
 
1 

 

Mesto Sereď 
 

 

 

Kronika 
mesta Sereď za rok 2017 

 
Okres: Galanta 

Kraj: Trnavský 

 

Spracovala: Dominika Podhorová, 

kronikárka mesta Sereď 



 
2 

 

Mesto Sereď 

 
 

 
Kronika  

mesta Sereď za rok 2017 
Okres: Galanta 

Kraj: Trnavský 

Spracovala: Dominika Podhorová, 

kronikárka mesta Sereď 



 
3 

 

 

 

 

 

Táto kronika mesta Sereď za rok 2017 obsahuje 
208 strán, slovom dvestoosem strán. 

V Seredi, 01. 06. 2018 

 

 

Ing. Tibor Krajčovič Ing. Martin Tomčányi 

prednosta Mestského úradu    primátor mesta 
Sereď 

Sereď 

 

Dominika Podhorová 

kronikárka mesta Sereď 

od roku 2018 



 
4 

 

Obsah kroniky mesta Sereď za rok 
2017 

Obsah 

Zhrnutie 

Činnosť orgánov mesta Sereď 

Verejno-spoločenský život mesta Sereď 

Ekonomický život mesta Sereď 

Kultúrno-spoločenský život mesta Sereď 

Školstvo a vzdelávanie v meste Sereď 

Tvorba a ochrana životného prostredia 

Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

Telesná kultúra a šport 

Duchovný a náboženský život v meste Sereď 

Zaujímavosti z histórie mesta Sereď 

Kalendár výročí osobností a udalostí 

Pomôcky použité pri spracovaní 



 
5 

 

Záverečné ustanovenie 

  



 
6 

 

Zhrnutie 
 
 Rok 2017 bol hodnotený ako dramatický a bohatý 
na dôležité udalosti. Aké udalosti priniesol vo svete, Európe, 
na Slovensku i v samotnom meste Sereď? 
 V januári tohto roku sa prezidentom Spojených 
štátov stal Donald Trump (obchodný magnát a televízna 
osobnosť). O pár mesiacov jeho podpora, ako prezidenta, 
v radoch americkej verejnosti klesla na najnižšiu úroveň od 
jeho nástupu do funkcie. Až 56% dospelých američanov mu 
nedôverovalo. 
 Úvodom roka bola uzavretá Komplexná 
hospodárska a obchodná dohoda (angl. Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) medzi Európou 
a Kanadou, ktorá upravuje podmienky voľného obchodu 
a dodržiavania autorských práv. 
 Britská premiérka, Theresa Mayová, aktivovala 
článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý ohlásil začiatok 
procesu odlúčenia Veľkej Británie z Európskej únie, čím 
sa začalo dvojročné rokovanie o dohode o vystúpení. 
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 Za rok 2017 prišlo do EÚ ilegálne asi len tretina 
migrantov (cca 180 tisíc) oproti minulému roku. To znie 
ako dobrá správa, ale nie je, lebo 180 tisíc je hrozivé číslo. 
 V roku 2017 Slovensko riešilo aj tzv. Mečiarove 
amnestie, voľby do VÚC, ale aj smutné tragédie 
policajného vrtuľníka či záchranárov. 
 Poslanci Národnej rady SR zrušili amnestie 
Vladimíra Mečiara z roku 1988 a milosť exprezidenta 
Slovenskej republiky Michala Kováča svojmu synovi. 
Ústavný súd SR zrušenie amnestií potvrdil. 
 Začiatkom novembra 2017 sa na Slovensku konali 
voľby do orgánov samosprávnych krajov. Najsilnejšia 
vládna strana SMER-SD, ktorá pred voľbami 
ovládala šesť z ôsmich krajov, utrpela výraznú porážku, 
pretože po voľbách ovládala len dva kraje. 
Banskobystrická župa dosiahla úspešný výsledok - 
odsunula stranu Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko. 
 Pri havárii policajného vrtuľníka (Bell 429) vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove prišli o život dvaja 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) 
– Radoslav Lacko a Peter Toďor. 
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 V júni 2017 sa v Bratislave a v Košiciach konali 
protikorupčné protesty spojené s petíciou za odvolanie ministra 
vnútra Roberta Kaliňáka. 
Rok 2017 ako celok bol na Slovensku veľmi až 
mimoriadne teplý, predovšetkým na západnom Slovensku. 
V teplom polroku, v druhej polovici júna a na prelome 
mesiacov júl/august, sa vyskytlo 5 výraznejších vĺn 
horúčavy. K pozoruhodným poveternostným a klimatickým 
anomáliám patril veľmi studený január (piaty najchladnejší 
od roku 1961), ďalej druhý najteplejší marec, ale aj 
mimoriadne vlhký apríl a september. 
V priebehu zimy, konkrétne 8. januára 2017, bolo 
zaznamenané v Oravskej Lesnej minimum teploty vzduchu 
a to -35,5°C. 
Naopak, najvyššia denná teplota vzduchu vystúpila na 
38,8°C. Táto teplota bola zaznamenaná v Senici dňa 3. 
augusta 2017. 
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Činnosť orgánov mesta Sereď 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

účinné v roku 2017 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017, 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017, 
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ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní 
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 
zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017, 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, 
ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania 
v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, 
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 
o financovaní základnej a umeleckej školy, materských škôl 
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a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších 
nariadení 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016, 
ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 4/2012 
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie 
nepracujúcich seniorov 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016, 
ktorým sa mení VZN č. 1/2015 zo dňa 12. februára 
2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských 
škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď 
v znení neskorších nariadení 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 zo dňa 21. 
mája 2013 o určení školských obvodov základných škôl, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016, 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016, 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, 
ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok 
pohrebísk mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016, 
ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní 
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 
zariadení v meste Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 
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ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 7/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď – zrušené 
prijatím VZN č. 3/2016 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015, 
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane na území mesta Sereď 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015, 
ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní 
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 
zariadení zriadených v meste Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
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a drobné stavebné odpady – zrušené prijatím VZN č. 
8/2018 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
13/2012 o miestnych daniach 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015, 
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných 
škôl 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, 
ktorým mesto Sereď zriaďuje zariadenia školského 
stravovania pre deti materských škôl 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, 
ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a 
vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné 
trhy, ktorým sa zrušujú niektoré VZN 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl 
a školských zariadení zriadených v meste Sereď 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď 
v znení VZN č. 19/2012 – zrušené prijatím VZN 
č. 2/2016 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014, 
ktorým sa mení VZN č. 1/2014 o financovaní 
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 
zariadení na rok 2014 – zrušené prijatím VZN č. 
1/2015 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 
o miestnych daniach v znení neskorších nariadení 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014, 
o miestnom poplatku za komunálne odpadky a drobné 
stavebné odpady – zrušené prijatím VZN č. 8/2018 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014, 
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ktorým sa upravuje postup poskytovania sociálneho bývanie 
v meste Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014, 
ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 7/2011 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom v znení neskorších nariadení 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014, 
o zákaze používania alkoholických nápojov na území mesta 
Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarňach 
obchodu a služieb na území mesta Sereď 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014, 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v meste Sereď, trhový poriadok pre 
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mestské trhovisko a trhové poriadky pre príležitostné trhy – 
zrušené prijatím VZN č. 2/2015 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014, 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl 
a školských zariadení na rok 2014 – zrušené prijatím 
VZN č. 1/2015 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013, 
ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 7/2011 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom v znení neskorších nariadení 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl 
a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých 
VZN mesta Sereď 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013, 
ktorým  sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 
o miestnych daniach 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013, 
o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej 
polície Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013, 
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately a o zrušení niektorých VZN mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013, 
ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2005 
Trhový poriadok – a o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh 
Seredský hodový jarmok 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013, 
o určení školských obvodov základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Sereď 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013, 
ktorým mesto Sereď ruší školský klub detí a školskú 
jedáleň pri Základnej škole Pavla Országha 
Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 
Sereď a zriaďuje školskú jedáleň pri Základnej škole 
Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 
1227/8 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013, 
ktorým mesto Sereď ruší Základnú školu Pavla 
Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 
926 01 Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl 
a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých 
VZN mesta Sereď – zrušené prijatím VZN č. 
1/2014 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
7/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je 
mesto Sereď zriaďovateľom 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, 
ktorým mesto Sereď zrušuje Centrum voľného času, ul. 
Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď ako súčasť 
Základnej školy Jana Amosa Komenského, ul. 
Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 
ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 7/2011 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, 
o zákaze používania alkoholických nápojov na území mesta 
Sereď – zrušené prijatím VZN č. 5/2014 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012, 
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ktorým sa mení VZN č. 3/2012 Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v meste Sereď – zrušené prijatím 
VZN č. 2/2016 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2012, 
ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov a nebytových 
priestorov z majetku mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2012, 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi – zrušené prijatím VZN č. 4/2016 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2012, 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady – zrušené prijatím VZN č. 8/2014 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012, 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území mesta Sereď na rok 2013 
– zrušené prijatím VZN č. 5/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2012, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012, 
o miestnych daniach 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012, 
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta 
Sereď – zrušení prijatím VZN č. 4/2017 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je 
mesto Sereď zriaďovateľom 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na 
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účet sociálneho bývania v meste Sereď – zrušené prijatím 
VZN č. 7/2014 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 o miestnych 
daniach – zrušené prijatím VZN č. 13/2012 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2002 Štatút 
mestskej polície mesta Sereď – zrušené prijatím VZN 
č. 11/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď – zrušené 
prijatím VZN č. 3/2016 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012, 
o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách – zrušené 
prijatím VZN 2/2015 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, 
o udeľovaní ocenení mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, 
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o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie 
nepracujúcich seniorov 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012, 
Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď – zrušené 
prijatím VZN č. 2/2016 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – 
zrušené prijatím VZN č. 17/2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území mesta Sereď na rok 2012 
– zrušené prijatím VZN 15/2012 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je 
mesto Sereď zriaďovateľom 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. 2/2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území 
mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2011, 
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných 
škôl, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom - zrušené 
prijatím VZN č. 4/2015 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenia 
mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s 
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majetkom mesta v znení neskorších nariadení - zrušené 
prijatím VZN 5/2013 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenia 
mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011, 
o zásadách hospodárenia s bytovým majetkom mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011, 
o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel 
sociálneho bývania v meste Sereď - zrušené prijatím 
VZN 7/2014 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania 
jednorazových sociálnych dávok v znení Dodatku č. 1 zo 
dňa 09.12.2008 - zrušené prijatím VZN 10/2013 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011, 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011, 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011, 
o určení školských obvodov základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Sereď - zrušené prijatím 
VZN č. 8/2 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011, 
o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď - 
zrušené prijatím VZN č 3/2012  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011, 
Legislatívne pravidlá tvorby všeobecne záväzných nariadením 
mesta Sereď – zrušené prijatím uznesenia MsZ 
236/2012  
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území mesta Sereď – zrušené 
prijatím VZN 1/2012  
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011, 
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď – zrušené 
prijatím VZN 13/2011 
 
Dodatok č. 4/2010, 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady – zrušené prijatím VZN č. 16/2012 
 
Dodatok č. 1/2010, 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 
o nakladaní s nájomnými bytmi v meste Sereď – zrušené 
prijatím VZN č. 9/2011 
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Dodatok č. 3/2010, 
k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 
 
Dodatok č.1/2010, 
k VZN č.5 /2009 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území 
mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2011 
 
Dodatok č. 1/2009, 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 
4/2008 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 
13/2012 
 
Dodatok č. 2/2009, 
k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009, 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území mesta Sereď - zrušené 
prijatím VZN 2/2011 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2009, 
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené 
prijatím VZN 1/2011 
 
 
Dodatok č. 3/2009, 
k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím 
VZN 16/2012 
 
Dodatok č. 7, 
k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s 
majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 
5/2013 
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Dodatok č. 1 
k VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - 
zrušené prijatím VZN 7/2011 
 
Dodatok č. 2/2009, 
k VZN č. 1/2005 - Trhový poriadok – o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostný trh – Seredský hodový 
jarmok - zrušené prijatím VZN 10/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009, 
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a 
iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území 
mesta Sereď, zrušené prijatím VZN 02/2015 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009, 
o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a 
služieb na území mesta Sereď 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009, 
o úhradách za sociálne služby 
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Dodatok č. 3/2008, 
k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím 
VZN 17/2012 
 
Dodatok č. 2/2008, 
k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím 
VZN 16/2012 
 
Dodatok č. 6, 
k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s 
majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 
5/2013 
 
Dodatok č. 1, 
k VZN č. 3/2007 Trhový poriadok - zrušené 
prijatím VZN 3/2014 
 
Dodatok č. 1, 
k VZN č. 4/2007 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach Mesta Sereď 
- zrušené prijatím VZN 3/2014  
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008, 
o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na 
území mesta 
 
Dodatok č. 1, 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 
3/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov 
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately - zrušené prijatím VZN 10/2013 
 
Dodatok č. 1, 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 
5/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb - 
zrušené prijatím VZN 1/2009 
 
Dodatok č. 1, 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 
6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových 
sociálnych dávok - zrušené prijatím VZN 10/2013 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008, 
o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 13/2012 
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Dodatok č. 4/2008, 
k VZN č. 6/1995 o postupe pri prevode bytov a 
nebytových priestorov v majetku Mesta Sereď - zrušené 
prijatím VZN 18/2012 
 
Dodatok č. 1, 
k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2004 
o udeľovaní ocenení mesta Sereď – zrušené prijatím 
VZN 5/2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008, 
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené 
prijatím VZN 5/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008, 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 
7/2011 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008, 
o nakladaní s nájomnými bytmi v meste Sereď - zrušené 
prijatím VZN 9/2011 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č- 5/2007, 
o ochrane nefajčiarov - zrušené prijatím uznesenia MsZ 
290/2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007, 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach mesta Sereď – zrušené prijatím 
VZN 3/2014 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007, 
Trhový poriadok – zrušené prijatím VZN 3/2014 
 
Dodatok č. 4/2007, 
k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta SEREĎ – zrušené prijatím 
VZN 5/2013 
 
Dodatok č. 1, 
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k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady – zrušené prijatím 
VZN 16/2012 
 
 
Dodatok č. 3/2007, 
k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta SEREĎ – zrušené prijatím 
VZN 5/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007, 
o určení názvu ulice – zrušené prijatím VZN 2/2017 
 
Dodatok č. 2/2007, 
k VZN 9/2004 Zásady hospodárenia s bytovým 
majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 
10/2011 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007, 
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta 
Sereď - zrušené prijatím VZN 12/2012 
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Dodatok č. 2/2006, 
k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s 
majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 
5/2013  
 
Dodatok č. 1/2006, 
k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s 
majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 
5/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006, 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - zrušené 
prijatím VZN 7/2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č- 4/2006, 
o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta - 
zrušené prijatím uznesenia MsZ 289/2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006, 
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately - zrušené prijatím VZN 10/2013  
 



 
38 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006, 
o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Sereď - zrušené 
prijatím uznesenia MsZ 187/2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006, 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - 
zrušené prijatím VZN 5/2013 
 
 
 
Dodatok č. 2/2006, 
k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím 
VZN 17/2012 
 
Dodatok č. 1/2006, 
k VZN č. 1/2005 Trhový poriadok - o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste - príležitostný trh Seredský hodový jarmok 
- zrušené prijatím VZN 10/2013 
 
Dodatok č. 1/2005, 
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k VZN č. 9/2004 Zásady hospodárenia s bytovým 
majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 
10/2011 
 
Dodatok č. 2, 
k VZN č. 3/2005 o miestnych daniach  
 
Dodatok č. 1, 
k VZN č. 3/2005 o miestnych daniach - zrušené 
prijatím VZN 4/2008  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005, 
o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 4/2008 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005, 
o určení názvu novej ulice - zrušené prijatím VZN 
2/2017 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005, 
Trhový poriadok - o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh 
Seredský hodový jarmok - zrušené prijatím VZN 
10/2013 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004, 
o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách - zrušené 
prijatím VZN 6/2012  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2004, 
Zásady hospodárenia s bytovým majetkom Mesta Sereď 
- zrušené prijatím VZN 10/2011  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2004, 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004, 
o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok 
- zrušené prijatím VZN 10/2013  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004, 
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb - zrušené 
prijatím VZN 1/2009  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004, 
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k schválenému Územnému plánu mesta Sereď Zmeny a 
doplnky – záväzná časť - zrušené prijatím VZN 
7/2015 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004, 
o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do 
Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 
13.06.2004 - zrušené prijatím VZN 3/2009  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004, 
o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a 
návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Sereď - 
zrušené prijatím VZN 5/2006 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004, 
o udeľovaní ocenení mesta Sereď - zrušené prijatím 
VZN 5/2012 
 
 
Dodatok č.01/2004, 
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k VZN č.01/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím 
VZN 17/2012  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003, 
o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky 
služieb na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 
2/2009 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003, 
o určení školských obvodov základných škôl v meste Sereď 
- zrušené prijatím VZN 5/2011 
 
Dodatok č. 1, 
k VZN 02/2003 - zrušené prijatím VZN 
5/2011 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003, 
Požiarny poriadok mesta - zrušené prijatím VZN 
13/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2002, 
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o niektorých podmienkach držania psov - zrušené prijatím 
VZN 13/2013 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2002, 
o nakladaní s nájomnými bytmi - zrušené prijatím VZN 
1/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002, 
Štatút mestskej polície mesta Sereď - zrušené prijatím 
VZN 11/2013 
 
Dodatok č.03/2002, 
k VZN č. 8/1995 - Poriadok pre pohrebisko mesta 
Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2011 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č- 1/2001, 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 
 
Dodatok č.02/2001, 
k VZN č. 8/1995 - Poriadok pre pohrebisko mesta 
Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2011 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2000, 
Trhový poriadok platný pre konanie príležitostných trhov v 
Dome kultúry a v Kultúrno - obchodnom centre 
NOVA - zrušené prijatím VZN 1/2005  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2000, 
o podmienkach zverejňovania a vylepovania plagátov a 
umiestňovaní transparentov a pútačov  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2000, 
o mestských symboloch a ich používaní  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2000, 
o používaní technického prostriedku na zabránenie odjazdu 
motorového vozidla - zrušené prijatím VZN 5/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999, 
pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií doručených 
Mestskému úradu v Seredi - zrušené prijatím VZN 
5/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1999, 
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pre prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania 
sťažností fyzických a právnických osôb - zrušené prijatím 
VZN 5/2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/1998, 
o nočnom kľude - zrušené prijatím uznesenia MsZ 
187/2012  
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1998, 
Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 3/2007 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1997, 
Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 5/2000 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1997, 
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev - zrušené 
prijatím uznesenia MsZ 228/2011 
 
Novela č. 5/97, 
k VZN č. 2/96 - zrušené prijatím VZN 1/2006 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1995, 
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poriadok pre pohrebisko mesta Sereď - zrušené prijatím 
VZN 4/2011 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1995, 
o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku 
mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1995, 
udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách - zrušené 
prijatím VZN 3/2018 
Dodatok č. 2, 
k VZN č. 6/1995 O postupe pri prevode bytov a 
nebytových priestorov v majetku mesta Sereď - zrušené 
prijatím VZN 18/2012 
 
Dodatok č. 3, 
k VZN č. 6/1995 O postupe pri prevode bytov a 
nebytových priestorov v majetku mesta Sereď - zrušené 
prijatím VZN 18/2012 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/1994, 
zásady povoľovania zvláštneho užívania miestnych 
komunikácií - zrušené prijatím VZN 6/1996 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1991, 
o zriadení mestskej polície 
 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi, 
konaného dňa 10. apríla 2017 na Mestskom úrade 

v Seredi 

 

 
Uznesenie č. 38/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) schvaľuje zámer 

 investičnej akcie - kúpy bytov 
v počte 24 v bytovom dome 
na Komenského ulici 
v Seredi 

 spôsobu financovania 
investičnej akcie 
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- z vlastných zdrojov vo 
výške 587 292 € 

- z úveru vo výške 600 
000 €. 

 prijatia termínovaného úveru vo 
výške 600 000 € 
poskytnutého bankou 
Slovenskou sporiteľňou a. s. 
za účelom financovania 
kapitálových výdavkov mesta 
Sereď 

 

 
Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi, 
konaného dňa 27. apríla 2017 na Mestskom úrade 

v Seredi 

 
 



 
49 

 

Uznesenie č. 46/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) ruší 

uznesenie č. 119/2016 v 
celom rozsahu 
uznesenie č. 214/2016 v 
celom rozsahu 
uznesenie č. 215/2016 v 
celom rozsahu 

b) berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia 
uznesení MsZ 

 
 
Uznesenie č. 52/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) schvaľuje 

procedurálny návrh poslanca 
MsZ - zapracovať do 
VZN názov ulice 
„Amazonská“ 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi, 
konaného dňa 22. júna 2017 na Mestskom úrade 

v Seredi 

 
 
Uznesenie č. 102/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) schvaľuje 

procedurálny návrh 
poslankyne - doplniť do 
plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky 
- preveriť zákonný postup 
konateľa MsBP: 

- pri uzatvorení a 
podpísaní zmluvy o 
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pôžičke spoločnosti 
Energetika Sereď 
- pri uzatvorení a 
podpísaní zmlúv o ručení 
MsBP pre 
Energetiku Sereď 
- pri uzatvorení a 
podpísaní dodatkov k 
pôvodnej zmluve o nájme 
tepelného hospodárstva 
Energetike Sereď 
- správu predložiť na 
septembrové rokovanie 
MsZ 

 
 
Uznesenie č. 112/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) vymenúva 

Mgr. Ladislava Faba, 
trvale bytom Cukrovarská 
145/3, 926 01 Sereď 
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za náčelníka Mestskej 
polície v Seredi od 
1.7.2017. 
 

Uznesenie č. 113/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) schvaľuje 

finančný príspevok vo výške 
300 € pre Občianske 
združenie Deťom pre 
život, Mierová 40, 821 
05 Bratislava pre 
charitatívny projekt „Na 
bicykli deťom pre život 
2017“ 

Uznesenie č. 133/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) schvaľuje 

1. PaedDr. Bc. 
Danielu Vaškovú 
Kasákovú za členku 
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Redakčnej rady 
Seredských noviniek. 
2. Mgr. Ruženu 
Scherhauferovú za členku 
Redakčnej rady 
Seredských noviniek. 

 
 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi, 
konaného dňa 21. septembra 2017 na Mestskom 

úrade v Seredi 

 
 
Uznesenie č. 150/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) súhlasí 

1. s podaním žiadosti o 
poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvojový 
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projekt Rekonštrukcia 
elektroinštalácie telocvične 
Základnej školy Jana 
Amosa 
Komenského v rámci 
Výzvy MŠVVŠ 
SR na predloženie 
žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov na 
rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej 
výchovy; 
2. s finančnou spoluúčasťou 
mesta Sereď vo výške 10 
% z požadovaných 
finančných 
prostriedkov poskytnutých 
ministerstvom na kapitálové 
výdavky, čo predstavuje sumu 
2 443,69 €. 

 
Uznesenie č. 156/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 
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    a) schvaľuje 

procedurálny návrh poslanca 
MsZ - poveriť Mgr. 
Ing. Danielu Vargovú 
do funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti 
Mestský bytový podnik, 
spol. s r.o., Mlynárska 
4677/39, 926 01 
Sereď , do vymenovania 
nového konateľa Mestského 
bytového podniku s.r.o. 
Sereď od 1.10.2017 do 
31.12.2017 

 
 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi, 
konaného dňa 29. novembra 2017 na Mestskom 

úrade v Seredi 

 



 
56 

 

 
Uznesenie č. 256/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) berie na vedomie 

informáciu o vzdaní sa 
Mgr. Ing. Daniely 
Vargovej funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti 
Mestský bytový podnik, 
spol. s r.o., Mlynárska 
4677/39, 926 01 Sereď 

 
Uznesenie č. 257/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) schvaľuje 

Ing. Tibora Krajčoviča 
do funkcie konateľa 
Mestského bytového 
podniku, spol. s r.o. 
Mlynárska 4677/39, 
926 01 Sereď od 
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1.12.2017, na dobu 
neurčitú. 

 
 

Uznesenia 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi, 
konaného dňa 14. decembra 2017 na Mestskom 

úrade v Seredi 

 
 
Uznesenie č. 267/2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi 

    a) schvaľuje 

návrh poslanca MsZ na 
doplnenie plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na 
rok 2018: 
-Kontrolu postupu konateľa 
MsBP a splnenia 
podmienok Verejného 
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ponukového konania na výber 
strategického partnera 
spoločnosti pri uzatvorení 
Zmluvy o nájme nehnuteľností 
a technologických zariadení zo 
dňa 12.11. 2013 a 
uzatvorení následnej Dohody 
o postúpení práv a povinností 
zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľností 
a technologických zariadení zo 
dňa 14.11. 2013 
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Mesto Sereď 

 
 
- leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiky v 
Podunajskej nížine na pravobrežnom vale Váhu.  
- katastrálne územie mesta leží po oboch stranách rieky 
Váh, ktorá preteká mestom, avšak iba malou časťou na 
ľavej strane Váhu. Vrátane integrovaných častí Dolný 
Čepeň, Stredný Čepeň, a k mestu patrí i miestna časť 
Horný Čepeň, leží v severnej časti okresu Galanta v 
trnavskom kraji. 
- mesto leží v rovine medzi Váhom a Dudváhom, ktorá je 
mierne členená iba starými poriečnymi valmi a mŕtvymi 
ramenami, v západnej časti s pieskovými dunami. 
- mesto leží v nadmorskej výške v rozmedzí od 124 m n. m. 
až p 130 m n. m. povrch celého katastrálneho územia je 
plochý a výškové rozdiely sú len minimálne. 
- susednými obcami, s ktorými ma mesto spoločnú 
katastrálnu hranicu sú: Dolná Streda, Hoste, 
Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Šintava, 
Šúrovce, Veľká Mača, Vinohrady nad Váhom a 
Vlčkovce.  
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- územie mesta ako celá Podunajská nížina, v ktorej leží 
patrí k najteplejším a najsuchším územiam Slovenska. Leží 
v oblasti, ktorá sa vyznačuje miernou zimou a dlhším 
slnečným svitom. 
- priemerná ročná teplota je okolo 9,6 °C pričom 
najchladnejším mesiacom je január a najteplejším júl. Počet 
letných dní býva v roku asi 70 (teplota nad 25 °C) 
a bez-mrazových okolo 190. Počet dní s celodenným 
mrazom býva v roku priemerne 30 až 40. Zimy sú mierne 
a snehová pokrývka sa vyskytuje do 25 cm. Územie sa 
vyznačuje vysokým počtom slnečného svitu (priemer 2012 
hodím ročne) a tým, že je veľmi dobre prevetrávané (iba asi 
20 dní v roku býva bezveterných). Celá oblasť patrí 
medzi najsuchšie oblasti Slovenska, keď priemer ročných 
zrážok je asi 529 mm. 
- územie mesta patrí medzi najúrodnejšie časti Slovenska. 
Prevládajú ílovito-hlinité až hlinité pôdy, na pieskoch 
piesočnaté až piesočnato-hlinité pôdy. 
- mesto má výhodnú polohu v oblasti dopravy. Tesne okolo 
mesta (cestný obchvat) vedie diaľnica spájajúca mesto s 
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou ako aj 
blízkou Nitrou a Trnavou. 
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- je ľahko prístupné železničnou dopravou, ktorá existuje už 
od roku 1846 (konská železnica). Výhodou je i blízkosť 
železničných uzlov Trnava, Leopoldov a Galanta. V 
blízkej budúcnosti aj lodnou dopravou.  
- najbližšie letiská sú v Bratislave (60 km) a v 
Piešťanoch (40 km). 
-  
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Verejno-spoločenský život 
 
 

Mesto Sereď každoročne organizuje slávnostný akt 
oceňovania občanov, ktorí sa zaslúžili o reprezentáciu mesta 
alebo činnosť, ktorú vykonávajú je prospešná aj pre 
ostatných. 

Bola odovzdaná Cena mesta a Čestné občianstvo 
mesta Sereď. 

Cenu mesta Sereď získali: bývalá učiteľka, dlhoročná 
členka Zboru pre občianske záležitosti, recitátorka 
a vynikajúca spisovateľka – Ružena Scherhauferová, 
kolektív RC Mama klub v Seredi, ktorý oslávil svoje 
10. výročie založenia. 
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Čestné občianstvo mesta Sereď si odniesla učiteľka telesnej 
výchovy, bývalá hráčka basketbalu a dlhé roky úspešná 
trénerka basketbalu chlapcov pri ZŠ J. Fándlyho – 
Jolana Čomajová. Týmto čestným občianstvom bol 
ocenený aj všestranný športovec Albert Kudela, ktorý bol 
zároveň iniciátorom začatia výstavby ŠH Sokolovne. 

 
Dňa 14. februára sa v MsÚ uskutočnilo slávnostné 
oceňovanie najúspešnejších športovcov nášho mesta za rok 
2016. Celkovo bolo ocenených 70 športovcov. Ocenenie 
odovzdal primátor mesta Ing. Martin Tomčányi 
a predsedníčka školskej, športovej a bytovej komisie, Božena 
Vydarená. 

 

 
Ocenení jednotlivci: 
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 Matúš Skubeň a Máté Balogh, členovia 
basketbalového družstva, ktorí získali 2. miesto 
v celoslovenskej súťaži, 

 Mgr. Juraj Ďuračka sa stal najúspešnejším 
súťažiacim Taekwon Do klubu za rok 2016, 

 Životným štýlom manželov Moniky 
a Marcela Čakváriovcov sú preteky Spartan 
Race, v ktorých sa zúčastnili v roku 2016 
v Malajzii a odniesli si obaja krásne 1. miesto 
vo svojej vekovej kategórii, 

 Lenka Lenčéšová, Viktória Paldanová, 
Adriana Javorová a Veronika Hudáková 
boli ocenené za úspešnú reprezentáciu mesta 
v ženskej extralige vo florbale, 

 Peter Janda si prevzal ocenenie za úspešnú 
reprezentáciu mesta v mužskej lige florbalu. 

 
Kolektívne ocenenie: 

 Družstvo Združenia športových rybárov mesta 
Sereď – Feeder Team Sereď1. miesto 
v 1. lige Lovcu rýb udicou, 
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 Družstvo žiačok prípravky Hádzanárskeho 
klubu slávia OA Sereď -  vzorná 
reprezentácia na Medzinárodnom turnaji 
Pragua Handball cup 2016, 

 Družstvo mladších žiakov ŠK Ice 
Players Sereď – florbalové družstvo 
v regióne Západ obsadilo druhú priečku, čím si 
zaistilo účasť aj na Majstrovstvách 
Slovenska, umiestnili sa na 7. mieste, 

 Družstvo mladších žiakov ŠKF Sereď 
-  v sezóne 2015/2016 v tretej lige 
západoslovenského futbalového zväzu zvíťazilo 
suverénnym spôsobom – vyhralo všetkých 18 
zápasov 

 
V roku 1951 sa stala tragická nehoda, na ktorú si 
spomínajú prevažne „skôr narodení“ občania mesta Sereď. 
Ladislav Raško, v tom čase zamestnanec Trnavských 
mliekarní, sa po skončení pracovnej doby tešil domov na 
krstiny spojené s oslavou narodenia jeho dcéry Márie. 
V ten deň a ani nasledujúce dni, či mesiace, sa už domov 
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nevrátil. Bolo po ňom vyhlásené pátranie, avšak bez 
úspechu. 
O niekoľko mesiacov neskôr išiel 15-ročný chlapec so svojím 
psom na prechádzku k jazierku, ktoré miestni volali 
„Konská jama“. Práve v tomto jazierku, našiel jeho pes 
auto, v ktorom bolo telo spomínaného L. Rašku, ktorý, 
ako sa ukázalo, bol zastrelený. 
Tento príbeh vyrozprával Alojz Prosman, manžel 
Márie – Ladislavovej dcéry. O 65 rokov neskôr Alojz 
sedel pri jazere v Dolnom Čepeni na rybách. Pridali sa 
k nemu dvaja rybári, z ktorých jeden bol úplne neznámy. 
Teda, aspoň do doby, kým nezačal rozprávať... 
Vyšlo najavo, že „cudzí“ muž je vlastne chlapec, ktorý 
našiel telo zastreleného pána Rašku v jazere. 
Aj takéto podoby má príslovie „svet je malý“. 
 
V apríli zachránil František N. život svojej susedke. 
Po príchode domov vo večerných hodinách začul čudné 
zvuky, ktoré vychádzali z vedľajšieho pozemku, kde býva 
staršia pani. Rozhodol sa zavolať hliadku MsP 
a urobil správnu vec. 
Príslušníci Martin Kollár a Róbert Vyhlídal 
najskôr búchali na okná domu, no keď nedostali žiadnu 
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odpoveď, rozhodli sa preskočiť bránu a na pozemku našli 
poriadne vysilenú a podchladenú ženu, ktorá sa na dvore 
pošmykla a zlomila si nohu. 
Po hodinách strávených na zemi už nevládala kričať a tak 
aspoň búchala stoličkou do plechovej steny, čo jej nakoniec 
pomohlo. 
Rýchla zdravotná pomoc ju odviezla na pozorovanie do 
nemocnice, kde mala podstúpiť, podľa slov suseda, operáciu 
spomínanej zlomeniny. 
Nebyť jeho všímavosti a dôkladnému zákroku mestských 
policajtov, celá situácia by mala pre pani Máriu tragický 
koniec. 
 
Mesto Sereď zorganizovalo pri príležitosti Dňa 
učiteľov podujatie, na ktorom sa verejne poďakuje vedenie 
úradu pedagógom. Slávnostné oceňovanie sa konalo 
v sobášnej sieni MsÚ. 
 Ocenené boli: 
 Bc. Katarína Jakubcová z MŠ na 

Komenského ulici, 
 Beata Lukáčová a Daniela Uhričová z MŠ 

ul. D. Štúra, 



 
68 

 

 Zo ZŠ J. A. Komenského Mgr. Ingrid 
Bohušová, Mgr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. 
Anna Novosadová, Hana Fidlerová a Mgr. 
Rozália Halčinocá, 

 Zo ZŠ Juraja Fándlyho PaedDr. Jana 
Gabrišová, Mgr. Eva Hanusová, Mgr. Silvia 
Paldanová, 

 Mgr. Elena Puškášová z CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda, 

 Mgr. Jana Vašková a Mgr. Veronika 
Strecká zo Špeciálnej ZŠ, 

  Ing. Helena Ďurišová z Obchodnej akadémie, 
  Mgr. Alrna Ujlacká z Gymnázia Vojtecha 

Mihálika Sereď, 
 Mgr. Art. Tatiana Michálek Walzelová 

a Dis. Art. Dagmar Šajbidorová zo ZUŠ 
Jána Fischera-Kvetoňa. 
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Dňa 22. marca 2017 privítali primátor mesta Martin 
Tomčányi a zástupca primátora Ľubomír Veselický na 
pôde 
mestského úradu niekoľkonásobných darcov krvi, ktorí 
túto vzácnu tekutinu darujú bez nároku na honorár.  

Predstavitelia mesta vyjadrili poďakovanie za vysoko 
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humánny čin a odovzdali ocenenia držiteľom Kňazovického 
a Jánskeho plakety: 

Jurajovi Čičovi, 
Antonovi Huňadymu, 
Vladimírovi Koledovi, 
Ľubomírovi Vrábelovi, 
Jozefovi Lenickému, 
Jozefovi Strešíkovi 

a 
Jozefovi Sečeňovi.  

 
 

Podpredseda NR SR 
Béla Bugár a ministerka 
spravodlivosti a podpredsedníčka 
vlády SR Lucia Žitňanská 
navštívili 27.apríla 2017 okres 
Galanta. Pri tej príležitosti sa na 
krátku návštevu zastavili aj v našom 
meste. Béla Bugár sa 

vo veľkej zasadačke stretol s poslancami mestského 
zastupiteľstva a Lucia Žitňanská sa stretla so študentmi 
Gymnázia Vojtecha Mihálika. 
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Tento rok sa uskutočnil už 11. ročník Knižných hodov, 
ktoré organizujú učitelia a žiaci z Obchodnej akadémie 
v Seredi. 
Hlavnou postavou tohto roku bol Jozef Miloslav 
Hurban, ktorému bol venovaný tematický stánok pri 
príležitosti 200. výročia jeho narodenia. 
Stánky boli rozdelené podľa kategórií, takže sme tu mohli 
nájsť kuchárske knihy, detektívky, romány či komiksy. 
Tak ako každý rok, aj teraz boli v ponuke staré knihy 
úplne zadarmo a heslom roku 2017 bolo „Knihovenie“ – 
hovenie s knihou. Názov prevzali od priateľa na sociálnej 
sieti Facebook. 
 
 
Všetky bezpečnostné a záchranné zložky sa stretli na 
jednom mieste, aby spolu s deťmi oslávili ich veľký sviatok - 
MDD. Vo vojenskom areáli pri vodnej ploche 
Koleno v Seredi im svoju prácu odprezentovali vojaci, 
hasiči, polícia, ale aj psovodi z oddelenia služobnej kynológie 
a mnohí ďalší. Podujatie moderovala a zároveň všetky 
ukážky komentovala hovorkyňa KR PZ v Trnava 
Martina Kredatusová.  
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„Chceme deťom predstaviť statické a dynamické ukážky 
nielen ozbrojených zložiek, ale aj samotných záchranárov. 
Samozrejme, že tu máme aj služobnú kynológiu, takže 
deťom sa predstavia nielen kone, ale aj psíkovia, čo sú pre 
nich asi najzaujímavejšie ukážky,“ uviedla Martina 
Kredatusová. 

Vojaci ukázali deťom ako sa skladá pontónový most, no a 
potom sa mohli na ňom všetci v záchranných vestách aj 
povoziť. No, deti mali možnosť toho vidieť a zažiť oveľa 
viac. Tí odvážnejší si vyskúšali aj streľbu zo vzduchovej 
pištole.  
Zaujímavý program si pre návštevníkov pripravila aj 
MsP v Seredi. „Prezentujeme prácu MsP, a to tým 
spôsobom, že naša preventiska simuluje okuliarmi opitosť 
vodiča, deti sa môžu zahrať v našom stánku rôzne 
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interaktívne hry, máme tu aj výzbroj a výstroj a služobné 
auto, kde si môžu vyskúšať funkčnosť vysielačiek a mnohé 
ďalšie“, povedal náčelník MsP v Seredi Ladislav 
Fabo. 
K obľúbeným ukážkam už tradične patrí aj zásah hasičov 
pri hasení požiaru. V blízkosti horiaceho auta mali 
možnosť vidieť aj hasiča, ktorý sa pohyboval bez problémov 
v tesnej blízkosti plameňov v nehorľavom odeve. 

 
 

V piatok 9.6.2017 sa v čase od 13,00 do 16,00 hod. v 
našom meste uskutočnil ďalší, v poradí už siedmy ročník 
dobrovoľníckej akcie s názvom „Spoločne pre krajšie mesto 
2017“. Mesto Sereď sa takto pripojilo k 52 mestám a 
obciam po celom Slovensku, ktoré každoročne organizujú 
takéto podujatie. Účastníkmi sú rôzne občianske iniciatívy či 
organizácie, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá prostredie 
a život okolo nás a môžu urobiť niečo pre svoje okolie a 
mesto, v ktorom žijú a pôsobia. V Seredi sa do aktivít 
zapojilo 200 dobrovoľníkov z viacerých organizácií a 
spoločenstiev, od najmenších školákov po aktívnych dôchodcov. 
K spoločnému úspechu diela prispeli študenti a učitelia 
Obchodnej akadémie Sereď, Gymnázia Vojtecha 
Mihálika Sereď, Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila 
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a Metoda Sereď, členovia 1. Oddielu skautov a skautiek 
Sereď, OZ Youth – kresťanského spoločenstva 
mladých, eRko Sereď – hnutia kresťanských 
spoločenstiev detí, TJ Rozkvet Stredný Čepeň, 
spoločenstva LaVia – Mládež, Teen Challenge 
Slovakia, n.o., OZ Mladá Sereď a samozrejme 
zamestnanci Mestského úradu v Seredi. V tomto roku 
nás nepodporili svojou asistenciou Nadácia Pontis a 
spoločnosť Samsung, no aj napriek ich absencii sa všetci 
zúčastnení pustili do práce s veľkou chuťou a optimizmom. 
Realizovali sa viaceré aktivity: čistenie a zber odpadkov na 
cyklotrase v úseku od Horného Čepeňa po zberný dvor, 
natieranie plotu na Obchodnej akadémii, natieranie lavičiek a 
pódia na Námestí slobody, natieranie lavičiek v amfiteátri, 
výsadba drevín a kríkov pri Cirkevnej ZŠ a v parku 
Madona vo vnútrobloku za bytovými domami na 
Čepeňskej ulici, čistenie a zber odpadkov vo veľkom parku, 
natieranie vandalmi poškodenej brány na bastióne kaštieľa. 
Po úspešnom zvládnutí pridelených prác odchádzali 
dobrovoľníci s dobrým pocitom, že každý svojou troškou 
prispel ku skrášleniu nášho mesta. 
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V Seredi sa tento rok konal 1. ročník súťaže o najkrajšiu 
záhradku alebo predzáhradku. Zapojiť sa mohli obyvatelia 
nielen rodinných, ale aj bytových domov. Hlasovanie 
prebiehalo na webovej stránke Seredských noviniek. 
S myšlienkou zorganizovať súťaž o najkrajšiu záhradku 
či predzáhradku prišla vedúca referátu, ochrany prírody a 
krajiny na MsÚ v Seredi Daniela Vašková 
Kasáková a dôvod bol jasný. Týmto spôsobom chcela 
podporiť a vyzdvihnúť tých, ktorí zveľaďujú svoje okolie a 
naopak motivovať tých, ktorí by sa o to mohli dodatočne 
pokúsiť. 
Do súťaže sa prostredníctvom svojich fotografi i zapojilo 
celkovo osem obyvateľov z rôznych lokalít či už jednotlivci 
alebo celé rodiny a hlasovať mohla široká verejnosť. O tom, 
kto sa umiestni na popredných priečkach rozhodlo viac ako 9 
tisíc hlasujúcich, čo bolo veľmi milé prekvapenie aj pre 
zakladateľku súťaže. 
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Keďže išlo o 1. ročník, tak verejné a súkromné záhradky 
boli zaradené do jednej spoločnej súťažnej kategórie, no v 
budúcom roku už bude všetko inak. 
Ocenení boli všetci, ktorí sa zapojili, no prví traja získali aj 
niečo navyše. Okrem kníh to boli aj darčekové predmety a 
poukážky na nákup stromov, kríkov alebo záhradnícke 
náradie. 
Na 3. mieste skončila Ivana Dobranská (1661 
hlasov), druhé miesto získala Eva Uhričová (1882 
hlasov) a víťazkou prvého ročníka sa stala Carmen 
Tencerová (2260 hlasov). 
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Aj tieto letné prázdniny sa Mestská polícia v Seredi 
rozhodla zorganizovať u detí veľmi obľúbený denný tábor. 
Počas dvoch turnusov bol pre ne pripravený bohatý 
program, no a ako to už býva zvykom, nechýbal ani 
poriadny výlet či návšteva lanového centra. V závere týždňa 
skladali skúšky na pomocníka MsP. 
Tábor je po obsahovej a programovej stránke zostavený tak, 
aby sa deti nenudili a ich pozornosť je presunutá do rôznych 
oblastí. Učia sa dokonca aj správne separovať, aby tak 
chránili životné prostredie v ktorom vyrastajú, no pripravené 
bolo toho pre ne počas týždňa ešte oveľa viac. 
Deťom sa v tábore venuje celkovo šesť ľudí -jeden človek z 
MsP, traja animátori, jeden pomocník a jeden zdravotník. 
Deti každý deň pracujú v troch skupinách, majú svoju 
vlastnú vlajku, šatku a svoj skupinový pokrik. Sú pre nich 
pripravené aktivity spojené s environmentálnou výchovou, ale 
tak aby sa aj zabavili.  
V rámci exkurzie navštívia spaľovňu odpadu a navštívia 
lanové centrum. 
No a na záver už tradične skladajú skúšky na pomocníka 
MsP“. 
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V poslednej dobe sme zaznamenali veľké množstvo 
prívalových dažďov, ktoré nás na nejaký čas obmedzili 
zaplavenou cestou alebo chodníkom. 
V rámci údržby mesta sa postupne realizujovalo čistenie 
uličných vpustí na miestnych komunikáciách. Nezisková 
organizácia Teen Challenge Slovakia n.o. pomáhala 
mestu a postupne čistila všetky uličné vpuste, ktorých bahenné 
koše boli zanesené nie iba nečistotami z ciest a chodníkov ale 
aj odpadkami. 

 
 

 

 
 
 

V sobotu 5. augusta bolo na Námestí Sv. Trojice v 
Šali poriadne rušno. Na jednom mieste ste mali možnosť 
obdivovať krásne historické vozidlá a motocykle. Konal sa 
tam už 13. ročník podujatia, ktorí nesie názov Ovál. 
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Účastníci sa v rámci svojej trasy zastavili aj v Seredi, kde 
bolo pre nich pripravené chutné občerstvenie a nadšení 
fanúšikovia. Veterán Car Club Galanta zorganizoval aj 
tento rok obľúbenú akciu, na ktorej sa zišli účastníci z celého 
Slovenska, a dokonca aj z Čiech. 
Návštevníci mohli v Šali už v skorých ranných hodinách 
obdivovať približne 80 historických skvostov. Po štarte ich 
trasa smerovala rovno do Nitry a druhá etapa jazdy 
smerovala do Serede, kde ich už čakali na Námestí 
slobody skalní fanúšikovia, ale aj množstvo obdivovateľov. 
Privítal ich primátor mesta Martin Tomčányi, a pre 

všetkých bolo samozrejme pripravené aj občerstvenie.  
 

Aj tento rok prišiel podporiť túto vynikajúcu akciu stolár 
Ladislav Csengel z Modry, ktorý si sám vlastnoručne 
vyrobil repliku historického auta. Trvalo mu to približne 
rok a výsledok je excelentný.  
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Trnavský samosprávny kraj mohol v tomto roku po 
prvýkrát vyčleniť zo svojho rozpočtu nemalé finančné 
prostriedky na vybudovanie cyklotrás. Pomerne veľká 
čiastka bola z celkového balíčka prerozdelená obci Dolná 
Streda a Váhovce. 
Vďaka tejto investícií povedie cyklotrasa zo Serede až do 
Šale. Asfaltovanie koruny hrádze začalo pred niekoľkými 
rokmi v Seredi a následne pokračovalo v časti obce Dolná 
Streda. 
Celková dĺžka, ktorá tam bola koncom roka 2015 
vybudovaná v smere od zberného dvora až po Zelenku je 
1171 metrov. 
Za úspešným projektom stojí okrem primátora mesta 
Sereď Martina Tomčányiho, či starostu obce Dolná 
Streda Ľuboša Šúryho aj OZ Pre Sereď, ktoré 
vzniklo práve na tento účel. No vtedy nebolo dosť financií 
na dokončenie celého úseku. V tomto roku však svitlo na 
lepšie časy, pretože VÚC vyčlenil prvýkrát vo svojej 
histórii financie na vybudovanie cyklotrás vo výške 1,5 mil. 
eur, a k tomu aj 300 tis. eur na projektové dokumentácie. 
Dolná Streda získala na vybudovanie cyklotrasy, ktorej 
dĺžka je viac ako 2 km čiastku 140 tis. eur. 
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No najväčšiu čiastku s finančného koláča určeného pre 
cyklotrasy si odkrojila obec Váhovce. Vďaka čomu 
vznikne prepoj až do Šale. „Jedná sa o trasu dlhú 4 km, 
na ktorú nám boli odsúhlasené financie z VÚC vo výške 
250 tis. eur.  
 
 
 

 

 

Súčasťou Zámockého parku a kaštieľa v Seredi je aj 
vrátnica, ktorá sa nachádza pri vstupnej bráne. Dlhé roky 
chátrala, ale teraz konečne dostala nový vzhľad. V rámci 
rekonštrukcie bola obnovená fasáda a všetky náležitosti, ktoré 
patria k reštaurátorským prácam. Tie realizoval 
František Šmigrovský zo Serede. A je potrebné dodať, 
že vzhľad, ktorý jej opäť prinavrátil je excelentný. 
Hodnota vykonaných prác sa vyšplhala na sumu 18 tis. 
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eur. Je to objekt, ktorý patrí do zoznamu národných 
kultúrnych pamiatok. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. augusta 2017 sa vybrali členovia Denného centra v 
Seredi do metropoly Maďarska, do Budapešti. 
Počasie im výnimočne prialo, pretože teplomer sa šplhal 
vysoko nad tridsiatku. Hlavné mesto našich susedov má 
prekrásne historické centrum. Čo budova, to ukážka 
architektúry a nezameniteľná história, spätá aj s menami 
slovenských sochárov a umelcov, ktorí sa na výzdobe budov 
podieľali. 
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Mesto dávnou minulosťou doslova dýcha. Seniori prešli 
väčšiu časť Budapešti autobusom. 
 
 
 
 

 
 

Novinka v rámci cyklistickej infraštruktúry v Seredi. 
 

Sú ľudia, ktorí na prepravu 
bicyklom nedajú dopustiť. 
Bicyklujú v rámci presunu do 
práce, obchodu i rekreačne. 
K bezpečnému bicyklovaniu ale 
patrí aj príslušné dopravné 
značenie v mestách i mimo nich. 
V tomto smere pribudla v 
Seredi novinka a to je značenie 

cestička pre cyklistov - cyklochodník, ktorá bola označená 
ako prvá v meste pri novom parku na Komenského ulici. 
Jedná sa síce iba o krátky úsek, no cyklistov táto novinka 
určite poteší. 
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Mesto Sereď rozšírilo v tomto roku počet parkovacích 
miest, a to konkrétne na Dolnomajerskej a Komenského 

ulici v blízkosti nájomných 
bytov. Celkovo tam bolo 
vybudovaných 52 
parkovacích miest v hodnote 
približne 84 tis. eur. 

Nedostatok parkovacích miest samospráva riešila aj na 
Cukrovarskej ulici, kde sa podarilo vytvoriť vďaka 
spevnenej ploche parkovanie pre deväť vozidiel v hodnote 
takmer 5 tis. eur. Podobný postup zvolilo mesto aj na 
Fándlyho ulici pred budovou MŠ a Špeciálnou 
školou, kde pribudli spevnené plochy na pozdĺžne parkovanie 
pre 7 vozidiel za viac ako 2 tis. Eur 
 
 
 

 

Jazyková škola Wings a občianske združenia Mladá 
Sereď, Vodný Hrad a Hudram pripravili na 29. 
augusta v mestskom parku veľký spoločný piknik. 
Zelenú trávu zaplnili farebné deky, piknikové koše, 
spoločenské hry ale hlavne dobre naladení obyvatelia mesta. 
Počas celého popoludnia vládla v parku pohodová 



 
85 

 

atmosféra, ktorú dotvárala príjemná hudba a rôzne aktivity 
pre deti. 
Stretli sa tu rodiny, priatelia i kolegovia aby sa zabavili, 
rozptýlili a na chvíľu zabudli na každodenné starosti v lone 
prírody.  
 
 
 

 
Mesto Sereď, za asistencie príslušníkov Mestskej 
polície, pristúpilo k  likvidácii  všetkého neporiadku, ktorý 
tam bezdomovci nazhromaždili. Ruku k dielu priložili 
zamestnanci mesta aj aktivační pracovníci z Úradu práce. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

V mesiaci máj, v tom čase neznámi vandali, znehodnotili 
posprejovaním oplotenie na amfiteátri  v Seredi, bránu 
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a fasádu na bastióne ako aj lavičku pokoja. Trestný čin bol 
nahlásený MsP. 
Výsledkom práce náčelníka MsP s  jeho príslušníkmi 
bola identifikácia autorov a  rozhodnutie primátora stretnúť 
sa s nimi ako aj s niektorými z ich rodičov.  

 
Na stretnutí  adrenalínu chtiví mladí muži uznali, že to čo 
spravili nebol práve najšťastnejší spôsob skrášlenia oplotenia 
amfiteátra. Takíto sprejeri sú väčšinou v adolescentnom veku 
a tresty, ktoré plynú z Trestného zákona sú často 
neadekvátne a delikventom neprinášajú žiadne ponaučenie. 
Preto primátor pristúpil k  alternatívnemu trestu a  to 
formou verejnoprospešných prác. Mladí muži súhlasili 
s  tým, že svoje diela premaľujú a  oplotenie okolo 
amfiteátra uvedú do pôvodného stavu. Druhý októbrový 
týždeň 2017 svoj sľub dodržali.  
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Už po štrnásty krát členovia OZ Mladá Sereď v 
spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Trnava 
zorganizovali v Seredi akciu : Daruj krv - zachráň život. 
Miestom odberu bolo komunitné centrum Priestor, kde sa 
stretlo 15 darcov krvi. Išlo zväčša o mladých ľudí, z 
ktorých sú niektorí už pravidelnými darcami. Všetci vieme, 
že krv je najvzácnejšia tekutina a jej darovanie je na báze 
dobrovoľnosti. 
Darcovstvo je prejavom ľudskosti a mladí Seredčania už 
niekoľkokrát dokázali, že sú ľudia s  veľkým srdcom. S 
úsmevom na tvári a pozitívne naladení darovali spolu s krvou 
aj kus seba. A možno práve vďaka nim sa podarí 
zachrániť niekoho život. 
 

Už sa stalo tradíciou, že sa na prelome mesiacov október a 
november konajú v  Seredi lampiónové sprievody.  
Čaro lampiónov ani po rokoch nevymrelo a teší sa obľube 
nielen detí ale aj ich rodičov.   Vo štvrtok 26. 
októbra  lampiónový sprievod zorganizovala  ZŠ Juraja 
Fándlyho. V podvečerných hodinách sa žiaci stretli pred 
školou, aby spoločne rozžiarili ulice mesta. So zapálenými 
lampiónmi vyvolali úsmev na tvári každého okoloidúceho. 
Po večernej prechádzke mestom sa vrátili späť do školy, 
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kde ich čakal teplý čaj a niekoľko desiatok minút 
v  spoločnosti kamarátov. 
V  piatok 27. októbra sa uskutočnil   lampiónový 
sprievod  RC Mama klubu.  Účasť na tomto sprievode 
sa už niekoľko rokov teší veľkej obľube. Tí najmenší sa 
niekoľko dní vopred nevedia dočkať, kedy si hrdo ponesú 
rozsvietený lampión. Členky Mama klubu sa spolu 
s deťmi a rodičmi na sprievod pripravovali niekoľko dní 
vopred. Vyrezávali tekvice, s ktorými napokon vyzdobili 
mestský park. Sprievod začal v  podvečerných hodinách 
a  deti so svojimi rodičmi, starými rodičmi a  súrodencami 
prešli ulicami mesta. 
Pomocnú ruku podala aj Mestská polícia, ktorá 
zabezpečila bezpečný prechod účastníkov cez cesty.  Cieľ 
sprievodu  bol mestský park, kde tma a  okolité stromy 
navodili tú správnu magickú atmosféru. V  parku čakal na 
deti teplý čaj a spoločné posedenie. 
Lampiónový sprievod čakal aj na žiakov zo  ZŠ J.A. 
Komenského  a to v piatok 3.10.2017. Na úvod 
sprievodu sa žiaci podpísali na pamätnú tabuľu, následne si 
rozsvietili lampióny a vybrali sa na prechádzku mestom. 
Dlhý rad očaril okoloidúcich a deti neskrývali nadšenie. 
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Sprievod mal cieľ na Námestí slobody, kde si spoločne 
vypustili lampióny šťastia. 
 

Kasárne ženijného práporu v  Seredi sa stali miestom 
konania slávnostnej rozlúčky s vojakmi, ktorí odchádzali 
plniť úlohy do Iraku. 
Slovensko sa od roku 2006 v Iraku priamo 
neangažovalo. Vláda v tom čase rozhodla, že stiahne svoje 
ženijné jednotky z tejto krajiny.    V  máji 2017 na 
májovom summite NATO v  Bruseli  ale Slovensko 
opäť ponúklo vyslanie vojakov do tejto krajiny.  Do misie 
„Iracká podpora“ odchádza 15 príslušníkov OS SR, 
z  toho 10 príslušníkov žpr. 
Slávnostnej rozlúčky sa zúčastnil minister obrany SR 
Peter Gajdoš, náčelník generálneho štábu OS SR 
generál Milan Maxim, primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi ale aj rodinný príslušníci 
odchádzajúcich vojakov.   Akt slávnostnej rozlúčky začal 
hymnou SR, delovými salvami a  dymovou 
trikolórou.  Minister Gajdoš vo svojom príhovore 
pripomenul, že asi si málokto z  nás vie predstaviť, aké to je 
žiť a vychovávať svoje deti v krajine zmietanej vojnovými 
konfliktami. 
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Následne sa vojakom prihovoril generál Maxim, ktorý 
zdôraznil, že vojaci svojim nasadením otvárajú novú kapitolu 
v  dejinách Ozbrojených síl SR. 
Po príhovoroch zástupca veliteľa pozemných síl OS 
SR brigádny generál Karol Navrátil a zástupca 
veliteľa strategického centra krízového manažmentu plk. 
Marián Kurilla   podpísali dohodu o preložení jednotky 
z  podriadenosti pozemných síl do podriadenosti strategického 
centra krízového manažmentu. 
 
Mesto Sereď v decembri oficiálne otvorilo Nocľaháreň 
pre občanov bez domova a ľudí v hmotnej núdzi s trvalým 
pobytom v meste Sereď. 
Sociálny projekt podporila aj spoločnosť Amazon, ktorá 
vyhlásila zbierku Vešiak pomoci v jedálni spoločnosti 
a popritom Amazon venoval 15 matracov. 
Pomocnú ruku podala taktiež Vojenská podporná nadácia 
SR aj občania, ktorí priniesli uteráky, oblečenie 
a návliečky. 
Nocľaháreň sa nachádza v budove bývalej základnej školy 
na Garbiarskej ulici č. 18. Mesto Sereď zabezpečilo 
vybavenie a troch kvalifikovaných pracovníkov, ktorý budú na 
mieste vykonávať dozor počas celej ncoi. 



 
91 

 

„Hlavne počas chladných zimných mesiacov bude 
Nocľaháreň útočiskom pre všetkých, ktorí sa ocitli bez 
strechy nad hlavou. Stačí len, keď zaklopú na dvere 
a budú dodržiavať pravidlá, ktoré platia v takýchto typoch 
zariadení,“ uviedol Martin Tomčányi, primátor mesta 
Sereď. 
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Ekonomický život mesta Sereď 
 
 
Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď aj 
v tomto roku zabezpečil JUDr. Hudák. 
Na svetelnej križovatke pri hoteli Hutnik sa vykonala 
oprava rozvodovej skrine v hodnote 1 450 €. Vinník, 
ktorý túto rozvodovú skriňu poškodil sa našiel, vďaka 
MsP. 
Opravená bola aj autobusová čakáreň na Novom Majeri, 
ktorá bola opakovane poškodená neopatrným vodičom 
kamiónu. 
V rámci údržby a čiastočnej rekonštrukcie bola 
vymaľovaná malá zasadačka MsÚ, v ktorej boli 
vymenené aj všetky svietidlá. 
Do spoločnosti Energetika Sereď vstúpil nový partner – 
GGE, a. s. Generálny riaditeľ spoločnosti, Jozef 
Krazel, a člen predstavenstva Rudolf Pradla sa prišli 
osobne predstaviť poslancom na rokovaní zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutočnilo 9. februára 2017. 
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Začiatkom marca ukončili v seredských Pečivárňach 
výstavbu nových skladovacích priestorov. Unikátne nie sú 
svojou rozlohou, ale technológiou, ktorá je v nich 
nainštalovaná. 
Tradičný slovenský výrobca cukroviniek a trvanlivého pečiva 
zo Serede systematicky modernizuje výrobné priestory a 
areály svojich prevádzkarní. Potreba vybudovania nových 
skladov vznikla z dôvodu nedostatočných kapacít. 
Klasický sklad má skladovaciu logiku takú, že každá 
paletová pozícia je prístupná paletovým vozíkom, čím sa 
zmenšuje skladovací priestor – namiesto uložených paliet sa 
vytvorí ulička pre vozík. 
Pri systéme radio shuttle klasické uličky medzi paletovými 
radmi odpadajú a tým za zvyšuje využiteľnosť skladovacej 
plochy. Paletový rad je dostupný z jednej alebo druhej 
strany. Na začiatku radu je malý, senzormi vybavený 
paletový vozík, na ktorý sa umiestni paleta. Vozík 
poháňaný batériami ju automaticky odvezie na koniec 
skladovacieho kanálu. Je to autonómny systém vybavený 
senzormi a fotobunkami, pohybuje sa automaticky. Sníma 
priestor pred sebou a za sebou, ako aj prekážky na ceste. 
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V mladšej časti Domu kultúry boli v spolupráci mesta 
Sereď a Správy majetku Sereď, s.r.o. v jarných 
mesiacoch vykonané rozsiahle opravy sociálnych zariadení na 
prízemí a poschodí, na prízemí bola položená nová dlažba, 
uskutočnená maľovka stien a stropu a zrekonštruovaná bola 
aj miestnosť vrátnice. 
Náklady vrátane DPH boli 31 300 Eur. 
Vynovené priestory si už pochvaľujú všetci návštevníci i 
účinkujúci ale aj užívatelia prenajatých priestorov. 
 

 

 
Chátrajúci objekt pavilónu G, ktorý sa v Seredi na 
Komenského ulici podarilo prestavať na 24 nájomných 
bytov je už po kolaudácii. 
Plánované financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
samospráve nevyšlo, a tak sa poslanci na aprílovom rokovaní 
museli zaoberať aj touto otázkou. Nakoniec sa dohodli, že 
byty nezostanú zhotoviteľovi a na ich odkúpenie si mesto 
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zoberie výhodný úver. Vedenie mesta si dalo celý objekt 
prestavať súkromnej stavebnej firme za vopred dohodnutých 
podmienok s možnosťou spätného odkúpenie po dokončení. 
Po obhliadke 24 nájomných bytov na Komenského ulici, 
ktoré mesto Sereď po kompletnom dokončení vrátane 
parkovacích miest odkúpilo od súkromnej stavebnej firmy, 
čakalo žiadateľov veľké losovanie. To pripadlo na stredu 
14. júna a konalo sa priamo na MsÚ. Záujem o 
bývanie na tejto adrese prejavilo 56 ľudí. 
Celkovo v objekte bývalého Pavilónu G vzniklo trinásť 1-
izbových a jedenásť 2-izbových bytov s pomerne veľkou 
rozlohou. 
 
Mesto začalo v tomto roku s modernizáciou kamerového 
systému. 
Na ul. M. R. Štefánika, Nám. Slobody a J. 
Fándlyho vymenili staré otočné analógové kamery za nové 
IP kamery. Projekt bol finančne podporený „Radou 
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“ 
sumou 9 000 €. 
 
V bývalom areáli Niklovej huty v Seredi horeli skladové 
priestory spoločnosti MACH Trade s.r.o., ktorá ako 
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uvádza na svojej webovej stránke je ako jediná firma na 
Slovensku oprávnená vykonávať zhodnotenie 
opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných 
olovených odpadov. Jej kapacitné možnosti spracovania sú 
trojnásobne vyššie ako je výskyt olovených odpadov v SR. 
Pri hasení požiaru zasahovali príslušníci HaZZ zo 
Serede, Galanty a okolia. 
 
Minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga 
navštívil 11. septembra 2017 spoločnosť I.D.C. 
Holding, a.s., prevádzkáreň Pečivárne Sereď. 
Predstaviteľa vlády SR privítal predseda dozornej rady 
prof. Štefan Kassay, podpredseda predstavenstva Ing. 
arch. Pavol Jakubec a predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič. Na prehliadke 
výrobných priestorov minister Peter Žiga vyslovil potešenie 
z úrovne výrobnej techniky, kde sa bližšie zaujímal o 
aplikácie digitalizácie, automatizácie a robotizácie. Prevzaté 
z www.kassay.eu 
 
 
 

http://www.kassay.eu/
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Nadnárodný internetový obchod AMAZON otvoril 
svoju pobočku v Seredi. 
Verejnosti bola spoločnosť predstavená  14. novembra. 
Najväčšie reverzné logistické centrum sa rozkladá na ploche 
60  000 štvorcových metrov.  Zameranie centra je na 
vybavenie nedoručených alebo vrátených zásielok v  rámci 
európskych aktivít Amazonu. 
Matt Greene, generálny manažér novootvoreného centra 
reverznej logistiky v  Seredi uviedol:  „Naši zákazníci 
nakupujú na Amazone kvôli širokému výberu, 
konkurencieschopným cenám a  skvelej pohodlnosti nákupu. 
Prevádzka v  Seredi predstavuje dôležitú súčasť nášho 
poslania stať sa najviac zákaznícky zameranou 
spoločnosťou na svete. Spoločnosť Amazon  v  Seredi 
vytvorilo až 1000 trvalých pracovných miest. 
Primátor mesta Sereď Martin Tomčányi uviedol:  „ 
Vítam každú  investíciu, ktorá by mohla zveľadiť región 
a zvýšiť jeho životnú úroveň. Výhodu mať v našom 
regióne takúto nadnárodnú spoločnosť vnímam hlavne 
z  hľadiska vytvorenia nových pracovných miest. Dnes 
môžem povedať, že práca tu je, nezamestnanosť je tu na 
úrovni 3 až 3,2 percenta, takže nikto nemôže povedať, že 
nemá robotu. Výhodu mať v  regióne takúto spoločnosť 
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vnímam pozitívne aj z hľadiska platov. Tým, že jedna 
firma ponúkne vyššie ohodnotenie zamestnancov, motivuje aj 
ostatné firmy stimulovať a  udržať si svojich zamestnancov. 
A  čo sa týka dane z nehnuteľnosti - bude tu priamy 
dopad v pozitívnom zmysle na rozpočet mesta Sereď.“ 
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Kultúrno-spoločenský život mesta 
Sereď 

 
 
V utorok, 17. januára sa uskutočnil krst prvého CD 
s ľudovými piesňami, ktoré naspieval spevokol „Pohoda“ 
pod vedením Anny Lehotskej. 
 
Múzeum holokaustu v Seredi organizuje rôzne akcie pre 
širokú verejnosť a zároveň vzdeláva pedagógov z celého 
Slovenska. 
Mgr. Ľubica Štefáková (zástupkyňa riaditeľky školy 
Gymnázia V. M. v Seredi) sa zúčastnila semináru 
v Jad Vašem, v Jeruzaleme.  
„Hlavným cieľom seminára bolo podať komplexnú, 
systematickú a logicky nadväzujúcu štúdiu o holokauste a to 
nielen učiteľom zo základných a stredných škôl, ale 
i zástupcom múzeí a neziskových organizácií, ktorí sa venujú 
ľudským právam,“ vysvetľovala podstatu semináru pani 
Štefáková. 



 
100 

 

Seminár trval osem dní, z čoho väčšinu strávila v Jad 
Vašem – najznámejšom a najrozsiahlejšom pamätníku 
obetiam a hrdinom holokaustu na svete, ktorý mapuje osud 
Židov pred, počas a po holokauste. 
 
Významnou kultúrnou udalosťou mesta Sereď bola 
oslava desiateho výročia založenia spevokolu Gaudete. 
Oslava sa konala 15. marca 2017 
 
V dňoch 8. a 9. apríla sa konal v Dome kultúry Prem 
Avatar Fest. 
Festival nám ponúkol množstvo prednášok, prezentácií, 
hudobných i kultúrnych vystúpení, workshopov a možnosť 
zakúpiť ethno oblečenie, kryštály, ezo knihy, sošky či 
mandaly. 
V rámci programu sme videli vystúpenie Mira 
Randušku, hráča na ethno hudobných nástrojoch, ktorý 
naraz zahral koncert na 40 bubnoch, zúčastnili sme sa 
Jogy s Fredym Aiysim, koncretu liečivých kryštálových 
mís či 7 čakrových mís, pričom najväčšia mala 70 kg. 
Súčasťou boli aj prednášky o chybnom stravovaní, karme 
a jej vplyve na náš život a o zásadách ajurvédskeho 
stravovania. 
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Celkovo bolo na festivale viac ako 40 prednášok a viac ako 
60 stolov eko-bio-ethno-ezo a hand made tovaru 
 
V sobotu 22. apríla 2017 sa v Estrádnej sále DK 
konal jubilejný 10. ročník stretnutia Heligónkarov 
z regiónov Slovenska, Čiech a Moravy. 
Po úvodnom 
príhovore hlavného organizátora festivalu JUDr. 
Ladislava 
Skubeňa, zanieteného milovníka folklóru a skúseného 
hráča, vystúpil viceprimátor Bc. Ľubomír Veselický a 
pozdravil nielen organizátorov, ale hlavne účinkujúcich a plnú 
sálu divákov, ktorí sa tešili na svojich obľúbených hráčov. 
 

Hosťami festivalu boli: 
 

 Detský folklórny súbor Kvetoňka zo ZUŠ 
Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, 

 Folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny s originálnou 
Vrchárskou terchovskou muzikou, 

 Patrik Kováč – štvrtý na Majstrovstvách 
Európy v hre na heligónku. 
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V dňoch od 30. marca do 28. apríla 2017 sme mali 
možnosť zúčastniť sa na výstave výtvarných prác žiakov 
a absolventov výtvarného odboru na ZUŠ Jána 
Fischera – Kvetoňa v Seredi.  
Výstava „Dotyky s umením“ bola prezentovaná v galérii 
Mestského múzea v Seredi na ulici M. R. 
Štefánika. 
 
Aj tento rok bol sviatok práce na 1. mája v Seredi spojený 
s predajom kvetov. 
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O dobrú náladu sa všetkým už počas slnečnej nedele 30. 
apríla postarala dychová hudba Šúrovanka a 
Bučkovanka. 
Deti zabavilo detské predstavenie Dinosaurus, ktoré zožalo 
veľký úspech, no a večerný program bol už v podaní 
Vrbovských víťazov a kapely Credence Revival.  
Prvomájové oslavy sa už tradične niesli  aj 
v záhradkárskom duchu. Ich súčasťou je aj podujatie 
s názvom Flora fest, počas ktorého sme videli na námestí 
krásne kvety, okrasné dreviny, ale aj rôzne rezbárske 
výrobky, voňavé medovníky, cukrovinky či liečivé bylinky.  
 

Piatok 16. júna 2017 sa v Dome kultúry hrala komédia 
z prelomu 19. a 20. storočia, ktorá sa odohrávala 
v Paríži a niesla názov „Len si pospi miláčik.“. Autorom 
je Georges Feydeau. 
Silné herecké obsadenie dalo predstaveniu punc prvoradej 
kvality a záruku osobitého umeleckého zážitku. Ponúkla sa 
nám príležitosť vidieť priamo u nás Dianu Mórovú, 
Jána Koleníka, Tomáša Maštalíra, Jozefa 
Vajdu, Zuzanu Šebovú, či Mariána Labudu ml. 
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„Noc múzeí a galérií“ sa konala 20. mája 2017 
v Mestskom múzeu v Seredi. Zúčastnili sme sa 
prehliadky expozícií a výstav. Vypočuli sme si odborný 
výklad o šintavskom hrade, o prvej konskej a parnej železnici 
v našom meste či o histórii mesta samotného. 
Súčasne sa v bastióne kaštieľa v Seredi konal Tostabur 
– vystúpenie tovarišstva, rytierov, starých bojových umení 
a remesiel. 
 
 
Dom kultúry v Seredi v spolupráci s mestom Sereď 
zorganizovali 27. mája 2017 akciu „Majáles“ 
v mestskom amfiteátri. 
Otvorenie areálu sprevádzali DJ Trojan a Šašo 
Bašo. 
Pripravených bolo množstvo stánkov s občerstvením – 
čapovaná kofola, pivo a cigánska pečienka, či už kuracia 
alebo bravčová. 
Prvá vystupujúca skupina bola Nocadeň, nasledovali 
skupiny ako Chiki liki tu-a, či Iné kafé. Majáles 
ukončila hudobná skupina Horkýže slíže. 
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Posledná májová sobota tohto roku bola venovaná 
myšlienke „Slovenkosť nás baví“ zamestnancami spoločnosti 
I.D.C. Holding, a. s., najväčšiemu výrobcovi 
trvanlivého pečiva a cukroviniek. 
Návrat k slovenským tradíciám ako aj ich vzťah k firme sa 
prejavili a tento, v poradí už 17. ročník Dňa IDC sa 
vyznamenal rekordnou účasťou takmer 2 000 účastníkov. 
Mnohí zamestnanci so svojimi deťmi, manželmi či 
vnúčatami oblečení v slovenských krojoch, zavítalo na akciu, 
na ktorej sa tradície snúbili terajškom. Pestrý kolorit a 
slávnostné pocity prenikali do celého ovzdušia.  
V programe nechýbali ani už tradičné súťaže vo varení 
gulášu a program pre deti. Rozprávkové postavičky 
Maťko a Kubko, vystúpenie folklórnych skupín, 
prehliadka ľudových remesiel spojená s výrobou vlastných 
výrobkov, ktoré si mohli zamestnanci vziať so sebou ako 
suvenír, spomienku na skvelý deň. 
Celodenný festival slovenskosti, ľudovej zručnosti a skvelej 
atmosféry Dňa IDC vyvrcholil koncertom Samuela 
Tomečka a skupiny „Milujem Slovensko Band“, ktorá 
roztancovala a rozospievala slovenskými hitmi deti, mladých 
ale aj starších 
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4. júna Festival Vážskeho vodníka 
 

 
Podujatie sa naposledy konalo v areáli seredského 
Kempingu pred šiestimi rokmi. Zakladateľkou festivalu 
bola zamestnankyňa DK v Seredi Kvetka Žigová.  
Po dlhoročnej pauze sa túto tradíciu rozhodla oživiť pri 
príležitosti MDD Slávka Kramárová.  
Organizátorka Slávka Kramárová všetko naplánovala 
na nedeľu 4. júna. Okrem rôznych športových súťaží, bola 
pre deti pripravená aj vodnícka diskotéka, guláš a 
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samozrejme nesmela chýbať ani súťaž o najkrajšiu masku 
vodníka či celej vodníckej rodinky. 
 
11. júna koncert Miro Jaroš 
Do nášho mestečka zavítal obľúbený spevák Miro 
Jaroš so svojim koncertným turné Pesničky pre 
(ne)poslušné detičky. 
 
 

Po minuloročnom úspechu si jeho novú show prišlo 
vychutnať celkovo 430 návštevníkov. Deti spolu s ním 
spievali a tancovali. Celé podujatie organizačne pripravilo 
OZ Pomocníček, ktoré je zložené z troch členov: Danka 
Matušková, Michaela a Rudko Miškolcioví. 
Vďaka ľuďom, ktorí ich prišli podporiť a zároveň sa 
zabaviť so svojimi ratolesťami sa podarilo dať dokopy 
čiastku 2971 eur, ktorá bude opäť použitá na ďalšie 
aktivity združenia, ktoré už niekoľko rokov pomáha 
hendikepovaným deťom. 
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V Mestskom múzeu v Seredi sa podarilo zorganizovať 
unikátnu výstavu venovanú úspešnej a talentovanej speváčke 
Eve Kostolányiovej, ktorá zomrela po ťažkej chorobe ako 
32-ročná. 
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v piatok 23. júna v 
priestoroch seredského múzea a kto nestihol veľkolepé 
otvorenie v časti Múzejnej záhrady, príležitosť mal až do 
19. augusta. Návštevníkov podujatia privítal primátor mesta 
Martin Tomčányi, jeho zástupca Ľubomír Veselický a 
vedúca múzea Mária Diková. Kurátorom výstavy sa 
stal Martin Jurčo a o hudobnú produkciu sa postaralo 
zoskupenie Art Music Orchestra. 
Výstava mala úspech nielen v Seredi, ale aj v jej rodnom 
meste v Trnave. 
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V piatok 16. Júna sa konala na Námestí slobody 
oslava 110. výročia seredského cukrovaru. 
Akciu v pravidelných intervaloch kazilo daždivé a poriadne 
veterné počasie. Celé Námestie v Seredi okrem hlavného 
pódia pokryli tematické stánky, kde sme mali možnosť 
pozrieť aspoň na obrázkoch históriu jedného z najstarších 
cukrovarov na Slovensku.  
Pre návštevníkov bolo pripravené pohostenie, občerstvenie, 
cukrová vata, darčekové predmety, maľovanie na tvár a 
mnohé ďalšie. Kto mal záujem, mohol si vyskúšať aj 
proces výroby cukru a deti si zasúťažili v priestoroch parku, 
kde boli pre ne pripravené rôzne zábavné hry. 
O dobrú náladu sa im postarali známi a veľmi obľúbení 
zabávači Pali a Pali či Šašo Bašo. Na pódiu 
vystúpil domáci spevácky zbor Pohoda z DC pre 
seniorov a hneď po nich sa v krojoch predstavil aj Detský 
folklórny súbor Kvetoňka zo ZUŠ Sereď. Na svoje 
si prišli aj fanúšikovia kapely Funny Fellows pod 
taktovkou Romana Fédera, ktorý sa zároveň zhostil aj 
moderátorskej úlohy. 
 
23. júna sa začal XVIII. ročník Seredského 
hodového jarmoku. 
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Vystúpenia hudobných kapiel boli rozdelené na dve miesta 
– na pódiu pri Dome kultúry a v priestoroch Mestského 
amfiteátra. V parku na Námestí slobody sa konal pre 
zmenu historický a remeselný jarmok. K sprievodným 
podujatiam patrili aj športové turnaje a mnohé iné. 
 Slávnostné otvorenie sa konalo v piatok na hlavnom pódiu 
za účasti primátora mesta Martina Tomčányiho, jeho 
zástupcu Ľubomíra Veselického, riaditeľa DK 
Františka Čavojského a spolu s nimi si symbolicky 
priťukol pohárom šampanského aj známy tanečník a 
choreograf Johny Mečoch. Potom sa už predstavili na 
pódiu jeho zverenci z hip- hopovej fakulty z tanečným 
programom LIFE IS PERFECT. Po 
nich nasledoval recitál v podaní Zdena Sychru, vystúpenie 
Kataríny Korček a nezabudnuteľné hity Freddieho 
Mercuryho odzneli v podaní českej revival kapely 
QUEENIE. 
 Zábava však v piatkový večer pokračovala aj v preplnenom 
amfiteátri, kde mala svoje vystúpenie východoslovenská kapela 
Kandráčovci. Ondrej Kandráč, Martin Leško, 
Milan Maťas a Ľubomír Šebej prišli publikum nielen 
poriadne zabaviť, ale niektorých aj roztancovať.  
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Aj sobotný program sľuboval veľa zábavy. Otvorila ho 
Cigánska cimbalová hudba pod taktovkou Petra Boráka, 
následne LIVE BAND, bábkové divadlo pre deti 
Žabí kráľ, v poobedňajších hodinách to bola skupina 
Kabát revival a kapela WASABI Cirkus. 
Asi najväčším ťahákom tohtoročného jarmoku bol sobotňajší 
večerný koncert dvoch legiend v Mestskom amfiteátri, a to 
PRÚDY a ELECTRIC LIGHT 
ORCHESTRA Z Veľkej Británie.. Na 
pódiu sa zišli z pôvodnej zostavy kapely PRÚDY 
Pavol Hammel, Fedor Frešo a František Griglák. 
Po koncerte ich vystriedalo legendárne zoskupenie i keď už 
dávno nie v pôvodnej zostave ELO a Phil Bates & 
The Berlin String Ensemble. Nedeľa patrila dychovej 
hudbe Lieskované, Hrnčarované, Seredskému Dixieland 
Bandu a kultúrny program ukončila kapela Zenit. 
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V Mestskom múzeu v Seredi sa uskutočnil 4. ročník 
Výtvarného workshopu. 
Určený je všetkým, ktorí radi tvoria a prenášajú svoju 
predstavu a fantáziu na plátno prostredníctvom štetca. Na 
ich techniku a práce dohliadala akademická maliarka 
Oksana Lukomska a o hudobný program sa v závere 
postaral Graeme Donaldson pôvodom z Írska, žijúci 
niekoľko rokov na Slovensku. Na tohtoročné podujatie sa 
prihlásilo desať záujemcov, najmladší účastník Tomáš 
Baša mal iba osem rokov. 
Témou bola Domovina a maľovalo sa akrylovými 
farbami. Celodenné práce účastníkov workshopu boli v 
poobedňajších hodinách vystavené na vernisáži. Každý z 
nich o svojom diele povedal pár viet, hlavne to, akým 
spôsobom sa mu obraz spájal so zadanou úlohou.  
 



 
113 

 

 
 
 
Seredský Dixieland Band vznikol v roku 2000 ako 
pokračovanie  bývalej veľmi známej a populárnej skupiny 
ALLI JAZZ BAND. Ich hudobné 
zameranie bolo počas celej doby najmä na tradičný jazz.  
Kapela koncertovala na rôznych podujatiach a  všade 
získala veľký ohlas. Nedávno však ohlásila svoje ukončenie 
kariéry. 
1. novembra SEREREDSKÝ 
DIXIELAND BAND usporiadal 
rozlúčkový koncert. Ten bol zároveň venovaný nedožitým 
80 – tym narodeninám Jaroslava Červenku.   
Moderátorom večera bol herec Michal Domonkoš, 
ktorý sa mikrofónu zhostil bravúrne.  
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Na úvod koncertu vystúpila Natália Kóšová, vnučka 
Jaroslava Červenku. Publikum očarila nielen svojim 
dokonalým hlasom ale aj krásou. Natáliu na pódiu 
vystriedali ďalšie tri krásne dievčatá zo skupiny 
PAPER MOON TRIO. S  historickými 
nástrojmi, v dobových kostýmoch a účesoch navodili 
atmosféru 30 rokov.  
 

 
 
11.novembra sa o 11:11 hodine na celom svete rozozvučali 
zvony na počesť obetí padlých vo vojnách. K tejto udalosti 
sa pripojili aj hlasy zvonov v Seredi.  
Symbol vznikol v  talianskom meste Rovereto, kde jeho 
obyvatelia odliali v roku 1925 Zvon Mieru 
o  hmotnosti  22 ton zo zbraní a nábojníc, ktoré po 
podpísaní prímeria v neďalekom zámočku, pozbierali  na 
okolitých bojiskách. Piliere, ktoré ho nesú, boli zhotovené z 
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peňažných darov 114 štátov sveta a ich zástavy vejú na 
počesť padlých.  
Tento deň bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov. 
Zvonenie zvonov v  Seredi nás oslovilo k  tichej spomienke 
a  vzdaniu úcty všetkým ľuďom, ktorí hrdinsky padli vo 
vojnách a  položili svoj život za slobodu a mier.  
Andrej Macho za farnosť v Seredi potvrdil, že aj tento 
rok sa naše mesto pripojilo k tejto spomienke hlaholom 3 
zvonov od 11:11 do 11:15, kedy sú ľudia dobrej vôle i 
počas tohto času pozvaní myšlienkami i modlitbami 
spomenúť si na padlých vojakov a prosiť o mier. 
 
 

 
17. a 18. novembra 2017 sa v Dome Kultúry 
v Seredi konal už po tretíkrát úspešný festival jogy, 
ezoteriky a zdravého životného štýlu. Návštevníci si mali 
možnosť vypočuť zaujímavé prednášky, skvelú hudbu, 
ochutnať zdravé jedlá alebo si nakúpiť darčeky. V ponuke 
boli sviečky, vonné oleje a tyčinky, čaje, energetické kamene, 
bižutéria, hudobné nástroje, ethno oblečenie z Tibetu, 
Nepálu či Indie a pod.  
Záujemcovia si s Fredym Aiysim a jeho dcérou Vierkou 
mohli zacvičiť jógu, vyskúšať si transformačnú silu zvuku 
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ÓM, meditáciu založenú na princípe smiechu ale aj 
obľúbené liečivé bubnovanie v kruhu. Nechýbala výučba 
čistenia Aury, či meditácia a liečenie seba samého použitím 
tibetských mís. Návštevníkov zaujalo aj použitie ajurvédy a 
Feng Shuj v dennom živote, čaro sviečok, výklad kariet no 
aj ako sa chrániť pred elektrosmogom. 
Dvojdňový program plný meditácie, relaxácie a zdravého 
životného štýlu určite oslovil tých, ktorí sa ezoterike a joge 
venujú ale aj tých, ktorí na podujatie prišli iba zo zvedavosti. 
 
V  priestoroch Múzea holokaustu v  Seredi sa 
uskutočnilo slávnostné premietanie filmového 
dokumentu  Pavel Traubner. Film zachytáva portrét 
osobnosti významného slovenského neurológa, ktorý sa ako 
dieťa so svojimi rodičmi počas druhej svetovej vojny skrýval 
pred deportáciou do koncentračného tábora. Prežiť 
v  náročných podmienkach lesov, v  oblasti Valašsko-
belianských hôr, rodine pomohli statoční ľudia.  
Premietania sa zúčastnil osobne profesor Pavel Traubner, 
americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling a 
mnohé osobnosti z kultúrneho a spoločenského života ako 
Ľubomír Feldek, Richard Rikkon či Jozef Golonka.  
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Okrem silného posolstva nesie film zároveň v sebe i výzvu, 
slovami  Pavla Traubnera:  „Vyzývam všetkých svojich 
spoluobčanov, aby sme sa postavili na odpor neofašizmu 
a  neonacizmu, ktoré sa šíria Európou. Nebojím sa 
o  seba, ani svoje deti. Nedovolím však, aby moje tri 
nádherné vnúčatá niekto naložil do dobytčieho vagóna. 
 
Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi zavítal 5. decembra 
do Serede prvýkrát. Vopred naplánovaná trasa mala v 
našom meste štyri zastávky.   
Mikuláš sa najprv zastavil na Komenského ulici, 
následne ho koč ťahaný koňom odviezol na ulicu M. R. 
Štefánika, odkiaľ sa presunul na parkovisko pred 
gymnáziom. Posledným bodom na trase bolo Námestie 
slobody, kde čakanie na príchod Mikuláša spríjemnilo 
deťom divadelné predstavenie.  
Každé dieťa bolo obdarované malou sladkou odmenou. 
Ako bodka za celým programom bolo spoločné rozsvietenie 
vianočného stromčeka, ako symbol najkrajších sviatkov v 
roku. 
Na Mikuláša sa tešia nielen deti ale aj dospelí. 
Dôkazom toho boli zaplnené priestory Denného centra pre 
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seniorov v Seredi, kde prítomní 5. decembra netrpezlivo 
očakávali príchod nielen Mikuláša ale aj čerta a anjela. 
Táto trojica veru na seredských seniorov nezabudla a tak sa 
tí skôr narodení na chvíľu vrátili do detských čias. 
Mikuláš s pomocníkmi svojou prítomnosťou, dobrou 
náladou a sladkým prekvapením potešili srdiečka prítomných 
a spríjemnili im podvečer. Rozžiarené oči seniorov každého 
presvedčili, že Mikuláš poteší človeka v každom veku. 
 
Príchod vianočných sviatkov v našom meste každoročne 
predznamenávajú vianočné trhy. Ich slávnostné otvorenie sa 
konalo 14. decembra na Námestí slobody. Úvodného 
slova sa ujal primátor mesta Martin Tomčányi, ktorý 
všetkých srdečne privítal a poprial príjemne strávené 
nasledujúce dni.  
Vianočné trhy trvali do nedele večera a pre návštevníkov bol 
okrem predajných stánkov s občerstvením a spotrebným 
tovarom pripravený bohatý kultúrny program.  
Organizátori sa snažili pripraviť všetko tak, aby boli 
návštevníci čo najviac spokojní. Každý deň sa na pódiu 
vystriedalo niekoľko umelcov a skupín.  
 Vo štvrtok ako prvý na pódiu vystúpil spevácky zbor 
Zvon, ktorých vystriedali s vianočným pásmom žiaci z 
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CZŠ. Vianočné trhy vo štvrtok so známymi vianočnými 
melódiami ukončila Janessa.  
V piatok sa návštevníci mohli tešiť z vystúpenia žiakov zo 
ZŠ J.A. Komenského, ktorých vystriedali Ľuboš 
Beňa & Bonzo Radványi a Jura Blues Club. 
Sobota mala na vianočných trhoch podtitul: folklórne 
a folkové Vianoce.  Vystúpila dychová hudba 
Borovienka, ANNA BARBARA 
DIAN – She & Me, ale aj folková 
skupina  V.A.U.  
V nedeľu sa pódium premenilo na rozprávkový svet 
v Príbehu o rytierovi ale aj v Čertovi 
a Kače.  Milovníci historickej hudby si užili 
Čarovný  Flašinet - hudbu z unikátneho hudobného 
nástroja  francúzskych ulíc osemnásteho storočia.  
Ukončenie vianočných trhov patrilo vystúpeniu THE 
BEATLES REVIVAL. 
  

 
  

Základná umelecká škola J. F. Kvetoňa v Seredi 
zorganizovala aj tento rok v estrádnej sále Domu kultúry 
vianočné  predstavenie pod názvom Ďakovanie anjelom 
strážnym.  
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Išlo o spoločný projekt žiakov hudobného a tanečného 
odboru. Názov podujatia bolo ako po minulé roky aj teraz 
pripravené ako poďakovanie za všetko dobro a lásku, ktorú 
ľudia dokážu vytvárať pre seba, pre svoje rodiny, deti 
a ľudí navôkol.  
Žiaci počas vystúpenia ukázali všetkým v sále svoj talent, 
výrečnosť, muzikálnosť i to, že nepoznajú slovo tréma.   
Plná sála divákov a záverečný potlesk bola pre žiakov 
a učiteľov dostatočným poďakovaním i ocenením za 
vynaloženú snahu aj úsilie počas roka. Zároveň ale aj 
výzvou pokračovať v rozvíjaní talentov detí a mládeže. 
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Školstvo a vzdelávanie v meste Sereď 
 
 
Na gymnáziu Vojtecha Mihálika sa po niekoľkých 
rokoch obnovilo vedenie študentskej JA Firmy (Junior 
Achievement). 
Školský krúžok, v ktorom študenti svojou činnosťou 
nadobúdajú podnikateľské zručnosti. 
Študenti Saša Krajčovičová, Filip Tóth, Simona 
Matulová a Ján Moncoľ sa zúčastnili súťaže JA 
Social Innovation Camp v Bratislave, ktorú 
zorganizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA 
Slovensko pre 100 študentov z celého Slovenska. 
Študenti mali v zmiešaných 5-členných družstvách 
navrhnúť podnikanie zamerané na sociálne znevýhodnenú 
skupinu, projekt odprezentovať a následne obhájiť pred 
publikom a porotou. 
Porota vybrala z 20 nápadov víťazný tím v zložení: 
Dominika Bencsíková, Viktória Kišková, Martina 
Braunová, Dominika Bošanská a náš Ján Moncoľ, 
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ktorí navrhli spoluprácu rodín v hmotnej núdzi so seniormi 
v domovoch dôchodcov. 
Fotka 
 
 
Na ZŠ J. A. Komenského v Seredi majú žiaci 1. 
stupňa vďaka Rade rodičov náučné schody. 
Prízemie začína násobilkou a postupne pribúdajú aj vybrané 
slová. Deti aj učiteľky si túto formu výučby veľmi chvália. 
Dokonca psychológ Maroš Majko z Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Galante povedal: „Vieme veľmi dobre, že každý človek 
väčšinu informácií vníma zrakom, je to až 90% informácií, 
čo, samozrejme, platí aj o deťoch. Keď chodia okolo toho 
každý deň, tak to nejakým spôsobom vnímajú či chcú alebo 
nechcú.“ 
FOTKA 
 
 
29. apríla sa v Renesančnom kaštieli v Galante konala 
súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby, 
ktorá nesie názov Divertimento Musicale. 
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Saxofónové trio z našej Základnej umeleckej školy Jána 
Fischera-Kvetoňa zo Serede v zložení Dominika 
Nagyová, Martin Kukučka, Veronika Plentová si 
odniesli krásne zlaté pásmo. 
 
Smolenický zámok privítal 25. apríla 2017 víťazov 
druhého ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Práva detí 
očami detí, ktorú zorganizovala pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky Rada pre práve dieťaťa – SR 
a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. 
Žiaci základných a stredných škôl, rozdelení do troch 
kategórií, si mohli vybrať z troch súťažných tém: 

1.  Keby som bol prezidentom sveta 
2. Kto mlčí, keď sa deje zlo, stáva sa spolupáchateľom 

zla 
3. Mama, otec – a čo deti? 

Študentka Obchodnej akadémie v Seredi Katarína 
Maturová si zvolila tému č. 2. Získala diplom 
s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej 
republiky“ a v súťaži vyhrala okuliare pre virtuálnu realitu. 
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V stredu 26. apríla sa žiaci 2. A triedy – Lucia 
Bukovská, Viktória Paldanová, Adam Ševčík, 
Frederik Godály a René Tomeček zúčastnili 14. 
ročníka súťaže študentských tímov v prezentácii regiónov 
Slovenska, ktorý usporiadala nezisková organizácia JA 
Slovensko v Žiline.  
Súťaž sa organizovala v rámci štúdia predmetu 
Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý je zaradený na našej 
škole ako povinný predmet v druhom ročníku. 
Študenti prezentovali Múzeum holokaustu, ktoré je jediné 
svojho druhu na Slovensku. Vo svojom projekte, ktorý 
dostal názov Tiene minulosti, sa snažili ľuďom predstaviť 
múzeum, jeho históriu, súčasnosť, výučbové programy, ktoré 
v múzeu prebiehajú. Ich hlavným cieľom bolo propagovať 
tematiku holokaustu, na ktorú by sa nemalo zabudnúť. 
V súťaži získali žiaci 1. miesto. 
 
 
Na pedagogickej fakulte v Trnave sa uskutočnilo 3. mája 
krajské kolo Biologickej olympiády. 
ZŠ Juraja Fándlyho reprezentovala žiačka Janka 
Kramárová, ktorá tento rok suverénne zvíťazila a postúpila 
do celoštátneho kola. 
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Žiačky z krúžku Mladí reportéri sa i tento rok prihlásili 
do medzinárodnej súťaže Litter Less a Enviro programu 
Mladí reportéri pre životné prostredie. 
V súťaži Enviro v kategórii „Fotografia 11-14“ sa na 
1. mieste umiestnila Evka Mančíková zo 7.C 
s fotografiou Dedičstvo. 
3. miesto získala Janka Kramárová z 8.A. v súťaži 
Litter Less za článok Quovadis tetrapaky v Seredi, 
v kategórii „Článok 11-14“. 
 
Spoločnosť Amazon vytvorila projekt s názvom 
Kindlotéka, vďaka ktorému sa snaží vedenie spoločnosti 
obohatiť región, v ktorom žijú jeho zamestnanci. Kindle je 
vlastne moderná čítačka elektronických kníh. 
Spoločnosť venovala 6. júna celkovo 10 elektronických 
čítačiek, 500 e-kníh a 100 tradičných kníh ako aj 
čitateľský kútik, v ktorom si môžu zároveň dobíjať 
elektronické čítačky. 
 
V Seredi, v Múzejnej záhrade, sa konalo oceňovanie 
najúspešnejších žiakov a študentov na konci školského roka. 
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Ocenených bolo 120 žiakov a študentov, ktorí počas celého 
školského roka zbierali úspechy v rôznych oblastiach, napr. 
v matematických či vedeckých olympiádach, v tanci, športe 
alebo v hre na hudobnom nástroji. 
Gratulácie prijali od primátora mesta, ale aj od štátneho 
tajomníka ministerstva kultúry – Konráda Rigó. 
Domov si odniesli pamätný list a knihu ako spomienku na 
tento deň. 
 
 
Mesto Sereď aj v tomto roku vyčlenilo finančné 
prostriedky na obnovu a zveľadenie školských zariadení. 
Poslanci v mesiaci júl odsúhlasili investíciu vo výške 25 tis. 
Eur pre MŠ na Komenského ulici, budovu A. 
Vďaka spomínanej investícii sa mohla začať rekonštruovať 
kuchyňa, vrátane vybavenia, ktorá mala už viac ako 50 
rokov. Ďalej sa zatepľovala budova a spravil sa odvod 
dažďovej vody do vsakovacej nádrže.  
V MŠ na Murgašovej ulici sa riešil havarijný stav 
kanalizácie pod budovou kuchyne a jedálne. Tieto opravy 
vyšli mesto na 35. tisíc eur. 
Realizácia regulovania termo sústavy a montáž 
elektroventilov sa uskutočnila na ZŠ J. Fándlyho. 
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Rekonštrukcie sa robili aj na ZŠ J. A. 
Komenského, opravovala sa strecha a zateplila sa 
telocvičňa. 
 
 
„Najlepší absolvent roka 2016/2017“. Taký názov 
nesie titul, ktorý získal seredčan Matej Šabík v závere 
roka na absolvenčnom koncerte ZUŠ Jána Fischera-
Kvetoňa. 
Titul získal na koncerte v obradnej sieni Mestského úradu 
v Seredi dňa 25. mája 2017. 
Matej sa hre na klavír venuje už od svojich 6. rokov. 
V súčasnosti ukončil 1. stupeň základného štúdia a v roku 
2017/2018 bude pokračovať aj naďalej ako prvák na 
2. stupni a zároveň sa chce venovať príprave na prijímacie 
skúšky na Konzervatórium do Brna. 
Okrem hodín klavíra na ZUŠ, navštevuje aj konzultačné 
hodiny na VŠMU v Bratislave. 
Získal mnoho ocenení z celoslovenských a medzinárodných 
klavírnych súťaží. Účinkoval na interných a verejných 
koncertoch školy, na rôznych podujatiach mesta Sereď, 
v Dolnej Krupej, na Konzervatóriu v Bratislave 
i v Brne. 
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3. septembra začal nový školský rok. Z dôvodu bezpečného 
prechodu žiakov cez vozovku do školy, príslušníci Mestskej 
polície v Seredi strážia v raňajších hodinách priechody pre 
chodcov. 
Každé ráno vykonávali dozor na Cukrovarskej ulici pri 
Kauflande a na Čepenskej ulici. 
 
 
Obchodná akadémia v Seredi už 10 rokov spolupracuje 
s Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Poznaj 
svoje peniaze.  
Vďaka dlhoročnému partnerstvu dostali pozvanie do 
Viedne na návštevu interaktívnej výstavy venovanej 
finančnému vzdelávaniu v rámci projektu FLIP 
(Financial Life Park).  
Flip je projekt finančného vzdelávania skupiny Erste, 
ktorý bol doteraz prístupný anglicky a nemecky hovoriacim 
návštevníkom. 
Od septembra tohto roku sa mohli zúčastniť žiaci 
slovenských škôl, pretože celá prezentácia bola v slovenčine. 
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Počas dvoch hodín sa žiaci premiestňovali medzi piatimi 
stanovišťami, ktoré boli venované rôznym témam, napr. 
plánovanie rozpočtu, finančné rozhodovanie a jeho dôsledky, 
zlepšenie zručnosti v hospodárení s peniazmi. 
 
 
Dňa 5. októbra 2017 sa uskutočnila slávnostná 
certifikácia Zelených škôl na Technickej univerzite vo 
Zvolene. 
Tentokrát sa na certifikácii zúčastnil i sám prezident 
Slovenskej republiky, Andrej Kiska. Svojou účasťou 
vyjadril podporu tomuto environmentálnemu programu, ktorý 
je dôležitý pre udržateľný rozvoj, avšak zapojených je doň 
len 5% všetkých základných a stredných škôl na 
Slovensku. 
Jednou z týchto škôl je ZŠ J. Fándlyho v Seredi, 
ktorá titul „Zelená škola“ obhajuje už od roku 2006. 
 
Folklórna Sereď, regionálna súťaž v speve slovenských 
ľudových piesní, bola zorganizovaná v Dome kultúry aj 
tento rok. 
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Súťaž bola určená len žiakom základných škôl a tentokrát 
sa sa zúčastnilo 13 súťažiacich v oboch kategóriách – 1. 
a 2. stupeň ZŠ z 8 základných škôl z miest: Šintava, 
Vinohrady nad Váhom, Šoporňa, Pata, Pusté 
Úľany, Sládkovičovo a, samozrejme, Sereď. 
Porotu tvorili pedagógovia: Mária Pellerová, Iveta 
Labajová a Helena Eliášová. 
1. miesto získali v 1. kategórii Tamara Gablíková 
z CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď a v 2. kategórii 
Nikoleta Skladaná zo ZŠ J. A. Komenského 
Sereď. 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
mesta Sereď 

 
 
16. marca 2017 bol symbolicky uvedený do prevádzky 
hlavný prívod vodovodného potrubia z Galanty do Serede, 
ktorého dĺžka je 16, 5 kilometra a jeho hodnota presahuje 
sumu 4 milióny eur.  
Technické zariadenie na novej trase začalo riešiť častý 
problém so zakalenou vodou. Tá z podzemných zásob pri 
Jelke obsahuje rozpustené soli kovov, ktoré pri styku s 
kyslíkom koagulujú a vytvárajú zákal. Usadený na dne 
potrubí a zvírený pri zmenách prietoku potom postupuje do 
celej siete rozvodov.  
V záujme zabránenia primárneho zakalenia už na vstupe 
vody do mesta boli na novej trase zabudované zákalomery a 
technológia, ktorá pri minimálnom stupni zakalenia podľa 
oficiálne určených jednotiek NTU zastavuje hlavný 
prívod vody na najbližšom mieste k zistenému zákalu a 
zakalenú vodu vypúšťa zo systému.  
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V mesiaci apríl Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a. s. informovala oddelenie životného prostredia MsÚ 
v Seredi o poruche na vodovodnom potrubí na Ul. 
Vonkajší rad.  
Vodovodné potrubie bolo v tesnej blízkosti koreňového 
systému invázneho stromu Javorovec jaseňolistý (Acer 
negundo). Následným výkopom došlo k poškodeniu 
koreňového systému. Unikajúca voda uvoľnila dovtedy 
stabilné korene v pôde, čo malo za následok nahnutie celého 
stromu na jednu stranu, čím sa narušila stabilita stromu.  
V prípade ponechania stromu na mieste, so zníženou 
prevádzkovou bezpečnosťou, by mohlo dôjsť k 
bezprostrednému ohrozeniu života a zdravia občanov mesta.  
Na Ul. Železničná došlo opätovne k poruche na 
vodovodnom potrubí. 
Vďaka správnej a rýchlej lokalizácii poruchy došlo k 
odstráneniu len jedného z troch stromov. Išlo o ihličnatý 
strom Smrek pichľavý (Picea pungens).  
V oboch prípadoch išlo o staré vodovodné potrubie v hĺbke 
cca 2 m, nad ktoré boli v minulosti vysadené stromy bez 
predchádzajúceho vytýčenia sietí a možných dôsledkov do 
budúcnosti.  
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Oddelenie životného prostredia v Seredi sa v máji pustilo 
do presvetľovania kríkov odstránením zdrevnatených stoniek a 
náletových drevín. 
U niektorých kríkov a kríkových skupín bol vykonaný tzv. 
rez na „hlavu“, pri ktorom dochádza ku zosadeniu 
zapestovanej koruny.  
Sústredili sa na presvetlenie a prečistenie oblasti smerom z 
mesta na Trnavskej ul., Cukrovarskej ul. smerom na 
svetelnú križovatku, ul. D. Štúra pri OD Progres a 
ul. A. Hlinku oproti Narelu. 
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Presne na Svetový deň vody sa uskutočnilo finále súťaže 
„Najlepší Ekovylepšovák na škole“. 
O výhru bojovalo päť návrhov: čitateľský kútik, ekočasák, 
čajovňa, webová stránka na požičiavanie kníh, čitateľská 
búdka a lavička. Tieto návrhy hodnotila komisia zložená z 
deviatich členov, jeden hlas mala verejnosť, ktorá mohla 
zahlasovať pomocou hlasovacieho formulára.  
Žiaci si museli svoje návrhy obhájiť, odpovedali na zvedavé 
otázky hodnotiteľov a zvládli to naozaj bravúrne. 
Vyhlasovanie výsledkov si vzal na starosť pán Michal 
Hanus. Ekočasák, webová stránka, čajovňa i búdka s 
lavičkou boli super, ale zvíťazil Čitateľský kútik.  
Nápad Michaely Švandovej, Soni Pastuchovej, 
Nikoly Meszárosovej i Adriany Takáčovej bude 
čoskoro zrealizovaný a bude slúžiť všetkým žiakom našej 
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školy ešte dlhé roky. Realizáciu projektu finančne 
podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia. 
 

 
Základná škola J.A. Komenského v spolupráci s 
MsP v Seredi zorganizovali 21. apríla pri príležitosti 
Dňa zeme podujatie s názvom Myslíme logicky- žijeme 
ekologicky, na ktorom sa deti veľa naučili o recyklácii a 
ochrane životného prostredia. V tvorivých Eko dielňach si 
pre zmenu vyskúšali, ako sa z odpadu dajú vyrobiť pekné 
dekorácie. V telocvični základnej školy ich privítala 
preventistka MsP Karin Kapustová, ktorá žiakom, 
ale aj predškolákom vytvorila improvizovanú skládku 
odpadu, na ktorej sa učili správne separovať, dozvedeli sa 
koľko toho bez triedenia odpadu vyprodukuje jeden človek za 
týždeň, ako dlho sa niektoré komodity rozkladajú, ale aj to 
akým spôsobom sa dá ochrániť naša zem, ak k nej budeme 
pristupovať logicky a zároveň ekologicky.  
Lepšiu predstavivosť v nich prebudili aj kreatívne pomôcky v 
podobe recyklačného centra a množstvo výstižných detailov a 
obrázkov. Keď sa už zoznámili s celým procesom 
recyklácie, tak si to všetko mohli vyskúšať aj v praxi.  
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Čakali na nich kreatívne Eko dielničky, kde si vyrábali 
rôzne dekorácie zo sklenených dóz od kávy, obalov od 
šampónov, tetrapakov, ale svoje využitie tu našiel aj plastový 
obal z kinder vajíčok. Prázdny obal od kávy sa po 
servítkovej technike premenil na peknú vázu, či ozdobný 
pohár, nádoby od šampónov a sprchových gélov teraz 
poslúžia ako stojan na ceruzky a z tetrapakov si deti 
vyrábali praktické peňaženky. Obal z kinder vajíčok sa 
vďaka šikovným rukám premenil na krásnu včielku.  
Po absolvovaní Eko hry každá trieda získala vlastnú 
indíciu v podobe písmena, no a na záver podujatia si z nich 
spoločne vyskladali Motto dňa, ktoré znelo „Planétu zem 
ochránime celú, iba keď každý pridá ruku k dielu“. 
 
 

Environmentálny projekt RZ Jesenčatá pri MŠ 
Komenského-B v Seredi realizovaný počas 
kalendárneho roka 2016 pod názvom „Život živej planéty“ 
zaujal porotu Trnavského samosprávneho kraja natoľko, že 
sa v súťaži Ekologický čin roka 2016 umiestnil na 3. 
mieste.  
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Ocenenie Ekologický čin roka 2016 je ocenením práce detí, 
pedagógov, rodičov, súrodencov a starých rodičov detí 
materskej školy, ktorí za dosiahnutými výsledkami stoja.  
Bez ich zanietenia, by dnes na školskom dvore nebola 
záhradka, ktorá učí deti o prírode, nebol by tu 
environmentálny chodník symbolizujúci premenu látok, nebola 
by tu paleta prírodných materiálov pre detskú ruku, deti by v 
tomto období nemaškrtili na jahodách a šaláte z vlastnej 
záhradky, na školskom dvore by nevoňali bylinky a 
nepoletovali okolo nich motýle a opeľovače.  
 
 

Náčelník MsP v Seredi Ladislav Fabo si počas 
letných mesiacov posvietil na nedisciplinovaných obyvateľov, 
ktorí svojím odpadom znečisťovali nielen okolie 
kontajnerových stanovíšť, ale aj životné prostredie.  
Postele, skrinky, pneumatiky, starý kočiar, televízor či 
stavebná suť a mnohé ďalšie, nemožno položiť len tak 
vedľa kontajnera na komunálny odpad. Na tento účel 
samospráva vybudovala a prevádzkuje už niekoľko rokov 
zberný dvor. Kamerový systém takto odhalil už niekoľko 
prípadov. „Zvýšili sme kontrolu stojísk hlavne pri obytných 
blokoch, pretože ľudia sú často veľmi nedisciplinovaní. Tieto 
miesta znečisťujú nadmerným veľkoobjemovým odpadom a z 
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toho nám vznikali rôzne situácie, ktoré museli príslušníci 
riešiť vo väčšine prípadov v blokovom konaní. V meste 
Sereď máme zriadený zberný dvor, do ktorého môžu 
občania takýto odpad bezplatne odniesť. Cieľom činnosti 
MsP nie je za každú cenu šikanovať alebo pokutovať 
obyvateľov, ale chceme ich naučiť, aby začali dodržiavať 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2016 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi“, uviedol náčelník MsP v Seredi Ladislav 
Fabo 
 
 
 
 
 

Mesto Sereď v roku 2017 prihlásilo do ankety Strom 
roka 2017 unikátny a vzácny Platan Západný 

nachádzajúci sa v zámockom 
parku. Anketu vyhlásila 
Nadácia Ekopolis, ktorá v máji 
vybrala 12 stromov, ktoré o titul „ 
naj strom „ budú súťažiť do 
konca septembra 2017. Cieľom 
ankety je vzbudiť v ľuďoch 



 
139 

 

záujem o prírodu a životné prostredie. 
Vek nášho stromu, ktorý bol do ankety zaradený sa 
odhaduje na 210 rokov, obvod má 460 cm a výšku 30m.  
Víťazom ankety Strom roka 2017 sa stala 120 
ročná   jabloň z Bošáce, ktorá bude reprezentovať 
Slovensko v súťaži Európsky strom roka vo februári 
2018.  
Na druhom mieste sa umiestnila borovica lesná, ktorá si 
hrdo rastie v parku v Hlohovci. 
Náš Platan Západný sa umiestnil na krásnom treťom 
mieste.  Stromy na 2. a 3. mieste získali tiež po 300,-
   eur na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.  
V  celej ankete mala Sereď ešte jedno šťastie. Aj 
tento   rok prebiehala súťaž škôl, ktoré vyzbierali najviac 
hlasovacích lístkov.  
ZŠ J. A. Komenského získala tretie miesto a zároveň 
škola obdržala výsadbový materiál v  hodnote 100,-   eur.  
Druhé miesto  získala MŠ a ZŠ Horné 
Otrokovce a  prvé miesto patrí  ŽŠ Radvanská z 
Banskej Bystrice.  
Aj tieto školy získali výsadbový materiál v  hodnote 150,- 
a 250 ,-€ Na vyhodnotení súťaže a prevzatí cien sa 
zúčastnili za mesto Sereď Branislav Bíro – projektový 
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manažér na MÚ, Dušan Irsák – poslanec MsZ a 
Zuzana Súdinová – riaditeľka ZŚ  

J.A.Komenského v Seredi. 
 

V noci dňa 10.08.2017 sa mestom Sereď prehnala 
silná víchrica, ktorá 
spôsobila vyvrátenie 
stromov a polámanie 
konárov. Vlastným 
zistením, spoluprácou s 
MsP Sereď a 

firmou Mowers-Team sa nám podarilo miesta 
lokalizovať. Pracovníci MsÚ Sereď a firmy 
Mowers-Team následne mesto vyčistili a odstránili 
popadané konáre a stromy z ulíc Jesenského, 
Dolnomajerská, A. Hlinku, D. Štúra, Železničná, 
Novomestská, Mlynárska, Hornočepenskej. 
V týždni od 14.8. do 18.8.2017 bolo realizované 
odstránenie kalamity zo zámockého parku a areálov 
materských a základných škôl. Pravidelnou starostlivosťou 
o stromy nedošlo k výrazným škodám na majetku.  
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Najväčšie škody na stromoch boli napáchané v zámockom 
parku a v amfiteátri, kde došlo k vyvráteniu stromu a 
olámaniu konárov na stromoch po celom areáli.  
 

 
 

V  tomto roku je Slovensko ťažko skúšané silnými 
vetrami. Meteorológovia ich označujú až za víchrice. 
Vietor sa niekoľkokrát nevyhol ani Seredi a napáchal 
veľa škôd.  
Naše mesto sa muselo vysporiadať s vyvrátenými stromami, 
polámanými konármi, vytrhnutými žalúziami na balkónoch, 
odtrhnutými strešnými krytinami, anténami, vyvráteným 
stĺpom verejného osvetlenia ale aj poškodenými vozidlami od 
padajúcich konárov.  
Podľa Daniely Vaškovej – Kasákovej ,vedúcej 
referátu ochrany prírody a  krajiny na MsÚ   v Seredi 
z  dôvodu posledného silného vetra, ktorý sa prehnal mestom 
29. októbra, ešte v  ten deň zamestnanci spomínaného 
referátu v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície 
prostredníctvom kamier a  osobnou obhliadkou monitorovali 
na území mesta stav stromov.  
V  priebehu týždňa poverení pracovníci vykonali orezy 
nebezpečných konárov, pri ktorých by bola narušená 
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prevádzková bezpečnosť. Občania majú možnosť ohlásiť 
popadané či zlomené konáre na referáte životného prostredia 
osobne, telefonicky alebo e- -mailom. Všetky podnety sú 
preverené pracovníkmi MsÚ Sereď v teréne a riešia sa 
podľa aktuálnosti. 
Stromy možno rúbať v  období od 1.10. do 31.3., 
v  zákone o ochrane prírody a krajiny sú výnimky, kedy je 
možné výrub realizovať aj mimo tohto obdobia. Poverení 
pracovníci vykonali orez stromu aj na Pažitnej ulici, kde 
mala tam rastúca vŕba narušený kostrový konár.    
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
mesta Sereď 

 
 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti predstavila 
dôležitú súčasť zdravotníckeho zariadenia. 
Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne 
imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú 
starostlivosť v ich vlastnom sociálnom prostredí a nie sú 
schopní samostatne chodiť do zdravotníckeho zariadenia. 
Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby Ados, sú 
chronicky chorí. 
Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytovala na 
návrh ošetrujúceho -všeobecného lekára pacienta - aj pri 
náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z 
hospitalizácie, po operáciách, úrazoch, po cievnych mozgových 
príhodách, ale aj u pacientov v terminálnom štádiu 
onkologického ochorenia. 
Túto verejnoprospešnú a odbornú ošetrovateľskú 
starostlivosť vykonávali dve kvalifikované sestry, Gabika 
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Tkáčová a Eva Červeňanská, pod odborným dohľadom 
Vlasty Gašparíkovej – hlavnej sestry polikliniky.  
Svoju prácu vykonávali denne alebo niekoľkokrát do 
týždňa. V prípade potreby ošetrujú pacientov aj počas 
sobôt, nedieľ a cez sviatky.  
V prípade záujmu o služby sa pacienti obrátili na Ados 
v poliklinike, zatelefonovali hlavnej sestre, ktorá podala 
žiadateľovi podrobnú informáciu o spôsobe poskytovania 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti a splnenia 
administratívnych náležitostí. Následne sestra navštívila 
pacienta a podľa ordinácie ošetrujúceho – všeobecného lekára 
poskytla ošetrovateľskú starostlivosť.  
 
 

Spoločnosť ProCare zaviedla v Mestskej poliklinike v 
Seredi začiatkom tohto roka novú formu starostlivosti o 
pacientov. Ak sa pacient chcel objednať z pohodlia domova 
k svojmu lekárovi alebo špecialistovi na určitý deň a hodinu, 
kúpil si balík osobnej starostlivosti, ktorého súčasťou je aj 
manažment pacienta. V ponuke bola možnosť výberu 
zakúpenia mesačného alebo ročného.  
Zakúpenie programu osobnej starostlivosti bolo dobrovoľné. 
Za poplatok 10 eur na mesiac alebo 70 eur na rok klienti 
mohli využívať množstvo výhod, ktoré tento systém ponúka.  
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Na call centre dostali informácie ohľadom liekov, ktoré 
predpísal lekár, alebo dostali upozorňujúcu sms správu o 
termíne vyšetrenia či kontroly a mnohé iné.  
Ako vlastne fungoval spomínaný nadštandard?  
Ošetrujúci lekár predpíše výmenný lístok k špecialistovi, ale 
ďalšia návšteva lekára sa mohla dohodnúť aj na diaľku, 
v prípade zakúpeného programu osobnej starostlivosti. 
Deň pred termínom u lekára, prišla sms správa ako 
pripomienka vyšetrenia. V mobilnej aplikácii si pacient 
mohol pozrieť zoznam a výsledky svojich vyšetrení. V 
prípade potreby mohol pacient kontaktovať službu 
ProCare lekár 24, čo je 24-hodinová služba. Lekár si 
tak mohol pozrieť záznamy vyšetrení, a tak následne 
poradil, ako treba postupovať.  
 
 

1. decembra bola na poliklinike v Seredi spustená do 
prevádzky nová recepcia. Nachádza sa na prízemí, oproti 
odberovej miestnosti.  
Ide o miesto prvého kontaktu, ktorá okrem 
nadštandardných služieb pre klientov programov osobnej 
starostlivosti prináša všetkým návštevníkom informácie na 
jednom mieste a  boli ňou nahradené priestory, ktoré sa 
doteraz nachádzali na prvom poschodí bez výťahu.  
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Od mája tohto roka sa zvýšila dávka materské zo 70 % 
na 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. 
pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.  
O zvýšenie materského netreba žiadať – Sociálna 
poisťovňa ho zvýši mamičkám (a ostatným skupinám 
poistencov, ktorí spĺňajú nárok na jej priznanie) automaticky 
zo zákona. Nemusia si teda podávať osobitnú žiadosť. 
Nemocenské dávky sú splatné mesačne pozadu, preto 
zvýšená suma materského bude vyplatená po prvýkrát v júni 
2017 za máj 2017.  
Zvýšenie dávky materské sa bude týkať nielen tých, ktorým 
nárok na materské vznikne po 30. apríli 2017, ale aj tých, 
ktorým nárok na materské vznikol pred 1. májom 2017 a 
bude trvať aj po 30. apríli 2017. Sociálna poisťovňa 
týmto poberateľom výšku dávky prepočíta bez žiadosti. 
Materské sa bude zvyšovať u všetkých skupín poistencov – 
zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb aj 
dobrovoľne nemocensky poistených osôb.  
Maximálna výška materského pri 31-dňovom mesiaci od 
mája dosiahne 1 350 eur 
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Pozemok s  budovou na Garbiarskej ulici v Seredi má 
svoju niekoľkoročnú históriu. 
Pôvodne plnila funkciu Základnej školy, ktorá napokon 
bola zrušená. Po nej mala  budova rôzne využitie. Na 
poschodí bola napr. autoškola a  na prízemí malo svoje 
priestory rodinné centrum   Mama klub. To sa v  roku 
2012 presťahovalo do nových priestorov na Jesenského 
ulici a ich miesto v spomínanom objekte obsadila Charita 
TT, ktorá poskytuje pomoc ľuďom bez domova. 
Na poschodí využila voľné priestory organizácia 
STORM, ktorá sa venuje problematike sociálnej práce 
s užívateľmi omamných látok.  
V  máji tohto roku predstavitelia Trnavskej arcidiecéznej 
charity avizovali, že nebudú nocľaháreň už prevádzkovať, ak 
mesto ako vlastník budovy nezabezpečí stavebné a  technické 
úpravy priestorov. Úpravy mali prispieť k  nerušenej, 
bezpečnej a  zodpovedajúcej prevádzke nocľahárne.    
Zahŕňali:  
• oddelenie nocľahárne od denného centra mrežou  
• vytvorenie ďalšej miestnosti pre nočného pracovníka  
• rozšírenie kapacity nocľahárne  
• sprístupnenie átria pre klientov – fajčiarov.  
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Pred časom mesto vyhlásilo obchodno-verejnú súťaž na 
nájom objektu. Budova si nakoniec svojho nájomcu 
našla.  Na MsZ konanom 21. septembra 2017 
poslanec Bystrík Horváth oboznámil poslanecký zbor 
s výsledkami súťaže. Záujem o objekt prejavil iba jeden 
záujemca. 
13. 9. 2017 finančná komisia jednoznačne odsúhlasila 
nájom objektu firme LRL Profitech zo Serede. 
Spoločnosť tu plánuje zriadiť  Dom pre seniorov 
s minimálne 20 lôžkami a v ostatnom priestore budú 
nájomné byty.  Doba nájmu bola schválená od 1.1.2018 
na dobu 50 rokov. Výška nájomného bude činiť 
20 000,- € ročne a suma bude mestu poukazovaná na 
účet každý rok v januári.   
 

Primátor mesta Ing. Tomčányi na rokovaní uviedol, že 
vedenie mesta má záujem riešiť pomoc pre ľudí, ktorí sa 
ocitli na ulici. A bol to práve primátor, ktorý prišiel 
s myšlienkou, aby nocľaháreň zostala na Garbiarskej ul. 
tak, ako sú klienti zvyknutí.  
O jej prevádzku sa však finančne postará mesto. Dohoda 
s charitou sa zrodila ľahko. 
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Prevádzku nocľahárne začne mesto na Garbiarskej ul. od 
15. decembra 2017. 
Pre klientov s  trvalým 
pobytom mesto Sereď. 
Nízkoprahové denné 
centrum pre klientov bude 
charita prevádzkovať 
naďalej. Klienti si za 

služby v  nocľahárni budú v  zmysle VZN mesta 
Sereď platiť poplatok vo výške 80 centov za noc.  
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Šport a telesná kultúra 
 

 
Tenisový klub Sereď sa pre veľký počet záujemcov znovu 
rozhodol otvoriť nové tenisové kurzy pre deti.  
Rodičia detí mali od marca možnosť prihlasovať svoje 
ratolesti na šport, ktorý ich naučil nielen byť aktívnym, ale 
byť aj rovnako trpezlivým.  
Tenis je športom disciplíny, bojovnosti, ale aj dobrej nálady. 
Tento šport im prinesie do života vynikajúcu fyzickú 
kondíciu a psychickú rovnováhu.  
 
V nedeľu 26.3. 2017 sa odohralo posledné 22. kolo 
druhej. futbalovej ligy v jej základnej časti a do Serede si 
prišiel odohrať od 15.30 hod. svoju labutiu pieseň 
Martin. 
Od prvých minút bolo zrejmé, že hostia sa najviac sústredili 
na poctivú obranu a tak domáci začali tak, ako sa od nich 
očakávalo, aj keď šance si sereďania vypracovávali veľmi 
ťažko. Domáca ŠKF sa pustila do dobíjania 
defenzívy hostí a ako to už býva v takýchto zápasoch, proti 
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desiatim brániacim hráčom stiahnutým pred svoju šestnástku 
to nikdy nebýva jednoduché a tak tomu bolo bez výnimky aj 
dnes. 
Zápas vo veternom počasí sledovalo niečo okolo 600 
divákov, ktorí boli spokojní s domácou výhrou. 
 
 
Záver februára a začiatok marca sa pre seredských 
taekwondistov niesol v znamení medzinárodných súťaží.  
Zúčastnili sa na dvoch kvalitných podujatiach a v oboch 
prípadoch zaznamenali veľmi dobré výsledky. Počas 
posledného februárového víkendu reprezentovali traja členovia 
seredského klubu na medzinárodnej súťaži s názvom Serbia 
Open 2017.  
Na 12. ročníku podujatia konajúceho sa v meste Bačka 
Topola sa opäť zúčastnili taekwondisti z viacerých 
európskych krajín. Celá súťaž bola rozdelená do dvoch dní 
a konkurencia bola naozaj kvalitná.  
Za seredské farby bojovali v Srbsku Sofia Nela 
Tóthová, Michal Fidlér a Peter Štrpka. Všetkým 
trom sa podarilo doviesť domov medaily!  
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V rámci disciplíny technické zostavy sa z cenných kovov 
tešili dvaja seredskí juniori. Peter Štrpka si odniesol bronz 
a Michal Fidlér vybojoval zlato.  
Rovnako dve medaily získali Seredčania aj v sparingu. 
Michal Fidlér bodoval aj tu, keď získal bronzovú 
medailu, a rovnako úspešne si počínala aj Sofia Nela 
Tóthová medzi žiačkami.  
Celková bilancia zo Srbska teda bola 4 medaily – 1 
zlatá a 3 bronzové.  
 
Ďalšou medzinárodnou súťažou, na ktorej sa seredský 
klub zúčastnil, bola súťaž Nitra Cup 2017, konajúca sa 
4. marca. Toto tradičné podujatie sa v Nitre uskutočnilo 
už po 11. raz.  
Desaťčlenná seredská výprava sa stretla okrem slovenských 
klubov aj s taekwondistami z Bosny a Hercegoviny, 
Česka, Maďarska, Slovinska a Srbska.  
Súťažiaci zo Serede bojovali v dvoch disciplínach a 
získali v nich spolu 13 medailí!  
Žiačky Nina Kopajová a Ema Valenčíkova viedli vo 
finále vyrovnaný boj. Po dvoch remízach sa napokon až na 
tretí pokus z víťazstva tešila Ema.  
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Ďalšie seredské finále bolo medzi juniormi, kde sa stretli 
Boris Bilka a Alex Marik. V tomto finále zvíťazil 
Boris.  
Do tretice sa vo finále stretli sereďčania Michal Fidlér 
a Samuel Iracký - úspešnejší bol Samuel.  
Po šiestich medailách v zostavách nasledovala disciplína 
sparing, kde sa seredská bilancia zastavila na čísle 7. Aj tu 
bol jeden finálový zápas v podaní seredských pretekárok – a 
bola to opäť dvojica Nina Kopajová a Ema 
Valenčíková. Súboj bol aj v tomto prípade nesmierne 
vyrovnaný a po jeho závere sa tentoraz radovala Nina.  
Ďalšie medaily pridali medzi žiakmi David Kozmér a 
Sofia Nela Tóthová, za juniorov Samuel Iracký a 
medzi seniormi Juraj Ďuračka, ktorý súťažil vo dvoch 
váhových kategóriách. 
Seredský klub teda nakoniec vybojoval na súťaži Nitra 
Cup 2017 celkovo 4 zlaté, 6 strieborných a 3 bronzové 
medaily.  
 
Družstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Fándly 
Sereď zúčastnilo medzinárodného turnaja Easter Euro 
Basket v Prahe za účasti 147 družstiev v 9 kategóriach.  
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Napriek tomu, že obsadili vo svojej kategórii 5. miesto, 
vzorne reprezentovali nielen klub, ale i naše mesto.  
Naši chlapci dostali možnosť porovnať sa aj so 
zahraničnými družstvami a vôbec sa nestratili. Nebyť tesnej 
prehry v prvom zápase, domov by sme si priniesli bronz.  
Turnaja sa zúčastnili hráči: Filip Andrásy, Juraj 
Bédi, Ján Hrubý, Martin Godály, Tomáš Kiss, 
Andrej Kusý, Ivan Mizera, Ján Mizerík, 
Sebastián Pasternák, Šimon Pekarík, Martin 
Šarvaic, Hai Truong, Quang Truong, Michal 
Vranovič, trénerka Jolana Čomajová, asistenti trénerky: 
Jakub Čomaj, Roman Pekarík, vedúci družstva: 
Jaroslav Čomaj Jaroslav 
 
 
Za účasti víťazných družstiev okresných kôl sa dňa 24. 
marca 2017 uskutočnili v Senici majstrovstvá trnavského 
kraja vo volejbale žiakov základných škôl.  
Ako majstri galantského okresu postúpili aj žiaci ZŠ 
Juraja Fándlyho a školám, ktoré sa zväčša špecializujú 
na volejbal boli veľmi zdatným súperom.  
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V skupine si v prvom zápase zmerali sily s neskorším 
víťazom ZŠ Radlinského ul. Kúty. Tento zápas 
prehrali 2:0.  
V druhom zápase nastúpili proti ZŠ Strážnická ul. 
Skalica a zvíťazili 2:0.  
Vo svojej skupine obsadili 2. miesto a o postup do finále 
bojovali s víťazom druhej skupiny ZŠ s MŠ 
Boleráz.  
Zápas po napínavom priebehu nakoniec prehrali 1:2 a hrali 
o 3. miesto so ZŠ F.E.Scherera Piešťany.  
Tento zápas zvládli 2:0 a obsadili tak krásne 3. miesto.  
ZŠ Juraja Fándlyho reprezentovali: Blaško, 
Fidler, Gombárik, Hilkovič, Chatrnúch, Javor, 
Juríček, Kulich, Pauer a Polák. 
 
 
V dňoch 18. a 19 marca 2017 sa v českom meste 
Nymburk konala špičková medzinárodná súťaž a 
nechýbali na nej ani zástupcovia Serede.  
Pätica bojovníkov seredského taekwondo klubu zápasila v 
konkurencii vyše 500 súťažiacich zo 16-tich krajín 
Európy! Medzinárodná súťaž Czech Open konajúca sa 
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každoročne v marci patrí svojou kvalitou a prestížou medzi 
najlepšie v Európe.  
Tento rok pricestoval do Nymburku rekordný počet 
účastníkov zo všetkých kútov Európy, a to vrátane viacerých 
národných tímov. Vidieť tak bolo možné napríklad výbery 
Fínska a Estónska zo severu nášho kontinentu, z východu 
tímy z Ruska či Ukrajiny, zo západu taekwondistov z 
Holandska a Francúzska a z juhu zase reprezentantov 
Grécka. K tomu sa samozrejme pridali aj všetky najlepšie 
české tímy.  
Päťčlenný seredský tím tak čakala konkurencia, s akou sa 
môžu stretnúť len málokedy. Každý jeden zápas bol teda 
v prvom rade skvelou a nenahraditeľnou skúsenosťou. 
Okrem skúseností sa im však podaril aj vynikajúci úspech v 
podobe dvoch zlatých medailí!  
Spomínané medaily dosiahli hneď v prvý deň súťaže dve 
seredské žiačky v disciplíne technické zostavy. Nina 
Kopajová a Ema Valenčíková bojovali so zahraničnou 
konkurenciou vo veľmi dobre obsadených kategóriách a obe 
sa postupne prepracovali až do finálových zápasov. Na 
veľkú radosť celej výpravy napokon obidve dievčatá dotiahli 
tieto zápasy do víťazného konca, a tak ich na stupni víťazov 
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čakala zaslúžená odmena v podobe najcennejších medailí, 
ktoré doteraz vo svojej taekwondo kariére mohli získať.  
 
 
Centrum voľného času pri ZŠ J.A. Komenského a 
mesto Sereď zorganizovali tradičné a veľmi obľúbené 
podujatie s názvom Beh pre zdravie, ktorý sa uskutočnil pri 
príležitosti XXXIV. ročníka Behu oslobodenia mesta 
Sereď.  
Podujatie sa konalo v piatok 12. mája, a kde inde ako v 
Zámockom parku. Pôvodne sa mala akcia konať 28. 
apríla, ale kvôli nepriaznivému počasiu bola preložená 
o týždeň neskôr a veru organizátori urobili dobré 
rozhodnutie.  
Nakoľko májové počasie sa postaralo nielen o pekný počet 
účastníkov, ale aj návštevníkov, ktorí ich prišli podporiť. 
Každý kto miluje pohyb na čerstvom vzduchu a v 
prekrásnom prostredí Zámockého parku prišiel, aby si 
vychutnal túto jedinečnú príležitosť, a zašportoval si len tak 
pre radosť a urobil aj niečo prospešné pre svoje zdravie.  
Tak ako vždy aj tentokrát účastníci pretekali podľa 
pravidiel atletického zväzu pre cezpoľné behy. Súťažilo sa 
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v šestnástich kategóriách od najmladších až po najstarších. 
V tej nesúťažnej si zašportovali rodiny s deťmi.  
Do akcie sa mohli zapojiť aj mamičky s kočíkmi. Celkovo 
sa zúčastnilo viac ako 163 pretekárov. Najmladší boli 
dvaja dvojroční a najstarší mal 71 rokov.  
Na výber mali účastníci štyri okruhy. Tí najvytrvalejší si 
zabehli trasu dlhú 1700 metrov.  
Pre víťazov boli pripravené medaily, vecné ceny, diplomy či 
sladká odmena.  
 

 
 

TK Sereď od jari 2017 otvoril „brány“ tenisovej 
školy pre všetkých priaznivcov tenisu každej vekovej kategórie. 
Z dôvodu veľkého počtu záujemcov sa od marca 
uskutočňovali detské tenisové tréningy pod vedením 
profesionálneho trénera Tomáša Bohunického. Tomáš je 
bývalým hráčom ATP a ako tréner má bohaté skúsenosti 
aj zo zahraničia.  
Pod Tomášovým vedením mal každý možnosť získať v 
tenise mnoho skúseností a cenných rád.  
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Tenisové tréningy sa počas zimného obdobia konali v 
mestskej hale Relax do konca apríla.  
Letné tréningy prebiehali na vonkajších tenisových 
antukových dvorcoch v areáli TK Sereď. 
 

Veľké rybárske preteky na Ramene v Hornom Čepeni 
aj tento rok pritiahli nielen plný počet súťažiacich, ale aj 
veľa návštevníkov. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu 
MsO v Seredi všetko starostlivo pripravili aj na 
XXII. ročník.  
Súťaž si za ten čas vybudovala vysoký kredit a bohatú 
tradíciu. O dobrú náladu sa návštevníkom postarala aj 
hudobná skupina Zenit. 
 Rybárske preteky už tradične v skorých ranných hodinách 
otvoril primátor mesta Martin Tomčányi spolu s 
predsedom MO Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi 
Dušanom Alinom. Rybári si ešte pred súťažou 
vylosovali svoje miesta a potom sa už mohol začať boj o 
prvú cenu. 
Na Ramene rieky Váh sa zišlo 180 rybárov, čo je 
zároveň aj maximálny možný počet účastníkov. Aby mali 
plný revír, tak organizátori ho aj v tomto roku pred súťažou 
dostatočne zarybnili. Ani v tomto roku váženie rýb 
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neprebiehalo pri hlavnom pódiu, ale priamo pri vode ihneď 
po vylovení.  
Každý rybár, ktorý chytil kapra nad 70 cm si k sebe 
privolal rozhodcu. Ten následne úlovok zmeral, odvážil a 
zapísal váhu priamo na mieste.  
To, že rybačka už nie je výsostne iba chlapskou 
záležitosťou, dokázala aj v tomto roku pätica šarmantných 
žien. I keď sa im v súťaži nepodarilo obsadiť žiadnu z 
prvých pätnástich miest, za svoju účasť a odvahu boli 
odmenené vecnými cenami.  
Veľkou motiváciou pre všetkých bola určite hlavná výhra. 
Okrem pamätného pohára pretekov je to už štvrtý rok 
finančný poukaz vo výške 10 tisíc eur a množstvo 
hodnotných cien.  
Z tejto výhry sa v tomto roku tešil Michal Hutera zo 
Šoporne, ktorého kapor vážil viac ako 10 kg.  
Zábava pokračovala  losovaním tomboly, v ktorej sa 
nachádzalo 90 cien ako napríklad kosačka, bicykel, 
videovrátnik, elektrický hoblík, vlečka hnoja a mnohé ďalšie.  
Okrem toho tam boli pripravené aj rôzne atrakcie pre deti, 
nákupné stánky plné dobrôt, voňavá cigánska, no a 
samozrejme v ponuke nemohli chýbať ani chutné ryby.  
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Sobota 10.júna 2017 by sa v Seredi dala nazvať 
basketbalová. 
Od rána sa na Námestí slobody konal skvelý celodenný 
turnaj v 3x3 basketbale. Týmto podujatím si mimo iného 
organizátori a mesto Sereď pripomenuli už okrúhle 
60.výročie založenia basketbalového klubu Lokomotíva 
Sereď.  
O 9:00 hodiny všetkých prítomných privítal primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi a ambasádorka turnaja 
Bronislava Borovičková, bývalá reprezentantka SR, 
odchovankyňa sereďského basketbalu, v súčasnosti generálna 
manažérka Piešťanských Čajok, no hlavne srdcom je stále 
seredčanka.  
Celodenný športový program trval v čase od 9,00 hod do 
18,00 hod, kde sa na troch špeciálnych povrchoch odohralo 
množstvo basketbalových zápolení. Celé športové podujatie 
bolo rozdelené do kategórií U 13 , U18 dievčatá,U18 
chlapci a kategóriu ženy a muži. Zúčastnili sa ho družstvá 
nielen zo Slovenka ale aj Rakúska a Maďarska.  
Na turnaj sa zaregistrovalo vyše 30 družstiev. Súčasťou 
podujatia bol aj VIP zápas športových osobností. 
Zahrať si prišli internacionál Martin Rančík, 
basketbalista roka 2017 Rado Rančík, tanečník 
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Johny Mečoch, Zuzana Mračnová účastníčka 
európskych OH v Baku v 3x3 basketbale a ďalší. 
 
 

 

 
V piatok 9. júna 2017 od 9,00 do 12,00 hod. 
organizovalo Mesto Sereď na Mestskom futbalovom 
štadióne v Seredi 14. ročník Škôlkarskej olympiády.  
Je to jedna z aktivít Spoločného školského úradu so 
sídlom v Seredi pre deti materských škôl zameraná na 
podporu spoločných aktivít materských škôl a na rozvoj 
športovej zdatnosti a zdravej súťaživosti detí. Podujatia sa 
zúčastnili predškoláci z materských škôl zo Serede (okrem 
predškolákov z MŠ Murgašova pre havarijnú situáciu 
v škôlke, ktorú mesto muselo urgentne riešiť) a pripoja sa aj 
predškoláci z Dolnej Stredy, Paty, Pustých Sadov, 
Zemianskych Sadov, Šoporne, Šúroviec a Križovan 
nad Dudváhom.  
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Olympiádu slávnostne otvoril príhovorom Ing. Martin 
Tomčányi, primátor mesta, olympijský oheň zapálil 
viceprimátor Bc. Ľubomír Veselicky a diplomy deťom 
po disciplínach odovzdávala hlavná kontrolórka mesta 
Mgr. Zuzana Horváthová.  
Súťažili v piatich disciplínach. V tomto roku boli 
disciplíny určené podľa rozprávky Včielka Maja. Po 
poslednej disciplíne, kedy naše „včielky preleteli“ nad lúkou 
dostali zlaté olympijské medaile, lebo si ich za športové 
nasadenie počas olympiády aj zaslúžili. 
 

 
 
V dňoch 31.5. - 1.6.2017 sa mladšie žiačky zo ZŠ 
Juraja Fándlyho zúčastnili M SR v 
Minicoolvolley, ktoré sa konali v Poprade.  
V ročníku 2016/2017 sa v Minicoolvolley predstavilo 
vyše 250 družstiev základných škôl z celého Slovenska. 
V Poprade štartovalo 12 najlepších škôl, a naše dievčatá 
obsadili konečné 10.miesto.  
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Z celkového počtu 12 škôl, bola naša škola jediná ktorá 
nehrá volejbal súťažne.  
Finálové kolo sa konalo v areáli ZŠ Letnej v Poprade. 
V skupine sme sa najprv stretli z dievčatami zo ZŠ 
Snina, ktoré sú majsterkami Slovenska vo štvorkovom 
volejbale a svoju dominanciu potvrdili aj tu a jednoznačne 
vyhrali.  
Keďže naše dievčatá a žiačky zo ZŠ Bratislava a 
ZŠ Kočovce mali rovnaký počet bodov, o postupe a tým 
pádom aj o lepšom umiestnení rozhodoval vyšší počet bodov, 
ktoré naše žiačky mali bohužiaľ najhoršie. V skupine sme 
skončili na štvrtom mieste a bojovali o celkové 9 – 
12.miesto.  
Našu školu reprezentovali: Užovičová Liana, 
Magyarová Miroslava, Lehocká Martina, Popová 
Andrea 
 
 
Seredský florbalový tím ŠK Ice Players sa môže 
pochváliť početnou základňou.  
Starší žiaci si vybojovali na turnaji v Topoľčanoch prvú 
veľkú trofej. Stali sa víťazmi Slovenského pohára. 
Florbalový klub Ice Players Sereď naplno funguje 
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od roku 2012 a obsadené sú všetky vekové kategórie, čiže 
od prípravky až po mužov. Základňu tvorí približne 80 
členov.  
Záujem zo strany dievčat je zatiaľ menší, čo je podľa slov 
trénera veľká škoda, no ak by sa podarilo dať dokopy 
šikovný tím, klub by to určite obohatilo. Trénuje sa trikrát, 
niektorí dokonca až päťkrát do týždňa v športovej hale na 
OA.  
Muži zabodovali na regionálnej úrovni v II. lige, kde 
sa im podarilo vybojovať prvé miesto. Následne postúpili 
do baráže o celoštátnu I. ligu, v ktorej však neuspeli.  
Juniori si vyskúšali juniorskú extraligu, kde neuspeli, ale 
nazbierali cenné skúsenosti do ďalšej sezóny a podobne 
skončil aj dorast, kvôli výpadku hráčov.  
Naopak darilo sa starším žiakom. Na trojdňovom turnaji 
v Topoľčanoch si vybojovali v tvrdej konkurencii 
Slovenský pohár. „Je to jeden z najväčších turnajov na 
Slovensku, a práve tam sa nám podarilo vyhrať prvé 
miesto, čo je fantastické hlavne preto, lebo chlapci boli schopní 
vyhrať päť náročných zápasov po sebe o gól. Ukázali 
psychickú odolnosť a najmä kvalitu“, uviedol tréner a 
funkcionár ŠK Ice Players Ondrej Balák.  
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Dňa 3.6.2017 sa v areáli Ženijného práporu v Seredi 
konal V. ročník streleckej súťaže v streľbe z pištole, ktorú 
zorganizovalo občianske združenie UN-
VETERAN SLOVAKIA v spolupráci 
so Ženijným práporom Sereď a Zväzom vojakov SR 
- klub Sereď.  
Táto súťaž sa každoročne koná pri príležitosti 
Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN. 
Zúčastnilo sa ho 18 družstiev, ktoré bojovali o diplom, 
pohár a medailu. 
Súťažilo sa v trojčlenných družstvách na terč s kruhmi, 
ktoré boli vo vzdialenosti 25m. Počet rán bol určený na 3 
+ 6 v streleckej polohe STOJ.  
Súťaž začala o 9:00 hodiny nástupom družstiev a po 
ukončení súťaže čakal „ strelcov „ vojenský guláš.  
Výsledky jednotlivci ženy: 
1.Viera Miháliková,ZV SR Topolčany,51bodov, 
2.Eva Dolníková,KVV B.Bystrica,50bodov, 
3.Andrea Vtáková,Amazonky,32bodov. 
 
Výsledky jednotlivci muži: 
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1Josef Putirka,ZV SR Nové Mesto 
n/Váhom,55bodov, 
2.Marek Ján,ZV SR Nové Mesto 
n/Váhom,55bodov, 
3.Ivan Vták,ml,ZV SR Sereď,54bodov. 
 
Výsledky družstiev: 
1.dr Zvaz vojakov SR Sereď,- 146bodov, 
2.dr Zvaz vojakov SR Nové Mesto 
n/Váhom,145bodov, 
3.KVV B.Bystrica,140bodov. 
 

 
 
Na Slovensku sa toto podujatie s názvom PROFI 
FIGHT konalo prvý krát 12. mája 2017 v 
Estrádnej sále Domu kultúry v Seredi. Táto akcia bola 
zameraná na propagáciu Taekwon-do ITF len v 
matsogi a bez rozdielu hmotnosti. 
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Boli vybraný najlepší bojovníci v tejto disciplíne, čo bolo aj 
vidieť na kvalite sparingu. Súťažilo sa pyramídovým 
spôsobom a len jeden mohol zdvihnúť nad hlavu pohár 
víťaza PROFI FIGHT a odniesť si 
finančnú výhru.  
Zúčastnili sa borci z Čiech, Maďarska, Srbska a 
domáceho Slovenska. Tento rok sa podarilo vyhrať 
Profi fight borcovi zo Srbska, ktorí veľmi tesne vyhral až 
v predĺžení nad českým reprezentantom.  

 
 
Slovenský skateboardový pohár 2017 je podujatie, ktoré 
sa koná vo viacerých mestách na Slovensku.  
Prvou zástavkou bola Sereď, ďalej nasledujú Šurany, 
Žilina a Zvolen. Tradícia Slovenského skateboardového 
pohára mala v minulosti na Slovensku svoju tradíciu a 
zúčastňovalo sa ho mnoho nadšencov skateboardingu.  
No napokon bolo toto podujatie na niekoľko rokov 
odmlčané, posledné sa konalo v roku 2012. Vlani sa ale 
organizátori rozhodli túto akciu obnoviť. A keďže mal 
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vlaňajší Slovenský skateboardový pohár veľký úspech 
rozhodli sa ho zorganizovať aj tento rok.  
Kritériom pre výber miest, v ktorých sa SSP 
organizuje je to, aby jazdilo celé Slovensko. A keďže v 
Seredi máme skateboardovú dráhu na vysokej úrovni, jedno 
z tých miest padlo aj na naše mesto.  
Podujatie sa konalo v sobotu 24. júna a zúčastnilo sa ho 
43 registrovaných skateboardistov z celého Slovenska. 
Podujatie začalo o 12:00 registráciou a jazdilo sa do 
večerných hodín. 
Aj napriek horúcemu počasiu sa na podujatie prišli pozrieť 
okrem účastníkov aj nadšenci skateboardingu.  
Víťazi v hlavnej kategórii: 
1. Braňo Moravčík, 
2. Aleš Jež, 
3. Tomáš Nálevka  
Najlepší nesponzorovaný jazdec - Janko Ondrejka  
Najlepšie dievča - Lenka Príbojová  
DC best trick - Dávid Szakalos 
 
 
Z nových športovísk sa môžu tešiť obyvatelia v dvoch 
lokalitách.  
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Jedno vyrástlo na Pažitnej a druhé na Spádovej ulici.  
Na Pažitnej ulici sa nachádzalo nevyhovujúce detské 
ihrisko, ktorého súčasťou boli aj betónové prvky. Mesto sa 
ho preto rozhodlo zlikvidovať a na jeho mieste vybudovať 
moderné športovisko, na ktorom sa nachádza osem 
moderných strojov na cvičenie.  
Niečo podobné, ale v menšom rozsahu mesto vybudovalo aj 
na Spádovej ulici. V oboch prípadoch na Fit park 
prispeli sponzori, a to galantské OZ SPECTRA a 
OZ Pre Sereď.  
OZ SPECTRA nám darovalo osem strojov na 
cvičenie v hodnote 4,5 tis. eur, ktoré sú umiestnené na 
Pažitnej ulici a na Spádovej sa nachádzajú tri takéto 
zariadenia v hodnote 3,5 tis. eur od OZ Pre Sereď“, 
uviedla vedúca referátu, ochrany prírody a krajiny na 
MsÚ v Seredi Daniela Vašková Kasáková. 
I keď 11 strojov na cvičenie mesto získalo od sponzorov, 
všetky terénne úpravy boli financované z mestskej kasy, a to 
vo výške 11 tis. eur.  
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Srbská basketbalová legenda, niekdajší hráč NBA, 
ktorý pôsobil niekoľko rokov v Cleveland Cavaliers aj v 
Miami Heat Miloš Babić navštívil našich 
basketbalistov, ktorí sa zúčastnili týždňového campu v 
Seredi. 
I keď je už na športovom dôchodku, skúseností a dobre 
mienených rád má na rozdávanie, čo ocenili aj mladí 
basketbalisti. Miloš Babič prijal do Serede pozvanie od 
svojho dlhoročného kamaráta a bývalého spoluhráča toho 
času šéftrénera mládeže BK Lokomotíva Sereď 
Jozefa Ištoka. Ten sa v minulosti zúčastnil na jeho 
campe a tréningoch v Srbsku, a tak sa dohodli na 
vzájomnej spolupráci.  
V Seredi sa päťdňový basketbalový camp na 
profesionálnej úrovni podarilo zorganizovať po prvýkrát a 
záujem bol naozaj veľký. Mnohí sa tam vôbec nedostali, 
nakoľko bol kapacitne limitovaný. Všetci účastníci sú počas 
celého týždňa ubytovaní v športovej hale Sokolovňa, kde 
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majú zabezpečené aj celodenné stravovanie. Celý deň sa im 
venujú tréneri a nakoľko majú dvojfázové tréningy, žiadna 
nuda nehrozí. 
A ak aj majú chvíľu voľna, hrajú spoločenské hry, 
organizujú rôzne súťaže alebo len tak oddychujú. Počas 
dvoch dní im robil spoločnosť aj dobre známy srbský 
basketbalista Miloš Babić, ktorý im prišiel ukázať svoj 
štýl hry, odovzdať skúsenosti, ale spoločne diskutovali aj o 
zdravom životnom štýle a samozrejme kvalitnom stravovaní, 
čo je pre každého športovca základ.  

 
 
V Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v 
Seredi sa aj v tomto roku zišli klienti z okolitých zariadení, 
aby si zmerali svoje sily na tradičnom podujatí, ktoré nesie 
názov Seredský desaťboj.  
Spolu s nimi si prišli zasúťažiť aj seniori z Denného 
centra na Jesenského ulici v Seredi. Areál zariadenia bol 
už od skorého rána pekne pripravený na športové podujatie, 
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ktoré tento rok poctilo svojou návštevou osem súťažných 
družstiev.  
Svoje zastúpenie tu mala opäť Senica, Košúty, 
Šoporňa Štrkovec, Šintava, Zavar, Dolné Saliby a 
dve družstvá zo Serede. Všetkých hneď v úvode privítala 
riaditeľka DD a DSS Marta Némethová a jej 
šikovný tím zamestnancov.  
Po úvodnom príhovore sa už všetci s chuťou vrhli do 
plnenia súťažných úloh, pri ktorých si zároveň užili aj veľa 
zábavy. Disciplíny neboli náročné, no vyžadovali si 
sústredenosť, trpezlivosť, presnú mušku a rovnováhu.  
Tak ako každý rok aj tentoraz ich prišli navštíviť ich malí 
kamaráti z MŠ na Murgašovej ulici, ktorí už majú za 
tie roky so zariadením vybudované nerozlučné priateľstvo a 
deti sa s pani učiteľkami pravidelne zúčastňujú na rôznych 
akciách, ktoré počas roka organizujú.  
Športový deň obohatilo aj vystúpenie šikovných psíkov, ktorí 
ukázali, čo všetko zvládnu. Ich prítomnosť si vychutnali aj 
deti.  
V poradí už jedenástom ročníku sa šťastie usmialo na 
súťažný tím zo Senice, ktorému sa podarilo nazbierať 
najviac bodov. Ostatní súťažiaci dostali účastnícky diplom, 
plaketu ako symbol športových hier a samozrejme aj sladkú 
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odmenu. Na záver podujatia bola už tradične pripravená 
bohatá tombola, v ktorej sa nachádzalo množstvo hodnotných 
cien. 
 
 
Počas letných prázdnin a dovoleniek mali seredské 
hádzanárečky pestrý a zaujímavý program.  
Svoju letnú prípravu rozbehli v mesiaci august. Svoj 
hádzanársky stan si rozložili na multifunkčnom ihrisku 
ZŠ J. Fándlyho a v kempingu.  
V družstve žien nastali zmeny. Na trénerskú stoličku si 
zasadli viacnásobný reprezentanti Katarína Dubajová /v 
historických tabuľkách najlepšia strelkyňa SR/ a Zolo 
Bergendi / reprezentant ČSFR, SR a 
Maďarska/, realizačný tím tvoria Marán Mališ, 
Dominika Nováková a Martina Trojáková. 
 Do družstva sa po dlhšej chorobe vrátili K. Šúryová, 
V. Šidlíková a I. Horváthová, zrealizovali sa 
prestupy bývalej hráčky Serede Daniovej a zo Šale 
prichádza mladá Volenticsová. Veľkým prínosom a 
vzorom pre družstvo je hrajúca trénerka K. Dubajová. 
Po kondičnej príprave družstvo absolvovalo niekoľko 
zaujímavých a úspešných turnajov. Najskôr si v Nových 
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Zámkoch jednoznačne poradili s družstvami Topoľníkov, 
Nových Zámkov, Močenkom a vo finále aj so Zlatnou 
n. O.  
Ďalší turnaj absolvovali naše dievčatá v Bánovciach, kde 
si mohli porovnať svoju formu a hru so špičkovými 
slovenskými WHIL-kovými družstvami. Tu po 
vyrovnaných prvých polčasoch neuspeli s Trenčínom, 
domácimi Bánovcami a Interom Bratislava.  
Posledný augustový víkend cestovali naše hráčky do 
Šurian, kde si po víťazstvách nad ŠKP Bratislava 
23:19, st. dorastenkami HK Duslo Šaľa24:18 a 
domáci HKM Šurany 19:16 zaklinovali celkové 
prvenstvo.  
 

 
 
OZ Pomocníček zorganizovalo v poradí štvrtý ročník 
charitatívno-športového podujatia s názvom Beh nádeje. 
Všetko vypuklo 2. septembra v Seredi a účasť bola 
naozaj bohatá.  
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Vďaka ľuďom s veľkým srdcom sa podarilo vyzbierať 
peknú sumu pre deti, ktorým pomáha spomínané občianske 
združenie. Akciu prišlo tento rok podporiť celkovo 420 
ľudí, ktorí mali na výber z troch kategórii, aby spoločne 
pomohli hendikepovaným deťom.  
V ponuke bol detský beh, hlavný beh a hobby beh. 
Novinkou bol tento rok aj ponožkový beh či prechádzka.  
Súčasťou podujatia boli aj sprievodné akcie ako vystúpenie 
skejterov, BerCajgel pre cyklistov, RC modelári, a o 
parádne vystúpenie sa postarali aj členovia klubu 
CalisteniX.  
Vďaka účastníkom sa podarilo vyzbierať fantastickú sumu 
pre deti, ktoré to veľmi potrebujú, a to viac ako 4 tis. Eur.  
 

 

 
11. októbra sa členovia Denného centra pre seniorov v 
Seredi stretli v Dolnej Strede, aby sa spoločne zúčastnili 
bowlingového turnaja.  
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Do zápolenia o prvenstvo sa zapojilo 24 seniorov, ktorí 
boli následne rozdelení do ôsmych družstiev. Po úvodných 
slovách vedúceho centra Jozefa Valábka a krátkom 
oboznámení s pravidlami sa súťažné družstvá plnými silami 
pustili do zhadzovania kolkov.  
Bowlingový turnaj seniorov sa organizuje už niekoľko 
rokov a zakaždým si nájde svojich priaznivcov. Niektorí 
hrali tento druh športu prvýkrát, no na výkonoch to nebolo 
vôbec badať. Viac ako dvojhodinový turnaj skončil k 
spokojnosti všetkých.   
Prvé miesto obsadilo družstvo v zložení: Jozef Valábek, 
Ladislav Mosný a Ladislav Takáč.  
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo: Zdenka 
Slobodová, Gitka Dubanová a Helena Živojinová.  
Tretie miesto získali: Hanka Holčeková, Mária 
Tomášková a Štefan Smolen.   
 
 

Výber taekwondistov z viacerých slovenských klubov sa v 
sobotu 21. októbra 2017 zúčastnil na medzinárodnej 
súťaži Lehel Vezér Open 2017 v maďarskom meste 
Jászberény.  
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Za Sereď a  Slovensko bojovala o medaily Nina 
Kopajová. Konkurenciou pre slovenských zástupcov boli 
tímy z Bosny a Hercegoviny, Česka, Rumunska, 
Srbska a domáceho Maďarska.  
Nina Kopajová sa okrem súťaženia vo svojej žiackej 
kategórii (do 13 rokov) predstavila aj medzi juniorkami 
(vek 14-17). V technických zostavách porazila Nina 
medzi žiačkami všetky svoje súperky a získala zlato. 
Medzi juniorkami našla iba jednu premožiteľku a obsadila 
taktiež výborné druhé miesto.  
Na medailové úspechy zo zostáv nadviazala aj v sparingu. 
Najprv zápasila v juniorskej kategórii, kde porazila staršie 
a vyššie protivníčky a získala zlatú medailu. Následne ju 
už v ringu čakali ďalšie súperky, tentoraz medzi žiačkami. 
Tam síce Ninu zastavilo na ceste do finále menšie zranenie 
nohy, bronzová medaila je však tiež veľmi potešiteľným 
výsledkom.  
Celkovo tak získala Nina Kopajová na súťaži v 
Maďarsku  4  medaily –  2  zlaté, 1 striebornú 
a 1 bronzovú. 
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 Duchovný a náboženský život v meste 
Sereď 
 
Od 14. do 18. augusta prebiehalo podujatie Týždeň 
charity, do ktorého sa zapojili aj zamestnanci Trnavskej 
arcidiecéznej charity.  
Vo viacerých mestách šírili osvetu o tom, komu, ako a prečo 
pomáhajú. Z jednotlivých miest sa presúvali na bicykloch 
a so svojim propagačným stánkom prišli aj do Serede. 
Celkovo navštívili deväť najväčších miest v diecéze, na 
bicykloch prešli dokopy viac ako 360 kilometrov.  
Príbehy, ktoré denne zažívajú s klientmi, porozprávali na 
námestiach v Novom Meste nad Váhom, v Piešťanoch, 
Hlohovci, Seredi, Šali, Komárne, Dunajskej 
Strede, Galante a v Trnave. Presne také veľké je územie, 
v ktorom TACH poskytuje sociálne a poradenské 
služby pre ľudí, ktorí sa ocitli v životnej kríze.  
Hlavným cieľom podujatia bolo upozorniť na to, že 
chudoba na Slovensku stále rastie a systém sociálnych 
služieb je nedostatočný. 
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Trnavská arcidiecézna charita pôsobí v Seredi už niekoľko 
rokov. Sídlo Centra pomoci človeku sa nachádza na 
Garbiarskej ulici, kde ich služby pravidelne využívajú mnohí 
klienti, zväčša bezdomovci a drogovo závislí, ale aj ľudia, 
ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. 
 
 

 
Rok 2017 je pre evanjelikov spojený s oslavou 500. 
výročia reformácie.  
Sereďskí evanjelici (spolu s veriacimi z Trnavy a 
Horných Zeleníc) sa rozhodli túto dôležitú dejinnú 
udalosť pripomenúť si návštevou niekoľkých miest, kde 
pôsobili Konrád Cordatus a Ján Kreysling – blízki 
spolupracovníci reformátora Martina Luthera a šíritelia 
jeho myšlienok na Slovensku, a to Kremnice a Banskej 
Bystrice, Na uskutočnenie zájazdu dotáciou prispelo aj 
Mesto Sereď. 
Prvou zastávkou zájazdu bol Žiar nad Hronom, kde 
tamojší evanjelici majú rozostavaný kostol, podobne ako my v 
Seredi. Žiarania sú však už ďalej a na kostole v 
súčasnosti prebiehajú záverečné práce – montáž elektrických 
zariadení a na budúci mesiac plánujú slávnostné posvätenie.  
Ďalším navštíveným miestom bola starobylá Kremnica.  
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Pekné počasie im umožnilo aj prehliadku mesta a jeho 
historického centra. 
Poslednou zastávkou na ceste bola Banská Bystrica - 
Radvaň. Tu roky pôsobil ako evanjelický farár slovenský 
básnik a národovec Andrej Sládkovič (1820-1873). 
 

 

 

Písal sa jún 2015 kedy sa v Seredi konala vysviacka 
základného kameňa evanjelického kostola na 
Dolnomajerskej ulici.  
Kostol mal mať kapacitu 60-80 ľudí a hrubá stavba 
mala byť postavená do konca už spomínaného roku.  
Financovanie stavby bolo plánované  z viacerých zdrojov – 
väčšinou svojimi vlastnými prostriedkami z bankového účtu, z 
príspevkov veriacich, celozborovou zbierkou, príspevkami z 
iných cirkevných zborov v rámci ECA V a tiež bol 
projekt zaradený do katalógu nemeckej organizácie Gustav-
Adolf Werk v Lipsku, ktorá našej cirkvi poskytuje 
príspevky na stavby alebo opravy budov. 
  
Výstavba nabrala rýchle tempo no po pár mesiacoch sa 
akoby zastavila.  
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V súčasnosti sa na stavbe už nepracuje a obyvatelia mesta 
sa právom pýtajú, čo bude s nedokončenou budovou ďalej. 
 

 

 

 

V horúce dopoludnie 27. júna 2017 zástupca Farského 
úradu v Seredi pán kaplán Róbert Ťapušík v 
prítomnosti zamestnankyne mesta a správkyne cintorína s jej 
zamestnancami uskutočnil požehnanie spoločného hrobu v 
urnovej časti seredského cintorína.  
Po požehnaní bola do hrobu ako prvá uložená urna 
človeka, ktorý nedávno náhle skonal v našom meste. Keďže 
si do 48 hodín neprevzali jeho ostatky príbuzní, zákon 
ukladá vykonať pohreb tej obci, na území ktorej došlo k 
úmrtiu. Nie je to prvý prípad, kedy mesto zabezpečovalo 
potrebné úkony pre ľudí, čo v posledných chvíľach svojho 
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života ostali sami. Z iniciatívy správkyne cintorína bola 
preto realizovaná myšlienka zriadenia spoločného hrobu.  
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Zaujímavosti z histórie mesta Sereď 
 
 
na území sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky zapísané 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktoré je treba 
zachovať a chrániť v zmysle pamiatkového zákona: 
 

 Kaštieľ a park – zapísané 
v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu (ďalej len 
„UZ“PF“) pod evidenčným 
číslom 2257/1-2, Nám. 
Slobody 1, Sereď 
 
 Pivovar – zapísaný 
v UZPF ako nehnuteľná 
národná kultúrna pamiatka pod 
evidenčným číslom 2518/1-2, 
Pivovarská ul. 17 (hospodárska 
stavba a pivovar, v súčasnosti sklad 
a byty) 
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 Meštiansky dom – Nám. 
Slobody 22, zapísaný 
v UZPF ako nehnuteľná 
národná kultúrna pamiatka pod 
evidenčným číslom 10693 (v 
súčasnosti radový polyfunkčný 
dom) 

 
 Rímskokatolícky kostol sv. 
Jána Krstiteľa – zapísaný 
v ÚZPF ako nehnuteľná 
národná kultúrna pamiatka pod e. 
č.  2517, ul. M. R. 
Štefánika 10, vysvätený bol v roku 
1781, postavený v barokovo-
klasicistickom slohu, kostol je 
majetkom Rímskokatolíckej cirkvi 
v správe farnosti Sereď 

 
 Stĺp Najsvätejšej Trojice 
– zapísaný v ÚZPF ako 
nehnuteľná kultúrna pamiatka č. 
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48/1-9, originály sôch pod e. č. 
48/2-5, od roku 2007 
zreštaurovaný, v súčasnosti stojí stĺp 
s kópiami sôch v záhrade Kostola 
sv. Jána Krstiteľa, originály sú 
vystavené v stálej expozícii 
Lapidária Mestského múzea 
v Seredi 

 
 Stĺp so súsoším Panny 
Márie – Immaculaty, zapísaný 
v ÚZPF  ako nehnuteľná 
národná kultúrna pamiatka pod e. 
č. 11428/1-4 (v súčasnosti stojí 
v záhrade Kostola sv. Jána 
Krstiteľa v Seredi 

 
 Židovský kúpeľ – Mikve, 
zapísané v ÚZPF ako 
nehnuteľná národná kultúrna 
pamiatka pod e. č. 11430, 
Kúpeľné nám. 1, Sereď 
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 Bývalý Židovský pracovný 
tábor – zapísaný v ÚZPF 
ako nehnuteľná národná kultúrna 
pamiatka pod e. č. 11604/1-6, 
ul. Kasárenská (päť obytných 
budov pracovného tábora a pamätná 
tabuľa obetiam holokaustu) 

 
Na území mesta sú aj architektonické pamiatky 
a urbanistické pamätihodnosti a pozoruhodnosti, ktorú nie sú 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale 
majú nesporné historické a kultúrne hodnoty: 

 budova Mestského úradu – 
Nám. Republiky 10 
(historická budova, 
postavená v roku 1910 – 
staviteľ J. Tomaschek 
ml.) 

 
 Fándlyho fara – ul. 
M. R. Štefánika 8 
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 Mestské múzeum v Seredi 
– budova v majetku mesta, 
prevádzkovateľom múzea je 
v súčasnosti Dom kultúry 
v Seredi 
 
 Budova býv. 
Rímskokatolíckej školy – ul. 
M. R. Štefánika 1178/6 

 
 Budova býv. Chudobnica 
sv. Anny – ul. M. R. 
Štefánika 6´ 

 
 Budova býv. Obchodného 
domu – ul. Šintavská 1 
(kúpeľňové štúdio 

 
 Poschodový meštiansky dom 
– ul. SNP 1203 (tzv. 
Škapov dom) 



 
190 

 

 Zvonice – Dolný, Stredný 
a Horný Čepeň 
 
 Kaplnka Nanebovstúpenia 
Panny Márie – Stredný 
Čepeň, ul. Šulekovská 

 

 
 

 Židovký cintorín – 
Cukrovarská 46, od prvej pol. 19. 
storočia má niekoľko sekcií, kaplnka 
z roku 1882 slúži aj ako vchod 
a nachádza sa tu malá výstava 
holokaustu (cintorín spravuje miesta 
stredná škola – Obchodná 
akadémia, návšteva cintorína pre 
skupiny len na ohlásenie) 
 
 Mestský cintorín – 
Kasárenská ul., vznik koncom 17. 
storočia, hlavný kríž bol 
premiestnený do novej časti cintorína, 
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v hornej časti je socha ukrižovaného 
Krista, v dolnej časti je osadená 
Bolestná Panna Mária 

 
 Rímskokatolícka fara – 
Kostolná 10 

 
 Budovy býv. c. k. soľného 
úradu – Šintavská ul. 

 
 Poštový úrad – Poštová 9 

 
 Budova Slovan – 
Námestie slobody 29 (predajnňa 
VV Veka) 

 
 Budova gymnázia – 
Kostolná 8 

 
 Plastika sv. Vendeliná – 
Čepeňská ulica 
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 Plastika sv. Jána 
Nepomuckého – pôvodne pri 
starom moste 
 
 Plastika sv. Jána 
Nepomuckého – Homorov 

 
 Božia muka – Slnečná ul. 
(na zrušenom cintoríne v Dl. 
Čepeni) 

 
 Golgota – Horný Čepeň 

 
 Kúria – Horný Čepeň 
 
 Kríž – Dolný a Stredný 
Čepeň 

 
 Násyp konskej železnice – 
na spojnici trati z Trnavy 
a Leopoldova 
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 Cestný most cez Váh 
 

 Božia muka – Horný 
Čepeň 

 
 Kríž pri kaplnke – 
Stredný Čepeň 

 
 Areál cukrovaru 
s administratívnymi budovami 

 
 Areál Kávovín so 
švajčiarskymi domami – (bývalý 
cukrovar) na Bratislavskej ceste 

 
Pomníky 
 Pomník padlých v prvej svetovej vojne – odhalený 

v roku 1936, obelisk – z čiernej žuly osadený na 
štvorcovom pódiu s vytesanými vencami, z Nám. 
Slobody premiestnený na Čepenskú ulicu 

 Pomník Slovenského národného povstania – v parku 
pri kaštieli , v roku 1994 bol obnovený, pamätná 
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tabuľa s menami padlých Sereďanov v SNP, 
súčasne je to aj pomník francúzskych partizánov 
a Vojtecha Stoklasa 

 Pomník Františka Kubača, seredského 
komunistického funkcionára, prvého predsedu 
Slovenskej národnej rady, busta bola v roku 1989 
odstránená (uložená na MsÚ v Seredi), 
poškodený pomník na ulici D. Štúra chátra 
 
Pamätníky 

 Pamätník umučených – na pamiatku umučených židov 
– obetí druhej sv. vojny, odhalený v roku 1970, 
autormi pomníka sú architekti: Ferdinand Konček, 
Ilja Skoček, Ľubomír Titl a akad. Sochár 
Vladimír Hučko 

 Pamätník oslobodenia – Nám. Slobody, odhalený 
v roku 1973, autormi sú: Ing. Arch. Krajíček 
a akademický sochár František Draškovič 

 Pamätník obetiam holokaustu – ul. Kasárenská, 
odhalený v roku 1998, navrhol architekt Juraj 
Fatran z Izraela, realizátorom návrhu bol Milan 
Veselý 
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 Pamätník účastníkom mierových misií OSN – 
UNPROFOR – Námestie slobody 
v Seredi, odhalený v roku 2013 
 
Pamätné tabule 

 Juraj Fándly – odhalená 27. októbra 1991 na 
budove bývalej Fándlyho fary – Mestské múzeum 
v Seredi 

V rokoch 1778-1780 pôsobil ako kaplán 
v Seredi 

 J. Exc. Msgr. Štefan Moyzes, biskup, prvý 
predseda Matice slovenskej, tabuľa odhalená v roku 
2000 s finančným príspevkom amerického Slováka – 
Ing. Ľudovíta Mišíka 

 Tabuľa K úcte padlým občanom Serede v r. 
1944 v SNP – odhalená na starej budove 
MsÚ 

 Tabuľa Mať volá – odhalená 13. apríla 1997 
na budove železničnej stanice na pamiatku príchodu 
prvého transportu Slovákov z Maďarska 13. apríla 
1947, presídľujúcich sa na Slovensko 
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Na katastrálnom území mesta Sereď sa nachádzajú 
chránené časti prírody, ktoré sú súčasťou chráneného 
územia v okrese Galanta: 

 Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď – 
zaradené do sústavy chránených území členských krajín 
Európskej únie (vyhl. MŽP SR č. 
437/2008 zo dňa 24. októbra 2008), biotopy 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov 
sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane 
popolavej, pipíšky chocholatej, prepelice poľnej, sokola 
červenonohého, sokola rároha, háje tmavej 

 Biokoridor: 
o  Rieka Váh s vodnými plochami odstavných 

ramien – prvky ÚSES (územný systém 
ekologickej stability), hniezdia tu vzácne druhy 
vodných vtákov ako napr. včelárik zlatý, rybárik 
riečny, chavkoš nočný, volavka popolavá, volavka 
purpurová, bučiačik močiarny, bocian biely, labuť 
hrbozobá 
vodný tok Váhu s ramenami a vodnými plochami 
štrkovísk umožňuje chov rýb a rybolov, SRZ 
– Mestská organizácia Sereď spravuje 11 
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revírov kaprových vôd, vyskytujú sa tu ryby: 
kapor sazan, kapor rybničný (lisý, pološupinatý, 
šupinatý), šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec 
veľký, úhor európsky, hlavátka podunajská, 
podustva severná, mrena severná, jalec hlavatý, jalec 
maloústy, každoročne v mesiaci máj prebiehajú 
preteky v love rýb, ktoré vrcholia veľkými 
rýbarskymi pretekmi na ramene Horný Ćepeň 
(22. ročník 2017) 

o  Miestami zachované lužné lesy a lúčne porasty, 
z chránených rastlín sa vyskytujú napr. hlaváčik 
jarný, dva druhy orchideí – vstavač vojenský, 
červenohlav ploštický, vzácna sápa hľuznatá (z 
čeľade hluchavkovitých) 

o  z cicavcov sa vyskytujú čiastočne chránené, tchor 
tmavý a kuna lesná a celoročne sú prísne chránené 
cicavce: vydra riečna a syseľ pasienkový, bobor 
vodný 

o  Vyskytuje sa tu poľovná zver: srnec lesný, sviňa 
divá, líška hrdzavá, kačica divá, bažant poľný, 
zajac poľný 
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Kalendár výročí osobností 
 

V mesiaci január 2017: 
 Jozefína Kováčová (1957), 
 Štefan Kušnír (1920), 
 Jaroslav Novosad (1933), 
 Matilda Scherhauferová (1926), 
 Viliam Hanus (1938), 
 Vojtech Szarka (1935), 
 Roman Joštiak (1953), 
 Vlastimil Šandor (1974), 
 Ján Bucha (1929), 
 Mikuláš Farkaš (1958), 
 Marta Brčeková (1944), 
 Regína Vaneková (1032). 

 
V mesiaci február 2017: 
 Peter Kučera (1956), 
 Františka Sedláčiková (1927), 
 Antónia Gálusová (1928), 
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 Terézia Práznovská (1933), 
 Anton Holubek (1952), 
 Mária Nešťáková (1941), 
 Marián Valencín (1956), 
 Miloslava Pašková (1930), 
 Dušan Ščevík (1948), 
 Oliver Práznovský (1930), 
 Zuzana Sedláčková (1936), 
 Anna Olšová (1932), 
 Kvetoslava Vincencová (1959). 

 
V mesiaci marec 2017: 
 Helena Sajkalová (1919), 
 Stanislav Žitňanský (1937), 
 Mária Vrábelová (1936), 
 Teodor Hrušovský (1921), 
 Jozef Štefanec (1934), 
 Magdaléna Vodrážková (1944), 
 Helena Vašková (1936), 
 Žofia Vargová (1936), 
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 Jozef Vinter (1935), 
 Edita Mrvová (1951), 
 Mária Lukáčiková (1950), 
 Anton Mikuláš (1935). 

 
V mesiaci apríl 2017: 
 Mária Tallová (1945), 
 Rastislav Petrovič (1938), 
 Terézia Miklósová (1953), 
 Zuzana Galbavá (1984), 
 Helena Kubačková (1921), 
 Agneša Štajnigerová (1927), 
 Viliam Ščípa (1937), 
 Jaroslav Šimko (1967), 
 Irena Szarková (1935), 
 Emil Plaštiak (1938), 
 Stanislav Zeman (1945), 
 Gabriela Tarkošová (1959). 

 
V mesiaci máj 2017 
 Vladimír Vančo (1968), 
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 Jozef Holček (1943), 
 Štefan Kováčik (1934), 
 Matilda Žilinková (1925), 
 Juraj Adamec (1949), 
 Vladimír Irsák (1957), 
 Juraj Kušnír (1954), 
 Marta Hanáková (1942), 
 Mária Fidlerová (1952), 
 Miroslav Stojka (1957), 
 Serafína Rojková (1942), 
 Berta Vedejová (1932), 
 Mária Juhásová (1927), 
 Viliam Orlický (1936), 
 Bohuslav Pastorek (1953), 
 Ján Války (1956), 
 Malvína Štrpková (1929). 

 
V mesiaci jún 2017: 
 Ján Michalka (1935), 
 Peter Polák (1945), 
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 Anna Červenková (1937), 
 Ladislav Halasz (1967), 
 Mária Hanusová (1931), 
 František Kalivoda (1953), 
 Miloš Navrátil (1969), 
 Gizela Majková (1928), 
 Ján Kadáš (1944), 
 Matilda Kurucová (1943), 
 Jaroslav Beno (1931). 

 
V mesiaci júl 2017: 
 Ing. Alica Strašiftáková (1942), 
 Martin Bednár (1991), 
 Dušan Forgáč (1952), 
 Arpád Matyus (1963), 
 Rozália Virágová (1949), 
 Anna Bukvová (1935), 
 Jaroslav Švec (1936), 
 Mária Knézelová (1945), 
 Valéria Pašková (1926), 
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 Margita Závodná (1942). 
 
V mesiaci august 2017: 
 Paulína Adamcová (1926), 
 Terézia Kučerová (1935), 
 Františka Uhričová (1935), 
 Albína Sádovská (1938), 
 Alena Hostinová (1961), 
 Anastázia Kozárová (1919), 
 Tibor Bihary (1960), 
 Ján Baxa (1940), 
 Daniel Hrušovský (1956), 
 Ing. Pavel Dúbravčík (1930), 
 Viliam Bárek (1957), 
 Viktor Fusek (1942), 
 Ing. Koloman Šóoš (1937), 
 Ružena Blahová (1934), 
 Karolína Lakatošová (1945), 
 Klotilda Rigová (1938), 
 Štefánia Vavrová (1961). 
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V mesiaci september 2017: 
 Jozef Babiš (1956), 
 Ján Pecha (1960), 
 Ing. Adriana Dzivá (1967), 
 Beáta Bahýlová (1963), 
 Rudolf Halán (1939), 
 Alois Ryba (1948), 
 Štefan Hvizd (1941), 
 Mária Skubeňová (1933), 
 Viliam Pšenko (1941), 
 Helena Belešová (1940), 
 Michal Bocora (1965). 

 
V mesiaci október 2017: 
 Mária Tončevová (1929), 
 Ondrej Lehoczki (1940), 
 Mária Pavelková (1931), 
 Mária Behýlová (1918), 
 Ing. Erika Zlámalová (1946), 
 Jozef Zuzák (1937), 
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 František Bartek (1934), 
 Anna Šubová (1929), 
 Mária Vargová (1964), 
 Štefan Krivosudský (1943), 
 Mária Orlická (1942), 
 Alžbeta Jankujová (1927), 
 Helena Mišľanová (1925). 

 
V mesiaci november 2017: 
 Margita Moravčíková (1925), 
 Mária Hričovská (1943), 
 Lýdia Repová (1931), 
 Kristína Chatrnúchová (1954), 
 Adela Sabová (1925), 
 Terézia Bolemantová (1949), 
 Helena Krajčovičová (1926), 
 František Barták (1951), 
 Irena Štefancová (1930). 

 
V mesiaci december 2017: 
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 Jozef Černý (1932), 
 Anna Čmaradová (1950), 
 Mária Juríková (1974), 
 Pavol Kurbel (1934), 
 Viera Valencinová (1935), 
 Alexander Borsos (1955), 
 Janka Pristašová (1934), 
 Kamila Drottnerová (1934), 
 František Pecha (1958), 
 Lívia Blašková (1924), 
 Irena Maderková (1934), 
 Peter Sklenár (1951), 
 Kamil Solčanský (1952). 
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Pomôcky použité pri spracovaní 
Kronikárskeho záznamu Mesta 

Sereď za rok 2017 
 

 Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a 
Mestskej rady v Seredi 

 Periodiká- Seredské novinky, Sme, Pravda, 
Hospodárske noviny 

 Aktuality stiahnuté z webstránok: sme.sk, tsk.sk, 
sport.sk, topspravy.sk, pravda.sk, hnonline.sk, 
dennikn.sk, aktualne.sk, aktuality.sk, webnoviny.sk, 
nasenovinky.sk 
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Záverečné ustanovenie 
 

Návrh na vykonanie zápisu do Kroniky Mesta 
Sereď za rok 2017 bol po vypracovaní kronikárkou 
Dominikou Podhorovou predložený  


