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Dôvodová správa 
VZN č.   /2012 o parkovaní – ide o nový prístup k riešeniu problematiky parkovania v meste 
Sereď, zámerom je spoplatnenie parkovania na verejných priestranstvách. 
Vzhľadom na významný zásah do doterajšej praxe v parkovaní a pre dosah prijatých opatrení na 
dotknutých občanov predkladáme návrh znenia na vyvolanie širšej diskusie.  
Predpokladáme, že takýmto postupom sa skôr dosiahne čo najširšia dohoda o tomto zámere. 
 
 
 



N á v r h   n a   u z n e s e n i e: 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012  prerokovalo 
 
a 
 
A./  berie na vedomie 
 
informáciu o príprave Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď o parkovaní vozidiel na 
verejných priestranstvách  
 

 
 



VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách  

 

Pracovný materiál 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sere ď  

o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách  
 

úvodný návrh textu do diskusie 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 6 a § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom 
č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a ďalšou platnou legislatívou vydáva toto všeobecné 
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“): 
 
 

§ 1 
Rozsah platnosti 

 
1. Toto VZN upravuje parkovanie motorových vozidiel všetkých druhov, ako aj ich 

prívesov a návesov a motocyklov (ďalej len "vozidiel") na miestnych komunikáciách, 
verejných priestranstvách v meste Sereď.  

2. Na účely tohto VZN sa rozumie:  

a. verejným priestranstvom cesty, miestne komunikácie, všetky verejnosti 
voľne prístupné pozemky, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré nie sú vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb, ak nie je osobitnou zmluvou 
dohodnuté inak, 

b. pozemnou komunikáciou komunikácia určená najmä na pohyb 
dopravných prostriedkov, cyklistov, a chodcov,  

c. miestnou komunikáciou všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko 
vo vlastníctve obce a verejná plocha, ktoré slúžia miestnej doprave a sú 
zaradené do siete miestnych komunikácií,  

d. vozidlom motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo,  

e. parkovaním státie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie 
(napr. po dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie 
nákladu). Parkovanie v závislosti na dĺžke trvania môže byť krátkodobé (do 
dvoch hodín trvania) alebo dlhodobé (nad dve hodiny). Osobitným prípadom 
dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla,  

f. odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, 
keď sa nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v 
sídle prevádzkovateľa,  

g. zastavením – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na 
urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na 
urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,  

h. státím – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na 
zastavenie,  
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i. držiteľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie 
alebo právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných 
prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho 
užívateľom,  

j. starým vozidlom1) je vozidlo, ktoré chce dať jeho držiteľ vyradiť 
z evidencie vozidiel, alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie 
vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého 
držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste a inom 
verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné 
z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu 
mesta.   

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa 
nachádzajú na území mesta Sereď, a tiež na všetkých prevádzkovateľov, vlastníkov 
a vodičov motorových vozidiel, ktorých vozidlá sa nachádzajú trvalo alebo dočasne 
na území mesta Sereď. 

 
 

§ 2 
Parkovanie na verejných priestranstvách 

 

1. Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v meste tieto druhy parkovacích 
a odstavných plôch: 

a. verejne prístupné parkoviská a spevnené plochy, ak to nie je v rozpore s 
týmto VZN, 

b. parkovacie pruhy na cestách v správe iných správcov 
c. vyhradené parkovacie miesta - na základe povolenia mesta Sereď, 
d. parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to 

nevylučuje ustanovenie osobitného predpisu.  

2. Na verejnej zeleni a na nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené, 
je zakázané zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel. 

3. Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad na parkoviskách zodpovedá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá má parkoviská v správe, prenájme alebo v užívaní. 

4. Vodič môže zastaviť a stáť s vozidlom na komunikáciách za podmienok 
ustanovených zákonom NR SR č. 8/2009 O cestnej premávke a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

5. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je zakázané státie a parkovanie na miestnych 
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách všetkým nákladným 
motorovým vozidlám nad 3.5t, zvláštnym motorovým vozidlám, autobusom okrem 
prípadov podľa ustanovení ods. 6 a 7, prívesom, návesom a dopravným strojom 
v zmysle platnej právnej úpravy. Všetci držitelia takýchto motorových vozidiel sú 
povinní zabezpečiť ich státie a parkovanie vo vlastných objektoch a priestoroch na 
to určených. 

6. Autobusom je státie povolené len na osobitne vyhradených priestoroch. 

7. Pre parkovanie a odstavenie autobusov verejného dopravcu, vykonávajúceho 
dopravu vo verejnom záujme, je určená autobusová stanica na Námestí slobody. 
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§ 3 
Vyhradené parkoviská  

 
1. Mesto Sereď môže podľa ustanovenia §2 bod 1 písm. b  cestného zákona č. 

135/1961 Zb. v platnom znení formou rozhodnutia vyhradiť parkovacie miesto na 
verejnom priestranstve a na komunikáciách, na ktorých je príslušným cestným 
správnym orgánom. Rozhodnutie mesto Sereď vydá po odsúhlasení  Okresným 
dopravným inšpektorátom v Galante:  

a. pre potreby právnických a fyzických osôb, oprávnených na podnikanie 
v blízkosti ich prevádzok    (nájomné/ miestna daň) 

b.  pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, podľa posúdenia príslušného orgánu 
odkázané na individuálnu dopravu, používajúce vlastné vozidlo, v blízkosti 
ich bydliska.  

Alt. k ZŤP: neriešiť parkovanie vyhradením konkrétnym osobám 
individuálnymi povoleniami, ale zabezpečiť pred obytnými domami 
vyznačenie primeraného počtu parkovacích miest pre ZŤP 

c. Pre potreby fyzických osôb v blízkosti ich bydliska 

d.  Časovo  obmedzené parkovanie v CMZ  (Pozn.: parkoviská na Námestí 
slobody po ukončení rekonštrukcie námestia – v prvom kroku iba zvislým 
dopravným značením). 

 

 

2. Vyhradené parkoviská podľa ustanovení ods. 1 písmeno a, b, c, sa označujú podľa 
Zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke a Vyhlášky MV SR č. 9/2009 
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke: 

a. dopravnou značkou:   IP 16  

b. dodatkovou tabuľou E13 s údajmi: evidenčné číslo vozidla, čas platnosti, 

počet miest – v prípade viacerých vyhradených miest vedľa seba 

c. vodorovným dopravným značením V 10d 

d. v prípade  vyhradeného  parkoviska pre občanov so zníženou mobilitou 
bude dopravná značka IP 16 so symbolom vozičkára a V 10d + symbol 
vozičkára 

3. Vyhradené parkovacie miesta podľa ustanovení ods. 1 písmeno  b, c je možné 
zriadiť len pre obyvateľov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt v meste Sereď. 

4. Vyhradené parkovacie miesta je možné fyzickej osobe povoliť len pre súkromné 
motorové vozidlo prihlásené v okrese Galanta. 

5. Vyhradené parkovacie miesta na konkrétnej ulici nesmú presiahnuť  XX% počtu 
parkovacích miest ulice – mesto  ako cestný správny orgán rozhodne o ich vhodnom 
rozmiestnení. Maximálny počet vyhradených státí v súvislom rade je XX. 

6. Na bytovú jednotku je možné vyhradiť maximálne 2 vyhradené miesta – prvé 
s nižšou – základnou sadzbou a druhé so zvýšenou sadzbou spoplatnenia. 

7. Spoplatnenie vyhradeného parkovacieho miesta: 
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a. základná sadzba – je vo výške 200 € na rok.  

b. zvýšená sadzba – vyhradenie druhého parkovacieho miesta na tú istú 
bytovú jednotku je 2,5 násobok základnej sadzby, t.j. 500 € na rok. 

c. sadzba ZŤP – vyhradené parkovacie miesto pre potreby osoby ťažko 
zdravotne postihnutej podľa ustanovenia §3 ods1 písm. b je bezplatné  

8. Náklady na označenie vyhradeného miesta dopravným značením znáša žiadateľ 
o vyhradené parkovacie státie. Použitie dopravného značenia určí mesto ako 
príslušný cestný správny orgán postupom podľa platných právnych predpisov 

9. Na základe žiadosti môže byť povolené zabezpečenie vyhradeného parkovacieho 
miesta mechanickým blokovacím zariadením mestom odsúhlaseného typu na 
náklady nájomcu.  Za zabezpečovanie proti obsadeniu vyhradeného miesta použitím 
blokovacieho zariadenia zodpovedá žiadateľ, ktorému bolo miesto vyhradené.  

10. Za čistotu a vzhľad vyhradeného parkovacieho miesta zodpovedá žiadateľ, ktorému 
bolo miesto vyhradené. 

 

11. V odôvodnených prípadoch, najmä ak žiadateľ v súvislosti s užívaním vyhradeného 
parkovania opakovane porušuje zásady ochrany životného prostredia, pravidlá 
cestnej premávky a pod., mesto môže nájom parkovacieho miesta zrušiť bez 
vrátenia pomernej  časti nájmu, resp. vyrubenej miestnej dane.. 

 
§ 4 

Kontrolná činnos ť 
 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia,  hlavný kontrolór mesta 

Sereď a  poverení zamestnanci mesta. 

2. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1, majú právo 
kontrolovať dodržiavanie čistoty na parkoviskách v správe mesta Sereď. 

3. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1, sú oprávnené 
zhotovovať fotografickú a písomnú dokumentáciu dlhodobo odstavených vozidiel 
v zmysle § 8  ods. 1 písm. d) tohto nariadenia. 

 
§ 5 

Odstavovanie do časne vyradených a starých vozidiel na verejnom  
priestranstve 

 
1. Vlastník vozidla vyradeného z dopravnej evidencie okresného dopravného 

inšpektorátu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla 
z verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencia. V opačnom 
prípade zabezpečí odstránenie vozidla, po predchádzajúcej výzve držiteľovi a 
márnom uplynutí lehoty na odstránenie, správca miestnej komunikácie na náklady 
držiteľa vozidla. 

2. Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a mesto s 
ním naloží postupom podľa ustanovení zákona č. 223/2001Z.z o odpadoch. 

3. Odstavovanie starých vozidiel, dočasne vyradených vozidiel z evidencie, prípadne 
dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel na verejných priestranstvách sa 
považuje od preukázaného dátumu odstavenia za osobitné užívanie verejného 
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priestranstva  a podlieha dani podľa VZN 4/2008 o miestnych daniach. 

 
 

§6 
Umiest ňovanie prenosných garáží a prístreškov  

pre vozidlá na verejných priestranstvách 
 

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve a 
ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest, a to aj 
v prípade vyhradených parkovísk, je zakázané. 

 
§ 7 

Výnimky 
 

Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch osobitného zreteľa udeliť mesto  
Sereď v zastúpení primátorom. 
 

§ 8 
Sankcie 

 
1. Porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/l990 

Zb. o priestupkovom konaní v znení ďalších predpisov, ak nejde o správny delikt 
podľa zákona č. 8/2009 Z.z. v platnom znení. 

2. Primátor mesta Sereď môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu do výšky 6 638,- € v zmysle 
zákona č. 369/1990 § 13, ods. 9 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
 

§ 9 
Prechodné a závere čné ustanovenia 

 
1. V termíne do 30 dní od doručenia písomnej výzvy mesta sú držitelia povolení na 

vyhradené parkovacie miesta podľa ustanovenia §3 ods.1, povinní preukázať 
plnenie stanovenej podmienky pre vyhradenie parkoviska.  

2. Všetky povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta, ktoré boli vydané pred 
schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia strácajú platnosť dňa 
30.06.2012.  

3. Zrušuje sa VZN č. 10/2004 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách. 
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Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Seredi dňa xx.yy.2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli, t.j. xx.yy.2012. 

 
 
 
 
 

Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                       primátor mesta 
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Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď pre oblasť športu 
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Návrh na uznesenie 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 
 
 

b e r i e    n a    v e d o m i e         
 
 
Informáciu o schválených kritériách na poskytovanie dotácií v zmysle VZN Mesta Sereď          
č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď pre oblasť športu a pre oblasť 
mládeže 
 
 
 
 



Školská a športová komisia na svojom zasadnutí 18. 01. 2012 schválila nasledujúce 
kritériá pre oblasť  oblasť rozvoja športu 
 
a) Predloženie registrácie Športového klubu /ŠK/, alebo Občianskeho združenia /OZ/   na 

Ministerstve vnútra SR, v prípade, že je klub registrovaný aj vo zväze, je potrebné doložiť 
aj zväzovú registráciu. 

b) Preukázať ako ŠK, OZ propagovalo Mesto Sereď v predchádzajúcom roku,  
c) Predloženie položkovitého rozpočtu ŠK, OZ na rok 2012 v členení na všetky príjmy a 

výdavky. Športové kluby, ktorým končí súťažné obdobie najneskôr k 30. 06. 2012 
predložia podrobný rozpočet len na obdobie 1. polroku. 

d) Predloženie celkového hospodárenia ŠK, OZ za rok 2011 položkovite, podľa príjmov 
a výdavkov.        

e) Predloženie kompletného zoznamu všetkých členov ŠK, OZ ku dňu podania žiadosti, 
registrovaných členov preukázať súpiskou družstiev, prípadne doložiť iné relevantné 
doklady k preukázaniu registrácie, z toho počet členov do 18 rokov     

f) Žiadosť o dotáciu je potrebné spracovať podľa formulára, ktorý je prílohou č. 1  VZN č. 
5/2006 a doručiť v písomnej podobe na pult prvého kontaktu a v elektronickej podobe na 
adresu skolstvo.sport@sered.sk  v termíne do 28. februára 2012.  

Výšku pridelených finančných prostriedkov ovplyvní 
a) Počet členov ku dňu podania žiadosti 
b) Počet súťažných družstiev ku dňu podania žiadosti 
c) Priemerný počet tréningových hodín týždenne u jednotlivých družstiev klubu 
d) Dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúci rok 
e) Informovanosť verejnosti o výsledkoch 
f) Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2012 schváleného ŠK, OZ 
g) Účasť jednotlivých družstiev v súťažiach /názov, úroveň../ 
h) ŠK, OZ ktoré nevykonávajú súťažnú činnosť môže byť schválená dotácia v max. výške  

3,5 násobku životného minima platnému vždy k 1. januáru sledovaného roku 
 
Školská a športová komisia na svojom zasadnutí 25. 01. 2012 schválila nasledujúce 
kritériá pre oblasť  oblasť mládeže 
a) Predloženie dokladu o registrácii Občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR a 

aktuálnych stanov. 
b) Preukázanie propagácie mesta Sereď v prípade obdržania dotácie v roku 2011  
c) Žiadosť o dotáciu môžu predložiť občianske združenia, ktorých hlavná činnosť je 

zameraná v zmysle § 2 ods. 2, 3 VZN č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Sereď s výnimkou tých, ktorí majú ťažiskovú činnosť, alebo predmet aktivity, na ktorú 
dotáciu žiadajú zameraný  na šport a kultúru, zdravotníctvo   a sociálne veci.  

d) Školská a športová komisia sa bude zaoberať len žiadosťami adresovanými výlučne pre 
oblasť  mládeže. Nesprávne adresované žiadosti podľa zamerania nebudú postúpené na 
rokovanie inej komisie.  

e) Žiadosť o dotáciu je potrebné spracovať podľa formuláru, ktorý tvorí prílohu č. 1 VZN     
č. 5/2006 a doručiť v písomnej podobe na pult prvého kontaktu                                                   
a v elektronickej podobe na adresu skolstvo.sport@sered.sk v termíne do 28. februára 
2012. 

Výšku pridelených finančných prostriedkov ovplyvní 
a) Počet členov ku dňu podania žiadosti, z toho členov do 18 rokov 
b) Výška členského príspevku 
c) Podrobný prehľad aktivít z roku 2011 aj s uvedenými zdrojmi financovania aktivít (názov 

aktivity, počet zúčastnených, z toho členov, zdroje financovania    a výšku, popis aktivity) 



d) Plánované činnosti v roku 2012 s popisom aktivít, cieľom organizácie, časovou 
frekvenciou aktivít (počet hodín týždenne, mesačne, ročne), podrobné členenie nákladov a 
výšku finančných prostriedkov spojených s ich realizáciou, zdroje financovania činnosti 
v členení typ, zdroj, výška finančných prostriedkov,  predpokladaný počet účastníkov, 
z toho členov OZ . 

 
Školská a športová komisia informuje, že:  
- v oblasti športu nebudú dotácie poskytované občianskym združeniam, ktorých hlavná 
činnosť, prípadne predmet aktivity, na ktorú dotáciu žiadajú, je zameraný na kultúru, 
zdravotníctvo  a sociálne veci, 
 
- v oblasti podpory detí a mládeže nebudú dotácie poskytované občianskym združeniam, 
ktorých hlavná činnosť, prípadne predmet aktivity je zameraný na šport, kultúru, 
zdravotníctvo a sociálne veci,   
 
- nesprávne adresované žiadosti podľa zamerania nebudú postúpené na rokovanie inej 
komisie. 
 
Školská a športová komisia tiež prosí, aby jej iné komisie neodstupovali žiadosti 
doručené komisiám oprávneným na rozhodovanie o dotáciách v oblasti kultúry, 
podpory zdravia a sociálnych vecí.  
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Návrh na uznesenie :  

Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. 2. 2012 prerokovalo Obsahové ciele 
rozvoja kultúry zapracované do náplne činnosti Domu kultúry v Seredi a 

berie ich  na vedomie 

A/ Bez pripomienok 

B/ S pripomienkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa :  

Mestské zastupiteľstvo  v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa 29. 11. 2011 uložilo 
riaditeľovi Domu kultúry spracovať a predložiť na prvé rokovanie MsZ v roku 2012 
Obsahové ciele rozvoja kultúry zapracované do náplne činnosti Domu kultúry v Seredi . 

 



ANALÝZA SÚ ČASNÉHO STAVU  

MsZ v Seredi dňa 13. 12. 2005 rozhodlo v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení  v platnom znení § 11 odst. 3, ch) a zákona 523/2004 Zb.z. 
o rozpočtových pravidlách o zriadení Domu kultúry ako rozpočtovej organizácie 
s nasledovným predmetom činnosti a vnútornými organizačnými jednotkami na základe 
Zriaďovacej listiny . 

Predmet činnosti organizácie : 

1. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre najširšie vrstvy obyvateľstva 
2. organizovanie záujmovo-umeleckej tvorivosti detí, mládeže a dospelých 
3. organizovanie mimoškolského vzdelávania 
4. Mestská knižnica - zabezpečovanie knižničnej výpožičnej služby 
5. kino NOVA  -  organizácia filmových predstavení  
6. Fándlyho fara, mestské miestopisné múzeum - poskytovanie muzeálno-výstavnej 
činnosti 

7. poskytovanie prenájmu nebytových priestorov 

Realizovanie predmetu činnosti :  

Dom kultúry  v plnom rozsahu realizuje jednotlivé body predmetu činnosti vychádzajúce zo 
zriaďovacej listiny. 
 

1. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre najširšie vrstvy obyvateľstva 

Okrem tradičných podujatí, ktoré DK organizoval v posledných dvoch desaťročiach 
pribudli v roku 2011 Vianočné trhy, festival amatérskych a profesionálnych telies Amfik 
bude žiť, žánrovo sa zatraktívnil Tradičný seredský jarmok, po rokoch sa znovu obnovil 
DYCHFEST. 

 

2. organizovanie záujmovo-umeleckej tvorivosti detí, mládeže a dospelých 

DK v súčasnosti prebieha nižšie uvedená záujmová činnosť 

- HIP – HOP Fakulta Sereď  
- cvičenia Jogy  
- kurzy matematiky  
- modelársky krúžok pre deti 

- seredskí heligonkári 

- spevácky zbor Zvon 
 

3. organizovanie mimoškolského vzdelávania 

DK realizuje vo svojich priestoroch v priemere šesť-krát ročne výchovno-vzdelávacie 
divadelné a hudobné predstavenia pre základné a stredné školy v meste. 
 

 

 



4. Mestská knižnica - zabezpečovanie knižničnej výpožičnej služby 

Napriek neustálej obnove knižného fondu musím konštatovať  klesajúci záujem zo strany 
čitateľov o služby poskytované knižnicou, ktorý je do veľkej miery zrkadlom 
konzumného spôsobu života a zároveň rastúcou ponukou audiovizuálnych noviniek.  

5. kino NOVA  -  organizácia filmových predstavení  

Nakoľko je premietanie filmov realizované nedigitalizovanou formou stretáva sa 
s podobnými problémami ako väčšina kín v menších mestách na Slovensku. Nedostatočná 
ponuka filmov a ich oneskorená distribúcia v porovnaní s digitálnymi kinami má za 
následok neustále klesajúci počet návštevníkov /v roku 2011 – 45 návštevníkov na jeden 
fil/ a s tým spojenú ekonomickú nerentabilnosť. 

6. Fándlyho fara, mestské miestopisné múzeum - poskytovanie muzeálno-výstavnej 
činnosti 

Fándlyho fara – mestské miestopisné múzeum ako organizačná jednotka DK poskytuje 
lektorské služby z oblasti dejín mesta Sereď a jeho okolia pre jednotlivcov a skupiny. 
Doplnkovými aktivitami múzea je organizovanie koncertov Seredského kultúrneho leta 
v letných mesiacoch. 

      

7. poskytovanie prenájmu nebytových priestorov 

Od marca prechádzajú nebytové priestory slúžiace na prenájom podnikateľským 
subjektom a iným organizáciám pod Správu majetku Sereď, s.r.o. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIELE ĎALŠIEHO ROZVOJA KULTÚRY 
 

1.organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre najširšie vrstvy obyvateľstva 

Cieľom DK je vytvoriť a zorganizovať multižánrový festival zameraný na hudbu, divadlo, 
tanec, výtvarné a fotografické umenie a spojiť jeho meno s mestom Sereď, tak aby jeho 
význam presiahol lokálne hranice s postupnou rezonanciou v nadregionálnom rozmere. 
 

2.organizovanie záujmovo-umeleckej tvorivosti detí, mládeže a dospelých 

Vzhľadom na fakt, že v estrádnej sále DK sa realizuje prevažná časť spoločenského života 
v meste /plesy, stužkové slávnosti, tanečné zábavy, diskotéky/ plánuje DK otvoriť kurzy 
spoločenského tanca. 

 

3.organizovanie mimoškolského vzdelávania 

Cieľom DK v tejto oblasti je zosynchronizovanie a zefektívnenie postupu v oblasti ponuky 
mimoškolského vzdelávania pre školy. Pre tento účel bude riaditeľ DK realizovať porady 
s riaditeľmi škôl v zmysle jednotného postupu pri výbere žánrov divadelných a hudobných 
predstavení. 

 

4.Mestská knižnica - zabezpečovanie knižničnej výpožičnej služby 

Cieľom v tejto oblasti zatraktívnenie priestorov knižnice realizáciou stretnutí čitateľov so 
známymi autormi. Ďalej kumulovanie činnosti knižnice a kníhkupectva pod jednou strechou 
s neskorším prevádzkovaním knižnej kaviarne. 

 

5.kino NOVA -  organizácia filmových predstavení  

V roku 2012 prebehne digitalizácia zvuku, čo je prvý krok k celkovej obnove premietacieho 
systému.  V súčasnosti je kino zaregistrované v audiovizuálnom fonde, DK vypracuje žiadosť 
o spolufinancovanie na digitalizáciu obrazu. 
Víziou budúcnosti je zrealizovanie multifunkčného priestoru spájajúceho kino s divadelnými, 
muzikálovými a koncertnými produkciami. 
 
6.Fándlyho fara, mestské miestopisné múzeum - poskytovanie muzeálno-výstavnej činnosti 

Múzeum má stálu expozíciu, ktorá deskribuje históriu mesta od najstarších čias po obdobia 
z mladších dejín. Príčiny nízkeho počtu návštevníkov múzea /1572 platiacich za rok 2011/ 
vidím v neatraktívnosti meniacich sa expozícií a výstav. V roku 2012 prebehne analýza 
súčasného stavu s cieľom zatraktívniť ponuku výstav, koncertov a expozícií so zameraním na 
mladšie vekové kategórie. 

 
 
 
 
 
 



ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ a „centrum pre umeleckú činnosť“ 
 
V súčasnosti v meste Sereď rozvíjajú svoju činnosť nasledovné umelecké zoskupenia, 
s ktorými je DK v neustálom kontakte, pričom v rámci svojich možností a kompetencií 
vyplývajúcich zo štatútu a zriaďovacej listiny napomáha ich existencii :  

 
 
 
Seredskí heligonkári – zoskupenie hráčov na tento hudobný nástroj uskutočňuje dvakrát 
týždenne svoje nácviky v priestoroch DK bezplatne. Päť rokov DK zo svojho rozpočtu 
v spolupráci s MKSR organizuje Festival heligonkárov s nadregionálnym charakterom, ktorý 
prezentuje folklórne zvyky predkov so zameraním na interpretačné umenie tohto nástroja. 
 
DH Sereďanka – dychový súbor uskutočňuje svoje nácviky v divadelnej sále DK bezplatne. 
Súčasne používa zvukovú aparatúru DK. Zmluvou z 1. februára boli prevedené bezodplatne 
DH hudobné nástroje, tak aby bolo súboru možné do nástrojov investovať a starať sa o ich 
funkčné využitie. 
 
Zvon – spevácky zbor využíva priestory DK na svoje nácviky bezplatne. 
 
Hudobné skupiny – v súčasnosti pôsobí v DK osem hudobných telies v rozličných žánroch 
/jazz, pop, rock/. Svoje nácviky uskutočňujú v suterénnych priestoroch DK. 
 
V meste rozvíja svoju činnosť sakrálny spevácky zbor Gaudete /vo farskom kostole/ a detský 
folklórny súbor Kvetoňka /pod ZUŠ/. 
 
Detský modelársky krúžok – rozvíja svoju činnosť v  ateliéri DK, pričom dvakrát ročne 
v spolupráci s krúžkom DK organizuje výstavy prác a čiastočne ich materiálne zabezpečuje. 
 
 
Nevidím opodstatnenie v zriadení „centra pre umeleckú činnosť“, ktorého hlavnou náplňou 
by malo byť koordinovanie záujmovo-umeleckej činnosti v meste z viacerých aspektov: 
 

- Na spolufinancovanie záujmovo-umeleckej činnosti majú vypracovaný dotačný 
systém MKSR, TTSK, Mesto Sereď 

- Každé združenie má svoju právnu subjektivitu a rozvíja svoju špecifickú činnosť 
- Každé združenie má svojho vedúceho – manažéra, ktorý organizuje činnosť 
- záujmovo-umelecké a osvetové aktivity koordinuje Galantské osvetové stredisko 

 
 

 

 


