahraničnej osoby   
(§ 69 ods. 2).
II. Obstarali tovar od zahraničnej osoby, 
ktorý je dodaný s montážou alebo inštalá-
ciou (§ 69 ods. 2).
III. Prijali alebo sprostredkovali  služby 
od zahraničnej osoby uvedené v § 15 ods. 8  
(§ 69 ods. 3), t. j.:
- reklamné služby,
- poradenské, inžinierske, technické, právne, 
účtovné, auditorské, prekladateľské,  tlmočníc-
ke a iné podobné služby vrátane služieb spra-
covania údajov a poskytovania informácii,
- bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie 
služby,
- prevod a / alebo postúpenie autorských a im 
príbuzných práv, poskytnutie práv na predme-
ty priemyselného vlastníctva a poskytnutie po-
dobných majetkovo  využiteľných práv,
- pridelenie zamestnancov, 
- nájom hnuteľného hmotného majetku s vý-
nimkou  nájmu dopravných prostriedkov,
- telekomunikačné služby,
- služby rozhlasového vysielania a televízneho 
vysielania,
- elektronicky dodávané služby,
- prenos emisných kvót pre skleníkové plyny,
- poskytnutie prístupu a prepravy alebo pre-
nosu cez rozvodné systémy zemného plynu 
a elektriny a dodanie ostatných priamo súvi-
siacich služieb.
IV. Uviedli dlh na faktúre (§ 69 ods. 5) 
V. Nadobudli nový dopravný prostriedok  
z členského štátu EU (§ 69 ods. 6)
VI. Nadobudli tovar z členského štátu EU 
(§ 69 ods. 6).   Ak jeho hodnota v kalendárnom 
roku  dosiahne sumu 420 000,- Sk.
                                                   Daňový úrad Sereď

Zákon o DPH 
sa týka nás všetkých

V kine NOVA sa konala ďalšia z aktivít 
programu Európskej únie Interreg III. A Sloven-
ská republika - Česká republika „Poznávaním 
histórie a kultúrnych tradícií spájame mládež“. 

Ako už zo samotného názvu projektu vy-
plýva, jeho predkladatelia si dali za cieľ nielen 
nadviazať priateľstvá medzi žiakmi a pedagóg-
mi miest Sereď a Tišnov, ale aj spoznať naše 
regióny, oboznámiť sa s ich históriou a oprášiť  
niektoré zabudnuté tradície. 

Tentokrát to bola súťaž v speve čes-
kých, moravských a slovenských ľudových 
piesní v podaní žiakov základných škôl.  
V kultúrnom programe medzi jednotlivými ka-

Na ľudovú nôtu
tegóriami vystúpili aj deti z tanečného odboru 
ZUŠ J. F. Kvetoňa, speváckeho zboru a taneč-
ného krúžku pri ZŠ J. A. Komenského a prvá-
čence zo ZŠ J. Fándlyho. Členovia poroty na-
koniec spomedzi 27 súťažiacich zo seredských  
a 18 z tišnovských  základných škôl vybrali tých 
najlepších, čo vôbec nebola jednoduchá úloha.

Súťažiacich prišli povzbudiť aj p. Anna 
Hecht, prednostka KŠÚ Trnava a poslanci MsZ 
v Seredi. Víťazi na záver z rúk vedúcej odde-
lenia ŠMaTK Ing. Rozálie Lukáčovej prevzali 
diplomy a sladkosti za vynikajúce výkony. Vý-
sledky: I. kategória - 1. Nikola Ďurišová  ZŠ P. 
O. Hviezdoslava Sereď, 2. Hana Gálová  ZŠ J. 

Fándlyho Sereď, 3. David Martinek ZŠ Smíško-
va Tišnov  II. kategória -1. Natália Rigová ZŠ P. 
O. Hviezdoslava Sereď, 2. Karolína Galčíková 
ZŠ J. Fándlyho, 3. Kristína Havlátová ZŠ nám. 
28. října Tišnov. III. kategória 1. Nikoleta Lu-
lovičová ZŠ P. O. Hviezdoslava Sereď 2. Jana 
Skoupá ZŠ Smíškova Tišnov, 3. Tatiana Košičá-
rová  ZŠ J. Fándlyho Sereď

Poďakovanie patrí všetkým riaditeľom zá-
kladných škôl, ZUŠ a DK, ktorí  sa postarali 
o bezproblémový priebeh súťaže a pánom uči-
teľom, ktorí sa venovali svojim talentovaným 
žiakom, aby  sme si mohli vypočuť nádherné 
ľudové piesne.                                           -SiKo-

Pozvánka do divadla

Hra o  láske 
Práve pod týmto názvom sa skrýva 

názov divadelnej hry Radošinského naivného 
divadla, s ktorou  sa  „radošinci“ predstavia 
seredskému publiku 29. novembra 2005  
o 19.00 hod. Je Štepkovou najnovšou a má vari 
najbližšie k poetickej komédii. Bude hovoriť  
o večnej a nekonečnej láske v tých najrôznejších 
podobách. 

Takže návštevníci si budú môcť celé 
dve hodiny  vychutnať hru plnú zábavy 
a pesničiek.

Blahoželanie
V októbri sa dožila  

pani Mária ŠIMÁKOVÁ,  
členka Klubu dôchodcov č. 1. krásnych 90 
rokov života. Nie je len najstaršou členkou 

svojím vekom, ale i členstvom v klube.  
Všetci členovia klubu jej srdečne  

blahoželajú.

Vyhrali počítač
Predajňa Billa vyhlásila v septembri 

t.r. súťaž pre školy „Kto vyhrá počítač pre 
svoju školu?“. Počítačovú zostavu v hodnote 
30 000,- Sk vyhrala ZŠ J. A. Komenského 
v Seredi. Za výhru vďačia žiaci najmä svojim 
rodičom, ktorí sa snažili podporiť školu 
nákupom výrobkov s logom „Bil a Lara“.  

Žiaci zase vďačia Bille za zaujímavú 
akciu, ktorej cieľom bolo dostať počítač na 
niektorú zo škôl.  

Koncert 
Dňa 22. novembra  o 18,00 hodine
sa v obradnej sieni MsÚ uskutoční

komorný koncert
účinkujú Danka Belancová - klavír,  

Vladimír Tomčányi - gitara,  
Jaroslav Červenka - klarinet

Galantské klavírne trio
Na koncerte odzdejú nehynúce diela 

svetoznámych autorov ako napríklad Georga 
Gerschwina, Antonína Dvořáka a Mr. Acker 
Bilka a ďalších.

Termíny zberu triedených 
odpadov

Separovaný odpad  sa bude zbierať 21. 
- 25. novembra (47. týždeň); 5. - 9. decem- 
bra (49. týždeň) a 26. - 31. decembra (52. 
týždeň). Dni vývozu sú pre rodinné domy 
pondelok a štvrtok a pre bytové domy 
(činžiaky) utorok a piatok.

Dom kultúry pozýva dňa 19. 11. o 19.00 
hod. na  „Tanečnú zábavu nielen pre osa-
melých“, ktorá sa uskutoční v estrádnej 
sále domu kultúry. Do tanca aj na počúvanie 
bude hrať skupina Minimax.

Dňa 2. 12. sa uskutoční divadelné 
predstavenie s Mikulášom pod názvom 
„Možno príde aj Mikuláš s rozprávkou“. 
Predstavenie je určené pre materské školy  
a I. stupeň ZŠ.

Dňa 15. 12. sa v divadelnej sále DK 
bude konať previanočná spevácko-tanečná 
show „Talenty 2005“. Spievať a tancovať 
budú deti nášho mesta, ktoré sa predstavia 
svojimi tanečnými choreografiami a spe-
vom. 

Podujatia DK

MC DONALD CUP
Žiaci seredských škôl sa stretli 12.10.2005 

v obvodnom kole Ligy Majstrov. Zvíťazili 
futbalisti ZŠ J. A. Komenského, na druhom 
mieste sa umiestnilo Gymnázium, na treťom 
mieste ZŠ J. Fándlyho a na štvrtom mieste 
skončila P. O. Hviezdoslava. Víťaz postupuje 
do Okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 
v Galante. 

Poradie 1. ZŠ Štefánikova Galanta, ZŠ  
J. A. Komenského Sereď, 3. ZŠ Vinohrady nad 
Váhom  a 4. ZŠ Sládkovičovo.              - S.K. - 

Poznajme čaro 
celuloidovej loptičky!
Z iniciativy oddelenia školstva, mládeže 

a telesnej kultúry MsÚ a Stolnotenisového 
klubu Mladosť sa 13. 12. 2005 uskutoční 
v priestoroch veľkej telocvične ZŠ P. O. 
Hviezdoslava stolnotenisový turnaj  mlad-
ších žiakov (1.- 6. ročník ZŠ), starších žiakov 
(7. - 9. ročník ZŠ) a dorastencov (1. - 4. ročník 
stredných škôl). Zúčastniť sa môžu žiaci 
základných a stredných škôl v meste Sereď 
a blízkeho okolia. 

Prihlášky zasielajte na MsÚ Sereď (odd. 
školstva, mládeže a telesnej kultúry) najneskôr  
do 9. decembra 2005.  Propozície turnaja 
budú zverejnené na internetovej stránke mesta 
Sereď www. sered. sk.

Srdečne vás všetkých pozývame a tešíme 
sa na vašu účasť!                            -mar-         

Únia nevidiacich a slabozrakých Základná 
organizácia č. 11. týmto vyjadruje vďaku dob-
rovoľníkom, študentom Obchodnej akadémie 
za pomoc pri predaji bielej pastelky a Mestu 
Sereď za podporu v rámci celonárodnej verej-
nej zbierky na podporu nevidiacich a slabozra-
kých ľudí.  

Počas jedného dňa študenti  predali 400 
pasteliek a výnos 8479 bude použitý na zakú-
penie kompenzačných pomôcok pre nevidia-
cich. Ešte raz ďakujeme.             

                                            H. Krokavecová

Nevidiaci ďakujú

-žig-



V. liga Juh - dospelí
Sereď - Vieska 0:0
5. Sereď                                 15 7  5  3 29:15  26 

III. liga - starší dorast
Topoľčany - Sereď 5:0 (3:0)
7. Sereď                               15  8  2  5  25:22  26

III. liga - mladší dorast
Topoľčany - Sereď 6:0 (2:0)
16. Sereď                             15  0  3  12  12:52  3

III. liga - starší žiaci JV
Sereď - Želiezovce 2:0 (1:0)
2. Sereď                             15  12  0  3  42:15  36

III. liga - mladší žiaci JV
Sereď – Želiezovce 1:0 (1:0)
6. Sereď                                15  7  1 7  21:22  22

MO Galanta
Sereď B - Matúškovo  0:3 (0:2)
12. Sereď B                         15  5  1  9  21:39  16
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Hádzaná Slávia Sereď

Konečné tabuľky ŠKF SEREĎ Nelichotivé postavenie seredského futbalu

Začiatkom októbra sa stal prezidentom  
ŠKF Sereď Kamil Majerník (na obr.), ktorý 
je milovníkom futbalu dobre známy nielen ako 

aktívny prvoligový 
hráč, ale aj ako 
úspešný prvoligový 
tréner, pod vedením 
ktorého  družstvá  
zaznamenali  mno-
hé úspechy.

Je to už jeho 
tretí návrat do 
klubu a ako sa 

vraví, do tretice všetko dobré. Veríme, že jeho 
koncepcia  zvratu nelichotivého postavenie 
seredského futbalu bude úspešná.  Aké má 
zámery v súťažnom ročníku  2005/2006?

- Predovšetkým  dosiahnuť postup „A“ 
mužov do IV. ligy, v zimnom prípravnom 
období doplniť a skvalitniť hráčsky káder, 
snažiť sa o návrat našich  hráčov, ktorí hosťujú 
v iných kluboch. Veľkú šancu vidím v práci 
s mládežou. 

Mojím zámerom je doplniť a posilniť 
nie príliš výrazné dorastenecké a žiacké 
mužstvá, ktoré musia byť základom kvalitného 
dopĺňania „A“ mužstva, zintenzívniť prá-
cu prípraviek mladých hráčov, zlepšiť 
spoluprácu s „B“ mužstvom hrajúcim 
v Čepeni.  ŠKF Sereď má  „A“ a „B“ 
mužstvo, 2 dorastenecké, 2 žiacke mužstvá  

a 2 prípravné družstvá. 
Činnosť futbalového klubu nie je len 

o nadšení a kondícii, ale predovšetkým aj 
o financiách. 

V lete budúceho roku treba urobiť 
generálnu úpravu nekvalitných plôch hlavného 
a pomocného ihriska. Na pomocnom ihrisku 
treba urobiť sieťové zábrany.  

Mojím zámerom je vybudovať v podstavbe 
hlavnej tribúny regeneračné centrum so 
saunou, malým bazénom a dvoma vírivkami.

Na naplnenie týchto zámerov je treba  
ročne dva milióny korún. Mesto nám prisľúbilo 
pomoc v rámci jeho možností, je to však málo. 
V prvom rade chceme kvalitnou hrou opäť 
prilákať divákov na zápasy. 

Zároveň sa budeme snažiť zlepšiť 
ekonomické aktivity klubu prenájmom 
ihriska na podnikové súťaže, organizáciu 
spoločenských akcií či futbalových turnajov.  

Nezaobídeme sa však  bez sponzorstva 
- reklamy  veľkých či malých seredských 
podnikov a okrem toho každý seredský 
futbalový fanúšik má možnosť pomôcť 2% zo 
svojich ročných daňových odvodov.

Futbal je moja veľká životná láska 
a seredský futbal, ktorého aktérom  som bol,  ma 
vždy zaujímal. Z neho som odštartoval  svoju 
kariéru a vraciam sa ako tréner a prezident, 
veriac, že nám spoločnými silami podarí futbal  
vrátiť tam kam patrí, do III. ligy.

V septembri sa borci z cyklistického klubu AB v Seredi 
už po šiestykrát zúčastnili pretekov Slovenského pohára  
v  horskej cyklistike, aby tak zabojovali o konečné umiestnenie 
v Slovenskom pohári MTB. 

Po šiestich kolách si vybojovali v jednotlivých kategóriách 
tieto umiestnenia: Mini L. Kupec - 2. miesto,  J. Fačkovec - 
5. miesto,  D. Bodiš  - 6. miesto. Ml. žiaci M. Fačkovec - 2. 
miesto,V. Bodiš - 7. miesto. St. žiaci: J. Šulan - 8. miesto, D. 
Bajaník - 25. miesto, J. Bukovčák - 29. miesto, S. Zemko - 34. 
miesto, R. Kurtanský - 40. miesto.  St. žiačky V. Bodišová 
- 4. miesto. Kadeti M. Bodiš - 3. miesto, M. Černay - 16. 
miesto. Kadetky M. Kurtanská - 4. miesto. Muži-Hobby  M. 
Kudláč - 2. miesto, M. Miko  - 16. miesto, J. Možucha - 22. 
miesto, R. Baláž - 28. miesto.                                           - FM -  

Majstrovstvá  kraja  - staršie žiačky 

Memoriál T. Sevečku
V polovici uplynulého mesiaca sa 

v športovom areáli ZŠ J. A. Komenského 
uskutočnil XXVIII. ročník Memoriálu Dr. T. 
Ševečku  v atletickom trojboji žiakov. Akcie 
sa zúčastnilo 47 žiakov.

Výsledky: Mladšie žiačky - 1992/1993: 
1. M. Kuricová  ZŠ J. A. Komenského  2. D. 
Modrovská ZŠ J.Fándlyho 3. N. Vargová ZŠ J. 
A. Komenského.    Staršie žiačky - 1990/1991 
1. K. Barteková  2. A. Káčerová ZŠ  3. Monika 
Slováková (všetky ZŠ J. A. Komenského).    
Mladší žiaci - 1992/1993 1. F. Chynoradský 
ZŠ J. A. Komenského 2. T. Tulej  3. M. Ngven 
(obaja ZŠ P. O. Hviezdoslava). Starší žiaci - 
1990/1991 1. R. Orlický 2. R. Matyus  3. D. 
Kopanica (všetci ZŠ J. A. Komenského)            
                Bc. Alena Rajnincová,  CVČ Junior Sereď

Majstrovstvá  
v Street - Hockey

V Šoporni sa uskutočnilo dňa 25.10.2005 
okresné kolo III. ročníka hokejbalového turnaja 
Street Hockey - školská liga. Zúčastnili sa ho 
školy: ZŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ J. Fándlyho 
a ZŠ J. A. Komenského zo Serede. 

Majstrom okresu sa stali chlapci zo ZŠ J. A. 
Komenského, ktorí postupujú na majstrovstvá 
kraja. Ako druhí skončili žiaci ZŠ J. Fándlyho.
                                                                   -SK-

Sereď - Senica B      29:8   (16:3)
Trnava - Sereď  18:28 (12:14)
Sereď -Dunajská Streda  27:18 (14:11)
Sereď - Senica A 27:25 (15:13)
Modranka - Sereď 21:32 (14:20)
Sereď - Hlohovec      23:17   (9:7) 
Topoľníky - Sereď 20:30 (10:13)
Senica B - Sereď 19:31 (10:20)

2. liga - mladšie dorastenky „A“

Púchov - Sereď   15:25   (4:14)
Modra - Sereď 31:25 (17:13)
Sereď- Senec 36:24 (18:12)
Brezová - Sereď      24:19 (13:8) 
Rohožník - Sereď 16:44 (10:22)
Sereď - Hlohovec 40:25 (22:12)

Dozrel čas na zmenu

Finále SP v horskej cyklistike

Memoriál J. Rezmüvesa
Tak ako kažký rok sa na ZŠ J. Fándlyho 

uskutočnil XII. ročník Memoriálu J. Rezmü-
veša v streľbe zo vzduchovej pušky, ktorého sa 
zúčastnilo 28 žiakov. Hoci propozície súťaže 
dostali všetky školy, akcie sa zúčastnili iba ZŠ 
J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského. Najlepšie 
strelkyne: Romana Ševčíková, Nikola 
Velčická, Katarína Krivošíková  (všetky ZŠ 
J. Fándlyho). Najlepší strelci: Viktor Maruna, 
Maroš Čutek, Ján Jankulár (všetci ZŠ. J. Fán-
dlyho).                            Alena Rajnincová, CVČ    


