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Rekonštrukcia sídliskového detského ihriska na Ul. D. Štúra si vyžiadala nemalé náklady. 
Jeho vybudovanie spolu so zariadením stálo mesto cca 850 tisíc korún. Len nové asfaltové 
povrchy ihrísk a chodníkov stáli takmer 650 tisíc korún.

Mala to byť veľká sláva, ale náhle zhoršenie počasia urobilo škrt cez rozpočet 
všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii sídliskového ihriska. Nehrala hudba, 
súťaže sa nekonali, a zástupca primátora mesta  Ing. Anton Pančík oficiálne odovzdal 
do užívania zrekonštruované ihrisko a nové detské preliezky na sídlisku D. Štúra 
v Seredi len tak, skromne, bez sprievodných akcií, ktoré boli organizátormi nachystané 
v predposledný júnový deň.   

Počas nadchádzajúcich letných prázdnin bude môcť najmä mladšia generácia 
aktívnejšie využiť svoj voľný čas. Pre mamičky i babičky sú v blízkosti hojdačiek, 
kolotoča a preliezok  umiestnené  lavičky na oddych. Veríme, že z novozriadeného  
areálu budú mať všetci dlho radosť a nebude poškodený vandalmi.

Nevyhovujúci stav sídliskových ihrísk a priľahlých verejných priestranstiev bude 
mesto  riešiť tak, aby sa postupne vytvorili podmienky  pre aktívne a športové využitie 
voľného času pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta.                       -odd. ŠMaTK-

Harmonogram 
zasadnutí Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva na II. polrok 2006.
Mestská rada: 

5. 9. 2006 a 31. 10. 2006
Mestské zastupiteľstvo:   

19. 9. 2006 a 14. 11. 2006

Peniaze pre mesto
Mesto Sereď získalo od Ministerstva 

hospodárstva SR nenávratnú dotáciu 
vo výške 69 mil. korún. Finančné 
prostriedky budú použité  na zabezpečenie 
regionálneho rozvoja s prihliadnutím na 
dlhodobý  rozvoj  technickej a dopravnej 
infraštruktúry na Priemyselnej ulici 
v Seredi.

Ďalšia dotácia, vo výške 3,9 milióna 
korún, bola poskytnutá environmentálnym 
fondom Ministerstva životného prostredia 
SR na rekultiváciu  skládky tuhého 
komunálneho odpadu v Šintave. Túto 
skládku mesto rekultivuje už niekoľko 
rokov. Na dokončenie  celkového  projektu 
bude mesto musieť vynaložiť  19,6 mil. 
korún. 

Nové pracovné 
príležitosti

Poslanci MsZ na svojom ostatnom 
zasadnutí o. i. prerokovali a  schválili 
predaj pozemkov v priemyselnom parku 
pre ďalších domácich i zahraničných 
investorov. 

V súčasnosti tu začnú budovať svoje 
prevádzky  spoločnosti:

- ARDA Slovakia, s. r. o., dcérska 
spoločnosť belgického výrobcu plasto-
vých okien, 

- STEEP PLAST Slovakia, s. r. o. 
zameraná na výrobu, montáž a opravu 
výrobkov z plastov s dôrazom na 
dodávky pre automobilový priemysel 
a leteckú výrobu, 

-  Alfun SK, s. r. o.  ktorá je zameraná 
na valcované polotovary z hliníka a jeho 
zliatin,

- SYNTECH, s. r. o. je spoločnosť  
zaoberajúca sa povrchovou úpravou 
kovov najmä pre automobilový prie-
mysel.

Etablovaním sa týchto spoločností 
v našom meste  vzniknú pre obyvateľov 
Serede a okolia pracovné príležitosti pre 
viac ako 300 osôb.

Koncom júna začala výstavba kompletnej  infraštruktúry pre rodinné domy  na IBV  
Prúdy I. v Strednom Čepeni, ktorá má byť zakončená do konca septembra. Ku koncu júna mesto 
v danej lokalite predalo16 pozemkov. Záujemci o ďalších osem pozemkov sa môžu prihlásiť do 
obchodnej verejnej súťaže do konca septembra.

Výstavba infraštruktúry
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MESTO SEREĎ Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž II. kolo  

na predaj pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v meste Sereď, v lokalite Prúdy I, I. etapa (Stredný Čepeň)
Predmetom ponuky je zostávajúcich 10 pozemkov vo výhradnom vlastníctve mesta Sereď určených územným rozhodnutím na zástavbu 

samostatne stojacimi rodinnými domami.  V území bude v priebehu roka 2006 vybudovaná komplexná technická infraštruktúra. Uzávierka 
súťaže je 25. septembra 2006 o 10.00 hod. 

Minimálna cena stavebného pozemku je 1.190,- Sk /m2.
Bližšie informácie o ďalších podrobnostiach podávania ponúk poskytne: oddelenie investičnej výstavby na Mestskom úrade v Seredi, tel. č.  

031/7892392,  031/7892393,  kl.267, fax: 031/ 7892447, alebo ich nájdete na  internetovej stránke mesta www.sered.sk, e-mail:mu@sered.sk

Obchodná verejná súťaž

LEGENDA
Pozemky vo vlastníctve
súkromných osôb
Pozemky vo vlastníctve
mesta Sereď
Pozemky č. 10-19, 25-29
Bungalov, strecha 22-25
Pozemky č. 1-9, 20-24, 
30, 31
jednopodlažné domy so 
strechou 30-40 s možnosťou 
obytného podkrovia 

- predaj pozemkov II. kolo - 

Vedomostná súťaž v Tišnove
V dňoch 8. a 9. júna 2006 sa v Tišnove 

konalo posledné spoločné podujatie projektu 
Interreg III A SR – ČR Poznávaním histórie 
a kultúrnych tradícií spájame mládež. Pre 
žiakov zo Serede a Tišnova bol pripravený 
program, ktorý otvorila vedomostná súťaž. 

O tom, že deti spoznali navzájom partnerské 
mestá, ich históriu a súčasnosť svedčí aj fakt, 
že všetky družstvá napriek veľkej rivalite 

všetkým padol vhod výstup na kopec 
Klucanina, na ktorom sa nachádza rozhľadňa 
s nádherným výhľadom na Tišnov a okolie. 

V piatok žiaci seredských ZŠ obdivovali 
pamiatky starobylého hradu Perštejn 
a príjemný bol aj pobyt v chladných 
a liečivých priestoroch Sloupsko-šošůvskej 
jaskyne v CHKO Moravský kras s nádhernými 
hlbokými priepasťami, kvapľovou výzdobou  

obsadili prvé miesta, nakoľko ich odpovede na 
súťažné otázky boli bezchybné. 

Poďakovanie patrí partnerom z Tišnova, 
ktorí pod vedením RNDr. Hany Pokornej, 
vedúcej odd. kultúry a školstva pripravili 
naozaj bohatý, pestrý a pútavý program.

Po dopoludňajšom sedení v autobuse 
i v sále kina Svratka, kde prebiehala súťaž  

a s archeologickými nálezmi po pravekých 
lovcoch mamutov a medveďov. 

Po vynikajúce večeri v hoteli Květnice 
v Tišnove však už Seredčania museli nasadnúť 
do  autobusov a vyraziť na cestu domov. Určite 
však všetkým zúčastneným okrem fotografií 
zostalo množstvo nezvyčajných spomienok.

                  Odd. ŠMaTK

Nábor do futbalových prípraviek

Futbalisti hláste sa!
V júni tréner Kamil Majerník robil výber 

žiakov ročníka 1998 a 1999 do novovznikajúcej 
prípravky pri futbalovom klubu ŠKF Sereď.  
Prihlášky boli rozdané takmer 20 žiakom. 
Na stretnutie rodičov v zasadačke Mestského 
úradu Sereď však prišlo sotva 8 rodičovských 
zástupcov. Nechce sa nám veriť, že futbalová 
Sereď stratila záujem o túto hru hier.

Preto vyzývame všetkých záujemcov 
narodených v r. 1998 a 1999,  aby sa prihlásili  
na prvom tréningu, ktorý sa uskutoční 
na ihrisku ŠKF Sereď 7. augusta 2006, 
(v pondelok) s trénerom Jozefom Svátekom. 
V rovnakom termíne a čase bude aj tréning 
mužstiev ročník nar. 1997 a 1996 pod vedením 
trénera p. Vladimíra Šmátralu. 

Noví záujemcovia hláste sa!
Koncom septembra 2006 začínajú krajské 

súťaže pre všetky vekové skupiny prípraviek: 
1998, 1997, 1996. ŠKF Sereď prihlásilo do 
krajskej súťaže, napriek problémom, všetky 
prípravky.   Kamil Majerník, prezident ŠKF Sereď

Začne rekonštrukcia
V letných mesiacoch tohto roku začne sa 

rekonštrukcia Námestia republiky a priestoru  
parkoviska pred OD Jednota. Postup prác je 
rozdelený na dve etapy. Prvá by mala byť 
ukončená v októbri tohto roku a a druhá v lete 
budúceho roku.
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Súťaž mladých záchranárov

Rakúsky zväz civilnej ochrany 
usporiadal 23. júna 2006  v Tullne pre deti 
štvrtých ročníkov celoštátnom finále Detskej 
olympiády mladých záchranárov. 

Zúčastnilo sa ho deväť víťazov 
z rakúskych okresov a zástupcovia  šiestich 
štátov EÚ Slovinska, Česka, Maďarska, 
Nemecka, Poľska a Slovenska, víťazi 
krajských kôl. 

Spolu súťažilo 23 družstiev po 20 detí. 
Slovensko reprezentovali deti zo Serede 
a Stupavy. Cieľom súťaže bolo zvýšiť 
záujem o bezpečný život  vo všetkých 
regiónoch Európy.

Súťaž prebiehala pod záštitou rakúskej 
vlády. Ceremoniál súťaže otvárala minis-
terka vnútra Leise Prokop, ktorá iniciovala 

a požiadala o účasť aj školy a triedy zo 
susediacich štátov. 

Rakúsko a susediace krajiny v tomto 
súťažení ukázali, že patria k jednej  
európskej centrále, ktorá vie spoločne  
poskytnúť dôležité vedomosti o bezpečnosti 
nielen detí.

Celoštátne finále SAFETY - Europa 
- Bewerb bolo Olympijským top hitom 
tohto roku  v Rakúsku v nasadení detí, 
angažovaní, entuziazme a v spolupráci so 
Zväzom  civilnej  ochrany.  

Vďaka patrí i žiakom 4. ročníka 
a pedagógom ZŠ J. A. Komenského, 
ktorí úspešne reprezentovali mesto Sereď 
a v neľahkej konkurencii sa umiestnili na  
9. mieste.

V rukách polície
Policajný vyšetrovateľ obvinil z dro-

govej trestnej činnosti 24-ročného muža 
zo Serede. Príslušníci polície urobili  
v jeho prechodnom bydlisku domovú 
prehliadku. Zaistili pri nej  približne 
15 dávok kokaínu, viac ako 40 dávok 
pervitínu, heroín, skladačky so zmesou 
drog, injekčné striekačky a náradie na 
distribúciu drog. Obvinený muž drogy 
predával ďalším závislým osobám. Polícia 
ho zadržala a umiestnila do cely s návrhom 
na väzobné stíhanie. Za zadováženie  
a prechovávanie drog mu hrozí trest 
odňatia slobody na štyri až desať rokov. 

Za posledný rok to bola už siedma 
úspešná domová prehliadka v meste Sereď, 
súvisiaca  s drogovou trestnou činnosťou.

***
Za necelý mesiac po krádeži vypátrala 

polícia páchateľa, ktorý vnikol do 
neobývaného rodinného domu v Šintave 
cez murovaný plot. Ukradol odtiaľ 145 m 
medeného kábla a rôzne elektrosúčiastky. 
Majiteľovi spôsobil škodu približne za 
2500 korún. 

Keďže bol v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch za obdobný skutok 
postihnutý v priestupkovom konaní, jeho 
ďalšia krádež je už trestným činom. Vyše 
30-ročného muža zo Serede dodali policajti 
do väzby a hrozí mu väzenie na dva roky. 

Jarmočný turnaj
Dňa  25. 6. 2006 sa na štadióne ŠKF  odohral 

I. ročník Jarmočného  turnaja, ktorého sa 
zúčastnili futbalové kluby ŠKF Sereď, FK Pata, 
Šoporňa a Šintava. 

Výsledky: 1. Sereď - Šoporňa 6:1  (4:0)  
Góly:  Foldeši  2,  Polednák 2, Vrtík,   Barčák, 
(Šoporňa)  K. Javor, 2. Pata  -  Šintava 0:1  (0:0)  
Gól: R. Práznovský, 3. - 4.  Pata  - Šoporňa   2:1  
(0:0) Góly: Dvorský,  M. Práznovský, (Šoporňa) 
Kurina (z pokutového kopu)

Finále  Sereď - Šintava   4:3  (2:2) Góly:  
Foldeši 2  (z pokutového kopu), Barčák,  Gál, 
(Šintava)    Šuhaj 2, J. Javor

Umiestnenie: 1. ŠKF Sereď, 2.  FK Šintava,  
3. FK Pata, 4. FK Šoporňa

Bol to kvalitný futbal, napriek „derby“ 
zápasom na veľmi slušnej úrovni. Panovalo 
krásne počasie a o výborné občerstvenie sa 
postaral Športclub. Len nás mrzí priemerná 
návšteva, akoby ľudia zabudli, že svojou 
návštevou prispejú na seredský futbal.         

Kamil Majerník,  prezident ŠKF Sereď

Vyhodnotenie zberu tetrapakov  
Aj v školskom roku 2005/06 sa na našich 

základných školách uskutočnila pod záštitou 
oddelenia životného prostredia mesta Sereď 
súťaž v zbere tetrapakových obalov.

Celkovo sa na štyroch základných školách, 
ktoré sa do súťaže zapojili,  vyzberalo 22 722 
kg tetrapakových obalov. Najúspešnejšou bola 
ZŠ P. O. Hviezdoslava s celkovým množstvom 
7 608 kg. Nasledovala ZŠ Komenského (6 190 
kg), ZŠ Fándlyho (5 424 kg) a ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda (3 500 kg). Vecnými a finančnými 
cenami boli ocenení traja najlepší jednotlivci 
a tri najlepšie kolektívy na každej škole. Ceny 
do súťaže venovalo mesto Sereď,  fy. Tecom 
Sereď, s. r. o. a firma M. I. Papier.   

Ceny odovzdal vedúci oddelenia životného 
prostredia MsÚ Mgr. Róbert Gablík. Súťaž bude 
pokračovať aj od septembra v novom školskom 
roku a veríme, že sa do nej zapojí čím ďalej tým 
viac domácností. Triedením odpadov chránime 
naše životné prostredie a šetríme prírodné 

zdroje. Výsledky:
ZŠ P. O. Hviezdoslava
Triedy:  1. 2.B (10 808 ks), 2. 3.A (9 090 ks), 
3. 1. B (6 757 ks). Žiaci: 1. P. Krumpál 2. B  
4 032 ks,  2. L. Gabrielová  3. A 2 946 ks,  
3. P. Šabík 1. B 1 830 ks.
ZŠ Komenského: 
Triedy: 1. 2.A (11 787 ks), 2. 3. B. (6 369 ks), 
3. 3.A (3 932) ks. Žiaci: 1. D. Patráš 3. B -  
2 600 ks, 2. A. Bartoš 2.A - 1 958 ks, 3. M. 
Némethy 2. B - 1 666 ks.
ZŠ Fándlyho:
Triedy: 1. 7. C (132 kg),  2. 9. A (88 kg),  
3. 7. A (58 kg). Žiaci: 1. J. Kovár 3. A -  
36 kg, 2. B. Tóbiová 9. A  - 33 kg, 3. R. Jašík 
9. A - 30 kg.
ZŠ sv. Cyrila a Metoda: 
Triedy: 1. 1. trieda (239 kg), 2. 7. A (144 kg), 
3. 2. trieda (74 kg). Žiaci: 1. P. Siska 1. tr. - 
80 kg, 2. M. Javor 1. tr. - 60 kg, 3. J. Kojšová  
7. A - 56 kg.
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Bohatý a rôznorodý kultúrny program sa stal tradičným  spestrením Seredského 
hodového jarmoku. Aby si každý návštevník jarmoku  prišiel na svoje o to sa pričinili 
aj sponzori a reklamní partneri, ktorí i takto dokazujú, že dianie v meste im nie je 
ľahostajné. Poďakovanie patrí: FM LOGISTIC - FM Slovenská s.r.o., SL.S Sereď s.r.o., 
 A. S. A. Trnava s.r.o., Mestský bytový podnik s.r.o. Sereď, DIPEX s.r.o, TIMS spol. s r.o., 
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, spol. s r.o.,  TECOM  SEREĎ, s.r.o., BILLA spol. s r.o.,  
Slovenské cukrovary, s.r.o.,  I.D.C. HOLDING, a.s., o.z. Pečivárne Sereď, MOREZ s.r.o., ZIPP 
BRATISLAVA, spol. s r.o., SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

Za krásami 
Slovenska

Miestna organizácia Matice slovenskej 
usporiadala 1. júla výlet do Martina, spojený 
s návštevou Rajeckej Lesnej a Čičmian.  Na 
výlete tri generácie Seredčanov  bez rozdielu 
veku zaujali hodnoty slovenského národa. 
V Martine si prezreli Slovenskú národnú 
knižnicu, navštívili Národný cintorín, na 
ktorom sú pochovaní významní slovenskí 
dejatelia (napr. Janko Kráľ, Karol Kuzmány, 
Božena Slančíková - Timrava...).  

V Rajeckej Lesnej ich očaril  Slovenský 
betlehem, kde obdivovali unikátnu zručnosť 
rezbára. Tento ľudový umelec dokázal 
vytvoriť nádherné dielo, v ktorom daroval 
drevu život. Každý, kto túto drevenú krásu 
vidí,  je pyšný, že žije na Slovensku. Posledná 
zastávka výletníkov bola v nádhernom 
prostredí v dedinke Čičmany, prírodnom 
múzeu ľudovej architektúry. Pri pohľade na 
maľované drevenice sa každý dokázal vžiť do 
doby prastarých mám, najmä pri prehliadke 
drevenice z vnútra. Výlet sa všetkým veľmi 
páčil a ďakujú Matici slovenskej, že im 
umožnila spoznať ďalší kúsok našej krajiny. 

Fórum pedagogiky 2006
V  Národnom tenisovom centre v Bratislave 

sa v dňoch 14. - 16. júna 2006 konala už po tretíkrát 
celoslovenská výstava o výchove a vzdelávaní 
Fórum pedagogiky 2006. Vo vlastnom výstav-
nom stánku mesta Sereď sa prezentovali 
základné školy spoločného školského úradu so 

V bohatom kultúrnom programe sa počas 
troch dní postupne predstavili  tanečné súbory 
moderného tanca Lively, Liveláčik a svojím už 
tradične perfektným zvládnutím hry na husle 
a klavír prispeli k vysokej spoločenskej úrovni 
tohto podujatia bratia Karol a Norbert Danišovci 
zo ZUŠ Sereď. Zaujali však aj interpretky 
populárnej piesne Alžbetka Snopová a Nika 
Krajčovičova zo ZŠ J. A. Komenského v Seredi, 
Natália Rigová a Nikola Lulovičová zo ZŠ P. O. 

Hviezdoslava v Seredi. 
Moje poďakovanie patrí všetkým 

pedagógom ZŠ a MŠ v pôsobnosti spoločného 
školského úradu so sídlom v Seredi, ktorí 
sa na príprave a realizácii tohto podujatia 
podieľali, v nie poslednom rade tiež referátu 
metodiky  odd. ŠMaTK pri MsÚ v Seredi,  
Mgr. Halabrínovej a Mgr. Kováčovej.

 Ing. Rozália Lukáčová, ved. odd. ŠMaTK

sídlom v Seredi: J. A. Komenského, J. Fándlyho, 
P. O. Hviezdoslava, ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa, 
ďalej ZŠ Dolná Streda, ZŠ Pusté Sady, ZŠ s MŠ 
Šoporňa a Zemianske Sady. 

Súčasťou podujatia boli aj tvorivé 
dielne, v rámci ktorých sa s ukážkami prác 
predviedli žiaci ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa (uč. 
Scherhauferová a Šmigrovská)  prácami s drôtom 
a prírodninami, žiaci z Pustých Sadov sa pod 
vedením p. uč. Geseovej predstavili vytváraním 

zrkadielok spomienok a obrovský úspech mal 
workshop ZŠ P. O. Hviezdoslava, v ktorom 
žiaci pod vedením p. Šimákovej a Krajčovičovej 
ukázali dierkovú techniku zdobenia kraslíc, 
ktorú si  mohli vyskúšať aj samotní návštevníci 
podujatia. 

V rámci  Projektu PHARE CBC sa počas 
hodového jarmoku jeho návštevníkom opäť 
predstavili dychové súbory z družobných miest 
českého Tišnova a rakúskeho Leopoldsdorfu.

Videli sme na jarmoku
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Krivosudský vyplával zlato

V dňoch 30. 6. – 2. 7. 2006 sa v Bra-
tislave konali Letné Majstrovstvá SR 
v plávaní seniorov a juniorov. Zúčastnil 
sa na nich aj žiak osemročného Gymnázia 
v Seredi Ľubomír Krivosudský (na obr. 
v strede). V tvrdej konkurenci najlepších 
plavcov na Slovensku sa Ľuboš nestratil 
a vybojoval niekoľko cenných kovov. 
Najviac ho potešili tri cenné kovy v kategórii 
seniorov: 400 m voľný spôsob 1. miesto, 
200 m voľný spôsob 3. miesto a 800 m  voľný 

Amosko prázdninoval
Na ZŠ J. A. Komenského sa uskutočnil 

začiatkom prázdnin dvojtýždenný Letný 
tábor s Amoskom, maskotom školy. Skúsení 
pedagógovia pre deti pripravili, počnúc 
prvým a končiac posledným dňom, veľa 
prekvapení. Medzi najväčšie patrila streľba 
zo vzduchovky a kúpanie v campingu, 
šmýkanie na tobogáne, opekanie,  bicyklový 
výlet, počítačové a internetové hry, disco, 
športové a kultúrne súťaže, výlet do Nitry 
a iné zaujímavé aktivity. Vďaka rodičom 
- sponzorom, p. Štefánekovi a p. Polákovi, 
mohli byť všetky deti pri súťažiach odmenené 
peknými cenami.

Dnes už vieme s určitosťou povedať, 
že po dohode s VÚC na základe interných 
rokovaní, po vzájomnej dohode, doriešení 
vlastníckych vzťahov  sa začne s budovaním 
križovatky na Šulekovskej ceste  v roku 
2007. 

Primátorska lipa

V priestoroch Mest-
ského múzea vo Fándlyho 
fare bola otvorená nová 
Muzeálna záhrada. 

Mesto Sereď dalo 
do užívania verejnosti 
priestor dvora medzi 
budovami Mestského úra-
du a Mestského múzea. 
Tento doteraz nevyužitý 
priestor prebudovali nad-
šenci z Občianskeho 
združenia Vodný hrad, za 
finančného prispenia mesta 
i sponzorov, na lapidárium, 
múzeum v prírode. Park 

Poslanci  MsZ na  svojom júnovom 
zasadnutí  určili  pre nové volebné obdobie 
rokov 2006 - 2010 19 poslancov  a sedem 
volebných obvodov.

Čo s križovatkou  
„šulekovská?“

Rovnaký počet 
obvodov

okrem toho, že bude po celý deň slúžiť 
verejnosti sa za teplých letných večerov môže 
premeniť na amfiteáter, v ktorom dostanú 
priestor na prezentáciu komorné hudobné 
skupiny, literáti i malé javiskové formy. 

Prví návštevníci boli pri príležitosti 
otvorenia tohoročného Seredského hodového 
jarmoku svedkami sadenia primátorskej lipy, 
ktorú v prítomnosti zástupcu Ing. Antona 
Pančíka a hosťa jarmoku, starostu družobného 
mesta Tišnov Ing. Františka Slobodu, 
symbolicky zasadil Ján Lehota, primátor 
mesta. V priestore záhrady sú vysadené stromy, 
z ktorých každý má svojho sponzora.

spôsob 3. miesto. Nakoľko má Ľuboš len 
16 rokov je jeho výkon hodný uznania.

 Celkovo si z letného šampionátu 
odniesol dve zlaté, tri strieborné a štyri 
bronzové medaily. Teraz si dopraje 
zaslúžený oddych, no už začiatkom augusta 
ho čaká 14-dňové sústredenie s juniorskou 
reprezentáciou na ostrove Krk a potom 
dlhá cesta za oceán na Majstrovstvá sveta 
juniorov v brazilskom Rio de Janeiro. 

Ľubošovi želáme veľa úspechov 
pri reprezentácii našej školy, mesta 
a Slovenska.                                         - km -
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Mladá spisovateľka
Na štrnástom ročníku celoslovenskej súťaže Prečo 

mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, 
ktorú organizovalo Ministerstvo školstva SR a Matica 
slovenská, dostala osobitnú cenu poroty Viktória 
Práznovská (na obr.), žiačka ZŠ J. A. Komenského. 

Cena jej bola udelená za prózu „Komu to mám 
povedať“, ktorú uvádzame v plnom znení.

Komu to mám povedať?
     Som kaštieľ a chcem vám porozprávať 
niečo o mojom živote pred šesťdesiatimi 
rokmi. 
     Stojím v jednom mestskom parku v krajine, 
ktorú nazývajú Slovensko. Kedysi ma ľudia 
obdivovali. Vedľa mňa stával môj kamarát – 
amfiteáter. Dobre sme spolu nažívali. Niekedy 
sa síce našli nejakí zlí ľudia, čo nám niečo 
poškodili. Ale vždy to dobre dopadlo. Iní, 
dobrí ľudia, nás opravili. Pred šesťdesiatimi 
rokmi som bol pekný a veľmi užitočný. 
Navštevovalo ma veľmi veľa ľudí. Mal som 
knižnicu, kaviareň, vináreň, umeleckú školu 
... Každodenne prichádzalo množstvo detí, 
dospelých, dedkov i babičiek. Vždy som 
sa dozvedel nejaké klebietky – čo nového 
v meste. Môj život bol super. Kým som ja 

každé ráno vítal s dobrým pocitom, amfiteáter 
sa tešil na večerné premietanie filmov.
     Dnes je to však úplne inak. Síce stále ešte 
stojím na tom istom mieste v parku, ale už nie 
som taký ako predtým. Som škaredý, ošarpaný, 
dobitý. Dobrí ľudia ma už nenavštevujú. Som 
sám. Dokonca aj amfiteáter vedľa mňa už 
nie je ľuďom k úžitku. Je zarastený trávou, 
ošklivý a strašidelný. Teraz tu obaja stojíme 
ako dve neužitočné zbytočnosti. Bolí ma, že 
ľudia sa na nás pozerajú akoby nič. Zabudli 
na nás. 
     Často mám chuť stať sa aj ja človekom. 
Všetkým by som vykričal, že ja nechcem byť 
nikomu na obtiaž. Chcem, aby zo mňa mali 
všetci radosť...
      Komu to mám povedať?        

SEREDSKÝ DYCHFEST 2006 

Pozor na 
korčuliarov

V týchto dňoch sme často svedkami toho, ako 
korčuliari porušujú pravidlá cestnej premávky. 
Jazdia po komunikáciách bezohľadne, pohybujú 
sa po nesprávnej strane cesty. Neuvedomujú si, 
že pre nich platia rovnaké ustanovenia ako pre 
chodcov. 

Chodci ako aj cyklisti sú povinní  dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky. Sú povinní správať sa 
disciplinovane a ohľaduplne, aby neohrozovali 
bezpečnosť a plynulosť v doprave. Cyklista 
je vodič, preto nesmie  jazdiť pod vplyvom 
alkoholu. Na bicykli sa jazdí  predovšetkým 
po ceste pre cyklistov. Kde takáto cesta nie je, 
jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Pri zníženej 
viditeľnosti  cyklisti nesmú jazdiť bez osvetlenia 
bicykla. Jazdiť smú len jednotlivo za sebou. 

Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, 
ani sa nesmie držať iného vozidla. Dieťa 
mladšie ako 10 rokov smie na ceste jazdiť na 
bicykli pod dohľadom osoby staršej ako 15 
rokov. Výnimku tvoria poľné a lesné cesty. 
Vodiči osobných aj nákladných áut by pri ich 
predchádzaní  mali dodržiavať bezpečný odstup, 
aby neohrozili ich stabilitu. 

V zmysle zákona je korčuliar povinný použiť 
na jazdu predovšetkým chodník. Tam, kde 
chodník nie je alebo je neschodný, pohybuje sa po 
ľavej krajnici alebo najbližšie pri ľavom okraji 
vozovky. Dôležité je nielen ovládať a dodržiavať 
predpisy cestnej premávky, ale aj v potrebnom 
rozsahu ovládať techniku jazdy na kolieskových 
korčuliach. Vedieť v prípade potreby bezpečne 
zastaviť a sledovať situáciu v cestnej premávke. 
Zároveň odporúčame nielen korčuliarom 
ale aj cyklistom používať ochranné prilby  
a v čase zníženej viditeľnosti používať červené 
blikajúce svetlá. 

Brigáda  na ihrisku
Hlavné ihrisko ŠKF Sereď využíva  

seniorske mužstvo a šesť mládežníckych. 
Preto aspoň „stredná úprava“ je každoročne 
viac ako nutná. Je potrebné prevzdušnenie 
rektifikátorom, podsiatie, prehnojenie, zapies-
kovanie, drnovanie, oprava polievania a pod. 
Najlacnejšia firma ponúkla rozpočet vo výške 
189 000 korún.

ŠKF Sereď napriek výraznej pomoci 
mesta sa borí s každodennými problémami  
a nemôže si dovoliť vynaložiť takéto finančné 
prostriedky. Preto sme si potrebné stroje 
požičali, základné prostriedky nakúpili  
a zbytok bola práca ľudí, ktorí fandia futbalu, 
a tak výdavok bol na úrovni 40 % ponúkaného 
rozpočtu.

Preto chceme poďakovať futbalovým 
nadšencom ŠKF Sereď, ktorí vykrytím 
niektorých výdavkov, ale najmä osobnou po-
mocou pomohli zvládnuť túto náročnú prácu.

Sú to Roman Matuška, Dušan  Irsák, 
Róbert Stareček junior a senior, Jaroslav 
Švec, Milan Buch,Vladimír Sedlaček, Igor 
Urban, Igor Kovačik, Peter Rolinec, Jozef 
Svátek, Dušan Paldan senior a junior, 
Vladimír Miklošík.     

Správna rada ŠKF Sereď  

O tom, že leto  nemusí byť na kultúru úplne chudobné, mohli sme sa presvedčiť aj uplynulý 
víkend. Pred Mestskou knižnicou  sa po prvýkrát uskutočnil festival dychových hudieb 
DYCHFEST 2006. Ako zdôraznil vo svojom príhovore Jozef Valábek, riaditeľ Domu kultúry, 
podujatie zorganizovali pri príležitosti výročia Deklarácie  o zvrchovanosti Slovenskej republiky 
a pevne verí, že týmto položili základy novej  tradícii v kultúrnom živote mesta. 

A tak sa v toto letné popoludnie pred mestskou knižnicou rinuli rezké melódie dychových 
skladieb v podaní domácej Sereďanky i súborov Šintavanka, Vinohradčanka, Tatrachemka 
a Šúrovanka. O sprievodné slovo sa postaral ľudový rozprávač strýco Izidor zo Zlatých 
Moraviec. Zlatým klincom podujatia bolo záverečné vystúpenie súboru Moravěnka, ktorú 
napriek pokročilému času diváci nechceli pustiť z pódia. Ale aj viacerým skupinám sa podarilo 
rozospievať publikum a nechýbali ani ojedinelí tanečníci.  

Hoci počasie bolo všelijaké - horúce slniečko, studený vietor, ľudia vytrvali. Spestrením 
podujatia bola degustácia vín, ktorú v Dome kultúry pripravil jeden zo sponzorov vinárske 
závody  Hubert J.E. Poďakovanie patrí aj ďalším sponzorom -   mestu Sereď, Stavebnej firme 
a obchodnej činnosti Róberta Šipku a poisťovni Kooperatíva.

Všetko by bolo super keby bolo dosť miesta na sedenie, pretože to bolo podujatie 
predovšetkým pre staršiu generáciu.  Veď nejedni si povzdychli,  keby sme tak mali amfiteáter...
Ale to je už iná téma.
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Do života sme privítali:

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Ing. Richard Barienčík a Lenka Kadlecová
Patrik Dubnička a Tatiana Ivančíková
Marek Mucha a Ingrida Gmitterová
Róbert Sedláčik a Zuzana Cicáková 
Július Lancz a Kristína Hanakovičová
Marek Gavelda a Lucia Dubravcová
Pavol Bojkovský a Božena Bojkovská
Ing. Adrián Gahér a Silvia Scheibenreifová
Roman Prekop a Eva Sabová

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jubileum oslávili:
•
•
•
•
•

s Katarínou Štanglovičovou, vo veku 65 r.
s Máriou Ondrejkovou, vo veku 82 r.
s Irenou Dulovou, vo veku 89 r.
s Jozefom Krivošíkom, vo veku 55 r.
s Máriou Vrankovou, vo veku 87 r.
s Karolom Šulanom, vo veku 54 r.
s Agnešou Tulalovou, vo veku 75 r.
so Štefanom Špánikom, vo veku 68 r. 
s Rozáliou Kramárovou, vo veku 81 r.
s Evou Suhaiovou, vo veku 61 r.
s Máriou Slovákovou, vo veku 79 r.
s Helenou Kuníkovou, vo veku 62 r.
s Viliamom Sádovským, vo veku 71 r. 
s Annou Kadášovou, vo veku 59 r.
s Agnešou Hermanovou, vo veku 95 r.
s Máriou Polášovou, vo veku 97 r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18. 7. ut. o 18, 00 a 20,00                        MP 15
PRIME

USA                                               vst.: 60,- Sk
20. 7. št. o 20,00                                        MP 15

HOOLIGANS 
USA, VB ŠUP                                vst.: 60,-Sk                                                                    
22. 7. so. o 18,00 a 20,00                       MP 12

DOBRÚ NOC A VEĽA ŠŤASTIA
USA                                              vst.: 60,- Sk
25. 7.  ut. o 18,00 a 20,00                                MP 12

HĽADÁ SA MŔTVOLA
USA                               vst.: 60,- Sk
27. 7. št. o 20,00                                MP 12

TRÁVA 
USA, NEM.                                  vst.: 60,- Sk
29.- 30. 7. so. - ne. o 18,00 a 20,00            MP

ZA PLOTOM  
USA                                            vst. :  60,- Sk
Zmena programu vyhradená!

NEPREHLIADNITE!
PRÁZDNINOVÉ LETNÉ PREMIETANIE 

V AUGUSTE
• 4., 5., 6. 8. Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda
• 11., 12., 13. 8. Satan prichádza
• 15., 16. 8. Sexi Pistols
• 25. 8. Scary Movie 4
• 26., 27. 8. 16 blokov

Bezbariérové kino, možnosť vstupu  
aj na invalidnom vozíku.

KINO  NOVA V JÚLI

Rozlúčili sme sa:

Alexandra Machu, nar. 29. 1. 2006
Ninu Danišovú, nar. 25. 4. 2006
Emu Javorovú, nar. 20. 4. 2006
Lenku Lukáčovú, nar. 25. 6. 2006
Samuela Paldana, nar. 2. 5. 2006

•
•
•
•
•

DOM KULTÚRY 
otvára v školskom roku 

2006 - 2007

Jazykové kurzy:
• nemecký jazyk                                 
• anglický jazyk (začiatočníci, pokročilí,)             
• francúzsky jazyk (konverzácia)
• taliansky jazyk
• španielsky jazyk 
• akreditovaný kurz AJ pre začiatočníkov 
Po ukončení absolvent dostáva osvedčenie o 
získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou 
akreditované MŠ SR. Druhý ročník končí 
osvedčením.  
Praktické kurzy:
• práca s počítačom 
  (celková obsluha, programy a internet)       
• kurz podvojného účtovníctva (teória 
  a prax)
• kurz jednoduchého účtovníctva
  (teória a prax)
• kurz strihov a šitia (teória a prax)   
• kurz strojopisu a administratívnych prác 
Kurzy končia osvedčením.
Estetické a pohybové kurzy :
• joga – začiatočníci, pokročilí s cvičeniami
  zameranými  na  bolesti  chrbtice, na zaží-
  vacie ťažkosti,  gymnastika jogy,  cvičenia 
  energetizujúce a protistresové

Počas roka pripravujeme  semináre, 
prednášky  a  besedy. Termíny  sa dozviete  
z propagačných bulletínov DK.
DK hľadá:

Lektorov na jazykové kurzy. Prihlášky   
a informácie na č. t. 031 789 5104
DK v auguste:
• Tanečná zábava nielen pre osamelých
• Oslava štátneho sviatku SNP 

MESTSKÉ MÚZEUM
Fándlyho fara

MESTSKÁ KNIŽNICA

Mestská knižnica oznamuje svojim 
čitateľom, že počas celých letných 
prázdnin budú jej priestory prístupné 
verejnosti 

 v pondelok až piatok  
od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 16.00 

Poradíme 
každému

Základná organizácia Slo-
venského zväzu zdravotne 
postihnutých oznamuje, že od 
júna 2006 je otvorená nová 

kancelária v bývalom Centre voľného 
času na Novomestskej ulici. 

Každú stredu v čase od ôsmej do 
dvanástej hodiny poskytujú občanom 
poradenskú službu týkajúcu sa sociálno-
právnej oblasti.

Výstava prezentuje tradičný ľudový 
odev jednotlivých obcí v seredskom regióne. 
Poukazuje aj na vývojové zmeny jednotlivých 
súčastí odevu od polovice 19. storočia až do 
súčasnosti. 

Trojrozmerný materiál je doplnený 
obrazovou časťou – dobovými fotografiami
a dokumentačnými fotografiami z obcí
Šoporňa, Veľký Grob, Abrahám, Hoste, 
Šintava.       

Ľudový odev Seredského regiónu

Otvorené: utorok - sobota 10.00 - 17.00 hod.

Promenádne 
koncerty

V meste Sereď sa v letných mesiacoch 
už tradične konajú Promenádne koncerty. 

Ako prvý sa Vám predstavil dychový 
súbor Sereďanka, 13. 8. vystúpi Šúrovan-
ka a 27. 8. sa opäť započúvate do melódií  
v podaní  domácej Sereďanky.

Koncerty sa uskutočnia  pred OD 
Jednota o 16.00 hod.

Deti si zasúťažili
Počas SHJ sa deti stretli na netradičnej 

akcii. Zástupcovia z jednotlivých škôl 
modelovali „Jarmočníčka“ podľa vlast-
ných predstáv. I keď bolo veľmi horúco 
práca im šla od ruky, akoby aj nie keď po 
ruke bola dobrá rada keramičky Janky. 

Poradie súťažiacich určili návštevníci 
vhadzovaním mincí do pripravených 
nádob. Najviac mincí si odniesla a prvé 
miesto získala ZŠ J. A. Komenského. 

Helena Kramáriková, 91 r. 
Mária Rajnincová, 95 r. 
Irena Scherhauferová, 98 r.
Pavol Chmelár, 98 r.
Anna Plevzová, 93 r.
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Majstri Serede
V pondelok 26. júna 2006 sa v telocvični Gymnázia 
odohrali posledné zápasy 6. kola inSPORT 
florbalovej ligy. V 24 zápasoch bojovali žiaci 
štyroch seredských škôl o titul Majstra Serede vo 
florbale. Záujem o florbal aj v našom meste i regióne 
enormne rastie, preto v pripravovanom novom 
ročníku inSPORT florbalovej ligy 2007 uvidíme 
viacero školských družstiev v oboch kategóriách.
       Záver kola, ale aj celej ligy patril  chlapcom ZŠ 
Komenského a Gymnázia. Pre divákov, ale i hráčov 
to bola dôstojná rozlúčka zo súťažou.
ZŠ J. Fándlyho - ZŠ P. O. Hviezdoslava 0:4 góly: 
Šemšejová 2, Marikovská, Vargová 
Gymnázium - ZŠ J. A. Komenského 11:1  
góly: Berčíková 4, Korcová 3, Eliášová 2, Stopková, 
Bertová , Moravčíková 
ZŠ J. Fándlyho - ZŠ P. O. Hviezdoslava 11:3  
góly: Boskovič M. 5, Haberajter 4, Boskovič T. 2,  
Jančár 2, Holička 1 
Gymnázium - ZŠ J. A. Komenského 8:8  
góly: Sedláček 5, Matula, Radošovský, Ujlacký,  
Stacho 4, Tomčányi 2, Markovič, Horváth. 

Tretie na Slovensku
Dievčenský florbalový tím Gymnázia Sereď 

ako majster kraja postúpil na záverečný turnaj 
stredoškolských Majstrovstiev SR vo florbale LET´S 
GO FLORBAL CUP 2006 v Nitre.  Do finálových 
bojov postúpilo päť najlepších stredoškolských 
družstiev z Košíc, Prešova, Žiliny, Myjavy a Serede. 
V rámci turnajového systému ich čakal zápas  
s každým súperom. 

Naše konečné tretie miesto je výrazným 
úspechom seredského školského florbalu a dobrým 
východiskom pre ďaľší rozvoj tohto športu v našom 
regióne na školskej i klubovej úrovni.

Hlavnou cenou turnaja pre šesť najlepších 
florbalistov a florbalistiek je septembrový týždňový 
pobyt v Kanade s tímom Ottawa Senators, kde 
budú v tesnej blízkosti kolotoča NHL, čakajú 
ich stretnutia s hokejistami NHL, zúčastnia sa 
tréningového procesu a niekoľkých zápasov NHL. 
Ako jediný spomedzi vedúcich tímov sa zúčastní 
tohto zahraničného pobytu aj tréner FBC STRIKES 
Sereď a učiteľ Gymnázia Mgr. Tibor Nešťák.
     Akciu s atraktívnym sprievodným kultúrno-
športovým programom spestrila účasť nitrianskych 
extraligových hokejistov, ale najmä prítomnosť 
hráča Ottawy Senators Andreja Meszároša, ktorý 
odovzdával ceny víťazom, ale i osobne oceňoval 
z jeho pohľadu najlepšieho hráča a hráčku. Ako 
najlepšiu hráčku turnaja si vybral seredčanku Petru 
Kňažkovú a odovzdal jej jednu zo svojich hokejok 
s podpisom, čo je pre túto talentovanú florbalistku
veľkým hráčskym ocenením.                           -zuja-

Konečne prvoligové
Mladé seredské dievčatá prepísali históriu  

hádzanej v Seredi, keď sa im podaril parádny 
kúsok, zvíťaziť v II. lige mladšieho dorastu 
skupiny A. Týmto víťazstvom si vybojovali 
účasť medzi dorasteneckú elitu Slovenska  
v súťažnom ročníku 2006/2007. 

Je to historický úspech hádzanárskeho oddielu 
Slávia Sereď, ktorý bol dielom dlhodobej práce  
s hádzanárskou mlaďou v Seredi. 

Už v minulosti siahali mladé slávistky po prvej 
lige, no vždy im chýbal povestný krôčik a trochu 
šťastia. Tento súťažný ročník neponechali nič na 
náhode a v 24 zápasoch okúsili len dvakrát trpkosť 
prehry a jednoznačne zvíťazili.                         

-j.j.-

Medaile z EP pre CK AB
Dňa 2.7. 2006 v Dohňanoch sa konalo 3. kolo 

Slovenského pohára v MTB, ktoré bolo súčasne 
i Európskym pohárom v MTB XC 2006 E-2 UCI. 
V silnej medzinárodnej konkurencii sa darilo viac 

Náročný víkend 
Tretí júnový víkend bol pre cyklistov z CK 

AB Sereď veľmi náročný. V sobotu, 17.6.2006, 
oslabení o dvoch chorých a jedného zraneného, 
absolvovali druhé kolo Slovenského pohára 
v Pravenci. V nedeľu, 18.6.2006 druhé kolo 
Author bratislavskej MTB ligy. Traja pretekári 
(D. Bodiš, M. Fačkovec a M. Bodiš) v nedeľu 
bojovali  za svoje školy na Majstrovstvách 
Slovenska v Kremnici (všetci traja úspešne so 
striebornými medailami). Dosiahnuté výsledky: 

SP≠2 Pravenec:  D. Bodiš 2. miesto (mini), 
J. Fačkovec 2. miesto (mini), V. Bodiš 2. miesto 
(mladší žiaci), M. Vodička 7. miesto (mladší 
žiaci), L. Kupec 11. miesto (mladší žiaci), R. 
Kurtanský 10. miesto (starší žiaci), M. Vitek 12. 
miesto (starší žiaci), M. Bodiš 2. miesto (kadeti), 
J. Bukovčák 20. miesto (kadeti), M. Kurtanská 4. 
miesto (juniorky), R. Baláž 5. miesto (muži II), J.  
Možucha 8. miesto (muži II), M. Miko 9. miesto 
(muži II).

Author Bratislavská MTB liga: J. Fač-
kovec 2. miesto (mini), F. Hamrák 7. miesto 
(mini), V. Bodiš 1. miesto (mladší žiaci), M. 
Vodička 3. miesto (mladší žiaci), L. Kupec 
4. miesto (mladší žiaci), M. Vietko 9. miesto 
(starší žiaci), R. Kurtanský 10. miesto (starší 
žiaci), J. Bukovčák 8. miesto (kadeti), M. 
Kurtanská 4. miesto (juniorky), R. Baláž  
5. miesto (muži II), M. Miko 7. miesto (muži 
II), J. Možucha 8. miesto, M. Černay 4. miesto 
(veteráni).                                                - f m -                 

Národná cyklistická 
súťaž

V máji na bikrosovej dráhe v Seredi 
prebehlo okresné kolo Národnej Cyklistickej 
súťaže. Spolu 44 detí z okresu Galanta bojovalo 
o titul „Majster okresu“. Víťazmi v jednotlivých 
kategóriách sa stali:

Kategórie nepostupové: Mikro: 1.S. 
Polkan, MŠ D. Štúra, 3. N. Bokora, MŠ 
Murgašova, F. Kalinay, MŠ D. Štúra. MILI: 1. 
F. Hamrák, ZŠ SNP Galanta, 2. A. Královič, ZŠ 
Šintava, 3. A. Kobelár, MŠ Jesenského.
Kategórie postupové: MINI: 1. D. Bodiš, ZŠ 
Komenského, 2. J. Fačkovec, CZŠ, 3. S. Tomčányi, 
ZŠ Dolná Streda.  Mladší žiaci: 1. M. Fačkovec, 
Gymnázium, 2. L. Kupec, ZŠ Hviezdoslavova, 
3. Matúš Jendrišák, ZŠ Komenského. Starší 
žiaci: 1. D. Bajaník l, Gymnázium, 2. Miroslav 
Podkopčan, CZŠ. Staršie žiačky: 1.V. Bodišová, 
ZŠ Komenského. Dorastenci: 1. M. Bodiš, 
Gymnázium, 2. J. Šulan, Gymnázium, 3. J. 
Bukovčák, ZŠ Hviezdoslavova.

Víťazi z postupových kategórií bojovali 
dňa 18. 6. 2006 za svoj okres, no predovšetkým 
za svoju školu, v celoslovenskom finále 
v Kremnici.  Za ich pekné umiestnenie si všetci 
zaslúžia náš obdiv a pochvalu: 2. D. Bodiš  (ZŠ 
Komenského), 2. M. Fačkovec (Gymnázium 
Sereď), 5. Viera Bodišová (ZŠ Komenského) 2. 
M. Bodiš (Gymnázium Sereď). Daniel Bajaník sa 
pre zranenie celoslovenského finále nezúčastnil.

- fm -

mladším pretekárom, ktorí priniesli domov jednu 
zlatú medailu (V. Bodiš), jednu striebornú medailu 
(D. Bodiš) a tri bronzové medaile (J. Fačkovec, M. 
Fačkovec a M. Bodiš). Pekne bojovali aj ostatní 
pretekári.

Smola postihla vedúceho pretekára v kategórii 
Muži II R. Baláža, ktorý pre zlomený prehadzovač 
preteky nedokončil. Zo zdravotných dôvodov 
preteky nedokončil ani J. Šulan.                        - fm- 1. Gymnázium 6 6 0 0  69:3 12

2. ZŠ. P. O. Hviezdoslava 6 6 0 2  20:12 8
3. ZŠ J. A. Komenského 6 2 0 4  20:12  4
4. ZŠ J. Fándlyho 6 0 0 6    8:60 0

Konečné tabuľky 
Dievčatá:

1. ZŠ J. A. Komenského 6 5 1 0  63:23 11
2. Gymnázium 6 4 1 1  50:30 9
3. ZŠ J. Fándlyho 6 2 0 4  37:35  4
4. ZŠ. P. O. Hviezdoslava 6 0 0 6  17:80 0

Chlapci:

ŠKF Sereď 

konečné tabuľky
Dospelí
V. liga Juh Vieska – Sereď 3:2 (2:2)
6. Sereď     30  13  7  10  57: 35  46 (+1)
Starší dorast
 III. LSD: Sereď- Topoľčany  3:3 (2:3)
8. Sereď      30  13  5  12  48:57  44
Mladší dorast 
III. LMD: Sereď- Topoľčany 1:7 (1:3)
16. Sereď   30  3  5  22  27:98  14
Starší žiaci
III.LSŽ JV Želiezovce - Sereď 2:4
2. Sereď     30   20  5  5  71:32  65
Mladší žiaci
III. LMŽ JV: Želiezovce – Sereď 3:0 (2:0)
6. Sereď    30  14  5  11  44:37  47 
MO Galanta 
Sereď B – Šoporňa 8:3 (4:1)


