Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 12.04.2022 so
začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.15 hod.
Prítomní: Mgr. P. Karmažínová (PK), Bc. A. Dúbravec (AD), Ing. M. Fačkovcová (MF), V. Gašparíková
(VG), PhDr. Z. Macurová (ZM), Mgr. M. Némethová (MN), Mgr. Arch. R. Petrovič (RP),
Mgr. T. Karmažín (TK)
Neprítomný: J. Valábek
Hostia: Mgr. F. Čavojský (FČ), PhDr. Silvia Adamčíková (SA)
1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich
s následným programom.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 30/2022
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2021
3. Seredský hodový jarmok a kultúra v meste Sereď v roku 2022
4. Informácia ohľadne prevádzky nocľahárne
5. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – PK,AD,MF,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0
2/ Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2021
FČ - informoval členov komisie o Správe o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2021. Materiál bude
predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 21.04.2022.
Za sledované obdobie rok 2021 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne
v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 94,70% sumou 105.284,84 €,
vo výdavkovej časti je plnenie na 90,59 % sumou 295.762,67 €.
V roku 2021 bolo premietaných 280 filmových predstavení. V mestskom amfiteátri sa kino neprevádzkovalo
z dôvodu nedostatku filmových projekcií pre e-cinema.
Detské ihrisko Mimoňovo v kine nebolo kvôli Covidu-19 prevádzkované vôbec. V knižnici sa organizovala
bibliograficko-informačná príprava študentov, príprava študentov stredných škôl a tiež výstavy kníh.
Celková návštevnosť knižnice k 31.12.2021 predstavuje 8 257 návštevníkov. V roku 2021 sa kúpilo
do knižničného fondu 526 kníh, darom pribudlo 312 kníh a vyradených bolo 824 kníh.
Činnosť múzea bola v roku 2021 bohatá na výstavy a rôzne podujatia. K podujatiam boli vypracované
štúdie, publikované v bulletinoch, vydaných DK - Mestským múzeom. Kvôli pandémii Covidového
vírusu mestské múzeum prezentovalo v 1. štvrťroku exponáty virtuálne. V máji 2021 múzeum otvorilo
dve výstavy - výstavu hodín a hodiniek TIK-TAK so zberateľom Branislavom Kružlíkom a
výstavu výtvarných prác žiakov a absolventov ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi. V júni múzeum otvorilo výstavu
diel výtvarníkov zo Serede a regiónu Seredskú farebnú paletu 2021. Múzeum navštívili aj školské skupiny,
hlavnou témou boli dejiny mesta Sereď, hradu Šintava, prezentácie expozícií múzea a pamiatok.
Uskutočnili sa aj dve filmové premietania Sereď a Seredčania na filmovom plátne, v lete sa konal benefičný
koncert OZ Vodný hrad na obnovu renesančného portálu, ktorý múzeum pomohlo zorganizovať.
V roku 2021 mal DK naplánovaných viacero divadiel a koncertov, ale vzhľadom na prevládajúcu
pandemickú situáciu a s ňou spojené opatrenia sa podujatia zrušili alebo presunuli na iný termín.
V letných mesiacoch DK zorganizoval Radošinské naivné divadlo a koncert Jaromíra Nohavicu.
Taktiež sa podieľali na organizovaní pivného festivalu s názvom "BEERFEST SEREĎ", ktorý sa konal
13. a 14. augusta 2021 v mestskom amfiteátri.

3/ Seredský hodový jarmok a kultúra v meste Sereď v roku 2022
FČ - informoval členov komisie o príprave Seredského hodového jarmoku, ktorý sa bude konať pred Domom
kultúry v Seredi i v zámockom parku, ďalej informoval o pripravovanom bohatom programe domu kultúry
( napr. Flóra fest Sereď, účinkovanie skupín – napr. ACCEPT, TUBLATANKA, LÚČNICA), v piatok
zdarma premietanie v amfiteátri.
PK – poukázala na slabú vianočnú výzdobu v meste, tak isto i terajšiu veľkonočnú výzdobu v meste.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 31/2022
- osloviť škôlky, školy, umeleckú školu i združenia v meste k spolupráci na výzdobách mesta ( napr. ozdoba
stromov v aleji pri Huberte maľovanými vajíčkami, v čase Vianoc príprava adventného venca na námestí).
4/ Informácia ohľadne prevádzky nocľahárne
SA- informovala členov komisie o ukončení prevádzkovania nocľahárne ku dňu 15.03.2022. V priemere
navštívilo nocľaháreň v období od 15.12.2021 – 15.03.2022 - 6 klientov, v nocľahárni pracovali 3 zamestnanci,
nocľaháreň je t.č. uzatvorená. Je pripravená ako možnosť bývania pre ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej
situácii.
5/ Rôzne
Členovia komisie boli informovaní o 1 žiadateľovi o jednorazovú finančnú výpomoc.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 32/2022
- odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Štefanovi B. vo výške 300 €.
Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – PK,AD,MF,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0
MF- informovala členov komisie o zmene VZN o prideľovaní nájomných bytov. Poukázala na
doplnenie vo VZN pri prideľovaní bytov, napr. pridelenie bytu bez losovania pri živelnej pohrome.
VZN by malo byť jedným z bodov programu júnového zastupiteľstva.
VG – poukázala na chýbajúcich lekárov na MsPoliklinike v Seredi ( napr. chýba očný lekár, interný lekár),
ďalej informovala o voľnom byte na Mspoliklinike, ktorý by bolo dobré v spolupráci mesta
a polikliniky zrekonštruovať a tak dotiahnuť do mesta i lekára z iného okresu.
- ďalej sa informovala na novelu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - vyplácanie finančného
príspevku z rozpočtu mesta jednotlivým žiadateľom umiestených u neverejného poskytovateľa
sociálnych služieb.
SA - informovala, že k dnešnému dňu mesto eviduje 10 žiadostí o finančný príspevok. Postup mesta pri
vybavovaní týchto žiadostí je u každého občana ( žiadateľa) špecifický, najprv pracovníci mesta musia
navštíviť jednotlivé zariadenie, klienta i sociálneho pracovníka zariadenia, zistiť potrebné údaje ( ako
je výška príjmu /dôchodku žiadateľa, príspevok štátu viazaného na jeho stupeň odkázanosti, či
príspevok od povinných osôb. Je veľmi dôležitá konzultácia pracovníkov mesta so zariadenia, všetky
žiadosti sú v stave riešenia.
PK – sa informovala o situácii ukrajinských občanov žijúcich v meste Sereď
SA – oboznámila komisiu, že t.č. mesto eviduje 182 prihlásených Ukrajincov, cca 1/2 tvoria deti. Deti
navštevujú ZŠ, v MŠ nie sú voľné miesta, stredoškoláci sa učia on-line. V meste sa konala zbierka
liekov a zdravotníckeho materiálu, ďalej bola poskytnutá pomoc od Amazonu.
PK – navrhuje obrátiť sa na školský klub, alebo napr. využiť voľné priestory v dome kultúry k umiestneniu
ukrajinských detí patriacich do MŠ, hľadať vhodné riešenie, aby boli deti v predškolskom veku
umiestnené a ich matky mohli pracovať.

ZM – poukázala na horšiu životnú úroveň Ukrajincov žijúcich v Seredi v ubytovniach, nemajú si kde variť
(2 platničky na 1 ubytovňu, málo spŕch), chodia si pre trvanlivé potraviny do Charity, mlieko, ryža,
múka – polotovary. Chýbajú čerstvé potraviny, ovocie, zelenina, v Charite nie je možnosť uskladnenia
čerstvých potravín. Je potrebná finančná pomoc mesta pri poskytovaní potravín, nakoľko je evidovaný
stúpajúci záujem o potraviny, zároveň osloviť na pomoc aj firmy na území mesta.
MF – otvorenie kurzu slovenského jazyka pre Ukrajincov, pomoc ukrajinských žien, ktoré sa striedajú pri
vydávaní potravín, zdrav. materiálu.
VG – je veľa občanov, ktorí pomáhajú Ukrajincom žijúcich v meste Sereď rôznou formou pomoci.
TD – oslovenie „ Balkánskej predajne“ – chlieb a pečivo, ktorá už ponúkala svoje výrobky pre Ukrajincov.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 33/2022
- odporúča mestu hľadať finančné zdroje a možnosti financovania pomoci pre ukrajinské rodiny.
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka členom komisie za účasť na
zasadnutí.

Mgr. P. Karmažínová
predseda komisie
Zapísala dňa 13.04.2022, Ing. Mária Mrnková

