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Pozvánka
Športová komisia pri MsZ a športovci 

mesta Sereď Vás pozývajú na spoločné 
stretnutie s primátorom mesta a poslancami 
MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 
2006 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke 
MsÚ v Seredi. Témou stretnutia bude šport 
a činnosť športových klubov v Seredi.

Na slovíčko,  
   pán primátor...

Vážení čitatelia  v marcovom čísle 
Seredských noviniek  sme  predstavili novú 
rubriku, v ktorej Vás chceme  informovať 
o riešení problémov v meste Sereď ako 
sa hovorí „ z prvej ruky“.  Dnes to bude 
o pripravovaných investičných akciách  v 
oblasti dopravnej infraštruktúry:

Pán primátor,  dlhoročne sú v Seredi  
„neuralgickým“ bodom v doprave križovat-
ky. Ide najmä o hlavnú tzv. svetelnú križovatku 
v centre mesta a križovatku ulíc Šulekovská, 
Čepenská, Dlhá, Slnečná ... 

Medzi Seredčanmi majú tieto križovatky  
povesť križovatiek smrti pre množstvo 
závažných dopravných nehôd. Veľa sa naho-
vorilo o prebudovaní križovatiek na tzv. 
kruhové. Môžeme  hovoriť o optimizme 
v tomto prípade?

– Jedným z opatrení zo strany mesta je 
iniciovanie stavebnej úpravy kritických križovatiek 
na cestách v meste vo forme ich prestavby na 
okružné. Treba mať na zreteli, že ide o cesty, 
ktoré sú vo vlastníctve štátu (cesta I/62 na ulici 
M.R. Štefánika) a Trnavského samosprávneho 
kraja (cesta II/507 na Cukrovarskej ulici, III/
5134 na Čepenskej a Šulekovskej, III/5137 na 
Dolnočepenskej). 

V prípade svetelnej križovatky mesto na 
vlastné náklady zabezpečilo štúdiu možného 
riešenia prestavby spôsobom, ktorý by  vo 
výhľade minimálne 15 rokov zabezpečil jej 
dopravnú priepustnosť.        (pokračovanie na str. 4) 

Hrozba vyliatia Váhu sa v uplynulých dňoch vznášala aj nad niektorými časťami Serede. Takto 
to vyzeralo pri pohľade na most počas vyhlásenia 2. stupňa povodňovej aktivity. Našťastie sa po-
časie umúdrilo a veríme, že to tak zostane. 

Idú naostro
Potvrdením sľubne sa  rozvíjajúcich 

aktivít zahraničných investorov v meste je aj   
FM SLOVENSKÁ s.r.o., ktorá je  dcérskou 
spoločnosťou  francúzskej logistickej 
spoločnosti FM LOGISTIC založenej v roku 
1967. 

Spoločnosť a jej logistické centrum je 
plne prispôsobené logistickým požiadavkám 
výrobkov  zákazníkov klientov spoločnosti: 
multiteplotné skladovanie, evidencia 
o pohyboch a kvalite tovaru, tímová 
organizácia, vychystávanie objednávok, 
copackinng, comanufacturing, distribúcia. 
FM LOGISTIC zrealizovala v Seredi prvé 2 

etapy výstavby, z celkových 4 plánovaných, 
s kapacitou 22 000 m2, resp. 35 000 paletových 
pozícií. V súčasnej dobe pracuje v logistickom 
centre vyše 200 zamestnancov  a prechodne 
180 brigádnikov, z možnosťou navýšenia  po 
dostavbe ďalších hál, ktorých výstavba sa 
v súčasnosti začína.

Predstavitelia spoločnosti  v minulých 
dňoch na slávnostnom otvorení svojich 
priestorov predstavili  víziu svojho ďalšieho 

rozvoja. FM Slovenská je na slovenskom 
trhu od roku 1992. Začínali v Topoľčanoch, 
v roku 2004 začali s výstavbou prvých hál 
distribučného centra v Seredi.  FM Logistic 
je spoločnosť zameraná na distribúciu 
a zásobovanie obchodných reťazcov 
potravinami, autopríslušenstvom, hitech 
technológiou, hygienickými a kozmetickými 
výrobkami a tovarmi pre každodenné použitie 
s pôsobiskom v rámci takmer celej Európy. 
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Voľby do NR SR 17. júna 2006 
Po prvýkrát môžeme voliť prostredníctvom pošty

V roku 2004 nadobudol účinnosť zákon  č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý priznáva volebné právo 
občanom Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku a na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy umožňuje 
hlasovať aj prostredníctvom pošty. Hlasovať prostredníctvom pošty môžu: 

Občania Slovenskej republiky, ktorí 
majú trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky.
Ak sa občan SR, ktorý má trvalý pobyt na 

území SR, ale v čase volieb sa zdržiava mimo jej 
územia rozhodne pre voľbu poštou  musí podať 
žiadosť o voľbu poštou.

Písomnú žiadosť o voľbu poštou musí zaslať 
na adresu mestského úradu v mieste svojho   
trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 
50 dní pred dňom volieb t.j.  do 28. 4. 2006 (vzor 
žiadosti v prílohe).

Na základe doručenej žiadosti bude na adresu 
uvedenú v žiadosti (najneskôr 35 dní pre dňom 
volieb t. j. 13. 5. 2006) zaslané:
-  hlasovacie lístky, ktorých počet bude totožný 
s počtom zaregistrovaných  kandidátnych strán
-  obálka  opatrená odtlačkom úradnej pečiatky 
mesta obálka je určená na vloženie jedného 
hlasovacieho lístka
-  poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpra-
vy hlasovacieho lístka
- návratná obálka opatrená heslom „Voľba 
poštou „ a adresou mestského úradu ako adresáta 
a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.

Občania Slovenskej republiky, 
ktorí nemajú trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky.
Ak sa občan SR, ktorý má trvalý pobyt mimo 

územia SR rozhodne pre voľbu poštou musí 
požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu 
voličov.

Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu 
voličov musí zaslať na adresu :
Miestny úrad mestskej časti Bratislava- 
Petržalka, organizačné oddelenie, Kutlíková 
17, 852 12 Bratislava 5 tak, aby bola doručená 
najneskôr 50 dní pred dňom volieb,  t. j. 28. 4. 
2006 (vzor žiadosti je v prílohe). 

K žiadosti musí priložiť :
   a/  čestné vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na 
území SR (v slovenskom  jazyku),
 b/ fotokópiu časti platného cestovného 
dokladu SR s osobnými údajmi alebo fotokópiu 
osvedčenia o štátnom občianstve SR. 

Na základe doručenej žiadosti so všetkými 
požadovanými náležitosťami bude žiadateľ 
zapísaný do osobitného zoznamu voličov a  na 
adresu uvedenú v písomnej žiadosti mu bude 
(najneskôr 35 dní pred dňom  volieb, t. j. 13. 5. 
2006) zaslané nasledovné :
-  hlasovacie lístky, ktorých počet bude totožný 
s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín 
- obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky 
Mestská časť Bratislava-Petržalka (obálka je 
určená na vloženie jedného hlasovacie lístka).
-  poučenie o spôsobe hlasovania – spôsob úpra-
vy hlasovacieho lístka  
-  návratná obálka opatrená heslom „Voľba 
poštou“ a   adresou Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava - Petržalka ako adresáta a adresou 
voliča v cudzine ako odosielateľa.

ŽIADOSŤ VYPLŇTE VEĽKÝMI PÍSMENAMI
Žiadosť o voľbu poštou 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2006

                                                                 .............................................................................    
                                   ( adresa obecného/mestského, miestneho úradu ) 

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR žiadam o voľbu poštou pre voľby do 
NR SR v roku 2006 a o zaslanie hlasovacích lístkov a obálok na adresu : 
Meno :                               ........................................................................................................................ 

Priezvisko :                        ........................................................................................................................ 

Rodné priezvisko :            ........................................................................................................................ 

Rodné číslo :                     ........................................................................................................................  

Ulica :                                ........................................................................................................................  

Číslo domu :                      ........................................................................................................................  

Obec :                                ........................................................................................................................  

PSČ :                                 ........................................................................................................................

Štát :                                  ........................................................................................................................    

V ................................................ 

Dátum : ......................................                                                    Podpis : ........................................... 

ŽIADOSŤ VYPLŇTE VEĽKÝMI PÍSMENAMI
Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2006

                                                                                                Miestny úrad
                                                                            Mestská čast Bratislava-Petržalka   
                                                                                          organizačné oddelenie
                                                                                          Kutlíková 17 
                                                                                          852 12 Bratislava

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR žiadam o zapísanie do osobitného 
zoznamu voličov pre voľby do NR SR v roku 2006 a o zaslanie hlasovacích lístkov a obálok na moju 
adresu:
Meno :                               ........................................................................................................................

Priezvisko :                       ........................................................................................................................

Rodné priezvisko :            ........................................................................................................................  

Rodné číslo (ak nebolo pridelené dátum narodenia):  .............................................................................

Ulica :                               ........................................................................................................................

Číslo domu :                     ........................................................................................................................

Obec :                               ........................................................................................................................

PSČ :                                .........................................................................................................................

Štát :                                 .........................................................................................................................

Prílohy:
- čestné vyhlásenie
- fotokópia dokladu 

V ..................................................................

Dátum: .........................................................                                   Podpis: ............................................

VZOR
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Akcia čisté mesto
Primátor Mesta Sereď a žiaci základných a stredných  škôl v Seredi vyzývajú občanov 

ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme, aby sa zapojili do akcie „Čisté mesto“ 
ktorá sa uskutoční v Seredi v dňoch  21. – 28. apríla 2006.

Snímka: archív M. Kováč

Žiacka knižka 
na internete

Základná škola Juraja Fándlyho je v Seredi 
prvá, ktorá sa rozhodla zriadiť internetové 
žiacke knižky. Rodičia si môžu cez internet 
z domu, internetovej kaviarne alebo práce 
skontrolovať skutočný prospech svojich 
ratolestí, ale aj ich správanie či dochádzku. 

Pred  jej zavedením používali žiaci rôzne 
triky, aby im učitelia nemohli zlú známku 
zapísať. Niektorí žiaci sa zvykli vyhovárať, 
že si žiacku knižku zabudli doma a pritom ju 
mali u seba v taške alebo skrytú u spolužiaka, 
niektorí mali dokonca dve žiacke knižky – 
jednu na dobré a druhú na zlé známky, pričom 
doma ukazovali len tú na dobré.

Každý rodič dostal prístupový kód 
s prihlasovacím menom a heslom, ktoré 
je pre každé dieťa jedinečné a chránené 
proti zneužitiu. Aktualizácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov je robená učiteľmi každý 
týždeň. Je možné odosielať rodičom e-mail, 
v ktorom sú uvedené všetky známky žiaka, 
taktiež rodič má možnosť odoslať elektronickú 
správu učiteľovi. Výhody tohto produktu, ktorý 
začína byť akýmsi štandardom pre kvalitnú 
školu už využívajú vyučujúci, rodičia a žiaci 
našej školy. Treba povedať, že prvé odozvy sú 
viac ako priaznivé.

Samozrejme, že internetová žiacka knižka 
nenahradí osobný kontakt medzi rodičom 
a učiteľom, ktorý je veľmi dôležitý. Rodič sa 
do internetovej žiackej knižky svojho dieťaťa 
dostane cez odkaz na internetovej stránke 
školy: www.zsjfsered.edu.sk

Regeneračné 
centrum

V januári 2006 ŠKF Sereď za výraznej 
pomoci súkromných firiem či pomoci jedincov 
dobudoval veľmi pekné, ale hlavne potrebné 
„Regeneračné centrum“, ktoré teraz slúži 
našim futbalistom.

Akcia, ktorá po dlhej dobe zjednotila 
a aktivovala mnohých priaznivcov futbalu, 
dala jasnú odpoveď – záujem o futbal v Seredi 
je, ale mnohým nie je ľahostajná nízka úroveň 
futbalu - 5. liga.

Regeneračné centrum v podstavbe tribúny 
zahŕňa: saunu pre 12 ľudí, studený bazén, 
subwaguálnu masážnu vaňu, odpočiváreň 
s lôžkami, sprchovaciu časť, sociálne 
zariadenia.

Veríme, že toto zariadenie po dobudovaní 
v zmysle predpisov, bude môcť slúžiť aj širšej 
verejnosti.  

Rozpočet na regeneračné centrum bol 
232.000,- Sk, sponzorsky bolo investovaných 
144.600,- Sk. Svedectvo, že futbal má aj 
svojich „veľkých“ fanúšikov.

Sponzorsky pomohli  títo seredskí 
dodávatelia: ERaP ELEKTRO, Stavebniny 
QUATRO, RAFTIN, LM BAZÉNY s.r.o., 
STAVSTROJ a títo jednotlivci: Roman 
Matuška, Vladimír Sedláček, Róbert Stareček, 
bratia Šmidovci, Róbert Šipka, Stanislav 
Horváth, Jaroslav Krajča, Vladimír Poldenák, 
Dušan Irsák, Juraj Gajdoš, Bystrík Stareček, 
Norbert Kalinai.

Vážení p. futbalisti podmienky sa 
vylepšujú, zobuďte sa, máte pred sebou 
rozhodujúcu jarnú časť súťažného ročníka 
2005/2006 a pred sebou krásny, hoci veľmi 
náročný cieľ –  postúpiť do 4. ligy. 

Správna rada ŠKF Sereď

Ako je to s „privatizáciou“ 
mestskej polikliniky

Študenti  
v Drážďanoch

Oprava
V uplynulom čísle sme uviedli článok 

o zorganizovaní Majstrovstiev mesta 
v Sudoku ZŠ J. Fándlyho. Nedopatrením 
sa z článku vytratilo meno učiteľky Natálie  
Chovancovej, ktorá bola hybnou silou celej 
súťaže a doviedla ju až do zdarného konca. 

    V posledných týždňoch kolujú po Seredi 
„zaručené“ informácie o privatizácii mestskej 
polikliniky. V skutočnosti podľa platných 
predpisov (zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy) mestská poliklinika ako 
príspevková organizácia  nespĺňa podmienky 
pre túto právnu formu. Proces privatizácie  
- prevod majetku štátu na obec sa uskutočnil 
ku dňu 1. 4. 1996. 
      Mesto ako zriaďovateľ polikliniky, ktorej 
majetok je jeho vlastníctvom, v súčasnosti 
pripravuje zmenu právnej formy. Podľa 
stanoviska poradenskej a konzultačnej 
spoločnosti v podmienkach zdravotníckych 
zariadení ako najvhodnejší spôsob sa 
javí zriadenie neziskovej organizácie. 
O schopnosti funkčnosti takejto organizácie 
nasvedčujú i priaznivé hospodárske výsledky 
za roky 2004 a 2005, keď mestská poliklinika 
dosiahla kladný hospodársky výsledok. 
      V súčasnosti sa spracovávajú ekonomické 
prepočty a ďalšie analýzy súvisiace so 
zmenou právnej formy, ktorá by sa mala 
uskutočniť najneskôr do konca roka. 
Samozrejme tak, aby rozsah a kvalita 
poskytovaných zdravotníckych služieb bola 
zachovaná a ústretová obyvateľom mesta 
Sereď a spádového územia a poliklinika 
zostala v majetku mesta.

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

Týmto prispejeme ku skvalitneniu a skrášleniu nášho životného prostredia, ktorého sme 
všetci súčasťou. V prípade záujmu o poskytnutie veľkoobjemových kontajnerov v súvislosti 
s uvedenou akciou kontaktujte oddelenie životného prostredia MsÚ v Seredi.

Obchodná akadémia v Seredi patrí medzi 
školy, ktoré ponúkajú svojim žiakom zaujímavé 
aktivity. Jednou z nich je práca na projekte 
Životné prostredie stavia mosty. Iniciátormi 
projektu sú Nemecká spolková nadácia pre 
životné prostredie a Inštitút IZOP v spolupráci 
s denníkmi krajín, ktoré sa na jeho realizácii 
zúčastňujú. 

Pilotná fáza prebehla v roku 2004 a projekt 
ďalšími etapami pokračuje naďalej. V dňoch 
27. 2. – 5. 3. 2006 sa 28 žiakov OA v Seredi 
pod vedením Mgr. Oľgy Sládkovičovej a Mgr. 
Magdalény Hornáčkovej zúčastnilo pobytu 
v Drážďanoch, kde v spolupráci so žiakmi 
partnerskej školy St. Benno Gymnázium 
rešeršovali tému súvisiacu s výstavbou Kostola 
Matky Božej. Týždeň pobytu v Nemeckej 
spolkovej republike znamenal pre žiakov nielen 
bezprostredné spoznanie krajiny (Drážďany, 
Berlín, Weimar, Buchenwald), overenie si 
svojich komunikačných schopností v cudzom 
jazyku, nadviazanie priateľstva, ale i nové 
odborné poznatky súvisiace s témou životného 
prostredia.

Výsledkom pobytu budú žurnalistické články 
uverejnené v slovenskom denníku SME. 

Ak na sklonku školského roka začujete 
v uliciach mesta nemčinu, nečudujte sa. To 
študenti z Drážďan budú zase hosťami Obchodnej 
akadémie v Seredi.  Veríme, že si z našej krajiny 
odnesú len tie najlepšie dojmy.                  - OS –



Mestské múzeum ponúka všetkým, ktorí sa zaujímajú o dejiny mesta Sereď dve nové publi-
kácie, ktoré boli vydané v minulom roku.

Prvou je knižočka s názvom Sereď na starých obrázkoch. Vydalo ju Mesto Sereď
s finančnou pomocou EÚ v no-
vembri 2005. Brožúrka obsahuje 
mnoho vzácnych starých fotografií 
Serede na 64 farebných stranách. 
Texty k fotografiám sú v troch 
jazykových mutáciách, v sloven-
skom, anglickom a nemeckom ja-
zyku, takže je vhodným darčekom 
pre zahraničných návštevníkom 
Serede.

Druhá brožúra s názvom Nález 
gotického kostola v Seredi, ktorú 
vydalo Občianske združenie Vodný 
hrad s finančnou pomocou Minis-
terstva kultúry SR, je sprievodcom 
po archeologickom výskume, ktorý 
prebieha od leta 2005 na nádvorí Mestského úradu a Mestského múzea. Obsahuje aj fakty z roku 
1997, keď boli pred budovou MsÚ nájdené krypty s nálezmi. Na 32 stranách sa čitateľ oboznámi 
s priebehom prác počas výskumu, súčasťou brožúry je mnoho fotografií. 

Obe brožúrky sú k dispozícii v Mestskom múzeu v Seredi, kam Vás srdečne pozývame.
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(pokračovanie zo str. 1)
Absolvoval som opakované rokovania so 

Slovenskou správou ciest (SSC) Bratislava 
v záujme realizácie stavby. Finančné možnosti 
SSC ako investora a priorita v riešení množstva 
podobných prípadov si vyžiadali pokračovanie 
rokovaní i za účasti nových predstaviteľov VÚC 
Trnava.

V prípade križovatky na Šulekovskej ulici 
je v dnešnej dobe stav prípravy ďalej. Po 
komplikovanej delimitácii stavby zo Slovenskej 
správy ciest na VÚC Trnava je v súčasnosti 
podaná Správou a údržbou ciest Trnavského 
samosprávneho kraja žiadosť na stavebný 
úrad a prebieha územné konanie. Iniciatíva má 
všeobecnú podporu a  je predpoklad, že v apríli 
bude investorovi  vydané územné rozhodnutie 
na  stavbu okružnej križovatky. Na financovaní 
stavby, vrátane výkupu pozemkov, sa  bude musieť 
podieľať i mesto.
  V súvislosti s budovaním priemyselnej zóny je 

potrebné doriešiť aj  plnohodnotné napájanie 
z cesty 1/62 na rýchlostnú komunikáciu  (pri 
býv. závode MILEX). Čo všetko treba budovať 
a ako nato ?

– Súčasťou celého návrhu technickej in-
fraštruktúry je i vybudovanie obslužnej komu-
nikácie pripravovanej priemyselnej zóny, ktorá 
umožní viesť potrebnú dopravnú obsluhu  ná-
kladnou dopravou s prístupom od cesty I/62 na 
Bratislavskej ulici. Je to nevyhnutný predpoklad 
pre riadne fungovanie celej lokality. Sme si ve-
domí, že súčasný stav, keď sa ako prístupová 
komunikácia počas výstavby a nábehu prevádzky 
logistického centra FM Logistic využíva miestna 
komunikácia na Trnavskej ulici, môže byť len 
dočasný. Očakávame, že s postupnou výstavbou 
prevádzok, pribudne i potreba vytvorenia mož-
nosti odbočenia z rýchlostnej komunikácie zo 
smeru od Trnavy i pri Milexe. Pre tento  prípad 
má mesto spracovanú štúdiu riešenia nového 

Na slovíčko, pán primátor...
odbočenia z rýchlostnej komunikácie. Ide o rie-
šenie, ktoré v minimálnom variante dosahuje 
realizačné náklady  cca 20 miliónov korún. Na 
základe pripomienok Národnej diaľničnej spo-
ločnosti projektant spracováva doplnenie štúdie. 

Riešenie statickej dopravy v meste - 
parkoviská ?

– Počet motorových vozidiel v meste 
neustále narastá. V centre mesta vzrástol  počet 
parkovacích miest vybudovaním 130 miestneho 
parkoviska pri predajni LIDL, parkovisko 
s kapacitou cca 60 miest je pred budovou 
gymnázia. 
     Závažnejší je problém nedostatku parkovacích 
miest na sídliskách. Problematika statickej 
dopravy pri budovaní sídlisk pred mnohými rokmi 
nebola dostatočne docenená. V týchto loka- 
litách je možné vytvoriť nové parkovacie 
kapacity často len na úkor zelene a na to je treba 
kompromis. Riešenie vidíme i v zjednosmerňovaní 
ulíc, čím sa získa plocha na parkovanie, ale vážne 
sa zasiahne do stereotypu užívania komunikácií.
   V minulom  roku sme pokusne zaviedli tento 
spôsob na časti Legionárskej a Kostolnej ulice, 
nie všetky ohlasy boli pozitívne. Prerokovaný 
územný plán CMZ ráta so zjednosmernením 
Pekárskej ulice. V tomto roku chceme stavebnou 
úpravou zväčšiť kapacity existujúceho parkoviska 
na Legionárskej ulici pred obytným domom 
č. 2999.
   Výrazným problémom i z hľadiska bezpečnosti 
premávky je parkovanie pozdĺž cesty na ulici 
M.R. Štefánika. Je spracovaný návrh riešenia 
parkovania v prednej časti Perlovky vybudovaním 
od cesty oddelenej upokojenej paralelnej 
komunikácie s vyústením na Vinársku ulicu 
v mieste verejných WC, mestské zastupiteľstvo 
však tento návrh neprijalo. V súčasnosti  
pokračujeme v hľadaní prijateľnej alternatívy.

minulom roku.
Sereď na starýna starýna star ch obrázkocházkochá . Vydalo ju Mesto Sereď

Dve nové publikácie o Seredi V  objatí  hluku 
a smradu

O tom, že obyvateľom mesta nie je 
ľahostajné čo sa v meste deje, a ani nemôže byť, 
svedčí príspevok čitateľky, ktorá si neželá byť 
menovaná. Jej príspevok uverejňujeme lebo si 
myslíme, že aj bez mena je opodstatnený.

Vážení priatelia, 
som pravidelnou čitateľkou Sereďských noviniek, 
ale aj Mostu. Tak sa dozvedám veľa vecí zo 
života v Seredi, o ktorých by som ináč nevedela. 
A niekedy treba čítať i medzi riadkami. V ostatnom 
čísle SN pán primátor hovorí o plánoch pre 
rok 2006. Okrem iného aj o potrebe  budovania 
parkovísk v meste. Počet áut sa v poslednej 
dobe viditeľne zvýšil, a tak vybrať sa v sobotu 
dopoludnia na nákup do centra mesta je – verte-
neverte – najlepšie peši.  Autá parkujú všade – aj 
tam, kde by nemali. Drzosť niektorých vodičov 
niekedy nepozná medze. 

Avšak ľudia, čo v centre bývajú, to pociťujú 
inak.  Obyvatelia obytného domu na ul. M. R. 
Štefánika známeho pod menom „Hokejka“, boli 
preto vlani na jar šokovaní, keď sa dozvedeli, 
že pod ich oknami – na trávniku pri futbalovom 
ihrisku smerom ku garážam, sa chystá výstavba 
veľkého parkoviska. Firma Bokora ho má 
vybudovať v súvislosti s pripravovanou výstavbou 
obchodných priestorov „BB pasáž“ na mieste 
bývalého Kačabaru.

Keď obyvatelia spísali petíciu proti výstavbe 
parkoviska, architekt plochu mierne „skresal“. 

Poslanci MsZ  schválili prenájom plochy 
trávnika podnikateľovi Bokorovi a tak je, zdá 
sa, rozhodnuté.  Čo na tom, že obyvatelia 
najmä prvých piatich vchodov od hotela budú 
obkolesení hlukom?  Všetci bývajúci (okrem 
garsóniek a jednoizbových bytov) majú spálne 
presťahované smerom do dvora, lebo smerom do  
ulice sa nedá spať.  A teraz aj z tejto strany  bude 
hluk.  Tak – ako teda bude ? 

O aktivitách 
matičiarov

Dňa 27. marca sa uskutočnila v Dome kultúry 
výročná členská schôdza Miestnej organizácie 
Matice slovenskej, kde vyhodnotili činnosť za 
predchádzajúce obdobie. Medzi väčšie akcie, 
ktoré matičiari organizovali patrí poznávací 
zájazd na Devín, Bratislavský hrad a Slavín 
a literárno-výtvarná súťaž Naše mesto pre žiakov  
a študentov seredských škôl.  

Predsedkyňa MO MS Slávka Kramárová 
oboznámila prítomných s plánom činnosti na rok 
2006. Matičiari organizujú pri príležitosti Roka 
Ľudovíta Štúra pre žiakov základných škôl kvíz, 
boli spoluorganizátormi vyhodnotenia okresnej 
súťaže Prečo mám rád slovenčinu, organizovali 
besedu o Franzovi Lisztovi, pôvodom Slovákovi 
v ZUŠ. Veľkou akciou v spolupráci s Maticou 
slovenskou Trnavského kraja bude účasť 
na Myjavských slávnostiach pri príležitosti 
narodenia M. R. Štefánika, ktorej sa budú môcť 
zúčastniť i nečlenovia MS.

Ďalšou dôležitou akciou bude organizovanie 
III. ročníka Mihálikovej Serede, súťaže v prednese 
slovenskej poézie a prózy pre žiakov a študentov 
z celého okresu.                                             -KA-
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Prvý na Slovensku
Je ním Viktor Karmažin, žiak ZŠ J. 

A. Komenského, víťaz celoštátneho kola  
16. ročníka  Olympiády v anglickom jazyku 
– kategória 1B. 

Viktor, po víťazstve v okresnom a kraj-
skom kole v olympiáde anglického jazyka 
si skončil ako víťaz aj v celoštátnej kole  
16. ročníka Ako vnímaš toto víťazstvo? 

- Rozhodne som bol prekvapený, pretože 
výhra prišla ako blesk z jasného neba. Po 
minuloročnom umiestnení , hoci som sa dostal 
do celoslovenského kola, som toto víťazstvo 
nečakal. 

Kde a kedy sa uskutočnila olympiáda? 
- Na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave dňa 

23. marca 2006.
Ako prebiehala? 
- Najprv bola písomná skúška z gramatiky 

anglického jazyka, potom nasledovala 
písomná skúška z poznatkov v oblasti slovnej 
zásoby. Po prestávke sme dostali test na 
pozornosť, kde nám v rádiu prečítali text, po 
prečítaní sme odpovedali na otázky. Ďalej 
sme mali predložený text, ktorý sme museli 
prečítať a taktiež odpovedať na ďalšie otázky. 
Nasledovala úloha, kde  sme sa mali vžiť do 
role žiaka, ktorý sa snaží dostať do triedy so 
slovenským učiteľom angličtiny. Úplne na 
záver nám predložili obrázok, na ktorý sme 
mali vymyslieť príbeh. 

Určite si veľmi rád. Keďže končíš 9. 
ročník, mohol by si nám povedať tvoje plá-
ny do budúcna? Ovplyvní ich 1. miesto v ce-
loslovenskej súťaži v anglickom jazyku? 

Napriek tomu, že v angličtine som 

celkom dobrý, v ostatných predmetoch až 
tak nevynikám. Momentálne sa moja snaha 
sústreďuje na Obchodnú bilingválnu školu 
v Trnave. I keď ma neprijali pre nedostatok 
miesta, mienim sa odvolať a dúfam, že 
po úspechu na tejto súťaži zvážia svoje 
rozhodnutie. 

Ďakujem za rozhovor a želám veľa 
úspechov. 

Stretnutie seniorov
Sú slová, ktoré nikdy nepovieme / sú lásky, ktoré nikdy nezískame / sú chvíle, na ktoré 

spomíname / a sú priatelia, na ktorých nezabúdame.
Tieto krásne myšlienky mi vírili hlavou, keď som prišla na stretnutie učiteľov – dôchodcov do 

Pizzérie AB. Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz toto milé podujatie zorganizovali členky 
Združenia učiteľov seniorov Komenius, pri príležitosti sviatku pedagógov – Dňa učiteľov.  

V tento deň sa tu stretlo 55 domácich i cezpoľných učiteľov. Milo nás prekvapil aj primátor 
mesta Ján Lehota, ktorý k slávnostnej atmosfére prispel nielen pekným slovom ale aj milým 
kvietkom. V spomienkach sme si spomenuli aj na tých, ktorí sa zúčastniť nemohli.

   Mgr. Gabriela Vyhlídalová   

Bilancovali 
činnosť

Na sklonku marca sa v Dome kultúry 
uskutočnila výročná členská schôdza, na  
ktorej členovia Základnej organizácie 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
zbilancovali činnosť za uplynulé obdobie 
a zoznámili sa s plánmi na tento rok. Medzi 
sebou privítali poslanca NR SR Petra Bódyho 
s asistentkou Patríciou Jariabkovou a zástupcu 
primátora mesta Ing. Antona Pančíka. 

Členov zväzu prišli pozdraviť aj žiaci ZŠ  
J. A. Komenského s pekným kultúrnym 
programom. Hodnotiaca správa informovala  
o akciách za minulý rok a o pripravovaných 
na rok 2006. Vďaka finančnému príspevku 
z mestského rozpočtu sa aj tento rok budú 
môcť uskutočniť rekondičné pobyty pre na-
šich členov. 

Ako vyplynulo z diskusie stále sa opakuje 
problém s parkovaním motorových vozidiel 
pre imobilných  vodičov a so zatiaľ nezre-
alizovaným prísľubom mesta na vyhradené 
miesto pri Slovenskej sporiteľni. 

Schôdza pokračovala tradične bohatou 
tombolou, za ktorú ďakujeme sponzorom, 
a tanečnou terapiou. Aj takýmto spôsobom ch-
ceme prispieť k zlepšeniu kvality života zdra-
votne postihnutých.

Mgr. Gabriela Vyhlídalová

Nenapraviteľní 
fajčiari

Kedysi som bol tiež fajčiar. Nezáležalo 
mi na tom, kde som fajčil a kam som ohorky 
zahadzoval. Dnes, keď už päť rokov nefajčím, 
hanbím sa za každú  vyfajčenú cigaretu a voči 
fajčiarom mám vážne výhrady. Ani sa tak 
nehnevám ako ma mnohé veci bolia. Týka 
sa to činžiaku kde bývam , ale s najväčšou 
pravdepodobnosťou má takúto vizitku aj váš 
činžiak.

Z päť poschodového činžiaku, ktorý má 
päť vchodov, vo dne v noci vyhadzujú fajčiari 
ohorky cigariet  cez okná von. Je im jedno kam 
padnú. Voľakedy sme poznali pojem jarné 
upratovanie. To dnes neexistuje a keď, vidieť 
len starčekov či ľudí  určených na verejno-
prospešné práce. Tak je to i u nás. 

O predzáhradky sa stará jedna babka 
a dvaja dedkovia. Hrabú sa rukami v zemi, 
sadia kvetiny, zbierajú odpadky. Ohorky 
z cigariet nemožno odstrániť ani hrablami. 
Rukami treba. Hnus! A to nehovorím o 
mladých gazdinkách, ktoré si pod okná 
neprídu ani po spadnuté gaťky. Len v lete sa 
vyhrnú na upravené priestory, hádžu pod seba 
ohorky a ich detičky veselo ničia vyrastajúcu 
zeleň. Skúste im niečo povedať! Uvidíte aká 
spústa vulgarizmov sa na vás znesie  Ale tých, 
čo nám denno-denne znepríjemňujú a otravujú 
život, je viac ako dosť.
      Keď pôjdete domov, pozrite sa na okolie 
pod oknami vášho činžiaku. Tisícky ohorkov 
z cigariet naznačujú, kto všetko tam býva, ako 
žije a ako sa správa...                                     -mi-
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Mladí seredskí umelci v múzeu
Veronika Šmigrovská a Filip Janega, 

obaja bývalí Gymnazisti v Seredi, obaja 
frekventanti ZUŠ v Seredi, dnes maturanti na 
Škole umeleckého výtvarníctva Jozefa Vydru 
v Bratislave, budú vystavovať v Seredi svoje 
práce, na základe ktorých bola Veronika tento 
rok prijatá na Vysokú školu výtvarných umení, 
odbor reštaurovanie obrazov a Filip na Vysokú 
školu múzických umení, odbor  animovaná 
filmová tvorba.

Výstava ich prác, na ktorú Vás všetkých 
srdečne pozývajú, potrvá od 12. apríla do 
6. mája 2006 a bude prístupná v Mestskom 
múzeu vo Fándlyho fare od utorka do soboty  
v čase od 10,00 do 18,00 hod. 

Žijeme zdravo?

Metodický deň v ŠKD
Na ZŠ P. O. Hviezdoslava v Seredi sa 

konal metodický deň pre vychovávateľky 
ŠKD, zameraný na poruchy správania u detí 
mladšieho školského veku. 

Prednášajúcou bola  PhDr. Miroslava 
Vašková ktorá nás oboznámila s postupom 
pri riešení problémov u detí s poruchami 
správania, ktoré sú aktuálne aj u detí v nižších 
ročníkoch ZŠ. 

Taktiež sme sa dozvedeli o riešení situácií 
porúch správania detí, ktoré sú zapríčinené 
nevhodnou výchovou a prostredím, v ktorom  
sa  nachádzajú. 

Helena Rajčová, vychovávateľka ŠKD

Pozvánka na 
koncert

Dňa 25. apríla o 18,00 hodine  
sa v obradnej sieni Mestského 

úradu ukutoční ďalší z koncertov 
organizovaných  

Mestským úradom a Pizzeriou AB. 
Divákom sa predstaví  člen opery 
Slovenského národného divadla 

Martin Babjak 
so známymi opernými áriami.

Stal sa laureátom 

Základná umelecká škola J. Fischera - 
Kvetoňa  v Seredi má svoju nezastupiteľnú 
úlohu vo výchove umeleckých odborov, ktoré 
sa na škole vyučujú, v hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom a literárno - dramatickom. Kvalita 
výchovno - vyučovacieho procesu je prenesená 
do výborných úspechov žiakov na súťažiach, 
prehliadkach, tvorivých dielňach. Túto 
skutočnosť dokumentuje aj úspech Karola 
Daniša - žiaka Základnej umeleckej školy  
v Seredi, ktorý sa minulý týždeň stal laureátom 
12. husľovej dielne v Žiline pod vedením 
doc. Jindřicha Pazderu. Organizátorom  
a gestorom súťaže bola ZUŠ L. Arvaya  
v Žiline a Ministerstvo školstva SR.

Dobré meno umeleckej školy v Seredi 
prezentovali aj žiaci M. Prachárová, N. 
Zacharová, M. Kušnír, M. Neslušanová, M. 
Chmelárová a V. Melová na  celoslovenskej 
súťaži v hudobnej náuke v Hnúšti - 
Hnúšťanský akord. Umiestnenie na  5. a 7. 
mieste na celoslovenskej úrovni je motivujúce  
aj pre ich pedagógov E. Sivekovú, zástupkyňu 
riaditeľa,  M. Vrábelovú a P. Havriľaka.

D. Šajbidorová, riaditeľka ZUŠ  

Dve percentá 
zaplatenej dane
Fyzická osoba - zamestnanec, ktorému 

zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane 
vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na 
daň z príjmov fyzických osôb zo závislej 
činnosti za rok 2005, je oprávnený vyhlásiť, 
že suma do výšky 2% z jeho zaplatenej dane 
sa má poukázať ním určenému prijímateľovi 
vo vyhlásení, ktoré je osobitným tlačivom. 
Vyhlásenie sa predkladá miestne príslušnému 
daňovému úradu podľa trvalého pobytu do 2. 
mája 2006. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie 
od zamestnávateľa, že daň za rok 2005 bola 
zrazená. Suma do výšky 2% zaplatenej dane 
je minimálne 20,- Sk a fyzická osoba určí len 
jedného prijímateľa.
    Vzory tlačív odporúčané Ministerstvom 
financií SR roku 2006: sú uvedené na 
internetovej stránke www.drsr.sk v ponuke 
všeobecné daňové informácie/tlačivá.  

Daňový úrad

Veronika Šmigrovská: Autoportrét

Deň učiteľov
Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov pozval 

primátor mesta 29. marca 2006 zástupcov 
pedagogických zamestnancov všetkých škôl 

a školských zariadení v Seredi do obradnej 
siene MsÚ v Seredi. Prizvaní boli aj zástupcovia 
pedagógov ZŠ, MŠ a SŠ z obcí Spoločného 
školského úradu - Dolná Streda, Pata, Pusté 
Sady, Šoporňa a Zemianske Sady. 

Prednostka MsÚ Ing. 
E. Hanusová pogratulovala 
učiteľom k ich sviatku. 
V príhovore poďakovala 
všetkým za náročnú 
prácu a zaželala veľa 
síl pri napĺňaní odka-  
zu J. A. Komenského. 
Vedúca odd. ŠMaTK Ing.  
R. Lukáčová poďakovala 
riaditeľom a pedagógom 
za spoluprácu a zaželala 
im mnoho úspechov do 
nadchádzajúceho obdobia. 

Predstavitelia mesta 
Sereď majú záujem 
vyjadrovať obdiv a vďaku 
tým, ktorí svojou hodnot-
nou prácou prispievajú k 
výchove a vzdelávaniu detí 
a mládeže v našom meste 
aj v budúcnosti.                 

                 odd. ŠMaTK

Mesto Sereď v spolupráci s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Galante 
a Centrom podpory zdravia zorganizovali 7. 
apríla 2006 pre občanov Serede preventívnu 
a zdravotno-výchovnú akciu pri príležitosti 
Svetového dňa zdravia. Záujemcom vyšetrili 
hladinu cholesterolu a cukru v krvi, zmerali 
tlak krvi. Poskytli rady v otázkach správnej 
výživy a životosprávy v prevencii rizikových 
faktorov civilizačných ochorení.

Ďalšou pripravovanou aktivitou Mesta 
Sereď a RÚVZ Galanta bol odborný seminár 
k multimediálnemu projektu Adamko hravo 
– zdravo, ktorého hlavnou myšlienkou je 
výchova detí k zdravému životnému štýlu. 
Seminára sa 12. apríla 2006 zúčastnili 
pedagógovia materských, základných 
a špeciálnych základných škôl Trnavského 
kraja. 

Ak máte záujem, môžete sa 20. apríla 
2006 o 14,00 zúčastniť  prednášky Zvládanie 
stresu a stresových situácií, ktorá sa uskutoční 
vo veľkej zasadačke MsÚ v Seredi. Lektorom 
bude MUDr. Mário Straka.            Odd. ŠMaTK



11. - 12. 4. ut. - st. (19.00)                     MP 12
UMUČENIE KRISTA 

USA ŠUP                                      vst.: 40,- Sk

13. - 14. 4. št. - pia. (19.00)                   MP 12
RAFŤÁCI 

ČR                                                 vst.: 65,- Sk

15. - 16. 4. so. - ne.  (16.00)                       MP
BAMBI 2 

USA                                              vst.: 60,- Sk

18. - 19. 4. ut. - st. (19.00)                     MP 12
DISTRIKT  

MR                                                vst.: 65,- Sk

21. - 23. 4. pia. - so. - ne. (19.00)          MP 12
HOVORÍ SA... 

USA                                              vst.: 65,- Sk

25. - 26. 4. ut. - st.  (19.00)                    MP 18
HOSTEL 

USA                                              vst.: 65,- Sk
27. - 28. 4. št. - pia. (19.00)                   MP 12

CASANOVA
USA  ŠUP                                     vst.: 65,- Sk

29. - 30. 4. so. - ne. (19.00)                   MP 15 
SKROTENÁ HORA 

USA                                              vst.: 75,- Sk
FILMOVÝ KLUB

20. 4. št. (19.00)                                     MP 15 
MÔJ MILÁČIK RÁŽE 6, 65 

Dánsko                                  vst.: 40,- 60,- Sk
DETSKÉ PREDSTAVENIE

23. 4. ne. (15.00)                                        MP 
MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ 

SLUCHÁTKO 
ČR                                                 vst.: 20,- Sk
     ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

15. 4. 06 o 19.00 hod.      v estrádnej  sále DK 
Veľkonočná Disco zábava

Nielen pre osamelých. DJ Michal.
22. 4. 06 o 19.00 hod.     v divadelnej sále DK

Polemic
Koncert populárnej hudobnej skupiny.

24. 4. 06 o 8.15, 9.30 a 10.45 hod. 
Federiková voľba

V divadelnej sále DK výchovný koncert 
organizované pre II. stupeň ZŠ.
30. 4. 06 od 17.00 do 18.00 hod.

pred Mestskou knižnicou 
Staviame my Máje …

hodinové stretnutie s dychovou hudbou 
Sereďanka a so spevákom Jankom Bielikom 

z ľudovej hudby Ponitran
PREDAJNÉ TRHY V DK

18. - 19. 4. v kine NOVA
26. - 27. 4. v DK

Pripravujeme na máj :
Deň matiek slávnostný program MŠ

kultúrny program k 1. máju
nahrávku Echo rádia

disco - zábavu
MDD – kresba na asfalt

Si študentom VŠ a študuješ cudzie jazyky?
Získaj prax u nás! Informácie č. t. 789 51 04
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Opustili naše rady:

KINO  NOVA V MARCI

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Martin Ďuračka a Zuzana Bánovská
Jozef Lastovka a Tímea Hatvaniová
Jozef Hrubý a Mária Domčeková
Peter Javor a Monika Barantalová
Andrej Bukovič a Ing.Jana Bunová

•

•
•
•

Do života sme privítali
Natáliu Nappelovú, nar.: 3 . l. 2006•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarmila Góliková, vo veku 60 r.
Jarmila Tisoňová, vo veku 70 r.
Mária Vyhlídalovú , vo veku 77 r.
Rozália Horváthovú, vo veku 95 r.
Ferdinand Bartgoš, vo veku 78 r.
Rozália Javorová, vo veku 63 r.
Júlia Bucková, vo veku 77 r.
Alžbeta Lašáková, vo veku 85 r.
Anna Brestovská, vo veku  81 r.
Mária Čmaradová, vo veku 58 r.
Ján Neštrák, vo veku 59 r.
Katarína Kovácsová, vo veku 69 r.

Stretnutie včelárov

 Predstavujeme Vám …
Tak ako kedysi putovala ľudová 

pieseň z miesta na miesto, tak 
priviedla aj Janka Bielika (na obr.) 
pred 20 rokmi do Hlohovca, aby tu 
natrvalo zapustil korene. Hovorí, že 
nebolo ťažké zvyknúť si v meste, 
ktoré sa roky pýšilo prívlastkom 
„Mesto ruží“. Za tých 20 rokov 
priľnul k ľudom, ktorí tu žijú, k ich 
zvykom a hlavne k piesňam, ktoré 
tu prežívajú po generácie, vari od 
nepamäti. K piesňam, v ktorých sa 
spieva o všetkom, čo človeka v živote 
napĺňa a bolí. S jeho hudobným 
prejavom sa budete môcť  zoznámiť 
aj vy, ak sa zúčastníte stavania mája 
30. apríla pred Mestskou knižnicou.

K.Ž. 

Dom kultúry pre Vás 
pripravil

Staviame my máje…
Mesiac máj sa už od nepamäti považuje 

za mesiac lásky a zrodu nového života. Tento 
mesiac už klope na dvere. Všetko živé, čo 
prišlo na svet v mesiaci máj malo tendenciu 
rásť a rozvíjať sa. Najvýznamnejší medzi 
rastlinami bol vo zvykoch strom,  ktorý sa  
v tejto súvislosti označuje ako máj (májový 
strom). Ako kultúrny jav boli máje známe už 
v antike. Vtedy si ľudia dávali pred 1. májom 
na domy a hospodárske budovy stromčeky na 
ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Tento 
ľudový obyčaj sa zachoval až dodnes. Stavanie 
mája sa koná v predvečer 1. mája. Tento rok 
stavanie mája pripadne na nedeľu a spolu  
s dychovou hudbou Sereďanka sa v kultúrnom 
programe stretneme aj s ďalšími hosťami.  

                                             K-Z                         

Workshop sa vydaril...
V posledný marcový deň sa v DK otvoril 

Workshop – stretnutie s pani Mokreňovou, 
krasličiarkou, ktorá sa zaoberá zdobením 
kraslíc drôtikom. Hneď prví návštevníci si 
po prehliadke vkusne upraveného priestoru  
banketovej sály DK zasadli ku stolu a začali 
pod vedením pani Mokreňovej zdobiť kraslice.
Nebola to ľahká práca. Raz neposlúchali 
drôtiky, inokedy kraslice. Prvé úspešné 
začiatky sa začali ukazovať až neskôr.

Návštevníci si mali možnosť pozrieť aj 
zdobenie kraslíc voskom a vŕtaním. Túto 
výzdobu predvádzali dievčatá zo ZŠ P. O. 
Hviezdoslava. Dievčatá nielen predvádzali, 
ale aj pre školu niečo zarobili.

Počas štvorhodinovej akcie si mohli 
prítomní urobiť test: „Ako si ceníte ľudové 
tradície?“ Okrem toho zoznámili sa so zvykmi 
a tradíciami Veľkej noci, ponúkli sme im typy 
čo upiecť na veľkonočný stôl, pripravené boli 
aj recepty  na Veľkonočné menu. Nechýbala 
ani výstava zdobených kraslíc a  perníčkov. 
V priebehu stretnutia sa losovala tombola. 
Stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa Klubu 
paličkovanej čipky v Seredi pani E.  Lihanová, 
ktorá paličkovala kraslice.                     - K.Ž.-

Jubileum oslávili
Jozef Matula, 90 rokov•

Základná organizácia Slovenského zväzu 
včelárov v Seredi oznamuje občanom mesta 
Sereď, že na prelome mesiacov jún - júl 
pripravuje „Včelársky deň“. Miesto konania 
a presný termín bude uverejnený v budúcom 
vydaní Seredských noviniek.

 Štefan Varga, predseda ZO SZV v Seredi

Vinohradský štek
Cyklistický klub AB Sereď pozýva 

na celoslovenské preteky horských 
bicyklov, ktoré sa uskutočnia 22. 4. 2006 
vo Vinohradoch nad Váhom s bohatým 
sprievodným programom..  
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Basketbal
Dňa 9. 3. 2006 sa v telocvični ZŠ J. A. 

Komenského konali Majstrovstvá Trnavského kraja. 
Výsledky  žiačok ZŠ: 
ZŠ J. A. Komenského - ZŠ Atómová Trnava  22:43
ZŠ Atómová  Trnava - ZŠ Cerová      2:66
ZŠ J. A. Komenského - ZŠ Cerová    58:11 
Poradie: 

1.  ZŠ Atómová Trnava 2 2 0 109:24 4b
2. ZŠ J. A. Komenského 2 1 1 80:54 3b
3. ZŠ Cerová 2 0 2 13:124 2b

Za ZŠ J. A. Komenského skórovali: 
Bardiovská 42, Mitasová 30, Kiradžieová 20, 
Melová 18, Biháriová 8, Krivosudská 8, Gubáňová 
Ema 4, Starečková 4.

Florbalový turnaj
Dňa 22. 3. 2006 sa konal vo veľkej telocvični 

ZŠ P. O. Hviezdoslava celomestský florbalový 
turnaj dievčat a chlapcov. Zúčastnili sa ho ZŠ 
Komenského, Fándlyho, Gymnázium Sereď a ZŠ 
P. O. Hviezdoslava, ktorá celý turnaj organizovala. 
Vyhodnotenie:

Kategória dievčat: 1. Gymnázium Sereď,  
2. ZŠ P. O. Hviezdoslava,  3. ZŠ Fándlyho.   Najlepšia 
strelkyňa Dominika Eliášová, žiačka Gymnázia 
Sereď.

Kategória chlapcov: 1. ZŠ J. Fándlyho 2. ZŠ  
J. A. Komenského, 3. Gymnázium Sereď, 4. ZŠ  
P. O. Hviezdoslava. Najlepší strelec František 
Galgóci, žiak ZŠ Komenského. 

Financie na toto pekné podujatie poskytlo mesto 
Sereď,   ZŠ P. O. Hviezdoslava a pani Váryová. 

Mgr. Zuzana Krajčovičová

TJ Lokomotíva 
Basketbalový oddiel chlapci - Mladší žiaci
1. zápas
Lokomotíva SEREĎ 
- ŠBK Junior Levice 49:67 14:13 25:28 35:54

(Čomaj 10 (TH 2/1), Mičáni 7, Václavík 7 (2/2), 
Vrba , Rucz 5 (3/1), Urban 5 (4/1), Dubovanský 4, 
Domaracký T. 2, Palečka 2) TH 11/5 (45%)
2. zápas
Lokomotíva SEREĎ 
- ŠBK Junior Levice 59:50 8:18 29:27 45:39

(Čomaj 14 (5/2),  Urban 13 (2/1), Václavík 9 (6/5), 

Hádzaná
Výsledky Majstrovstiev okresu ZŠ v há-

dzanej zo dňa 29. 3. 2006.
        Žiaci: 

1. ZŠ Z. Kodálya Galanta 
2. ZŠ J. A. Komenského Sereď
3. ZŠ J. Fándlyho Sereď

        Žiačky: 
1. ZŠ J. Fándlyho Sereď
2. ZŠ J. A. Komenského Sereď

Rucz 7 (4/2), Mičáni 6 (2/2), Vrba 6, Dubovanský 2, 
Palečka 2) TH 19/12 (63%)

Rozpis  
majstrovských zápasov

Jarná časť 
V. liga juh – muži

20. kolo 16. 4. 06 Baka - Sereď 10.30
21. kolo 23. 4. 06 Sereď - Veľký Meder 16.00
22. kolo 26. 4. 06 Horná Potôn - Sereď 16.00
23. kolo 30. 4. 06 Sereď - Tešedíkovo 16.00
24. kolo   7. 5. 06 Baloň - Sereď 16.30
16. kolo 10. 5. 06 Čierna Voda - Sereď 17.00
25. kolo 14. 5. 06 Sereď - Nový Život 16.30
26. kolo 17. 5. 06 V. Cetín - Sereď 17.00
27. kolo 21. 5. 06 Sereď - Veľké Úľany 17.00
28. kolo 28. 5. 06 Trstice  - Sereď 17.00
29. kolo   4. 6. 06 Sereď - D. Streda B 17.00
30.kolo 11. 6. 06 Vieska – Sereď 17.00

III. liga – starší a mladší dorast

21. 22. 4. 06 Dun. Streda - Sereď
(ihrisko M.Blahovo) 10.00, 12.30

22. 27. 4. 06 Sereď - Komárno 13.30, 16.00
23. 29. 4. 06 Chrenová - Sereď 10.00, 12.30
24.   6. 5. 06 Sereď - Vráble 10.00, 12.15
16.   9. 5. 06 Sereď - Senica 15.00, 17.00

25. 13. 5. 06 Trnava B - Sereď 
(ihrisko Rybník)  14.00, 16.00

26. 18. 5. 06 Sereď - CFK Nitra 14.30, 17.00
27. 20. 5. 06 Brezová - Sereď 10.00, 12,30
28. 27. 5. 06 Sereď - Nemšová 10.00, 12.15
29.   3. 6. 06 Partizánske - Sereď 11.00, 13.30
30. 10. 6. 06 Sereď - Topoľčany 10.00, 12.15

III. liga  -  starší a mladší žiaci
20. 16. 4. 06 Sereď - Šaľa B 10.00, 12.00
16. 18. 4. 06 Sereď - Štúrovo 16.00, 17.30
21. 22. 4. 06 Hurbanovo - Sereď   9.30, 11.15
22. 25. 4. 06 Sereď - Galanta 14.00, 16.00
23. 29. 4. 06 Kolárovo - Sereď   9.30, 11.15
17.   2. 5. 06 Komárno - Sereď 16.00, 17.30
24.   7. 5. 06 Sereď - Šamorín 10.00, 12.00

25. 14. 5. 06 D. Streda B - Sereď 
(M. Blahovo) 10.00, 12.00

26. 16. 5. 06 Sereď - Chrenová B 15.00, 17.00
27. 20. 5. 06 Sereď - Nové Zámky 15.00, 16.45
28. 28. 5. 06 Šurany - Sereď 10.00, 12.00
29.   3. 6. 06 Sereď - Tvrdošovce 15.00, 16.45
30. 10. 6. 06 Želiezovce - Sereď 10.00, 12.00

Streethockey
Žiaci ZŠ J. A. Komenského sa zúčastnili 

dňa 29.marca v Gbeloch Majstrovstiev Trnav-
ského kraja ZŠ v streethockey. Okrem nich 
súťažilo 6 družstiev. Každý hráč dostal 
po odohratí hokejbalovú loptičku s logom  
T-Com Streethockey, žiaci víťazného tímu hokejku. 

Umiestnenie:  1. ZŠ Senica,  2. ZŠ Piešťany,  3. 
ZŠ Gbely,  4. ZŠ J. A. Komenského Sereď  5. ZŠ 
Dobrá Voda,  6. ZŠ Hlohovec, 7. ZŠ Zlaté Klasy

Seredská Interliga
1. Tekuté zlo 16 14 2 0 135:74 44

2. FC Malý červený 16 11 0 5 124:65 33
3. FK Kávoviny 16 10 2 4 118:82 32
4. FC Paneláci 16 9 3 4 118:85 30
5. Internazionale 16 7 4 5 90:67 25
6. FC Výmel 16 5 3 8 87:90 18
7. KADE TADE 16 5 3 8 91:101 16
8. Azbestové žalúdky 16 4 1 11 62:103 13
9. Corgoni 16 3 1 12 73:119 10

10. FC Čepeň 16 2 1 13 53:171 7
16.kolo
FC Paneláci  
- FC Výmel 1. 4. 06 15:00 4:10 (2:4)

KADE TADE  
- Tekuté zlo 1. 4. 06 16:00 4:14 (1:7)

Corgoni - FC Čepeň 1. 4. 06 17:00 7:7 (3:3)

Internazionale - FK 
Kávoviny 1. 4. 06 19:00 7:1 (3:0)

17.kolo sa odohralo  8. 4. 2006
Najlepší strelci: 42 M. Földesi FC Paneláci,  40 B. Virág 
FC Malý červený, 31 T. Klčo Internazionale, 28 M. Bartek 
FC Paneláci,  26 J. Brosman FC Čepeň

Zápas FC Malý červený - Azbetové žalúdky bol 
kontumovaný z pohľdu oboch tímov s negatívnym skóre 
3:0 z dôvodu nedostavenia sa na zápas


