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dovoľte nám v tomto predvianočnom čase 
zaželať Vám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa 
šťastia, radosti, hojnosť  darčekov a všetkého 
čo Vás urobí šťastnými,  ale predovšetkým,  
zdravia.

V roku 2005 sa udialo viacero dôležitých 
zmien v oblasti odpadového hospodárstva 
nášho mesta. Jednou z jeho hlavných 
priorít bola separácia odpadov. Naplno sme 
začali s triedením komunálnych odpadov, 
s budovaním nového zberného dvora a do 
nového roku 2006 vstupujeme do spolupráce 
s novým obchodným partnerom na zvoz 
komunálnych odpadov. 

Počas celého roku 2005 sme spoločne 
separovali jednotlivé zložky odpadov 
- papier, sklo, plasty a naše deti na školách 
tetrapakové obaly. Počas prvých 10 me-
siacov roka sa podarilo vyzbierať a na 

zhodnotenie odovzdať celkovo 38 240 kg 
odpadov z toho 17 060 kg skla, 12 780 kg 
plastov a 8 400 kg tetrapakov a papiera. 

Tieto čísla nie sú zanedbateľné, ale 
ešte stále veľké množstvo separovateľných 
zložiek odpadov končí na skládke, a preto 
vás opäť vyzývame, aby ste spolu s nami 
pokračovali v nastúpenej ceste a separovali 
v čo najväčšej možnej miere.

Krokom mesta v ústrety zlepšenia 
separácie je aj zavedenie častejšieho 
odvozu separovaných odpadov a to dvakrát 
do mesiaca, druhý a posledný týždeň 
v mesiaci.

Vďaka separácii poplatky neporastú

Pozemky pre IBV
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 

na októbrovom zasadnutí prerokovalo 
informatívnu správu o príprave individuálnej 
bytovej výstavby (IBV) Sereď Prúdy I, 
1. etapa (Stredný Čepeň, za kaplnkou) 
a svojim uznesením č. 111/2005 odsúhlasilo 
zverejnenie informácie o zámere odpredať 
stavebné pozemky v tejto lokalite.

Ide o lokalitu s 31 stavebnými 
pozemkami vo výmere od 520 do 720 m2, 
z toho 24 je vo vlastníctve mesta. Pozemky 
mesta sa budú predávať verejnou ponukou 
a získané finančné prostriedky budú použité 
na financovanie výstavby technickej 
infraštruktúry.

V súčasnosti prebiehajú rokovania so 
správcami inžinierskych sietí o možnostiach 
spolufinancovania výstavby verejných 
rozvodov v záujme zníženia  vyvolávacej  
ceny pozemkov.

Oficiálna ponuka s podmienkami 
bude zverejnená samostatným oznáme-
ním  obvyklým spôsobom. 

Bližšie informácie je možné získať na 
Oddelení investičnej výstavby MsÚ.

Oznámenie o prerokovaní návrhu  

Územný plán centrálnej mestskej zóny
Mesto Sereď, ako orgán územného 

plánovania v zmysle § 16-18 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon), zahájilo 
prerokovanie návrhu  územného  plánu 
zóny „Územný plán centrálnej mestskej 
zóny - Z1 – Sereď“ (ďalej len Návrh).

Návrh  územno-plánovacej dokumen-
tácie je vypracovaný v zmysle § 13 vyhlášky 
MŽP č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích 
podkladoch a územno-plánovacej doku-
mentácii. 

Návrh     územno-plánovacej dokumen-
tácie je vystavený na verejné nahliadnutie na 
oddelení územného plánovania a stavebného 
poriadku Mestského úradu v Seredi  
od 22. 11. 2005 do 22 .12. 2005. 

Oboznámiť sa s jeho obsahom je možné 
v každý pracovný deň v čase od 9,00 hod. 
do 15,00 hod. v piatok do 14,00 hod. 
v kancelárii č. 32 na MsÚ v Seredi.

Verejné prerokovanie návrhu sa usku-
toční 14. 12. 2005 (streda) o 16,00 hodine 
vo veľkej zasadačke Mestského úradu 
v Seredi.

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 
3 stavebného zákona obec je povinná 
návrh územného plánu zóny prerokovať 
s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú 
zastavovacie podmienky, regulatívy 
neprípustného funkčného využívania 
pozemkov alebo stavebná uzávera a s vlas-
tníkmi stavieb verejného dopravného  
a technického vybavenia riešeného územia.
                                                              Odd. ÚPaSP

(Pokračovanie na strane 2...)

     Nech vianočné sviatky sú pre nás 
naplnením všetkých túžob, nech nikto nie 
je sám a nech každá slza, ktorá sa zaskvie 
v oku v štedrovečerný čas,  je len slzou šťastia 
a radosti...                                 
                                                  

      Milí spoluobčania,

Mesto Sereď poprvýkrát organizuje 
v dňoch 12. - 17. decembra 2005 na ul.  
M. R. Štefánika na chodníku pozdĺž budovy 
Fándlyho fary – Mestského múzea Vianočné 
trhy. Centrum mesta ožíva vianočnou 
náladou, ktorú pomohli vytvoriť pozvaní  
predajcovia z celého Slovenska. 

V ponúkanom vianočnom tovare pre 
obyvateľov mesta Sereď i prichádzajúcich 
návštevníkov nebudú chýbať cukrovinky, 
vianočné pečivo, korbáčiky z Oravy, ale 
ani darčekový sortiment ako  drevené 
hračky, kožená galantéria, remeselno-
umelecké výrobky, plastiky, reliéfy 
s ľudovou i sakrálnou tématikou i bronzové 
zvončeky rôznych veľkostí. 

Vo dvore Mestského múzea si deti 
zo základných škôl i ZUŠ so svojimi 
učiteľmi pripravili vlastné predajné stánky 
vianočných výtvarných prác.

Vianočné trhy sme ostatným mestám 
vždy závideli. Možno tento prvý ročník sa 
niektorým občanom bude zdať rozpačitý, 
ale v každom prípade treba oceniť snahu 
organizátorov vytvoriť novú tradíciu.    

                                             Mária Diková

Nová tradícia
- Vianočné trhy
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Popri bežných odpadoch sme na 
dočasných zberných miestach v tomto 
roku separovali i nebezpečné odpady 
a elektroniku a to dvakrát do roka na jar 
a na jeseň vyhlásenými zbermi a vyzbierali 
sme batérie, oleje, elektroniku, chladničky 
i pneumatiky vo väčších množstvách ako po 
minulé roky. 

I vďaka tomu, že občania začali inten-
zívne separovať, nebude v roku 2006 
zvýšený poplatok za komunálne odpady 
a v prípade, že sa vyseparované množstvá 
budú zvyšovať, nebude navyšovanie 
potrebné ani v budúcnosti.

V priebehu roka 2005 mesto využívalo 
rôzne lokality a miesta na dočasné ukladanie 
a triedenie odpadov, ako bol areál bývalého 
Zväzarmu, alebo areál štadióna. 

V tomto roku mesto vybuduje väčšiu časť 
nového zberného dvora na Dolnostredskej 
ulici, oproti starým pečivárňam, kde 
budeme dotrieďovať odpady a taktiež 
odoberať od občanov jednotlivé separované 
zložky odpadov, ako aj nebezpečné odpady 
a objemné odpady, počas celého roka.  

Výmena 
odpadových nádob

Vďaka separácii poplatky neporastú
Zberný dvor bude otvorený od januára 
2006. 

V súlade s koncepciou rozvoja separácie 
budú začiatkom roka rozmiestnené ďalšie 
nové 1100 l nádoby na sídliskách, na 
ukladanie separovaných zložiek odpadov 
– sklo, papier, plasty, ktoré budú zakúpené 
z prostriedkov získaných  vďaka projektu 
zberného dvora a separácie odpadov   
z Recyklačného fondu SR. Zároveň však 
zostane zachovaný aj súčasný systém zberu 
igelitových vriec so separovaným odpadom 
z domácností, ktorý sa osvedčil.

V štádiu schvaľovania sú i ďalšie 
projekty v oblasti rozvoja odpadového 
hospodárstva ako sú Interreg – cezhraničná 
spolupráca s Rakúskom a projekt cez 
Environmentálny fond MŽP SR. 

Záverom konštatujeme, že otázka 
skvalitňovania životného prostredia, 
v ktorom žijeme sa týka všetkých nás, 
a preto veríme, že občania prispejú  svojim 
správnym postojom a vzorovým prístupom 
ku skrášľovaniu prostredia, ktorého sme 
všetci každodennou súčasťou.                  

                     Odd. životného prostredia MsÚ 

Pri príležitosti odovzdávania čestného 
názvu Gymnáziu Janka Matušku v Galante 
zavítal  18. novembra 2005 do Galanty 
minister školstva SR Martin Fronc. 
Stretnutia sa zúčastnili  tiež zamestnanci 
odborov školstva, školských úradov, 
riaditelia základných škôl a školských 
zariadení mesta Sereď a Galanta.  

V ľudových krojoch a s ľudovými 
piesňami privítali ministra školstva za 
mesto Sereď žiaci zo ZŠ P. O. Hviezdoslava.  
Prednostka KŠÚ v Trnave Anna Hecht 
vyzdvihla aktivitu Mesta Sereď pri 

Na stretnutí s ministrom školstva

získavaní finančných prostriedkov z fondov 
EÚ v oblasti regionálneho školstva.  

Mesto Sereď podalo v prvom termíne 
výzvy MV a RR  Slovenskej republiky  
projekt, orientovaný na aktivity žiakov 
a pedagógov základných škôl partnerských 
miest Sereď a Tišnov. Vzápätí odovzdal 
minister Martin Fronc kyticu vďaky 
a úcty vedúcej odd. ŠMaTK, Ing. Rozálii 
Lukáčovej, ako prejav morálneho ocenenia 
za vypracovanie úspešného projektu cez-
hraničnej spolupráce Interreeg III A Slo-
venská republika - Česká republika.  

Od januára 2006 dochádza ku zmene 
dodávateľa služieb v oblasti vývozu 
odpadov. 

Poslanci mestského zastupiteľstva dňa  
14. 6. 2005 prijali uznesenie č. 52/2005, 
na základe ktorého mesto Sereď vyhlásilo 
verejnú súťaž prostredníctvom vestníka 
verejného obstarávania na výber dodávateľa 
na úseku vývozu odpadov od fyzických 
a právnických osôb. 

Vo výberovom konaní zvíťazila firma
A.S.A. Trnava a nahradí tak v tejto oblasti 
spoločnosť Tecom Sereď, s r.o. 

V súvislosti s touto zmenou vám  odd. 
životného prostredia MsÚ oznamuje, že 
v priebehu mesiaca december príde k celo-
plošnej výmene veľkých vyklápacích  
1100 l nádob na sídliskách. 

Spoločnosť A.S.A. Trnava rozmiestni 
vlastné kontajnery na určené miesta 
a bude zabezpečovať ich pravidelný zvoz  
od 1.1. 2006.

                     Odd. životného prostredia MsÚ

Mesto Sereď  
v zastúpení primátorom mesta 

oznamuje, že prijme do pracovného 
pomeru zamestnanca  na oddelenie 
územného plánovania a stavebného 
poriadku pre obsadenie pracovného 
miesta:

referent
Požiadavky: ukončené vysoko-

školské vzdelanie stavebného smeru 
- stavebná fakulta.

Žiadosť je potrebné predložiť 
do 20. 12. 2005 na Mestský úrad,  
Nám. republiky 1176/10, Sereď spolu  
s profesným životopisom a kópiou 
diplomu.

Spoločná história

Účastníci seminára „Spoločná história 
našich predkov a pamiatky minulosti“ 
si v Mestskom múzeu v Seredi vypočuli 
prednášku s videoprojekciou na tému 
Stredoveký hrad Šintava. Seminára, ktorý sa 
uskutočnil v rámci Projektu PHARE CBC 
Priateľstvo nepozná hraníc - Friendship 
has no limits sa zúčastnili aj zástupcovia 

partnerskej obce Leopoldsdorf v Rakúsku na 
čele so starostom pánom Petrom Nágelom. 

V rámci tohto projektu sa v decembri 
2005 uskutoční v Leopolsdorfe aj naša 
výstava Obrázky odviate časom, ktorá 
na zväčšeninách dobových pohľadníc 
Serede priblíži obyvateľom neďalekej obce 
v Rakúsku minulosť nášho mesta. 

Mesto Sereď oznamuje dobrovoľnú dražbu  na nehnuteľnosť: 
byt vo vlastníctve mesta Sereď nachádzajúci sa  v katastrálnom území mesta Sereď.

Deň  a hodina dražby:      16. december 2005  o 11,00 hod.
Miesto dražby:                   Mestský úrad Sereď - veľká zasadačka
Predmet dražby:                3 izbový byt č. 24,  Novomestská  43/42
Vyvolávacia cena:             720.000,- Sk
Dražobná  zábezpeka:       150.000,- Sk
Termín obhliadky:             10. 12. 2005  o 15,00 hod. a 11. 12. 2005 o 15,00 hod.  

Bližšie informácie a organizačné opatrenia nájdete na: LICITOR group. a. s.   
www.licitor.sk www.reality.sk tel.: 041/763 22 34, fax: 041/723 20 02  tel.:  
0907 723 145, ako i na MsÚ Sereď, oddelenie vnútornej správy: tel.: 7892392-93.

Oznámenie o dražbe

Staré vymieňajú za nové 
Vzhľadom na zastaranosť, nespoľa-

hlivosť a nevyhovujúci fyzický stav  holého 
elektrického vzdušného vedenia umiestného 
na stĺpoch, strešných a múrových konzolách 
začal  Enermont  s odstraňovaním  vzduš-
ného vedenia a zabezpečenie dodávky 
elektrickej energie novými káblovými 
vedeniami vyhovujúcimi požiadavkám 
na odoberaný výkon, ako aj požiadavkám 
bezpečnosti. Doteraz bola výmena  uskutoč-
nená na uliciach Čepenská, Hrnčiarska, 
Vojanská, Kúpeľné námestie, ulica SNP, 
Pivovarská, a Malá ulička.

Vianočné posolstvo

(... pokračovanie zo strany 1)

Na krátkej pracovnej porade minister 
informoval o obsahovej reforme 
školstva. Odpovedal na otázky týkajúce 
sa problémov financovania a zamerania 
odborov učňovského školstva, kapitálových 
a  nenormatívnych finančných príspevkov 
štátu na prevádzku škôl. Objasnil dôvod 
pozastavenia vydávania Učiteľských novín 
a informoval o pripravovanej elektronickej 
forme periodika pre pedagógov.

Potešilo nás, že snahy pedagógov 
a žiakov seredských škôl a zamestnancov 
odd. ŠMaTK v Seredi nezostali bez 
povšimnutia a boli ocenené pred najvyšším 
predstaviteľom školstva na Slovensku.        
                                                             -SiKo-

Špecifické poveternostné podmienky 
v zimnom období ovplyvňujú i podmienky 
pre užívanie pozemných komunikácií.   

V zmysle cestného zákona vyplýva 
pre mesto Sereď ako vlastníka a správcu 
povinnosť zabezpečiť zjazdnosť miestnych 
komunikácií. Súbežne s dohľadom nad 
zjazdnosťou sa zabezpečuje čistením 
a posypom aj schodnosť chodníkov 
a schodísk, priechodov pre chodcov, 
bezbariérových priechodov pri vyústení 
z komunikácií napojených na chodníky,  za 
ktoré zodpovedá  mesto Sereď ako správca 
miestnych komunikácií.

V prípade  chodníkov priľahlých 
k nehnuteľnostiam v zastavanom území 
mesta, hraničiacich s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, povinnosť zabezpečiť ich 
schodnosť  pripadá vlastníkom, správcom 
alebo užívateľom nehnuteľností. Tí sú podľa 
príslušných ustanovení  cestného zákona 
a VZN  mesta č. 4/95 o udržiavaní  čistoty 
na verejných priestranstvách povinní 
bez prieťahov zabezpečovať schodnosť 
priľahlých chodníkov, pokiaľ tieto závady 
vznikli znečistením, poľadovicou alebo 
snehom. Týka sa to nielen okolia obchodných 
a výrobných prevádzok podnikateľov, 
správcov bytoviek na sídliskách, ale aj 
priestorov pred rodinnými domami či inými 
nehnuteľnosťami. 

Len tak možno znížiť riziko nepredvída-
ných situácií, úrazov či kolízií.                         

                       Odd. investičnej výstavby MsÚ

Zase je tu zima

Pod názvom Vianočné 
posolstvo sa začiatkom decembra 
sa v seredskom  kostole sv. Jána 
Krstiteľa uskutočnil spoločný koncert 
partnerských miest Tišnova z ČR 
a Serede. 

V programe sa predstavili žiaci 
a pedagógovia ZUŠ Tišnov a členovia 
Tišnovského komorného orchestra pod 
taktovkou Jaroslava Kolesa. 

Tento projekt bol spolufinancovaný 
Európskou úniou. 

Chrámové koncerty majú svoje 
neopakovateľné čaro. Škoda len,  že 
naši občania takéto využitie voľného 
času, keď je skôr pohladená duša  
a hmotné statky sú potlačené do úzadia, 
ešte nedocenili. Dôkazom toho je aj 
slabá účasť na tomto koncerte.
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Ako sme (ne)volili
Mesto Sereď poskytuje sociálne 

služby pre dôchodcov celoročne. Najviac 
rozšírenou formou sociálnych služieb je 
poskytovanie opatrovateľskej služby pre 
občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej 
osoby pri nevyhnutných životných úkonoch, 
nevyhnutných prácach v domácnosti  
a kontakte so spoločenským prostredím. 

V súčasnosti je opatrovateľská služba 
poskytovaná pre 107 občanov a výkon 
opatrovateľskej služby zabezpečuje 98 
opatrovateliek. Zabezpečujeme taktiež 
organizovanie spoločného stravovania pre 
dôchodcov. 

Obedy pre dôchodcov pripravuje 
Centrálna vývarovňa jedál na Pažitnej 
ulici v Seredi a výška stravnej jednotky  

Balíčky do rodín
je 66 korún. Dôchodcom poskytujeme opa-
kovaný sociálny príspevok na stravovanie, 
ktorého výška závisí od výšky dôchodku 
stravníka. V neposlednom rade Mesto Sereď 
prevádzkuje aj dva kluby dôchodcov, ktoré 
zabezpečujú kultúrnu a záujmovú činnosť 
pre dôchodcov, organizujú rôzne výlety, 
slávnostné posedenia a ich najväčším 
prínosom je nepochybne to, že sa občania 
v dôchodkovom veku majú kde stretávať  
a tráviť svoj voľný čas.

Ďalšou  peknou tradíciou je v tomto 
predvianočnom čase  odovzdávanie potravi-
nových balíčkov do sociálne odkázaných 
rodín dôchodcov. 

Tento rok  budú mať radosť z balíčkov 
v 165 rodinách.                                        -as-

V rámci projektu PHARE žiaci umelec-
kej školy zo Serede úspešne prezentovali 
svoje majstrovstvo v hre na hudobných 
nástrojoch a tanci v partnerskom meste 
Leopoldsdorf. 

Na spoločnom koncerte spolu so 
žiakmi z Hudobnej školy v Leopoldsdorfe 
boli prítomní aj zástupcovia obidvoch 
spriatelených samospráv. Príjemným 

Žiaci koncertovali v Rakúsku

Žiaci kvinty, kvarty a tercie osemročného 
Gymnázia v Seredi pracujú na zaujímavom 
projekte „Comenius“. Počas niekoľkých 
mesiacov sa spolu so svojimi pedagógmi 
na hodinách angličtiny, chémie, geografie,
biológie a informatiky venovali zbieraniu 
materiálov k jednej z tém tohtoročného 
projektu - stredomorskej Sicílii. Informácie  
získavali z rôznych zdrojov - veľmi im 
pomáhal Internet. Vo dvojiciach sa na 
záver zúčastnili testu (v angličtine) o tomto 
nádhernom talianskom ostrove. 

Víťazky testu Zuzana Vargová 
a Marianna Frantová potom mohli 
odcestovať na európske stretnutie študentov 
do sicílskeho Palerma. Tu sú dojmy oboch 
účastníčok tohto stretnutia: 

- V dňoch 14. až 18. novembra 2005 
sme vďaka projektu „Comenius“ zavítali 
na európske stretnutie študentov na Sicílii 
v Palerme. Zúčastnili sa ho študenti zo 
Slovenska, Poľska, Slovinska, Nemecka, 
Holandska i Maďarska. Uvítalo nás veľa 
príjemných ľudí a skvelých 27 stupňov. 
Absolvovali sme množstvo stretnutí, návštev 

Gymnazisti na Sicílii

múzeí i pamiatok. V škole pre cestovný ruch 
- I.T.T. Marco Polo, ktorá bola hostiteľom 
tohto stretnutia, sme prezentovali našu 
školu, mesto i krajinu v anglickom jazyku, 
ktorý je oficiálnym komunikačným jazykom 
projektu.
     Bol to skvelý týždeň, bohatý na zážitky  
z neznámej krajiny, plný priateľstva, zábavy, 
anglickej konverzácie a veselých ľudí.

Mgr. Katarína Valábková,, Gymnázium Sereď

obohatením programu bola prehliadka 
zámku Eskartsau. 
     Poďakovanie za úspešný a príjemne 
strávený deň patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na realizácií, predovšetkým Ing. 
A. Pančíkovi,   zástupcovi primátora mesta 
Sereď, Ing. R. Lukáčovej, vedúcej odboru 
školstva, pedagógom a žiakom umeleckej 
školy v Seredi.           D. Šajbidorová, riaditeľka      

Daňový úrad Sereď informuje 
o schválení noviel nasledovných 
daňových zákonov v treťom čítaní v NR 
SR, ktoré budú v najbližších dňoch 
zverejnené v Zbierke zákonov:

- Novela zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov s účinnosťou od 15. 
12. 2005 a od l. l. 2006

- Novela zákona č. 222/2004 Z. z. 
o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2006

- Novela zákona č. 582/2004 Z. z. o mies-
tnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady s účinnosťou od l. 12. 2005

- Novela zákona č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov s účinnosťou 
od l. l. 2006

- Novela zákona č. 150/2001 Z. z. o da-
ňových orgánoch s účinnosťou od  
15. 12. 2005.

Daňový úrad 
informuje

č. k. Kandidát Spolu

1 László Biró, Mgr. 32
2 Štefan Borovský, Dpt. 155
3 Milan Čambálik 615
4 Anton Dúbravec 318
5 Ladislav Duchoň 115
6 Imre Farkas, Ing. 18
7 Gábor Gál, Mgr. 24
8 Edita Katonová 123
9 Ján Kayser, MUDr. 930

10 Ladislav Kollár 274
11 Claudius Krčmárik, Ing. 579
12 Pavol Kurbel 498
13 Iveta Labjaková, Mgr. 311
14 Marek Matonog 131
15 Rastislav Meszároš 183
16 Milan Molnár 117
17 Anna Nagyová 149
18 Jozef Nahacký, Ing. 238
19 Gábor Pallya, MVDr. 29
20 László Pék 24
21 Tibor Pethö, Ing. 164
22 Anna Piláriková, PeadDr. 562
23 Tibor Plézel, MUDr. 1042
24 László Pomothy, Ing. 23
25 Igor Pösinger 39
26 Jozef Sárkány, Bc. 37
27 Kornel Somogyi, Ing. 52
28 Cyril Špačinský 239
29 Michal Štangel, Ing. 418
30 Vojtech Volkovič, Ing. arch. 238
31 Vladimír Vranovič, Mgr. 1324
32 Béla Zsille, Bc. 16

VÝSLEDKY
volieb predsedu trnavského VÚC

zo dňa 26. novembra 2005 v meste Sereď

VÝSLEDKY
volieb do zastupiteľstva VÚC

zo dňa 26. novembra 2005 v meste Sereď

č. k. Kandidát Spolu

1 Jozef Klokner, Ing. 341
2 Tibor Mikuš, Ing. 639
3 Alena Schopperthová, Mgr. 64
4 Peter Tomeček, Ing. 346
5 Renáta Zmajkovičová, Bc. 558

Mesto  Sereď
vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta:
 vedúci oddelenia správy majetku mesta 

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie (ekonomického,     
  technického resp. právnického zamerania)
- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 
  o výkone  práce vo verejnom záujme       
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť a odborná prax min. 3 roky
Ďalšie požiadavky:
- PC Word, Exel, Internet
- organizačné a riadiace schopnosti, flexibilnosť, prax na riadiacej funkcii sú výhodou

Žiadosť o účasť na výberovom konaní treba doručiť na adresu: Mestský úrad Sereď, Nám. 
Republiky 1176/10 926 01 Sereď, alebo do podateľne Mestského úradu do 10. januára 2006 
v uzatvorenej obálke  s označením  „Výberové konanie – vedúci oddelenia správy majetku 
mesta – neotvárať“.  Výberové konanie sa uskutoční 18. januára 2006.

Ďalšie podrobnosti je možné získať na webovej stránke mesta: www.sered.sk , na info-
kanáli, na informačných tabuliach mesta a na oddelení vnútornej správy MsÚ. 

Od 11. decembra 2005 zmena cestovného poriadku

Do zastupiteľstva sa nedostali kandidáti 
ktorí získali počet hlasov:

Vladimír Vranovič (3 405), Tibor Plézel 
(3 287), Ján Kayser (2 640), Claudius Krčmárik 
(1 980), Pavol Kurbel (1 368), Anton Dúbravec 
(734), Igor Pösinger (120).

Zloženie zastupiteľstva v Trnavskom 
samosprávnom kraji za okres Galanta

č. k. Kandidát Spolu

1 Lászlo Biró            SMK-MKP  4 700
2 Imre Farkas           SMK-MKP 4 232
3 Gábor Gál              SMK-MKP 4 064
4 Gábor Pallya          SMK-MKP 3 894
5 László Pék             SMK-MKP 4 231
6 László Pomothy    SMK-MKP 4 163
7 Béla Zsille             SMK-MKP 3 979

č. vlaku 4551 4553 4501 4579 4555 4557 4559 4503 4561 4563 4505 4565 4567 4569 4507 4571 4573 4577

X X X 1 X X X 2 X X 3 4

Zo stanice
Leopoldov
Siladice
Šúrovce
Sereď                        o
Trnava
Križovany n/Dudváh.
Sereď                        o
Sereď
Gáň
Galanta                     o

              

4:39
4:46
4:53
4:54
4:59
5:05

5:31
5:38
5:45
5:46
5:51
5:56

5:52
6:00
6:06
6:11

6:22
6:29
6:36
6:37
6:42
6:47

6:39
6:46
6:52
6:53
6:58
7:03

9:55
10:02
10:09
10:10
10:15
10:20

11:38
11:45
11:52
11:53
11:58
12:03

13:25
13:33
13:39
13:44

13:40
13:47
13:54
13:55
14.00
14.05

14:33
14:40
14:47
14:48
14:53
14:59

15:27
15:36
15:41
15:46

15:38
15:45
15:51
15:52
15:58
16:03

16:43
16:50
16.57
16:58
17:03
17:08

17:50
17:57
18:04
18:06
18:11
18:16

18:26
18:35
18:40
18:45

18:38
18:45
18:51
18:52
18:58
19:03

20:40
20:47
20:54
20:55
21:00
21:06

22:43
22:50
22:57
22:58
23:03
23:08

Do stanice

LEOPOLDOV - GALANTA, TRNAVA - SEREĎ

č. vlaku 4550 4552 4500 4574 4554 4556 4558 4560 4502 4562 4564 4504 4566 4568 4570 4506 4826 4572

X X 1 X X X 2 X X 5 4

Zo stanice Kom.
Galanta
Gáň
Sereď
Sereď                        o
Križovany n/Dudváh.
Trnava
Sereď                        o
Šúrovce
Siladice
Leopoldov                o

 4:48
4:54
4:59
5:00
5:07
5:14

6:04
6:10
6:15
6:16
6:23
6:30

6:21
6:26
6:32
6:40

6:30
6:36
6:41
6:42
6:49
6:56

6:55
7:01
7:06
7:07
7:14
7:21

7:54
8:00
8:05
8:06
8:13
8:20

11:02
11:08
11:13
11:14
11:21
11:28

12:55
13:01
13:06
13:07
13:14
13:21

13:56
14:01
14:07
14:15

15:03
15:09
15:13
15:14
15:21
15:28

16:08
16:14
16:19
16:20
16:27
16:34

16:21
16:26
16:32
16:40

16:54
17:00
17:05
17:06
17:13
17:20

17:54
18:00
18:05
18:06
18:13
18:20

19:07
19:13
19:17
19:18
19:25
19:32

19:21
19:26
19:32
19:40

20.03
I

20:12
20:13

I
20:25

21:01
21:07
21:12
21:14
21:21
21:28

Do stanice

GALANTA - LEOPOLDOV, SEREĎ - TRNAVA



1 - ide v 6 a +   2 - ide v pracovné dni  a z  a 26. XII., 17. IV., 1., 8. V.,  nejde 25. XII., 16., 30. IV., 7.V.  3 - ide v pracovné dni a +, nejde 24., 25. 
XII., 6. I., 16., 30. IV., 7. V., 5. VII., 29. VIII., 1., 15. IX., 1., 17. XI. 4 - nejde 24., 25., 31. XII. 5 - ide v 7 a 26.XII., 17. IV, 1., 8. V., 5. VII., 29. 
VIII., 1. XI, nejde 25. XII., 16., 30. IV., 7.V.   X - ide v pracovné dni  
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Recepty, ktoré možno nepoznáte
Ešte žijú priami potomkovia starých 

obyvateľov Mlynárskej ulice, preto sa občas 
pri rozhovoroch s nimi vynorí spomienka na 
niekoho, kto už dávno odišiel na večnosť, 
ale príbeh o ňom žije vo forme ústneho 
podania. 

V Mlynárskej ulici, neďaleko školy, 
presne na mieste, kde dnes stojí poschodový 
dom Navrátilových, bol  na začiatku 
dvadsiateho storočia malý gazdovský 
dom, majúci do ulice dve malé okienka. 
Medzi jeho obyvateľmi, bývala aj stará 
pani Kohútová, ktorá odovzdala mladším 
generáciám úsmevný príbeh, ktorý dlho 
koloval medzi staršími obyvateľmi Serede. 
Stará pani Kohútová, vtedy rúča žena 
v rokoch, rozprávala:

Keď prišiel na faru nový farár (jeho 
meno neprezradila), rýchlo sa roznieslo, 
že zo všetkého jedla má najradšej šišky. 
Gazdiné ho pozývali do domu na návštevu 
a, ktorá pred ktorou, sa pretekali upiecť šišky 
čo najlepšie, najjemnejšie, najrumovejšie. 
Ale jedna farníčka sa na neho hnevala, 
lebo raz mal kázeň o boháčoch – farizejoch, 
a pretože bola bohatá a široko – ďaleko 
letel chýr o jej lakomosti – obsah kázne sa 
jej veľmi dotkol. Zapovedala sa: „Počkaj, 
farárisko, veď ja ti ukážem, budeš sa môcť 
na šišky iba dívať!“

Keď farár prišiel do jej bohatej 
domácnosti  ihneď pochopil, že ho čaká 

nevidané pohostenie. Veľký stôl, prikrytý 
bielym damaškovým obrusom, sa takmer 
prehýbal pod množstvom rozličných dobrôt. 
Po výdatnej slepačej polievke, nasledovala 
šunka s chrenom, potom domáce klobásy 
a jaternice a napokon vrchol hostiny – 
husacina s lokšami. Ani s dobrým vínkom 
sa nešetrilo a poruke bola aj rezká dobre 
uležaná domáca slivovica. Samozrejme, 
domáca pani po celý čas nešetrila slovami 
ponúkania.
         Keď sa pán farár najedol do prasknutia 
tak, že ledva fučal, nadišla pre gazdinú jej 
chvíľa pomsty. Vôňa vanilky a rumu sa 
vzduchom lákavo niesla a zaplnila celý 
priestor parádnej izby, keď víťazoslávne 
priniesla na stôl veľkú misu s prekrásnymi, 
ružovučkými ešte teplými šiškami.

Škodoradostný úsmev  jej   však z  tváre 
rýchlo zmizol, keď sa do pána farára prepadlo 
šestnásť šišiek. V údive sa mu priznala, čo 
mu narafičila a pýtala si vysvetlenie, ako 
to všetko zvládol, keď predtým tvrdil, že už 
nemôže zjesť ani omrvinku. 

Pán farár si len brucho pohladkal 
a poučil ju: 

„Dcéra moja, to je tak! Keď ja spred 
oltára oznámim -  ide kráľ - môže byť kostol 
preplnený tak, že by jablko medzi ľuďmi 
neprepadlo, no ulička sa pre kráľa spraví. 
A tak to bolo aj s vašimi šiškami!“

***

A je tu naporúdzi ešte iný príbeh. Takmer 
na konci Mlynárskej ulice býva pán Viliam 
Remenár, známy to občan mesta Serede, 
ktorý rozprával príhodu o koze, ktorá 
rozosmiala každého, kto ju počul.

Keď jeho tete lekár zistil nález na 
pľúcach, poradil jej, aby každý deň 
pila kozie mlieko, lebo mal skúsenosti 
o tom, že pomáhalo mnohým chorým pri 
rekonvalescencii. 

Hneď ako teta prišla domov, zvolala 
rodinu  a oznámila čo jej lekár poradil. 
Strýc pohotovo zareagoval: 

„Dobre, kúpime kozu a Jano ju bude 
chodiť pásť.“ Ale Jano – najstarší syn – sa 
ohradil, že on žiadnu kozu pásť nebude, je 
predsa najstarší a nech ju pasie Jožo. 

Ten sa zasa vyhovoril, že ako on k tomu 
príde, veď sa mu budú všetci rovesníci 
vysmievať. Keď padla voľba na Anču, tá 
rozhorčene odmietla akúkoľvek účasť pri 
pasení. To strýca tak rozhnevalo, že odpásal 
remeň a všetci traja dostali taký výprask, že 
zanevreli na všetky kozy sveta. 

A tak koza upadla do nemilosti, nikdy si 
nijakú nekúpili a teta sa musela liečiť inak.

Odvtedy vždy, keď sa niečo v rodine 
plánovalo a za všeobecného nesúhlasu sa 
zdvíhal hlas a búchalo päsťou do stola – sa 
porada zrazu úsmevne skončila slovami:

 „No, skoro by sme dopadli ako vtedy 
s tou kozou!“                    Blažena Krivošíková

Slamená krása

Pamiatku sv. Mikuláša si uctí celý 
kresťanský svet. Vždy 6. decembra si, 
hádam aj to najchudobnejšie dieťa, našlo 
niečo dobrého vo svojej topánke či čižmičke, 
ktorú starostlivo vyčistenú si pripravilo 
niekde v blízkosti  okna. Vieme, kto bol  sv. 
Mikuláš a prečo si ho pripomíname takým 
spôsobom?

Mikuláš sa narodil okolo roku 270 
v pobrežnom meste Patara v dnešnom 
Turecku. Rodičia boli dobre situovaní, ale 
čoskoro pomreli. Mikuláš všetko po nich 
zdedil. Nepovažoval sa však za majiteľa 
hmotných statkov, ale iba za správcu. 
Podľa toho aj s majetkom nakladal. 
Udeľoval almužny, pomáhal hladujúcim 
a nezaodetým. 

V jeho meste žil jeden šľachtic, ktorý  
veľmi schudobnel. Trápil sa, že nemá na 
veno svojich troch dcér, aby im zadovážil 
manžela. Keď sa Mikuláš o tom dozvedel, 
tajne v noci, aby o tom nikto nevedel, prišiel 
pod okno šľachtica a hodil mu mešec peňazí 
na veno najstaršej dcéry. Toto ešte dvakrát 
zopakoval pre každú dcéru. Keď to predsa 
len vyšlo najavo, Mikuláš, aby sa vyhol 
chvále, odišiel na púť do Palestíny. 

Príbehy z Mlynárskej   ulice

Mikulášska   tradícia
Začal žiť ako pustovník. Po čase sa 

zastavil v meste Mýre, v južnom Turecku, 
kde bol  práve snem biskupov. Radili sa, 
koho vysvätiť za biskupa pre Mýru, ktorá 
stratila pastiera. Najstarší biskup rozhodol, 

aby  za biskupa vysvätili toho, kto budúceho 
roku prvý vkročí do kostola. Bol to Mikuláš 
– pustovník.

Ako biskup Mikuláš naďalej slúžil 
milosrdenstvu. Pomáhal, zachraňoval a to 
rovnako v hmotnej ako  i v  duchovnej  
biede. Bol aj prenasledovaný, zajatý 
a väznený. Zachraňoval ľudí aj pred trestom 
smrti. Dožadoval sa rovnakej spravodlivosti 
i lásky. 

Ľud si ho vážil a miloval ho. Ku koncu 
života  sa r. 325 zúčastnil nicejského snemu 
a cestou, opäť podľa  legendy, urobil si 
púť do Ríma. Zomrel okolo r. 350 v Mýre. 
Pochovaný je v juhotalianskom meste Bari.
Úcta k nemu sa rozšírila po celom svete. 
Len v Česku je napr. 114 kostolov na jeho 
počesť. Vo východnej byzantskej  cirkvi  
jeho obraz nechýba na žiadnej obrazovej 
stene – ikonostase. 

Kresťanská tradícia vyobrazuje 
sv. Mikuláša  ako má v rukách  knihu 
Evanjelia a tri zlaté jablká na pamiatku 
jeho milosrdenstva, ktorým vykúpil tri 
šľachticove dcéry a na pamiatku všetkých 
dobrých skutkov, ktoré urobil po celý svoj 
život. 

Tak sa stal 6. december dňom dobrých 
skutkov a milých prekvapení. 

                                            Pripravila B. K.

Koláč lenivej gazdinky
3 celé vajcia, 2 hrnčeky polohrubej 

múky,1 hrnček kryštálového cukru,1 hrnček 
nemletého ! maku, 1 hrnček mlieka,1 hrnček 
oleja,1 kypriaci prášok, 1 vanilkový cukor

Všetko spolu dobre vymiešať, vyliať 
rovnomerne na vymastený strúhankou 
vysypaný plech a vo vyhriatej  rúre  upiecť 
do ružova. 

Vychladnutý koláč sa môže ešte na 
ozdobu potrieť hustým džemom.

 Koláč veľmi lenivej 
gazdinky

Cesto: 3 hrnčeky polohrubej múky, 
1 hrnček práškového cukru,1 hrnček mlieka, 
pol hrnčeka oleja,  2 vajcia, 1 kypriaci 
prášok, štipka soli

Posýpka: 50 gramov masla, 50 gramov 
hrubej múky, 50 gramov práškového cukru
Všetky suroviny na cesto zmiešame a dáme 
na plech vystlaný papierom na pečenie. 

Poukladáme ovocie, môže byť aj 
zaváranina a posypeme posýpkou. 
Upečieme vo vyhriatej rúre.

Posýpka: Múku premiešame s cukrom, 
pokvapkáme rozpusteným maslom 
a opatrne premiešame tak, aby sa  urobili  
malé hrudky. 

Kapor trochu inak
4 porcie kapra, 80 gramov úd. slaninky, 

4 plátky Eidamu alebo Ementálu, 1 vajce, 
50 gramov hladkej múky, korenie, soľ, olej, 
citrón, 2 kyslejšie jablká

Kapra z časti vykostíme, pokvapkáme 
citrónovou šťavou, osolíme a necháme 
v chladničke odležať zo 2 – 3 hodiny aj 
dlhšie. Potom jednotlivé porcie okoreníme 
a rozkrojíme tak, aby sme mohli do nich 
vložiť plátok syra. Každú  porciu  zabalíme 
do tenkého plátku slaniny a spojíme 
šparátkom. 

Obalíme v múke a v rozšľahanom vajci 
a pomaly opekáme na oleji. 

Ku  koncu pečenia pridáme do panvice 
ošúpané na drobno pokrájané  jablká, 
ešte 5 minút podusíme pod pokrievkou 
a podávame.

Mäso trochu inak
5 veľkých cibúľ pokrájať na 

polcentimetrové (aj hrubšie) kolieska 
a poukladať na plech. Na ne položiť štyri 
– päť mierne vyklepaných plátov osoleného 
a okoreneného bravčového mäsa, na to 
nahrubo nastrúhať 300 gramov „tehly“, 
naliať  štvrť litra 33 % smotany a pomalšie 
piecť.

K všeobecnému vzdelaniu človeka 
patria aj základné vedomosti o existencii 
veľkých umelcov sveta. Mnohí z nás 
poznajú mená slávnych maliarov, sochárov, 
literátov a vedia aj čo – to povedať o ich 
diele. Stáva sa, že umelci žijú priamo medzi 
nami a patrí sa venovať im pozornosť, lebo 
sú súčasťou slovenskej národnej kultúry, 
súčasťou slovenského národného bohatstva. 
Takými boli ľudoví umelci – manželia 
Hedviga a Jozef Hupkoví. 

Ich umeleckým materiálom bola slama, 
ich nástrojmi – šikovné ruky, k tomu veľa 
tvorivej fantázie  a citu pre krásu. Ich 
slamené výrobky sú známe nielen po celom 
Slovensku, ale doslova obleteli celý svet. 
Podľa vlastných návrhov vytvorili desiatky 
druhov ozdôb. Predovšetkým sú to prekrásne 
ozdoby na vianočný stromček: šišky, 
reťaze, zvončeky jednotlivo aj v skupinách, 
rôzne ozdoby na stenu: pavúčiky a vtáčiky 
zakomponované v krúžku a iné. Primátori 
slovenských miest ich pozývali na trhy 
historických a ľudových remesiel. Ich 
výrobky sú ozdobou nespočetných 
výstavných siení, výstav ľudovej tvorivosti, 
jarmokov, rôznych národných podujatí 
- (národných dní Matice slovenskej, 
kúpeľných sezón vo svetoznámych 

kúpeľoch...) Zovšadiaľ majú ďakovné 
listy, vyznamenania a diplomy. Krása 
slamy od skromných umelcov – manželov 
Hupkových si, samozrejme, našla cestu aj 
za hranice našej vlasti. Ich výrobky poznajú 
v Česku,  Nemecku, Rakúsku, v Kanade, vo 
Švédsku, Francúzsku...Dokonca vyhoveli 
aj „Výstavnej sieni v Prahe“, ktorá im 
poskytla objednávku pre „Slovenskú izbu 
na Bahamských ostrovoch“. A ešte jedna 
perlička: V roku 1979 mali objednávku od 
samotného Rotschilda, ktorú k spokojnosti 
splnili.

Koncom októbra 2005 ľudový umelec 
-  pán Jozef Hupka – nositeľ titulu „Čestný 
občan mesta Serede“ -  navždy  odišiel. 
Umelec nás opustil, ale krása jeho práce 
nám zostala! Česť jeho pamiatke!         

                                    Blažena Krivošíková

Odbojári 
hodnotili činnosť

Členovia Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov 
a členovia Klubu dôchodcov č. 2 sa 
stretli na spoločnom nedeľnom posedení 
pri harmonike s pánom Jaroslavom 
Červenkom. 

Cieľom stretnutia bolo vyhodnotiť 
činnosť ZO SZBP za rok 2005 a po ukončení 
schôdze pri veselých melódiách harmoniky 
si zaspomínať a zaspievať pesničky svojej 
mladosti. Stretnutie otvorila J. Zvolenská, 
vedúca klubu a  okrem členov ZO SZPB 
privítala aj vzácnych hostí primátora mesta 
Jána Lehotu a predsedu Oblastného výboru 
SZPB v Galante Ing. Jaroslava Kmeťa. 

Na záver bola schválená Rezolúcia 
k posledných udalostiam v našej republike 
týkajúcich sa vyčíňania neofašistických 
skupín, skínov, vystúpenia členov Strany 
slovenskej pospolitosti a nakoniec 
zavraždenie študenta D. Tupého. Táto 
rezolúcia bola odoslaná Ústrednej rade 
SZPB v Bratislave.

                         J. Mitrík, predseda ZO SZPB

Spolupráca rodičov a škôl
Tento rok sa už 4-krát stretli zástupcovia 

štátnych organizácií, škôl a rodičov na 
celoslovenskom Európskom dni rodičov 
a škôl na Zvolenskom zámku. Tu  vyhodnotila 
SRRZ aktivity rodičov, škôl a organizácií 
zaoberajúcich sa výchovou a vzdelávaním. 
Stretnutia sa zúčastnil aj minister školstva 
Martin Fronc, ktorý vystúpil s príhovorom. 

Na zámku okrem seminárov s odbornou 
tematikou, boli slávnostne ocenení najaktívnejší 
rodičia, pedagógovia, žiaci a pracovníci 
školskej správy. Z Trnavského kraja boli za 
aktivitu ocenení pedagógovia Mgr. Hana 
Čížová, Mgr. Marta Hrušovská, rodičia 
Robert Šipka, Monika Marcinkechová, 
žiaci Vierka Bodišová, Rastislav Krchňavý 
a družstvo minibasketbalistiek. Všetci 
menovaní boli zo ZŠ J. A. Komenského 
a vzorne zastupovali  nielen školu, ale i mesto 
Sereď. 

Okrem toho pri tejto príležitosti  
zorganizovala  ZŠ J. A. Komenského Deň 
otvorených dverí, v rámci ktorého mali rodičia 
možnosť pozrieť si, ako sa učia ich deti. 

Pre pedagógov z okresu Galanta vedenie 
školy zabezpečilo otvorené hodiny s využitím 
počítača a internetu, konkrétne anglického  
jazyka, ktorý výborne prezentovala Ing.  
H. Kožárová a matematiku, ktorú taktiež 
úspešne prezentovala Mgr. M. Klembarová. 
Pedagógovia, ktorí sa zúčastnili otvorených 
hodín, boli vďační za prezentáciu. 

Z vydarenej akcie vidieť, že spolupráca 
školy s rodičmi a inými organizáciami je na 
veľmi dobrej úrovni.                                 -SK-

   



13.-14. 12. ut. - st. (19.00)                     MP 15
NOČNÝ LET  

USA                                              vst.: 59,- Sk
 
15.-16. 12. št. - pi. (19.00)                     MP 15

UTRHNUTÝ Z REŤAZE  
FR/VB                                           vst.: 59,- Sk
 
17.-18. 12. so. - ne. (18.00 a 20.00)       MP 15

JASKYŇA 
USA                                              vst.: 59,- Sk
       
20.-21.12. ut. - st. (19.00)                      MP 12

MOJA VEĽKÁ INDICKÁ SVADBA  
VB/USA                                        vst.: 59,- Sk
 
22.-23.12. št. - pi. (19.00)                      MP 12

KLIATBA BRATOV GRIMMOVCOV  
USA/ČR                                        vst.: 59,- Sk
 
27.-28.12. ut. - st.  (17.00, 19.00)          MP 15

PANENSTVO NA OBTIAŽ  
Nórsko/Švédsko                            vst.: 59,- Sk
 
29.-30. 12. št. - pi. (19.00)                          MP

PREKLIATIE KRÁLIKODLAKA 
USA                                              vst.: 59,- Sk   

PRIPRAVUJEME NA JANUÁR 2006: 

Nočná hliadka, Pozná ju ako svoje boty, 
Kuriér 2, King Kong, Goól,

Just Like Heaven, 
Občianska výchova, 

Harry Potter a ohnivá čaša, 
Hotel Rwanda, Elizabethtown, 

Letový plán    

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Vzdelávacie programy
pripravované na január 

Dom kultúry oddelenie výchovno-
vzdelávacej činnosti pripravil  na 
január 2006 pre záujemcov ďalší cyklus 
krátkodobých praktických kurzov. Vybrať si 
môžu z ponuky :   
- kurz  podvojného účtovníctva v teórii a 
praxi podľa najnovších platných zákonov o 
účtovníctve. 
- kurz práca s počítačom pre pokročilých 
v rozšírenej učebnej osnove
- seminár Daň z príjmov FO na rok 2006 a 
daňové priznanie za rok 2005.

Program DK na december
15. decembra - sa v divadelnej sále DK 
uskutoční predvianočné tanečno – spevácke 
šou

  „TALENTY 2005“ 
Spievajú a tancujú deti  nášho mesta. 
Predstavia sa svojimi tanečnými 
choreografiami a spevom.  

20. decembra - o 19.00 hod. sa v divadelnej 
sále DK uskutoční

VEĽKÝ VIANOČNÝ KONCERT  
Vystúpia Diabolské husle Jána  Berkyho  
Mrenicu, Ľubomír Virágh a Mária Eliášová. 
Predpredaj vstupeniek v DK.

25. decembra - o 19.oo hod. sa v estrádnej 
sále DK uskutoční 

ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Do tanca hrá hudobná skupina MINIMAX.

                                                                         
                                        

PRIVÍTAJME NOVÝ ROK
Dôstojné ukončenie roku 2005 môžeme 
prežiť v spoločnosti  svojich priateľov 
na Veľkej silvestrovskej zábave, ktorá sa 
uskutoční v estrádnej sále DK pri hudobnej 
skupine Minimax a DJ.
      Zároveň na  parkovisku pred Gymnáziom 
sa uskutoční Disko párty, ktorá vyvrcholí 
ohňostrojom na počesť 12. výročia vzniku 
SR a privítania nového roku 2006.
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Opustili naše rady:

KINO  NOVA V DECEMBRI

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Peter Sojka a Jana Bodová
Robert Vereš a Eva Kadlicová
Dušan Vyhlidal a Miroslava Belešová
Ing. Dušan Slahučka a Terézia Dostálová
Ladislav Renáč a Judita Zsigová
Štefan Sypecký a Martina Mikulášiková

•
•
•
•
•
•

Oslávili jubileum:
Mária Pauerová, 91 r.
Františka Mikulášová, 96 r. 

•
•

Jozef Hupka, vo veku 78 r.
Margita Súdinová, vo veku 57 r.
Ján Szantai, vo veku 62 r.
Vladimír Macka, vo veku  80 r. 
Ján Fagala, vo veku 66 r.
Ján Štibrányi vo veku 57 r. 
Ladislav Brestovský vo veku 52 r.
Mária Nyitraiová, vo veku 80 r. 
Emil Biháry, vo veku 50 r. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stalo sa už peknou tradíciou, že vedenie 
Slovenských cukrovarov v Seredi pozýva 
svojich dôchodcov na stretnutie. Začiatkom 
decembra pozvanie prijalo 50 dôchodov. 
Privítal ich generálny riaditeľ Dpl. Ing. 
Heinz Zemke a po ňom sa slova ujala  Ing. 
Dagmar Klimová. Pamiatku tých, ktorí 
opustili naše rady sme si uctili minútou 
ticha. 

Člen Predstavenstva  Ing. D. Janíček 
nás oboznámil so spracovaním cukrovej 
repy a výrobou cukru počas tohtoročnej 
kampane.  Ing. G. Hambálek  zdôraznil 
dobré výsledky, ktoré cukrovar dosahuje za 
posledné roky vo výrobe. 

Denne spracujú 2 987 tisíc ton repy 
a vyrobia 430 ton cukru. Po zmodernizovaní 
výroby chcú dosiahnúť ešte viac, to znamená, 
že seredský cukrovar má perspektívu 
vyrábať i v ďalších rokoch.

Prajeme im veľa  úspechov pri rozvoji, 
aby tu i naďalej občania mesta i okolia našli 
pracovné príležitosti. 

Keďže cukrovanícka kampaň potrvá 
i počas vianočných sviatkov, želáme Vám  
pokojné prežitie Vianoc, veľa zdravia 
a spokojnosti v rodinách a do roku 2006 
veľa pracovných úspechov. 
                          Za dôchodcov  L. Scherhauferová

Stretnutie dôchodcov 
cukrovaru Anton Dubrovský 

Každý človek dostáva do života aj dary 
osobnosti. Kto má šťastie na svoje okolie, 
ktoré ho podporuje, ale i pevnú vôľu, tento dar 
rozvinie. 

Marta Kalinayová zo Serede kreslí od 
svojich detských rokov. Dar kreslenia rozvíjala 
aj ako študentka pedagogickej školy v Modre. 
Tu sa učila rôznym výtvarným technikám 
a tvorila prvé profesionálnejšie práce. Po 
skončení školy sa zamestnala ako učiteľka 

SOS schránky

Výstavy v Mestskom múzeu

Pani Hermína Lavková zo Šoporne pri svojom portréte z roku 1956.

Nabitý novembrový program v Mestskom 
múzeu sa niesol aj v znamení otvorenia 
výstavy šopornianskeho rodáka Antona  
Dubrovského - portréty. Medzi hosťami 

vernisáže nechýbali predstavitelia Šoporne a,  
čo bolo zvlášť dojemné, ani tí, ktorí kedysi 
boli Antonovi Dubrovskému modelom. 

Anton Dubrovský veľmi presvedčivo 
zobrazoval obyvateľov svojej rodnej 
obce, šoporniansky kroj a okolitú prírodu. 
Portrétoval známych umelcov,  cirkevných 
hodnostárov, lekárov, učiteľov. Náboženské 
obrazy zdobia aj arcibiskupský úrad v Trnave, 
mnoho jeho diel je roztrúsených v súkromnom 
majetku u obyvateľov rodnej obce.

Anton Dubrovský sa narodil v roku 1915 

v chudobnej rodine majstra debnára, ako 
najmladší z troch súrodencov. Celý život pre-
žil so sestrou Hedvigou, ktorá mu bola oporou 
a taktiež ho finančne podporovala pri štúdiách 

na Škole umeleckého 
priemyslu v Turnove 
a neskôr na Akadémii 
umenia v Prahe. Tu sa 
dostal do triedy známeho 
českého maliara a grafika
Maxa Švabinského. 

Na Slovensko sa 
vrátil počas 2. svetovej 
vojny, pretože musel 
nastúpiť do armády.  
V roku 1947 sa vracia 
zo zajatia a začína tvoriť 
ako slobodný umelec. 
V období po „víťaznom 
februári“ v roku 1948 sa 
ako hlboko veriaci človek 
nevedel stotožniť s novým 
režimom, a preto ako 

umelec ostáva na pokraji záujmu oficiálnych 
kultúrnych inštitúcií. Po celý život bol veľmi 
pracovitým človekom, milujúcim maľovanie 
a literatúru.

Anton Dubrovský zomrel v roku 1982 po 
tragickej nehode v jeden deň spolu so sestrou 
Hedvigou. Zostali po ňom nádherné, umelecky 
významné diela, ktoré oživujú minulosť a je 
veľkým zážitkom si ich pozrieť. 

Jeho pastelové portréty budú v Mestskom 
múzeu vystavené do konca marca 2006.
                                            Zlatica Gregorová
                

Marta Kalinayová
v materskej škole na Cukrovarskej ulici. Mala 
šťastie aj na dobrú susedku - akademickú 
maliarku Máriu Prešnajderovú, ku ktorej sa 
chodila zdokonaľovať. Radami i kritikou 
akademickej maliarky výtvarná práca M. 
Kalinayovej  napredovala k profesionalite.

Tešilo ju, že mohla túto záľubu prenášať 
do výtvarnej výchovy detí v materskej škole, 
v ktorej pracovala. Učila deti pozorovať svet 
a kresliť zážitky z prírody i života. 

Spolu s amatérskymi 
výtvarníkmi z galantského 
regiónu vystavovala svoje 
obrazy - zátišia, krajinky 
i moderné abstrakcie 
v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Galante, ale 
i na domácej pôde v Dome 
kultúry v Seredi.
       V súčasnosti sa môžu 
prísť pozrieť záujemcovia 
o umenie Marty Kali-
nayovej na výstavu olejov do 
Mestského múzea Fándlyho 
fara. Výstava potrvá do  
15. januára 2006.    
                       Mária Diková

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  
v Galante realizuje od 1. 5. 2001 v spolupráci 
s Mestským úradom v Seredi preventívny 
projekt „Schránky SOS“. V našom meste 
sú schránky  rozmiestnené vo všetkých 
základných  a stredných školách, v mestskom 
úrade, Daňovom úrade, Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Mestskej poliklinike, 
Obvodnom oddelení Policajného zboru 
a Mestskej polícii.

Občania Serede môžu prostredníctvom 
schránok S.O.S. anonymne poskytovať 
informácie o akejkoľvek trestnej činnosti 
zamýšľanej, pripravovanej, páchanej, resp. už 
spáchanej, ako aj o ich páchateľoch.

Cieľom preventívneho projektu Schránky 
S.O.S. je prehĺbenie spolupráce občanov 
s Policajným zborom pri objasňovaní trestnej 
činnosti, prehlbovaní dôvery občanov voči 
Policajnému zboru ako služby občanom, 
ako i pokus eliminovania trestnej činnosti 
s drogovým prvkom a trestných činov 
súvisiacich s ich zneužívaním.

Občania takýmto spôsobom môžu aj 
ANONYMNE poskytnúť akékoľvek infor-
mácie o mieste, čase a páchateľoch trestnej 
a inej protispoločenskej činnosti, ako aj 
o miestach výskytu vecí pochádzajúcich, resp. 
súvisiacich s trestnou a inou protispoločenskou 
činnosťou.                                  Polícia Galanta

Viete, čo patrí k deťom? K deťom patrí hlavne úsmev, pohladenie, radosť, hračka...  Žiaci 
ZŠ J.A. Komenského sa rozhodli obdarovať deti v materských školách a deti zo sociálne 
slabších rodín hračkami získanými prostredníctvom „Mikulášskej zbierky hračiek“. Hračky 
zozbierali žiaci v novembri, aby mohli na Mikuláša obdarovať deti MŠ nielen programom, 
ale aj darčekom. Ďakujeme žiakom ZŠ J. A. Komenského a ich rodičom, že sa zaradili medzi 
tých ľudí s veľkým srdcom, ktorí vyčaria úsmev na tvárach detí.                                       -SK- 

Darujme radosť

Pozvánka 
Už 14. januára 2006 sa uskutoční 

otvorenie plesovej sezóny 

Mestským
reprezentačným plesom, 

na ktorom  vás bude zabávať hudobná 
skupina Sonet, Cimbalovka a ďalší 
zaujímavý program s perfektným 
gurmánskym zabezpečením.
 
Vstupenky si môžete zakúpiť v predaji 

priamo v Dome kultúry. 
-žig-                      

Privítali sme do života:
Matúša Melichera, nar. 6. mája 2005•

Marta Kalinayová (vľavo) a jej gratulantka akad. mal. Mária Prešnajde-
rová na vernisáži.
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Činnnosť ŠK Cyklo Tour bola v tomto 
roku skutočne bohatá. V priebehu roka 
zorganizovali 2 kolá cyklosúťaže detí 
a mládeže na cestných aj horských bicykloch, 
Slovenský pohár v cestnej cyklistike kategórii 
Masters a Hobby, ako aj Majstrovstvá SR 
zdravotne postihnutých športovcov. Členovia  
klubu sa zúčastnili súťaží v disciplínach: 
cestná a horská cyklistika, cyklomaratóny, 
duatlon, triatlon - železný muž a cyklokros.

Najväčšie úspechy dosiahli: 
Ivan Zaujec (Maters): 5. MSR v cestnej 

cyklistike, 6. v celkovom poradí Slovenského 
pohára, 2. Majstr. strednej Európy v MTB,  1. 
MTB maratón Brezno, MTB maratón Špania 

dolina, MTB maratón „Karpatský vlk“, Cestný 
maratón „Jarná klasika“, 3. celkovo  Slov. 
pohár v cyklokrose.

Tomáš Masaryk (Junior): Čerstvý držiteľ 
ocenenia „Športovec roka“ mesta Sereď,  
2. Majstrovstvá strednej Európy v MTB, 
3.Bratislavská liga, celkovo 3., 1. celkovo 
Trnavská cyklistická liga, 3. celkovo Slov. 
pohár v cyklokrose.

Martin Baláž (muž): 6. MSR v dlhom 
triatlone – železný muž, 1. celkovo Trnavská 
cyklistická liga.

Dušan Holbík (Masters): MSR v cestnej 
cyklistike, celkovo Trnavská cyklistická liga

Ďakujeme mestu Sereď za finančnú a 

Volejbalový turnaj pedagógov

ZŠ J. A. Komenského sa vo zvýšenej 
miere venuje súťažiam, zameraným na 
branné športy.  

V roku 2005 sa žiaci zúčastnili súťaží, 
v ktorých získali:   branný viacboj - 1. mies- 
to na majstrovstvách okresu, 4. miesto 
na majstrovstvách kraja a 13. miesto na 
majstrovstvách republiky. Streľba - 2. mies-
to majstrovstvá okresu (družstvo), 4. miesto 
jednotlivci M. Šipka.  Pretek brannej 
všestrannosti - 3. miesto na majstrovstvách 
okresu.  Olympiáda mladých záchranárov 
CO (2 družstvá) - 2. a 4. miesto na 
majstrovstvách okresu a 1. a 6. miesto na 
majstrovstvách kraja. 

Prvé družstvo v zložení Pavelková, 
Žemlová, Sečen a Chynoradský postúpilo 
na Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú 
v roku 2006.                                          - S.K.-

Rozlúčka
Cirkevná škola svätého Cyrila 

a Metoda so zármutkom oznamuje, že 
dňa 19. novembra 2005 zomrel

 Mgr. Ladislav Lelkeš, 
jej dlhoročný riaditeľ. Rozlúčiť sa prišli 
nielen učitelia, ale aj žiaci a rodičia, všetci 
s nádejou na stretnutie, ktorú vo svojich 
príhovoroch vyjadrili všetci prítomní  
- pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej 
arcidiecézy Stanislav Zvolenský, pán 
dekan i kaplán zo seredskej farnosti, 
vdp. Ignác Kramár, opát premonštrátov, 
i miestny duchovný voderadskej 
farnosti.

Mgr. Lelkeš vykonal počas rokov 
svojej služby na CZŠ veľa dobrého, za 
čo mu patrí vďaka. 

Nech odpočíva v pokoji! 

Dňa prvého júna 
2005 bolo založené 
občianske združenie 
„Fotoklub VÁH“.  

Založili ho traja 
nadšenci fotografie:

Marcel Kováč, Roman Hanák a Martin 
Behýl.

Cieľom a zmyslom existencie  fotoklubu 
je vytvárat‘ podmienky pre činnost‘ členov   
a podporovat‘ ich záujem o tvorbu  fotografií 
a videa.

Na splnenie svojich cieľov FK chce 
organizovať vzdelávacie akcie, kurzy, 
semináre, prednášky, rozbory tvorby atď., 
študijné zájazdy, workshop-y, súťaže 
a výstavy fotografií a videa, vrátane vlastnej 

„Ocenenie úspešných športovcov 
mesta Sereď 2005“

Založenie Fotoklubu VÁH
vydavateľskej činnosti. FK bude šíriť 
odborné informácie, podporovať výstavnú 
a inú foto-video aktivitu členov, poskytovať 
tvorivé organizačné, poradenské a iné 
služby ostatným záujemcom.

Mieni spolupracovať s inými klubmi, 
občianskými združeniami a organizáciami, 
doma i v zahraničí. 

Plánuje nadväzovať kontakty s podob-
nými združeniami, odbornými inštitúciami, 
vydavateľstvami, foto-video firmami a nadá-
ciami doma i v zahraničí. 

Fotoklub Váh privíta každého, kto 
prejaví záujem zdokonaľovať svoje 
schopnosti  vo fotografovaní a výrobe videa 
a chce sa podeliť so svojimi skúsenosťami 
s inými ľuďmi. 

Mesto Sereď aj v tomto roku ocenilo 
úspešných športovcov mesta Sereď za 
súťažný ročník 2004/2005. Na základe 
kritérií, schválených Športovou komisiou pri 
MsZ, primátor mesta Ján Lehota a vedúca 
oddelenia školstva mládeže a telesnej 
kultúry Ing. Rozália Lukáčová slávnostne 
odovzdali športovcom ocenenie v kategórii 
úspešný jednotlivec, kolektív a tréner.   Za 
súťažný ročník 2004/2005 boli ocenení:

Jednotlivci: Matej Godáň (ŠKF Sereď), 
Ľubomír Krivosudský (Gymnázium 
Sereď), Ťomáš Masaryk (ŠK Cyklo-tour) 
Martin Bodiš, Matej Faškovec, Leonard 
Kupec (Cyklistický klub AB).  Kolektívy: 

hádzanársky oddiel TJ Slávia Sereď -  staršie 
žiačky,  basketbalový oddiel TJ Lokomotíva 
Sereď -  starší minibasketbalisti,  Športový 
klub futbalu  - starší žiaci. Tréner:  Ján 
Jančovič -Stolnotenisový klub Mladosť 

Slávnostnú atmosféru podujatia nám 
svojim vystúpením spríjemnili žiačky 
Základnej umeleckej školy J. F. Kvetoňa, 
ktorým sa touto cestou chceme srdečne 
poďakovať. 

Do budúceho súťažného ročníka prajeme 
všetkým športovcom v našom meste veľa 
šťastia a úspechov na športoviskách a tešíme 
sa na budúci ročník oceňovania  športovcov 
2006.

Na snímke kolektív fotbalistov ŠKF Sereď.

Stalo sa to aj vám?!
Nedajbože náhle ochorieť, alebo 

dostať silný veľmi bolestivý záchvat  
- počas víkendu!  V našom mesta 
pohotovosť je, ale:

Musíte sa na polikliniku dať doviezť, 
alebo sa tam sám doplaziť. Ak sa to nedá, 
musíte si zavolať číslo 155 - dispečing 
v Nemocnici v Galante. Odtiaľ príde 
k vám sanitka aj za trištvrte hodiny bez 
lekára, len s dvomi pomocníkmi. Tí vám 
v najlepšom prípade dajú injekciu na 
utíšenie bolesti a odvezú vás do Galanty. 

Tam vás lekár „vyšetrí“, predpíše vám 
lieky, vyinkasuje poplatok za návštevu 
a za kilometre a odvezú vás domov, bez 
toho, aby ste sa dozvedeli, čo sa vám to 
vlastne stalo. 

K liekom sa potom dostanete až 
v pondelok po trojhodinovom čakaní. 
Ak ste zatiaľ nezomreli, môžete si   
blahoželať.
Poďakujte sa p. ministrovi Zajacovi!

Blažena Krivošíková  

Poznámka

Výsledky ŠK Cyklo Tour Sereď 

morálnu podporu pri dosahovaní týchto 
skvelých výsledkov. 

Naša vďaka patrí najmä športovej 
a sociálno-zdravotnej komisii pri MsZ 
a celému kolektívu oddelenia ŠMaTK, pod 
vedením Ing. Rozálii Lukáčovej.
                               Dušan Holbík, ŠK Cyklo Tour

Pri príležitosti Dňa študentstva Spoločný školský úrad v Seredi zorganizoval  
1. ročník volejbalového turnaja pedagógov. V telocvičniach ZŠ P. O. Hviezdoslava a  J. A. 
Komenského sa ho zúčastnilo 7 družstiev. V dvoch základných skupinách bojovali proti sebe 
družstvá ZŠ J. Fándlyho, J. A. Komenského. P. O. Hviezdoslava, Obchodnej akadémie, jedno 
družstvo postavili obce SŠÚ Zemianske a Pusté Sady a jedno Pata, Šoporňa a Vinohrady 
nad Váhom. Vyzývateľ nakoniec vo finále porazili družstvo Obchodnej akadémie a obsadili 
prvé miesto.  

Spoločný školský úrad dúfa, že pedagógovia si nájdu na podobné stretnutia čas aj 
v budúcnosti a spoločne tak vybudujú  novú tradíciu.                                                      -SiKo-

Branné športy na školách

Extraligová  
premiéra florbalistiek

Floorball nie je iba mužská záležitosť! 
To dobre vedia aj florbalistky FBC Sereď 
Strikes, ktoré vstúpili do premiérového 
ročníka najvyššej ligy žien. 

Turnajový systém ligy začal v sobotu 
26. 11. 2005 prvým kolom v Bratislave, na 
domácej pôde najlepšieho tímu Slovenska 
FBC Dragons Ružinov. Naše hráčky 
zinkasovali jednu prehru a jedno víťazstvo.

FBC Sereď: B. Králiková – L. 
Uhláriková, P. Berčíková, S. Korcová, Z. 
Hovorková, L. Mihinová, R. Stopková, 
D. Eliášová, M. Frantová, R. Janegová, P. 
Kňažková, J. Nemčičová.  Tréneri: PaedDr. 
Jozef Berčík, Mgr. Tibor Nešťák.

FBC Sereď Strikes – FBC Dragons 
Ružinov 1:8 (0:4, 0:0, 1:4) gól: D. Eliášová

FBC Sereď Strikes – ŠK Strakiss P. 
Bystrica 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
góly: R. Stopková 2, P. Berčíková, P. 
Kňažková, R. Janegová

Záujemcovia (aj záujemkyne) o tento 
atraktívny, dynamický a bezkontaktný šport 
majú brány klubu otvorené. 

Kontaktujte nás na tel. č.: 0902 106 640, 
príp. na: florbal@zoznam.sk                       
                        Mgr. Tibor Nešťák, Lucia Vargová

Tí, ktorí majú záujem zúčastňovať 
sa práce vo fotoklube nech sa prihlásia  
u p. Marcela Kováča (0907 755 566) alebo  
u p. Romana Hanáka (0908 186 193).
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Najvyššia 
ženská extraliga
Florbalový klub FBC Sereď Strikes 

organizuje v sobotu 17. 12. 2005 v hale SOUP 
Zemianske Sady druhé kolo najvyššej ženskej 
Extraligy.
Program zápasov:
-8.00 ŠK Strakiss P. Bystrica - FBC Sereď 
Strikes
-10.00 NTS Nemšová - Slovensko U 19
-12.00 ŠK Strakiss P. Bystrica - ŠK Lido 
Bratislava
-14.00 ARES Budapešť - FBC Sereď Strikes
-16.00  FBC Dragons Ružinov - NTS 
Nemšová
-18.00 ŠK Lido Bratislava - ARES Budapešť 

   
         
                           
        

      
              

TJ Lokomotíva SEREĎ 
basketbalový oddiel chlapciVeslári zo Šintavy  sa zúčastnili 

Majstrovstiev slovenskej republiky 
v Bratislave - zemník Jarovce. O ich 
úspešnej reprezentácii nášho regiónu 
svedčia dosiahnuté výsledky:

V kategórii začiatočníci žiak M. Javor 
obsadil 3. miesto. Starší žiaci (13, 14 
rokov) - na skife: T. Vedrody obsadil 3. 
miesto, D. Bulejko obsadil 2. miesto,  M. 
Režnák obsadil 4. miesto, J. Švehla obsadil   

4. miesto,  M. Javor a M. Šoth 5. miesto. 
Staršie žiačky: V. Bulejková získala na 
skife 1. miesto. Dorastenci (15, 16 rokov) 
- M. Tobl obsadil na skife 7. miesto. 
V kategórii juniorov obsadil Roman Korec 
na skife 7. miesto, na dvojskife a dvojke bez 
kormidelníka Richard Korec a J. Gajdošík 
obsadili 1. miesta. Juniorka M. Olejárová 
obsadila na skife 3. miesto. V kategórii 
žien bola na skife pretekárka V. Holbíková 

Máme ďalšieho majstra 
Cyklistický klub AB Sereď sa teší 

z úspechov svojich cyklokrosárov.  Šiesti 
pretekári: Martin Bodiš, Duško Bodiš, 
Viliam Bodiš, Leo Kupec, Monika Kurtanská 
a Roman Kurtanský bojovali za seredské 
farby od októbra do konca novembra v 5. 
kolách Slovenského pohára v cyklokrose  
o celkové umiestnenie  a o titul Majstra 
Slovenska. Konečné výsledky hovoria 
o perfektnej pripravenosti našich cyklistov:
Viliam Bodiš - 1. miesto za mladších žiakov 
a súčasne Majster Slovenska v cyklokrose, 
Leo Kupec - 2. miesto za mladších žiakov, 
Duško Bodiš - 5. miesto za mladších 
žiakov, Martin Bodiš - 2. miesto za Kadet, 
Monika Kurtanská - 2. miesto za Juniorky, 
Roman Kurtanský - preteky nedokončil zo 
zdravotných dôvodov.                        - FM -

Prvý na Majstrovstvách sveta

tretia, V. Husárová piata a spolu na skife 
obsadili 2. miesto. Účastník Majstrovstiev 
sveta dospelých do 23 rokov, ktoré sa konali 
v Amsterdame, P. Lejko obsadil na skife 
mužov 1. miesto, M. Chatrnúch bol tretí 
a spolu na dvojskife obsadili 2. miesto.

Tieto dosiahnuté výsledky v uvedených 
vekových kategóriách môžu byť pozvánkou 
pre všetkých tých, ktorí by sa chceli tomuto 
krásnemu športu venovať.
                  Michal Lipovský, predseda VK Šintava     

Kategória: minibasketbalisti

Lokomotíva SEREĎ - ŠBK Junior LEVICE        
92:16 (15:2, 38:12, 66:12)
Gál 17 (TH 2/1), Vrba 16, Matušica 14, 
Kubačka 9 (2/1), Rucz 8 (2/2), Vilhan 7 
(5/3), Černý 5 (2/1), Uhliar 5 (2/1), Čičo 4, 
Valach 4, Zavadil 3 (2/1).

Lokomotíva SEREĎ - ŠBK Junior LEVICE  
113:12 (31:6, 61:8, 93:10)
Vrba 22 (4/2), Gál 16, Matušica 14 (2/2), 
Čičo 12, Uhliar 11 (1/1), Černý 10, Kubačka 
10, Rucz 8 (2/2), Vilhan 2.

Kategória: starší žiaci

Lokomotíva SEREĎ - B.S.C. BRATISLA-
VA  43:49 (12:13, 24:19, 39:34)
Krajča 14 (4/2), Galgóci 12 (12/6), Halabrín 
5 (10/5), Čomaj 2, Guláš 2 (2/0), Hladký 2, 
Janek 2, Kotlár 2, Paľo 2.

Lokomotíva SEREĎ - B.S.C. BRATISLA-
VA 54:64 (9:21,17:40, 37:52)
Galgóci 16 (14/6), Krajča 16, Kotlár 12, 
Farbula 5 (3/1), Čomaj 2, Guláš 2, Janek 2.

Kategória: kadeti

Lokomotíva SEREĎ - ŠBK Junior LEVICE 
,,B“  133:32 (39:3, 66:12, 107:22)
Novomestský 33 (1/1), Klokner 29 (5/3), 
Bosý 27, Kojš 16 (2/2), Ujlacký 14 (4/2), 
Sečeň 8 (6/4), Jankulár 2, Mundok 2.

Lokomotíva SEREĎ - ŠBK Junior LEVICE 
,,A“  86:72 (30:17, 47:31, 65:50)
Novomestský 22 (2/0), Ujlacký 20, Bosý 19, 
Kojš 16 (2/2), Klokner 7 (2/1), Sečeň 2.

 Kategória: BabyBasket

Malacky – Lokomotíva Sereď     
17:23 (2:11, 8:15, 8:23)
1. zápas
Miklošík 10, Ostrčil 4, Šuhaj A. 4, Hudák 2 
(2/0), Šuhaj M. 2, Kurbel 1 (2/1)
TH 4/1 (25%)

Lokomotíva SEREĎ – ŠBK Junior Levice  
27:6 (8:4, 11:4, 19:4)
2. zápas  
Hudák 6 (TH 3/2), Miklošík 4, Novomestský 
4 (2/2), Šuhaj A. 4, Šuhaj M. 4 (2/2), 
Mihálik 2, Ostrčil 2 (4/0), Kurbel 1 (2/1) 
TH 13/7 (53,85%)
Konečné poradie: 
Lokomotíva Sereď,  Malacky,  ŠBK 
Levice

1. ŠK FBC Dragons 
    Ružinov BA

2 2 0 0 14:3 4

2. Slovensko U 19 2 1 0 1 20:7 2
3. ŠK Lido BA  2 1 0 1 12:10 2
4. FireBall Stupava 1 1 0 0 6:5 2
5. FBC Sereď 
    Strikes

2 1 0 1 6:10 2

6. ARES Budapešť 0 0 0 0 0:0 0
7. NTS - ZŠ 
    Nemšová

1 0 0 1 4:7 0

8. ŠK Strakiss P.   
    Bystrica

2 0 0 2 3:23 0


