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Zhrnutie 
 
 Analytici pri hodnotení udalostí roka 2018 použili 
prívlastky ako „chaotický“, „výbušný“ a „nepriateľský“ rok. 
Čo priniesol vo svete, Európe, i na Slovensku ? 
 Globálna politika bola najviac ovplyvňovaná 
prezidentom USA – Donaldom Trumpom. 
V januári 2018 začali spory o clách namierené proti 
Číne. Spory vyvolávali vzájomnú nedôveru a ohrozovali 
Svetovú obchodnú organizáciu. V jeho pôsobení môžeme 
nájsť aj pozitívny krok – stretnutie so severokórejským 
diktátorom Kim Čong-unom, ktorým sa začalo 
zmierňovanie napätia medzi USA a Severnou Kóreou. 
 Vladimira Putina zvolili v marci 2018 v Rusku 
znovu ako prezidenta. Rusko v zahraničnej politike dosiahlo 
niekoľko úspechov. Postupne však Putinovi klesala 
popularita vinou sankcií zo strany Západu. Rusko sa 
dostalo do vážnych finančných problémov, ktoré vyústili do 
protestných demonštrácií. 
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Putinovo rozhodnutie blokovať ukrajinské prístavy 
v Azovskom mori podnietilo hrozbu vojnového konfliktu 
medzi Ruskom a Ukrajinou. 
 Blízky východ zostal miestom najvážnejších násilných 
konfliktov. Napriek tomu, že Islamský štát strácal svoje 
pozície, v Sýrii sa naďalej zvyšoval počet obetí občianskej 
vojny. V Jemene sa šíril hladomor, cholera, mestá boli 
zničené a krajinu opustila aj väčšina humanitárnych 
organizácií. 
 V Európe bol hlavou témou brexit. Veľká 
Británia sa nedokázala dohodnúť, ako budú ich vzťahy 
s Európskou úniou po 29. Marci 2019 vyzerať. 
Premiérka Theresa Mayová narážala na silnejúci odpor 
vo vlastnej strane, urobila viacero ústupkov, ale dohodu 
o odchode britský parlament odmietal podporiť, opakovane. 
 21. február 2018. Streda. Deň, ktorý sa zapísal 
do histórie Slovenska. Bol to deň vraždy investigatívneho 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej v ich dome vo Veľkej Mači. Polícia 
označila za hlavný motív vraždy prácu novinára. Ján 
Kuciak sa venoval daňovým podvodom, korupcii a prepojení 
oligarchov na politické špičky. Jeho posledný 
(nedokončený) článok odhalil prepojenie kalábrijskej mafie 
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´Ndrangheta na Talianov z východu Slovenska a na 
najbližších spolupracovníkov Roberta Fica- jeho 
asistentku Máriu Troškovú a tajomníka bezpečnostnej 
rady štátu Viliama Jasaňa. 
Niekoľko desiatok tisíc ľudí po celej krajine sa zúčastnilo 
protestných zhromaždení „Za slušné Slovensko“. Po 
protestoch, ktoré vyvolala smrť mladých ľudí, vo štvrtok 15. 
marca odstúpil z premiérskeho kresla Robert Fico 
a nahradil ho podpredseda Smeru Peter Pellegrini. 
Demonštranti dosiahli aj odchod ministra vnútra Roberta 
Kaliňáka v pondelok 12. marca a policajného prezidenta 
Tibora Gašpara v stredu 30. mája.  
V stredu, 20. júna polícia zatkla podnikateľa Mariána 
Kočnera pre podozrenie z falšovania zmeniek televízie 
Markíza. M, Kočner sa J. Kuciakovi v minulosti 
vyhrážal a vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy smerovalo 
k vážnemu podozreniu, že práve M, Kočner bol jej 
objednávateľom. 
Spravodlivosť dostihla aj ďalšieho kontroverzného 
podnikateľa – Ladislava Bašternáka, ktorý sa priznal 
k daňovým podvodom a bol odsúdený na päť rokov väzenia. 

V nedeľu 28. októbra 2018 uplynulo sto rokov od 
vzniku Československa. Jubileum si Slovensko 
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pripomenulo jednorazovým štátnym sviatkom až v utorok 
30. októbra. 

V sobotu 10. novembra sa konali komunálne voľby, 
ktoré priniesli prekvapenia a zmeny. Výsledky odzrkadlili 
aj náladu v spoločnosti po vražde J. Kuciaka a jeho 
snúbenice. Potvrdili klesajúci trend pre stranu Smer, 
jediným víťazným kandidátom tejto strany v krajských 
mestách bol Ján Nosko v Banskej Bystrici. 
Dominovali nezávislí kandidáti, výsledky však potešili aj 
progresívne a pravicovo orientovaných voličov. 

Agentúra TASR hodnotí rok 2018 z pohľadu 
ekonomiky ako úspešný pre Slovensko. Slovenskej 
ekonomike sa podarilo zrýchliť tempo rastu, ťažila 
predovšetkým z dynamického rastu domáceho dopytu. Jej 
ťahúňom v roku 2018 bol automobilový priemysel. 
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Činnosť orgánov mesta Sereď 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

účinné v roku 2018 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018, 
Zo dňa 13. 12. 2018 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, 
materských škôl a školských zariadení v meste Sereď 
v znení neskorších nariadení. 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018, 
ktorým sa mení VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení 
školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom 
je mesto Sereď v znení VZN č. 7/2016. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, 
ktorým sa mení VZN 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. 4/2018, 
o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, 
o zrušení VZN č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na 
verejných priestranstvách. 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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. 1/2018, 
ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2015 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl 
a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení 
neskorších nariadení. 
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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 
 
Nový rok 2018 sme privítali v Seredi v plnej 

paráde. Silvestrovské oslavy prebiehali v miestnych 
podnikoch a okrem toho aj v Dome kultúry či v Dennom 
centre pre seniorov.  
Po uliciach mesta od večera jazdil silvestrovský párty 
kamión, ktorý napokon zaparkoval na parkovisku pred 
gymnáziom.  
Pol hodinu po polnoci bol pre obyvateľov prichystaný 
veľkolepý ohňostroj, ktorý aj napriek obavám z večernej hmly 
dopadol na výbornú 
 

 
 
 
 
 
 
11. januára sa v obradnej sieni MsÚ v Seredi 

konalo slávnostné oceňovanie občanov mesta. 
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Cenu mesta a Čestný občan mesta si prevzali štyri 
osobnosti, ktorí sa svojou prácou pričinili o zviditeľnenie 
mesta a jeho rozvoj. 
Čestné občianstvo mesta Sereď získal RNDr. 
Miroslav Nagy DrSc, ktorý pracuje od roku 1972 
na Oddelení teoretickej fyziky Fyzikálneho ústavu 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave.  
Pôsobil na Helsinskej univerzite, Ústave jadrovej fyziky 
Technickej univerzity vo Viedni, na Stanfordovej 
univerzite v Kalifornii, kde je svetoznáme centrum 
SLAC - Stanford Linear Accelerator Center - ako 
aj na Arizonskej univerzite v americkom Tuscone. 
Výsledky jeho vedeckej práce boli publikované v popredných 
zahraničných časopisoch. Získal spolu s kolegami Prémiu 
slovenského literárneho fondu za preklad knihy významného 
nemeckého fyzika profesora Hermana Hakena 
podnázvom Kvantovopoľová teória tuhých látok. 
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Ďalším občanom, ktorý získal čestné občianstvo mesta 
Sereď je JUDr. Roman Paldan, ktorý bol od 
roku 1993 splnomocnený veľvyslanec v Ruskej federácii 
akreditovaný pre Uzbekistan, Kazachstan, 
Turkmenistan, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan 
a Bielorusko. Svojou prácou sa pričinil o dobrú 
propagáciu Slovenska. Po jeho návrate bol menovaný 
generálnym riaditeľom sekcie ekonomiky a všeobecnej správy 
na Ministerstve zahraničných vecí SR. V súčasnosti 
pracuje ako riaditeľ správy účelových zariadení 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR.  

Cenu mesta Sereď získal BK AŠK Lokomotíva 
Sereď.  
Cenu mesta Sereď získala aj  Paulína Kostková, 
ktorá sa po odchode do dôchodku zapojila do činnosti 
Klubu dôchodcov v Seredi, kde bola v roku 2001 
zvolená do funkcie vedúcej klubu. Túto funkciu vykonávala 
až do roku 2012, kedy došlo k zlúčeniu dvoch klubov 
dôchodcov. V novovytvorenom Dennom centre pre seniorov 
pokračuje v aktívnej práci a zastáva v ňom pozíciu 
zástupkyne vedúceho DC až doteraz V súčasnosti ako 
členka výboru Základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
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Slovenska v Seredi a zástupkyňa vedúceho Denného 
centra pre seniorov sa podieľa na príprave a priebehu rôznych 
podujatí, ktoré sa pripravujú pre našich seniorov. 
 
 

Dňa 5. februára 2018 sa v Kine Nova v Seredi 
konalo verejné zhromaždenie obyvateľov mesta, ktoré bolo 
zvolané na prerokovanie žiadostí o obstaranie zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta, ktoré sa týkajú 
výstavby ubytovní na území mesta Sereď. 
Zhromaždenia sa zúčastnili: primátor mesta Martin 
Tomčányi, vedúca oddelenia územného plánovania 
a stavebného poriadku Anna Halabrínová, vedúca 
organizačného oddelenia Silvia Adamčíková a poslanci 
MsZ. Prítomní boli aj poslanci NR SR Milan 
Krajniak a Stanislav Drobný. 
V priestoroch kina Nova sa zišlo cez štyristo občanov 
mesta Sereď, ktorých privítal na úvod primátor mesta. 
Primátor vylúčil možnosť výstavby ubytovní pre štyritisíc 
zamestnancov z tretích krajín v areáli bývalej Niklovej hute. 
Ďalej poznamenal, že nelegálne ubytovanie robotníkov 
v Seredi a v okolí majú negatívny dopad na mesto, ktoré 
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tým prichádza o nemalé finančné prostriedky ako daň 
z ubytovania či poplatky za odvoz odpadu. 
Následne sa slova ujala vedúca ÚPaSP Anna 
Halabrínová. Na úvod vysvetlila čo je Územné 
plánovanie a čo obstaráva, následne zástupcovia jednotlivých 
spoločností a firiem oboznámili prítomných so svojimi plánmi. 
Uviedli presné miesta umiestnenia ubytovní a niektorí 
premietli aj vizuál ako by vyzerali po ich vybudovaní. 
K slovu sa dostali aj poslanci MsZ, ktorí uviedli, že 
nebudú vytvárať podmienky také, aby sem prichádzalo viac 
a viac cudzincov, aby ohrozovali našich pracovníkov, občanov 
a aby im brali pracovné miesta. Poslanci načrtli aj možnú 
budúcnosť ak sa výstavba odsúhlasí. Podľa nich budú 
všetci na nás zarábať a keď bude zle, tak sa investori firiem 
odsťahujú na Seychely alebo Kubu, tam im budú chodiť 
peniaze a my sa tu budeme trápiť s cudzincami. 
Po príhovoroch poslancov sa k mikrofónu dostali aj samotní 
obyvatelia. Jeden z nich povedal, že by nebol rád, aby 
obyvatelia mesta boli ohrozovaní. 
Primátor mesta následne pristúpil k hlasovaniu 
k jednotlivým žiadostiam firiem o výstavbu. Z prítomných 
obyvateľov všetci boli proti výstavbe ubytovní. 
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 Január patrí ako tradične každý rok karnevalu. 
Rodinné centrum Mama klub Sereď v spolupráci 
s Domom Kultúry Sereď a tímom dobrovoľníkov 

pripravili detský karneval. 
Detí sa zmenili na zvieratká, 
princezné, super hrdinov. 
K deťom sa pridali aj 
rodičia. Sprievodný program 

karnevalu bol Šašo Bašo a  Mia Králová, ktorá 
deťom spievala do tanca.  
 
 
 Už pätnásty krát OZ Mladá Sereď 
zorganizovalo akciu „Daruj krv- zachráň život“. Životne 
dôležitú tekutinu prišlo 21. 
februára do priestorov Mestského 
úradu darovať 28 záujemcov, 
z  ktorých reálne mohlo darovať 
krv 22 darcov.  
Pracovníkom Národnej transfúznej služby sa 
podarilo  odobrať  približne 11 litrov krvi.  
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V posledný februárový piatok   tohto roku pripravilo 
Občianske združenie Krásna 
hudba v  spolupráci s MsÚ 
a Pizzeriou AB koncert. 

Spevokol GAUDETE známy doteraz viac 
interpretáciou sakrálnych zborových skladieb ukázal, že mu 
nie je cudzí ani muzikál ani moderná pieseň a  v  úprave 
a  podaní ľudových piesní  pôsobí priam excelentne. 
Rôznosť žánrov doplnil spirituálnymi a  gospelovými 
piesňami a záver patril piesňam  Elvisa Presleyho 
a Leonarda Cohena. 
 
 

Denné centrom pre seniorov v  Seredi v  spolupráci so 
Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska 
zorganizovali 8. marca v  Dome kultúry výročnú členskú 
schôdzu a  spojenú s oslavou Medzinárodného dňa žien. 
Prítomný bol primátor mesta Martin Tomčányi, 
zástupca primátora Ľubomír Veselický, vedúca 
organizačného oddelenia Silvia Adamčíková, vedúci DC 
Jozef Valábek a  predseda OO JDS v Galante 
Jozef Bavúz. Popri zhodnotení činnosti Denného 
centra za uplynulý rok a  predstavení plánov na nasledujúce 
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obdobie sa konala aj voľba vedúceho DC, členov výboru a 
členov revíznej komisie samosprávy Denného centra. 
Hlasovaním bolo napokon rozhodnuté, že novým vedúcim 
Denného centra v Seredi sa opäť stal Jozef Valábek. 
Na podujatí sa zúčastnilo takmer 200 hostí, ktorým živá 
hudba spríjemnila posedenie. A keďže v tento deň mali svoj 
sviatok všetky ženy, každá dáma bola obdarovaná kvietkom. 
Oficiálny program pokračoval voľnou zábavou až do 
neskorých večerných hodín. 

 
 
V  stredu 14. Marca 2018 sa pán Ján Búzik 

dožil krásneho jubilea 98 rokov 
a  tým sa stal najstarším občanom 
mesta Sereď Narodil 
v Seredi, vyučil sa za krajčíra a 
celý život v  Seredi aj prežil. 

 

 
 
V  utorok 27. marca 2018 sa uskutočnilo 

v Obradnej sieni MsÚ slávnostné Oceňovanie pedagógov 
pri príležitosti Dňa učiteľov.  
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Ocenenia odovzdávali p. primátor Ing. Martin 
Tomčányi a  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej 
komisie Božena Vydarená.  
V  kategórii  Vynikajúci pedagóg základnej školy  boli 
ocenení:  Mgr. Katarína Eliášová, Mgr. Jozef 
Ujlacký, Mgr. Viera Bodišová, Mgr. Zuzana 
Kuciaková a Mgr. Magdaléna Práznovská. 
V  kategórii  Vynikajúci pedagóg strednej školy  boli 
ocenení  Mgr. Zuzana Šupová a Mgr. Zora 
Hronská. V  kategórii  Vynikajúci pedagóg voľno 
časových aktivít  boli ocenení   Mgr. Alena Fačkovcová 
a Mgr. Magdaléna Vrábelová. 
V  kategórii  Vynikajúci vedúci pedagogický 
zamestnanec  bola ocenená  Bc. Iveta Fraňová.  Cenou 
za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť v  oblasti 
školstva boli ocenení Ľudovít Urban a Alena 
Kiradžievová.  
 
 

V utorok 17. apríla 
2018 odovzdal prezident 
republiky Andrej Kiska 
v  Grasalkovičovej záhrade 
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v  Bratislave bojové zástavy dvom vojenským útvarom. 
Jedným z  nich bol ženijný prápor v Seredi. Zástavu 
prevzal veliteľ útvaru pplk. František Mihalovič. 

 
 
Druhá májová sobota už tradične na celom 

Slovensku patrí oslave Dňa matiek. V mnohých mestách 
sa pri tejto príležitosti organizujú kultúrno-spoločenské 
podujatia venované všetkým rodinám pod názvom: Míľa 
pre mamu.  
V Seredi si toto podujatie zapisuje dvanásty ročník svojej 
histórie. Organizátorom bolo Mesto Sereď a  Dom 
Kultúry Sereď v spolupráci s  hudobno-dramatickým 
spolkom HUDRAM. Pomocnú ruku podalo 
mnoho Občianskych združení a organizácií.  Otvorenie 
míľovej brány boli tento rok jedinečné. Postarali sa o   to 
desiatky cyklistov, na čele s  primátorom Martinom 
Tomčányim, ktorí šliapali do pedálov niekoľko „ míľ „ 
z  Kaskád až do Serede, aby podporili Míľu pre 
mamu.   Ani mestský amfiteáter neostal prázdny a zaplnil 
sa malými aj veľkými návštevníkmi. Na pódiu vystúpilo 
130 účinkujúcich. Pozdraviť všetkých prišla princezná 
v podaní Natálie Kóšovej spoločne s  princom 
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Michalom Domonkošom, ako aj šašo Bašo a  jeho 
kamarátka Pipi. Divákov zabavili aj deti z hudobnej 
školy Yamaha, zo Základných škôl v  Seredi, ZUŠ 
a deti z MŠ Murgašova s DJ Calim. Deti 
a rodičia si zároveň mohli pozrieť aj minivýstavu zvieratiek či 
presvedčiť sa o  šikovnosti a  poslušnosti štvornohých 
miláčikov. Nechýbala výstava modelárov, starých veteránov, 
ochutnávka rôznych druhov medu, pre maškrtníkov bolo 
pripravených niekoľko druhov zákuskov a  koláčov či 
cukrová vata zdarma.   Podľa Zuzany Macurovej bola 
tento  rok celoslovenská účasť na podujatí Miľa pre mamu 
29 731 zaregistrovaných návštevníkov. Sereď sa s počtom 
1  632 účastníkov umiestnila v  rámci Slovenska na 
štvrtom mieste a to hneď po Bratislave, Košiciach 
a Senici.    
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 V mesiaci máj tomu boli presne dva roky, čo v 
mestskom parku v Seredi pribudla lavička pokoja a 
vďaky. Lavička bola osadená členmi Občianskeho 
združenia Pomocníček, ako poďakovanie za priazeň a 
podporu všetkým dobrým ľuďom, ktorí tomuto združeniu 
pomohli a pomáhajú. Za dva roky sa ale lavička stala 
niekoľkokrát terčom vandalov a sprejerov.   
Lavička dostala pestrofarebný náter, pribudli na nej 
namaľované rozprávkové postavičky a citáty. Vidno ju už z 
diaľky a láka okoloidúcich minimálne sa pristaviť a 
prezrieť ju.  
 

 
 
 
 
 
 Sobota 4. augusta patrila v Seredi milovníkom a 
obdivovateľom starožitných vozidiel a motoriek. Veteran 
Car Club Sereď a Oldtimer Múzeum Sereď 
usporiadali na tento deň ďalší ročník podujatia s názvom 
OVÁL 2018.  
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V doobedňajších hodinách odparkovali majitelia svoje 
naleštené veterány na Námestí slobody, kde sa konal štart 
tohtoročnej spanilej jazdy.  
Štart OVÁLU sa konal o 9:30 hodine, kedy sa 
mikrofónu ujal Jozef Váry, ktorý podujatie každoročne 
obohacuje množstvom zaujímavých informácií o  jednotlivých 
automobiloch, či motocykloch. Trasa následne viedla zo 
Serede do Šamorína, ďalej cez obec Tomášikovo až do 
cieľa, ktorým bolo mesto Šaľa. 
 

 
 
 
 Seredský kemping je miestom oddychu a relaxu.  
Len pred pár dňami v okolí pribudlo 15 lavičiek, na ktorých 
si môžete posedieť a pokochať sa pohľadom na okolitú 
prírodu. Jedna lavička je dokonca s operadlom a výhľad z 
nej je priamo na rieku Váh.  Kto má chuť si opekať 
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alebo iba posedieť pri ohníku aj ten si príde na svoje. 

 
Pekne upravené štrkové podlažie s ohniskami a lavičkami 
čaká na svojich návštevníkov.    
Novinkou sú aj osadené drevené stĺpy, ktoré bránia vjazdu 
motorových vozidiel.  
 
 
 Od 1. septembra sa do praxe zavádza novela zákona o 
veterinárnej starostlivosti a to povinné čipovanie psov. 
Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho 
bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 
2019. 
Čipovanie môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý bude 
musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra 
spoločenských zvierat.  
Od 01.09.2018 nastala zmena aj v centrálnom registri 
spoločenských zvierat, ktorá spĺňa požiadavky novely zákona 
o veterinárnej starostlivosti. Pre majiteľov, ktorí už majú 
začipované zvieratá to znamená, že budú musieť svojmu 
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veterinárovi priniesť preukaz alebo pas, číslo čipu, a bude sa 
musieť zviera preregistrovať nanovo, pretože je nový povinný 
údaj a to rodné číslo majiteľa.  
Úmrtie psíka ale aj zmenu majiteľa musí pôvodný vlastník 
nahlásiť veterinárovi do 21 dní. 

 
 
 Na historickej 
pamiatke, seredskom 
kaštieli, sa nepodpísal 
iba zub času, ale aj 
vandali a bezdomovci. 
Vykonať 
rekonštrukciu 

seredského kaštieľa z  mestských zdrojov je úplne 
nemysliteľné a  získať dotáciu nie je také jednoduché ako sa 
laickej verejnosti zdá.  
Projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom 
13.9.2018   oznámil poslancom, že ani posledná žiadosť 
o  dotáciu nebola na rekonštrukciu kaštieľa pre Sereď 
schválená.  
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V pondelok 10. 9. sa zrútila časť fasády seredského 
kaštieľa.  
Na miesto bola zavolaná Mestskú polícia, ktorá 
nebezpečnú časť opáskovala.  
Poslanec Irsák hovorí:   „Žiaľ je to stav kaštieľa. Ak 
sa bližšie pozrieme aj na iné časti obvodových múrov, uvidíme 
uvoľnené tehly. Na zasadnutí zastupiteľstva som predniesol 
požiadavku, aby bol kaštieľ oplotený aj s tabuľkami 
upozorňujúcimi na nebezpečenstvo.“  
 
 
 Dňa 24. októbra sa pri pamätníku obetiam prvej 
svetovej vojny v Seredi konal pietny akt kladenia vencov pri 
príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky a 
100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny.  
Pietnej spomienky sa zúčastnili predseda Trnavského 
samosprávneho kraja Jozef Viskupič, primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi, poslanec TTSK a 
starosta obce Dolná Streda Ľuboš Šúry, zástupcovia 
mesta a ženijného práporu Sereď, členovia Únie 
vojenských veteránov, členovia Základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu 
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vojakov SR - Klub Sereď, OZ Rozkvet, 
Denného centra pre seniorov, študenti a občania mesta. 
 Po zaznení štátnej hymny na úvod krátku báseň 
prítomným zarecitovala Ružena Scherhauferová. Po nej 
úvodnú reč predniesol primátor mesta Martin 
Tomčányi,  Príhovor predniesol aj Jozef Jánsky, 
predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Galante a Ondrej Urban, 
predseda Zväzu vojakov v Seredi.  
Po príhovoroch prítomní k pamätníku obetiam prvej svetovej 
vojny položili vence a kytice na znak úcty a vďaky.  
Zo 65 miliónov vojakov zmobilizovaných všetkými 
bojujúcimi štátmi ich bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 21 
miliónov zranených, alebo doživotne zmrzačených.  Na 
pamätníku v Seredi je vyrytých 128 mien obetí vojny 
pochádzajúcich z nášho mesta. 
 

 
 19. október 2018 bol v našom meste venovaný dnes už 
tradičnému a mimoriadne obľúbenému lampiónovému 
sprievodu.  
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Sprievod, organizovaný členkami Rodinného centra 
MAMA klub v  Seredi a  vedený ulicami nášho 
mesta, je každoročne podporovaný mestom Sereď a  aj 
vďaka nemu je možné túto milú akciu pripravovať 
a v októbri sa naň pravidelne tešiť.   Vo vopred ohlásený 
čas sa rodičia s deťmi stretli na kruhovom objazde pri ZŠ 
Komenského. No ďalší a ďalší účastníci sprievodu sa 
pridávali celou cestou.  
Vytvoril sa takmer nekonečne dlhý rad nadšených ľudí, 
spojených v  jednom čase, v jednom meste, so spoločným 
zámerom a záujmom. Najväčšou radosťou boli usmiate 
a  šťastné tváre detí, hrdo nesúcich svoje rozžiarené, 
rozsvietené, farbami hýriace lampióniky.  
V Zámockom parku na deti čakali rozsvietené veselé hlavy 
tekvíc a  vznikli desiatky, možno až stovky krásnych 
tekvicovo - lampiónových fotografií s nadšenými deťmi, 
ktorými rodičia zvečňovali spomienku na dnešný podvečer. 
Sprievod následne smeroval až do Malého parku na 
Námestí Slobody, kde si deti mohli na pódiu aj na 
trávičke zatancovať na melódie známych detských piesní 
a  pochutnať si na teplom čaji alebo si prevziať od členiek 
RC MAMA klub chutný džús  
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 V sobotu 10. novembra 2018 vstúpilo do volebných 
miestností mesta Sereď 5 526 obyvateľov, aby  na 
volebných lístkoch vyznačili, komu odovzdávajú svoj hlas na 
zastupovanie vo veciach verejných na ďalšie štyri roky. 

Primátorom mesta Sereď 
sa na volebné obdobie 2018-
2022 stal Martin 
Tomčányi, ktorý z počtu 5 
452 platných hlasovacích 
lístkov odovzdaných pre voľby 
primátora získal  3 885 
hlasov. 

 
 
 Mesto Sereď a Dom kultúry v Seredi 
usporiadali podujatie s názvom Vianoce v Seredi 2018. 
V stredu 5. decembra o 17.00 hodine zavítal na 
Námestie slobody Mikuláš, ktorý spolu s deťmi 
rozsvietil vianočný stromček.  
Rovnako aj Mestské múzeum sa naladilo na vianočnú 
atmosféru - v dňoch 4. – 5. 12. 2018 od 09:00 do 
15.30 hodiny boli v priestoroch pripravené  vianočné tvorivé 
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dielne pre deti i dospelých pod názvom Vianoce 
prichádzajú. 
Vo štvrtok 13.12.2018 o 16:30 hodine vystúpili v 
Mestskom múzeu žiaci ZUŠ J. Fischera – 
Kvetoňa so svojim vianočným koncertom Prišli sme 
k Vám s koledami.  
Na  14.decembra o 17:00 hodine v divadelnej sále 
DK Sereď už tradične pripravili študenti Gymnázia 
Vojtecha Mihálika program pod názvom Vianočné 
zvonenie.  
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Ekonomický život mesta Sereď 
 

Mesto Sereď vypracovalo projekt s názvom 
„Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre 
chodcov v meste Sereď“ (ďalej „projekt“). Predkladaný 
projekt sa týkal dopravno-bezpečnostnej situácie na priechode 
pre chodcov na ulici M. R. Štefánika v Seredi, 
konkrétne pri budove Hubert J.E. s r.o. a budove 
SLSP a.s.  
Uvedený projekt bol Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky schválený a  podporený finančnou dotáciou.  

V  rámci uvedeného projektu boli 
zrealizované práce na inštalácií 
samostatného osvetlenie plochy 
vodorovného dopravného značenia 
existujúceho priechodu pre chodcov 
spolu s optickým zvýraznením 
plochy vodorovného značenia 

priechodu pomocou inštalácie LED blikajúcich gombíkov 
umiestnených vo vozovke, ktoré signalizujú striedavým 
blikajúcim svetlom na prítomnosť chodca už pred vstupom na 
priechod. 
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 Koncom mája začala firma Današ s.r.o. 
rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici 8. mája. Tento 
úsek má dĺžku 400m a rekonštrukciou prešiel konkrétne 
úsek od križovatky 8. mája s ulicami Podzámska a 
Dlhá.  
Realizačná firma vykonala kompletnú výmenu asfaltového 
povrchu ako aj opravu a výmenu obrubníkov. Súčasťou 
prác bolo aj vybudovanie vstupov od vozovky k rodinným 
domom. Cena prác bola vyčíslená na 106 579,38 
s  DPH.    Práce mali trvať podľa predpokladu 6 
týždňov no termín bol o niekoľko dní predĺžený. 
 
 
 Samospráva mesta Sereď pristúpila v  polovici 
prázdnin k rekonštrukcii miestnej komunikácie na 
Novomestskej ulici v Seredi. Tá bola dlhodobo v zlom 
stave, vodiči sa denne museli potĺkať s výtlkmi či trhlinami. 
Dodávateľom prác sa stala na základe výberového konania 
firma Stavby Nitra s.r.o. Predmetom zákazky bola 
rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ulici 
Novomestská, priľahlých parkovísk a účelových komunikácií 
v meste Sereď.  
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Realizačná firma osadila nové obrubníky, vyfrézovala cestu 
a priľahlé parkoviská, povrch vozovky vyčistila, vykonala 
výškovú úpravu kanalizačných vpustí a napokon bol na 
vozovku položený nový asfaltový povrch.  
Dňa 30. augusta už vodiči mohli bez obmedzenia jazdiť 
po vynovenej vozovke. 
 
 
 Dňa 1. septembra 2018 mesto Sereď pristúpilo 
k  rekonštrukcii mosta Bailey Bridge, spájajúci lokalitu 
mesta Sereď / ulicu Starý most  s časťou kemping. 
Ide o  starý, jednoposchodový, jednostenný, vojnový most, 
ktorý vedie cez mŕtve rameno Váhu. Jeho dĺžka je 42,6 
m a hmotnosť 35 ton.  
Posledná veľká oprava bola v  roku 2012. Vplyvom 
vlhkého prostredia a  prirodzeným používaním sa most 
natoľko zničil, že bola potrebná jeho generálna oprava. 
Zhotoviteľom rekonštrukčných prác sa na základe verejného 
obstarávania stalo Občianske združenie Srbsko-
slovenského priateľstva. Cena rekonštrukcie bola vyčíslená na 
21 866,- €. Opravou prešla konštrukcia, staré 
a  poškodené diely boli vymenené za nové. Azda najviac 
viditeľnou zmenou prešiel povrch vozovky. Staré zhnité 
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drevo nahradili oceľové plechy, ktoré sú 5,2 mm hrubé 
s  protišmykovým povrchom. Všetko bolo opatrené novým 
špeciálnym náterom.  
Podľa dohody bude na most vyhotovený nový statický 
posudok. Generálna oprava mosta trvala do 7. septembra, 
kedy bol most po prestrihnutí pásky daný do ďalšieho 
užívania obyvateľom mesta. Tohto slávnostného momentu sa 
zúčastnila  ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, 
primátor mesta Martin Tomčányi a členovia OZ 
Srbsko- -slovenského priateľstva pod vedením Ota 
Beňa,  ktorí rekonštrukciu vykonali.   

Po zaťažkávajúcej skúške, 
kedy cez most prešla vojenská 
Tatra 815, bol cez most 
povolený prejazd aj pre 
verejnosť.  

 
 
 Z finančných prostriedkov spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o., mesta Sereď a Domu kultúry Sereď 
boli vynovené priestory: 
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o kina Nova – sociálne zariadenia pre ženy. boli 
vymenené nové dvere, obklady, sanita, vstupné dvere do 
ženských a mužských WC, vzduchotechnika aj 
poličky na odkladanie kabeliek; 

 
o bufet a foyer kina Nova – vymuroval sa nový pult, 

osadili dvere, drevené posuvné skrinky, vymenilo sa 
osvetlenie stropu, nakúpili sa kaviarenské stoly 
a stoličky; 

 
o estrádna sála Domu kultúry – nové plastové okná 

a dvere, žalúzie, oprava a čiastočná výmena drevenej 
podlahy v  estrádnej sále, brúsenie a  lakovanie 
drevenej podlahy javiska, maľovka stien, výmena 
bočných svietidiel. 
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 Samospráva mesta Sereď pristúpila v septembri 
2018 k rekonštrukcii pamätníka 1. svetovej vojny 
nachádzajúceho sa na Čepenskej ulici. Okrem obnovy 

samotnej historickej 
pamiatky prešlo 
rekonštrukciou aj jej okolie. 
Práce vykonala firma 
Vortex s.r.o. z Galanty. 
Úpravou prešli aj nápisy 

na pamätníku, na ktorých pôvodnú striebornú farbu 
nahradila zlatá. Pôvodne pamätník stál na dnešnom 
Námestí slobody, kde bol odhalený dňa 28.10.1936 ako 
spomienka na padlých Seredčanov v  1. svetovej vojne a pri 
príležitosti vzniku samostatného Česko-Slovenského štátu. 
Z námestia musel byť pamätník premiestnený na iné miesto 
a svoje konečné stanovisko  si našiel na Čepenskej ulici. 
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Kultúrno-spoločenský život mesta 
Sereď 

 
V stredu 14. februára sa Dom kultúry v Seredi 

zaplnil návštevníkmi, ktorí sa Valentínsky večer rozhodli 
stráviť v spoločnosti najväčších hviezd TV Šláger.  
O zábavu sa postarala ako prvá skupina Progres. 
Obecenstvo v počte 380 divákov nezaostávalo a niektoré 
piesne si zanôtilo spolu s účinkujúcimi.  
Návštevníkov zabavila aj Veselá Trojka Pavla 
Kršky. Kysucká vrchárska heligónka  bola ďalšia 
skupina, ktorá spríjemnila divákom Valentínsky večer. 
Výbornú atmosféru počas večera dopĺňal jeden z 
najpopulárnejších slovenských zabávačov  Števo 
Hruštinec. 
 
 
 Brána seredského amfiteátra sa 4. mája otvorila, aby 
privítala návštevníkov tohtoročného Majálesu.   
Prví návštevníci prichádzali už pred 18 – tou hodinou na 
koncert bratislavskej rockovej hudobnej kapely Marhalen  
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Po ich hodinovom vystúpení sa na pódium postavila, 
skupina METROPOLIS. Kapela si za viac 
ako 15 rokov svojej existencie už našla svoje pevné miesto na 
slovenskej hudobnej scéne a preto sa ich priaznivci určite 
potešili ich vystúpeniu práve v Seredi. Na Majáles prišla 
vystúpiť aj skupina Evelin, ktorá si isto aj v našom meste 
našla svojich fanúšikov.   
Ten pravý ošiaľ ale nastal o 21:00 hodine, kedy prišla 
na rad skupina Iné kafe.  
Najväčším lákadlom večera bola skupina IMT 
Smile. V roku 2011 odspievali koncert v provizórnych 
priestoroch bývalých kasární pri Váhu. V  tom čase bol 
ich koncert smerovaný k záchrane amfiteátra.   Po troch 
rokoch tvrdej práce už amfiteáter vítal prvých návštevníkov.  
 
 
 Česká rocková legenda Olympic oslávila v tomto roku 

55. výročie založenia.  
Päťnásobný český 
slávik odohral jediný 
koncert na západnom 
Slovensku pod holým 
nebom v seredskom 
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amfiteátri 22. júna 2018.  
Ako predskokan vystúpil Peter Cmorík so svojou kapelou.  
Skupina Olympic do repertoáru zaradila ako rýchle, tak 
aj pomalé songy, aby si každý návštevník prišiel na svoje.  
 
 
 Do Seredi prišiel 4. augusta unikátny festival. 
Podujatie, ktoré spojilo hand-made výrobky, hudbu, film, 
výtvarné umenie, fotografiu, bábkové divadlo, diskusie, tvorivé 
workshopy a skvelé jedlo. VATA fest privítal 

v  Zámockom parku 
každého milovníka kvalitnej 
kultúry. Víkendová pohoda 
v kaviarni pri bastióne, 
hľadanie pokladov v parku 
či v kaštieli, bábkové divadlo, 

ručne vyrobené šperky, hračky či zápisníky. Taký bol 
program prvého seredského Vata festu. Okrem toho mali 
návštevníci možnosť si vychutnať najlepšie koláče, burgre, 
cukrovú vatu či okúsiť lokálne víno.  
Organizátori podujatia boli KC Priestor a Mladá 
Sereď. 
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 Dom kultúry Sereď a Agentúra KVAS 
usporiadali v rámci veľkých podujatí pod hlavičkou IN 
CASTLE v mestskom amfiteátri v  Seredi sériu 
open-air koncertov.  
Do nášho mesta počas mesiaca august zavítali svetoznámi 
umelci, ktorí na vystúpenia prilákali fanúšikov z  celého 
Slovenska aj zahraničia.  
Na úvod, 9. augusta, sa na pódium postavila britská 
popová skupina Clean Bandit.  
V Seredi odohrali koncert s hosťujúcimi speváčkami 
Yasmin Green a Kirsten Joy. Po koncerte 
nasledovala prvá Óčko Párty, na ktorej zahral jeden 
z  najlepších slovenských DJ- -ov a  producentov 
uznávaný nielen u nás, ale aj vo svete DJ Mairee a tiež 
český DJ Roxtar, známy aj ako moderátor a kreatívny 
umelec, ktorý sa venuje   tanečnej, divadelnej a hudobnej 
produkcii.  
V  nasledujúcom týždni   Sereď navštívila svetoznáma 
skupina Apocalyptika. Štvorica violončelistov z Fínska je 
považovaná za medzinárodný fenomén a svojich fanúšikov 
majú po celom svete.  
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21. augusta sme privítali na pódiu svetoznámu hudobnú 
skupinu Papa Roach. Predskokanmi už spomínanej 
americkej skupiny bola kapela Zoči Voči,  
Dňa 26. augusta si na svoje prišli všetci fanúšikovia 
kvalitnej rockovej hudby. Svoje najväčšie hity na mestskom 
amfiteátri odohrala spievajúca basgitaristka Suzi Quatro.  
 
 
 Dom kultúry v Seredi ponúkol v nedeľu 16. 
septembra  2018 milovníkom hudby, tanca a spevu moderné 

hudobno-tanečné 
predstavenie s prvkami 
muzikálu Cigánka v 
podaní orchestra 
Cigánskych diablov.  
Okrem cigánskej 
hudby a temperamentu 

si v predstavení mohlo publikum vychutnať aj tanečné výkony 
skupiny Atašé Jara Moravčíka.  

 
 
 V  rámci projektu „Umenie bez hraníc“ 
spolufinancovaného EÚ v  rámci operačného programu 
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cezhraničnej spolupráce sa 8. septembra uskutočnilo ďalšie 
stretnutie partnerských miest – Tišnova a Serede.  
Projekt vznikol v roku 2014 a odvtedy sa tradične 
organizujú spoločné podujatia, ktoré zahŕňajú folklórne 
festivaly, družobné kontakty školských zariadení, kultúrnych 
súborov, či poznávacie zájazdy.  

Miestom stretnutia zástupcov oboch družobných miest sa 
stal mestský amfiteáter v Seredi. Kultúrne vystúpenie za 
mesto Tišnov zastupovali žiaci združenia Ispiro. Mesto 
Sereď reprezentoval spevokol Pohoda, deti z Detského 
domova v Seredi a žiaci Základnej umeleckej školy Jána 
Fischera Kvetoňa v Seredi.  
 
 
 V decembri v roku 1990 bol mesiac október 
vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených 
národov za Mesiac úcty k  starším.  
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Pri tejto príležitosti sa v mnohých mestách a obciach na 
Slovensku konajú spoločenské podujatia venované seniorom, 
na ktorých je im vyjadrená úcta, vďaka 
a náklonnosť.    V  Seredi sa už niekoľko rokov 
v  októbri koná podujatie s  názvom Ďakujeme Vám, na 
ktorom sa stretnú seniori mesta na spoločnom posedení. 
V  priestoroch Domu kultúry sa tento rok stretlo približne 
350 ľudí v  staršom veku, kde ich čakal kultúrny program 
a  malé občerstvenie.  Úvodné slovo seniorom venoval 
primátor mesta Martin Tomčányi  a zástupca primátora 
Ľubomír Veselický, ktorí prítomným adresovali niekoľko 
milých slov. Po príhovore už nasledovala zábava. Krásne 
piesne zazneli v podaní spevokolu Pohoda, no a po nich už 
všetci netrpezlivo čakali na hlavnú hviezdu programu. Kým 
minulý rok prišla seniorov potešiť svojim spevom a vtipným 
slovom Gizka Oňová, tento rok pozvanie prijal Otto 
Weiter.  
Záverom boli všetci prítomní tradične obdarovaní kvietkom so 
želaním pevného zdravia, veselej mysle a radosti zo života. 
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 V Dome kultúry v Seredi sa už piaty krát 
uskutočnil úspešný festival Jógy - Hudby duše 
a  Zdravia.  
Podľa organizátorov tu prítomných čakalo  mnoho 
jógových cvičení, meditácií, prednášok o bylinkách, správnom 
dýchaní, zdravom varení, ajurvéde, partnerskom žití, 
slovanských tradíciách, a všetkom, čo so zdravím súvisí.  
Návštevníci sa mohli započúvať aj do krásnej a liečivej 
hudby, bubnovačiek, jemných spevov príjemných a relaxačných 
tónov.  
Vrcholom festivalu bolo vystúpenie svetoznámej spirituálnej 
speváčky Giita Rani. Návštevníci si na festivale mohli 
zakúpiť aj rôzne výrobky.  
Organizátori nezabudli ani na bohatý Avatar trh s 
mnohými Ezo - Eko - Ethno – Bio - Hand made 
stánkami. Úžasnú atmosféru dotvárali čajovníci z čajovne 
SURYA a Dobromilka s jej VEGE tímom a 
rozprávkovo dobrý jedlom. K dispozícii bola AURA 
foto s numerologickým výkladom, veštenie, výklad kariet, 
masáže, terapeutické a výživové poradenstvo, módna 
prehliadka kolekcie pre zdravý pohyb a cvičenie. 
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Školstvo a vzdelávanie v meste Sereď 
 
 S príchodom nového 
roka Rada rodičov 
v  zastúpení predsedkyňou 
PaedDr. Sylviou 
Vrábelovou a niektorých 
aktívnych rodičov pripravila prekvapenie pre žiakov, 
pedagógov, zamestnancov a návštevníkov našej školy 
s rekonštrukciou vstupnej časti do budovy „B“ a chodbu 
k šatniam a k telocvičniam. 

Tieto priestory sú 
vymaľované, presvetlené, 
zrenovované a zabezpečené 
dostatočným sedením. 
 

 
 
 Pani Mgr. Karin Kapustová, PhD. 
z  Mestskej polície v Seredi navštívila žiakov 3. a 4. 
ročníka ZŠ J. A. Komenského 14. februára 2020. 
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Pripravila si pre žiakov zaujímavé a zároveň zábavné 
aktivity, ktoré sa týkali trávenia voľného času pri počítači, 
tablete či telefóne. 
V prvej aktivite žiak v strede hovoril o tom, čo najradšej 

robí na počítači. Ostatní, 
čo sedeli , ak robili na 
počítači to isté, si 
vymenili miesto. Kto 
zostal, pokračoval v  hre.  
V druhej aktivite 

napísali žiaci na lístočky koľko času trávia priemerne na 
počítači cez školský týždeň a  cez víkend. Potom sa 
zoradili do jedného radu od toho, kto najmenej až po toho, 
kto najviac času trávi pri počítači. Všetko to robili bez slov.  
V tretej aktivite držal žiak v ruke maketu počítača a ostatní 
žiaci sa snažili ho slovne odlákať a  nahovoriť na nejakú 
inú činnosť.  
 
 
 Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov 
základných umeleckých škôl v predmete hudobná náuka 
Hnúšťanský akord sa uskutočnilo 18. a 19.marca 2018 
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v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska 
v Hnúšti.  
Súťažili trojčlenné družstvá  v troch kategóriách. V 
každej z nich boli 4 oblasti zamerané na stupnice, intervaly, 
hudobné výrazy, hudobné nástroje, rytmus, pesničky, 
transpozíciu, hudobné diela, skladateľov.  

Za Trnavský kraj  do celoslovenského kola súťaže 
Hnúšťanský akord v kategórii A (do 11 rokov) 
postúpili  žiaci zo ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v 
Seredi Ema Borkovičová, Zuzana Javorová a 
Marco Šereg a zároveň získali 3. miesto. 

 

 

 Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-
Hámroch organizovala celoslovenskú výtvarnú súťaž 
pod názvom talent * umenie * kumšt (TUK 2018). 
Súťaž prebieha pod záštitou  Ministerstva školstva 
SR a  tento rok sa uskutočnil už 13. ročník.  



 
53 

 

Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov 
základných  škôl a základných umeleckých škôl.  
Vďaka deviatačke Elizabeth Gálovej sa súťaže 
zúčastnila aj ZŠ  J. A. Komenského v Seredi.  

Elizabeth priniesol 
3. miesto záber 
,,Slnečnicové pole“. 

 
 

 

 Študenti Obchodnej akadémie v  Seredi usporiadali 
dňa 10. mája 2018 na Námestí slobody už po 
dvanástykrát Knižné hody.  
Tohtoročnou témou sa stal vývoj slovenského divadla. 
Na námestí bolo pre návštevníkov pripravených 11 stánkov. 
Podľa slov učiteľky Mariany Kamenskej v ôsmich 
stánkoch študenti ponúkali informácie o  divadelných 
predstaveniach a  ich autoroch od počiatkov slovenského 
ochotníckeho divadelníctva, cez vznik profesionálnych divadiel 
až po súčasnosť. Deviaty stánok bol venovaný malým 
návštevníkom, v  ktorom sa mohli odfotiť s  rôznymi 
rozprávkovými a  divadelnými postavičkami. V  desiatom 
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stánku ponúkali študenti aplikovanej   ekonómie svoje 
produkty. No a v poslednom - jedenástom stánku múzy 
vítali návštevníkov.  
Študenti predvádzali aj kľúčové scénky z  rôznych 
divadelných hier na javisku. Každá trieda mala 
rozprávača, ktorý predstavil zvolené divadelné predstavenie, v 
ktorom žiaci zahrali scénku a rozprávač napokon obsah 
dopovedal.   
Každý účastník, ktorý sa aktívne zapojil do Knižných 
hodov a absolvoval rôzne tvorivé aktivity tematicky súvisiace 
s  jednotlivými divadelnými predstaveniami vo  všetkých 
stánkoch, dostal na účastnícky list pečiatku, po vyplnení 
ktorého sa mohol zapojiť do losovania o  rôzne ceny.   
No a ako po iné roky, tak ani tento rok nechýbali na 
námestí rozložené HAPY-vaky, kde si návštevníci 
v  pohodlí mohli prečítať bulletiny divadelných predstavení. 
Študenti zároveň  pod heslom „Knihy putujú z poličky na 
lavičky“ ponúkali každému kto prejavil záujem knihy 
zadarmo.    
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 Vo štvrtok 19. júla primátor mesta Martin 
Tomčányi, ako štatutár  zriaďovateľa ZŠ 
J.A.Komenského v Seredi, vymenoval dňom 1.10. 
2018 do funkcie riaditeľky tejto školy Paulínu 
Krivosudkú na päťročné funkčné obdobie.  
Výberové konanie na funkciu novej riaditeľky bolo 
vyhlásené ešte 2. mája a uchádzači mohli svoje žiadosti 
odovzdať do 31. mája 2018. 
Po dôkladnom zvážení nakoniec výberová komisia navrhla 
do funkcie riaditeľky Paulínu Krivosudskú, ktorá je, po 
odchode bývalej riaditeľky Zuzany Sudinovej, poverená 
vedením školy. Základná škola J.A.Komenského je 
podľa profilu školou, ktorá vzdeláva žiakov mesta Sereď 
a  blízkeho okolia (Dolná Streda, Šintava, Vinohrady 
nad Váhom, Pata, Šoporňa, Zemianske Sady, Gáň, 
Veľká Mača).   
Navštevuje ju priemerne okolo 550 žiakov, ktorí sa 
vzdelávajú v 27 triedach. 
 

 

 Tento rok oslávilo Gymnázium Vojtecha 
Mihálika v  Seredi 65. výročie založenia školy. Pri 
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tejto príležitosti sa dňa 24. októbra konalo v priestoroch 
školy stretnutie súčasných aj bývalých zamestnancov, 
absolventov i študentov.  
V  priestoroch školy bola pre  návštevníkov pripravená 
prehliadka priestorov ako aj fotografie,  pri ktorých si 
spoločne mohli všetci zaspomínať na časy prežité v tejto 
škole.  Neskôr sa hostia presunuli do divadelnej sály 
Domu kultúry, kde sa konala slávnostná akadémia.  
Pozvanie prijal predseda TTSK Jozef Viskupič, 
primátor mesta Martin Tomčányi, zástupca primátora 
Ľubomír Veselický a Drahomíra Miháliková - 
manželka Vojtecha Mihálika, ktorého meno seredské 
gymnázium nesie.  
Všetkých prítomných úvodom privítala riaditeľka školy 
Viera Tkáčová a  všetkým súčasným aj bývalým 
zamestnancom vyjadrila vďaku za pracovné nasadenie a 
obetavosť. Terajším študentom a absolventom poďakovala 
za vzornú reprezentáciu a propagáciu školy, rodičom za 
pomoc a prejavenú dôveru. Zároveň poďakovala 
zriaďovateľovi TTSK za spoluprácu a ústretovosť. 
V neposlednom rade riaditeľka Tkáčová poďakovala aj 
vedeniu mesta Sereď za spoluprácu a všestrannú dlhodobú 
podporu.   
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Po oficiálnej časti osláv sa všetci presunuli do estrádnej sály 
Domu kultúry, kde už všetkých čakalo občerstvenie a 
neformálna zábava pri priateľských stretnutiach ale aj 
spomienkach.  
 
 
 Jaguar Land Rover predstavil na Slovensku 
výzvu pre žiakov základných škôl - Jaguar Challenge, 
ktorá im pomáha pri budovaní záujmu o automobilový 

priemysel.  

Prvý ročník 
podujatia na 
Slovensku 

zorganizovali v nitrianskom závode.  
V slovenskom celonárodnom kole si svoje zručnosti a 
schopnosti zmeralo 18 tímov z 8 škôl, ktoré niekoľko 
mesiacov vyvíjali a testovali svoje malé pretekárske vozidlá. 
Pomáhali im pri tom aj odborníci-mentori z Jaguar 
Land Rover. Počas súťaže mali žiaci zadanie navrhnúť, 
postaviť a aj spojazdniť miniatúrne vozidlá poháňané na 
stlačený vzduch.  Hodnotiaca komisia potom pri 
prezentácii výsledkov snaženia sledovala aj ich komunikačné 
zručnosti, inžinierske znalosti a tímovú prácu. 
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Celkovým šampiónom národného kola Jaguar Challenge 
pre základné školy sa stal tím Car Builders zo základnej 
školy Jána Ámosa Komenského v Seredi, ktorý 
pozostával zo 6-tich chlapcov a dievčat. 
 
 
 V  Dome kultúry v  Seredi sa dňa 14. novembra 
2018 uskutočnil už 15. ročník regionálnej súťaže 
v prednese slovenskej poézie a  prózy Mihálikova Sereď. 
Súťaž organizoval Miestny odbor Matice slovenskej 
v  spolupráci s  Mestom Sereď.  
Zúčastnilo sa jej 31 žiakov zo ZŠ Pata, ZŠ 
s  MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ s  MŠ 
K. Ku¡nera Sládkovičovo a  CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda, ZŠ J. A. Komenského a ZŠ J. 
Fándlyho Sereď.  
Pozvanie prijali Bc. Zlatica Gažová, riaditeľka Domu 
MS v  Galante a  Bc. Ľubomír Veselický, 
viceprimátor Mesta Sereď.   
Účinkujúcich hodnotili poroty v  zložení: 1. Mgr. 
Ružena Scherhauferová, Mgr. Hana Čížová a 
Iveta skubeňová, 2. Anna Pokorná, Mgr. Silvia 
Slováková a Jaroslava Práznovská.  
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Vyhodnotenie: 
I. kategória ( žiaci 1. – 4.ročníkov ZŠ )  

Poézia:  
1. Marko Javor  – ZŠ s MŠ kráľa 

Svätopluka Šintava  
2. Sabína Križanová - ZŠ s MŠ K. 

Ku¡nera Sládkovičovo  
3. Sofia Sečenová - CZŠ sv. Cyrila 

a Metoda Sereď  
 
Próza:  

1. Tifani Jaslovská - ZŠ s MŠ kráľa 
Svätopluka Šintava  

2. Natália Kuželová – ZŠ Pata  
3. Leona Viskupová – ZŠ J. A. 

Komenského Sereď   Nina Orosová- ZŠ 
s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo. 

 
II. kategória ( žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ )  
 Poézia: 

1. Adela Srncová - CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda Sereď  
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2. Adam Čambál – ZŠ s MŠ kráľa 
Svätopluka Šintava  

3. Sofia Križová - ZŠ J. Fándlyho 
Sereď  

 
Próza:  

1. Nina Dudiňáková - CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda Sereď  

2. Dominika Mališová – ZŠ J. 
Fándlyho Sereď  

3. Tamara Gablíková -  CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda Sereď.  

 
III. kategória( žiaci 8. – 9. ročníkov )  

Poézia: 
1. Eva Mančíková - ZŠ J. Fándlyho 

Sereď  
2. Katarína Bötösová - ZŠ s MŠ K. 

Ku¡nera Sládkovičovo  
3. Kristína Vašková - ZŠ s MŠ kráľa 

Svätopluka Šintava  
 

Próza: 
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1. Ema Mančíková- ZŠ J. Fándlyho 
Sereď  

2. a   3. miesto neudelené. 
 
 
 Dňa 10. decembra 2018 sa v estrádnej sále Domu 

kultúry v Seredi konal slávnostný 
večer pri príležitosti 70. výročia 
založenia Základnej umeleckej školy 
Jána Fischera Kvetoňa. 
Slávnostný večer začal príhovorom 
riaditeľky školy Dagmar 

Šajbidorovej, ktorá mimo iného privítala vzácnych hostí. 
Medzi nimi nechýbali: zástupca primátora mesta Sereď 
Ľubomír Veselický, vedúca oddelenia ŠRKaŠ na 
MÚ Silvia Kováčová, riaditeľka Domu Matice 
slovenskej v Galante Zlatica Gažová,  predsedníčka MO 
Matice slovenskej v Seredi a poslankyňa Slávka 
Kramárová, vedúca odd.analýz, finančných a kontrolných 
činností na Okresnom úrade v Trnave Edita Antalová, 
príbuzní Jána Fischera Kvetoňa, riaditelia materských, 
základných a stredných škôl ako aj zástupcovia rodičov.  
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Počas slávnostného večera vystúpili žiaci, bývalí absolventi 
aj pedagógovia školy. Večerom sprevádzala Petra 
Dubajová, absolventka ZUŠ J.F.Kvetoňa v 
Seredi a v súčasnosti študentka bratislavského 
konzervatória. Dvojhodinový program bol poskladaný 
vystúpeniami rôznych žánrov. Medzi účinkujúcimi bol 
aj  Seredský Dixieland Band, ktorí dokázali, že vek v 
umení nehrá žiadnu rolu.  
 
 
 V  stredu 19. decembra 2018 prijal primátor mesta a 
vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu Silvia 
Kováčová  šesticu úspešných štvrtákov  a to Michala 
Kabrhela, Alexa Totha, Filipa Stefaneka, Simonu 
Lacovú, Mateja Dendisa a Barbora Kalinaiovú zo 
ZŠ. J. A. Komenského spolu s  pani riaditeľkou 
Paulínou Krivosudskou,   pani 
učiteľkou  Janou   Očenášovou , Adriánom Hodúrom 
a  pani Andreou Zemkovou, aby im poďakoval za skvelú 
reprezentáciu školy a  mesta v  súťaži  JAGUAR 
CHALLENGE pre základné školy, v  ktorej 23. 
novembra 2018  získali  celoslovenské prvenstvo. 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
mesta Sereď 

 
 V 16. ročníku ankety Strom roka 2017 získalo 

mesto Sereď v hlasovaní 3. miesto pre 
platan západný s finančným príspevkom v 
sume 300 €, ktorý bol použitý na ošetrenie 
platanu západného.  

„Strom patrí medzi senescentné stromy 
a podľa odborného posúdenia je na báze 
kmeňa a  koreňov prítomná rozsiahla infekcia 

spôsobená drevovčekom/drevomorom koreňovým, ktorý patrí 
medzi patogénne huby rozkladajúce drevo predovšetkým 
listnatých stromov. Vzhľadom k tomu, že strom je 
mechanicky poškodený, rozhodli sme sa, že prostredníctvom 
akustického tomografu prevedieme vyšetrenie v  troch 
úrovniach vrátane stromolezeckého výstupu do oblasti 
kostrového vetvenia a preverenia stavu kostrových vetví. 
Výstupom bude návrh konkrétneho stabilizačného zásahu, 
t.j. typ a  rozsah rezu, príp. inštalácia bezpečnostnej väzby. 
Vyšetrenie je plánované na deň 30.4.2018 firmou Safe 
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Trees s.r.o., v sume 490 €. Mesto Sereď v  rámci 
súťaže získalo ďalších 500 €, ktoré však musia byť 
použité na ošetrenie iných stromov. Rozhodli sme sa, že ich 
použijeme na ošetrenie niektorých sofor japonských na M. 
R. Štefánika pred COOP Jednota v Seredi,“ 
uviedla vedúca oddelenia životného prostredia, Daniela 
Vašková Kasáková. 
 
 
 Mesto Sereď má od 01.06.2018 uzatvorenú 
zmluvu s Humana People to People Slovakia o. z., 
ktorá sa zaoberá zberom použitého šatstva (textílii, odevov, 
tašiek a  doplnkov) na charitatívne účely.  
Na tento zber slúži 9 ks bezodplatne umiestnených 
zberných kontajnerov na verejných priestranstvách t. j. 
Cukrovarská ul. č. 4347 a 145/3, Novomestská ul. č. 
42, Poštová ul., Komenského ul. č. 3044, Horný 
Čepeň, Fándlyho ul. (pri bytovom dome č. 744), 
Jesenského ul. (pri bytovom dome č. 3000) a  na ul. 
Dolnočepenská pri Domove dôchodcov a domove 
sociálnych služieb pre dospelých.  



 
65 

 

Jeden Humana kontajner má pre životné prostredie 
veľký prínos. Tento prínos možno porovnať s  ochranou 
500 ks stromov. 

 
 
 
 Odbor environmentálnej výchovy a  vzdelávania 
Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v 
Banskej Bystrici vyhlásil v  apríli 2018 už 
XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre 
žiakov II. stupňa základných škôl.   
Cieľom tejto súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných 
škôl o prírodovedné predmety,  problematiku životného 
prostredia a kultúrneho dedičstva (UNESCO).   
Naša škola, ZŠ J. Fándlyho sa do uvedenej súťaže 
zapojila v  priebehu mesiaca máj. 1. miesto z 1075 žiakov 
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z celého Slovenska, získala naša žiačka Janka 
Kramárová. 
 
 
 Mesto Sereď zorganizovalo dňa 8. júna brigádu 
na skrášlenie a vyčistenie mesta. Do brigády sa zapojilo 
takmer 200 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do viacerých 
skupín.  
Koordinátorom podujatia bol projektový manažér z 
MsÚ v Seredi Branislav Bíro.  
Pomoc brigádnikov bola sústredená na natieranie lavičiek 
v amfiteátri a na Námestí slobody.  

 
Ďalšia skupina vytrhávala burinu, náletové dreviny 
a  popínavé rastliny okolo kaštieľa. Od odpadkov 
dobrovoľníci vyčistili skateboardovú dráhu,  workoutové 
ihrisko, mestský park a  nevynechali ani okolie cyklotrasy od 



 
67 

 

zberného dvora po Čepeň. Posledná skupina sa na 
Garbiarskej ulici pustila do vysádzania drevín.  
 
 
 Referát životného prostredia v  spolupráci s 
RECobal s.r.o. pripravil pre deti predškolského veku 
prednášku na tému „Triedenie odpadov“.  
S  deťmi triedili jednotlivé druhy odpadov do správne 
označených nádob, rozprávali sa o dôležitosti triedenia 
a  jeho vplyve na naše životné prostredie.  
 
 
 Až 100 kusov vzrastlých stromov mesto Sereď 
vysadilo v mesiaci november na svojom území.   
Výsadba stromov sa realitzovala v areáloch škôl, na 
sídliskách ale aj napríklad v mestskom parku či na cintoríne. 
Takáto výsadba stromov sa v Seredi realizuje v určitých 
intervaloch. Každý vyrúbaný strom je totiž nutné nahradiť 
novou výsadbou, aby nedochádzalo k úbytku zelene v 
meste.  Z času na čas je totiž potrebné pristúpiť aj k výrubu 
stormov.  Dôvodom môže byť zlý zdravotný stav, 
nevhodná lokalizácia dreviny,  prípadne musia stromy 
uvoľniť miesto určitej výstavbe alebo ich vyvrátenie či 
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ulomenie konárov predstavuje riziko ohrozenia  života či 
majetku obyvateľov. Presné miesto výsadby je starostlivo 
vyberané pracovníkmi referátu životného prostredia na 
MÚ v Seredi.  
Dodávateľom vzrastlých stromov je firma Arboeko s.r.o. z 
Českej republiky a celková vyčlenená čiastka na kúpu 
činila  4 723,43 €.  
Množstvo novovysadených stromov nebol vybraný náhodne, 
počet 100 kusov predstavuje  symbolickú úctu k 100. 
výročiu vzniku ČSR. 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
mesta Sereď 

 
V noci z 15.3. na 16.3.2018 prespali občania bez 

domova posledný krát v nocľahárni, ktorá sa nachádzala 
v  budove bývalej základnej školy na Garbiarskej ul. 
v  Seredi. Mesto Sereď zabezpečilo prevádzku 
nocľahárne v  dobe od 15.12.2017 do 16.3.2018 
s  cieľom vytvoriť útočisko pre tých, ktorí sú bez strechy nad 
hlavou a  potrebujú sa v  teple vyspať. Služby nocľahárne 
využilo 27 klientov, z  toho 6 klientov nemalo trvalé 
bydlisko v  Seredi.  
 
 
 Tak ako každý rok, aj v  roku 2018 sa uskutočnili 
zdravotné kontroly Mobilnej poradne zdravia v Dome 
kultúry a to:  
27. apríla 2018 
25. mája 2018 
22. júna 2018 
28. septembra 2018  
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26. októbra 2018  
30. novembra 2018.  
V  týchto dňoch si obyvatelia mesta Sereď mohli 
zadarmo nechať zmerať hodnoty cukru, cholesterolu a 
krvného tlaku. 
 
 
 Sociálne odkázaní občania mesta už vedia, že keď im 
príde výzva z  mestského úradu na prevzatie potravinových 
balíčkov, pribudne v ich komore múka, cestoviny, strukoviny, 
polievky, konzervy a iné trvanlivé potraviny. Prostriedky na 
zaplatenie potravinových balíčkov sú poskytované z  fondov 
EÚ. Distribúciu vykonávajú na Slovensku Slovenská 
katolícka charita, Slovenský červený kríž a Charita sv. 
Alžbety.  
V  Seredi vykonala distribúciu Trnavská arcidiecézna 
charita v  spolupráci s  mestom. Výdaj potravín sa 
uskutočnil vo štvrtok 17. mája 2018 na dvore mestského 
úradu. Zoznam tých, ktorým je potravinová pomoc 
poskytovaná vyhotovuje Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Galanta. Nárok na potravinovú pomoc majú 
rodiny s  nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc 
v  hmotnej núdzi a  starobní dôchodcovia, invalidné osoby 
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a  zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré sú poberateľmi 
dávky v  hmotnej núdzi a  nemajú príjem zo zárobkovej 
činnosti. V  našom meste bola potravinová pomoc určená pre 
54 rodín a  jednotlivcov. Tento krát k potravinovej pomoci 
dostali rodiny s nezaopatrenými deťmi aj hygienický balíček, 
ktorý obsahoval základné hygienické potreby. 
 
 
 Unikátny nápad Vešiak pomoci podnietil stovky ľudí 
v  Bratislave, Košiciach, Prešove, Piešťanoch či 
v  susednom Česku a Maďarsku, aby darovali teplé 
oblečenie, pre tých, ktorí to najviac potrebujú.  
Túto myšlienku nasleduje aj spoločnosť Amazon 
v Seredi. Do Centra pomoci človeku v  Seredi dorazilo 
ešte pred Vianocami 20 balíkov teplých vecí  zo zbierky 
Vešiak pomoci. Šlo o  iniciatívu zamestnancov spoločnosti, 
ktorí počas 14 dní prinášali do jedálne firmy na špeciálne 
vešiaky teplé oblečenie, deky, vankúše, obliečky či uteráky.   
Veci zo zbierky putovali do Centra pomoci 
človeku v Seredi, ktoré je určené najmä ľuďom bez domova, 
ľudom v sociálnej núdzi, v  krízovej situácii a ľudom 
odkázaným na pomoc iných. 
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Spoločnosť Amazon okrem vyzbieraného oblečenia 
venovala pre znovuotvorený mestský útulok aj čistiace 
prostriedky, varnú kanvicu a  iné hygienické potreby.  
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Šport a telesná kultúra 

 
 Dňa 07. Februára 2018 sa na MsÚ 
uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov 
nášho mesta za súťažné obdobie 2017. Celkovo bolo 
ocenených 73 športovcov. Ocenenia odovzdával  primátor 
mesta Ing. Martin Tomčányi a  viceprimátor mesta 
Bc. Ľubomír Veselický. 
V kategórii Jednotlivci boli ocenení:  
• Denis Šulák,  
• Matúš Slezák,   
• Igor Daniš, 
• Nina Kopajová,  
• Peter Janda.  

V kategórii Kolektív boli ocenení:  
• Družstvo  Mladších žiakov Asociácie športových 

klubov Sereď pod vedením trénera Jozefa Ištóka,  
• Družstvo  Kadetiek  Asociácie športových klubov 

Sereď, ktoré trénuje Miloš Prochádzka 
a  asistentkou trénera je Linda Prochádzková, 
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• Družstvo Žien Hádzanárskeho klubu Slávia 
Sereď s realizačným štábom Zoltánom Bergendim 
a Mariánom Mališom, 

• Družstvo Prípravky žiačok Hádzanárskeho klubu 
Slávia Sereď spolu s trénerom Jozefom 
Vavrincom a Mgr. Milanom Novákom.  

Naši športovci dosiahli úspechy na krajských a 
celoslovenských úrovniach, Majstrovstvách Slovenska, na 
rôznych medzinárodných turnajoch a súťažiach.  
Na akordeóne zahral prítomným žiak Základnej umeleckej 
školy Jána Fishera Kvetoňa Peter Šintal pod 
vedením p. učiteľa Mgr. Adriána Lukácsa titulnú 
skladbu z  filmu Čiara, Hej sokoly. 
 
 
 Vo štvrtok 15.3.2018 žiaci ZŠ Juraja 
Fándlyho  vycestovali na celoslovenské finále detskej 
atletiky „Bavme deti športom“, ktoré sa konalo  v  atletickej 
hale Športového Gymnázia v Banskej Bystrici. 
Zúčastnili sa ho víťazi troch postupových kôl v  každom 
kraji Slovenska spolu 23 družstiev (1 družstvo sa 
nezúčastnilo). Po úvodnom nástupe už bolo pre deti 
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pripravených 5 súťažných stanovíšť (skok do diaľky 
z miesta štafetovou formou, hod plnou loptou z kolien spoza 
hlavy, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, 
prekážková dráha „Formula“, skoky cez švihadlo  a  jedno 
oddychové stanovište).  

Po prvom kole súťažných 
disciplín zabojovali deti v 
poslednej disciplíne - 3-
minútový vytrvalostný beh 
s prenášaním loptičiek. 
Naše družstvo sa umiestnilo 
na  8. mieste. 

Školu reprezentovali: Nikol Psotová, Klára 
Chrupková, Emilie Fogelová, Petra Hubináková, 
Šimon Pekarík, Samuel Dubnička, Tomáš Kiss 
a Tobias Slovák.  

 
 
 Mladší minibasketbalisti ŠBK sa cez Veľkú 
Noc, v dňoch 29.3. – 1.4., zúčastnili medzinárodného 
basketbalového turnaja v Prahe. V tejto kategórií súťažilo 
5 družstiev: Basket Slovanka Praha, BK 
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Mariánske Lázně, BK Frýdek-Místek, BA 
Sparta Prahe a ŠBK Sereď. 
Vo štvrtok si chlapci pripísali prvé víťazstvo v zápase proti 
domácemu družstvu Basket Slovanka Praha. 
V piatok odohrali 3 zápasy proti zostávajúcim družstvám. 
Napriek tomu, že s družstvom BA Sparta Praha 
prehrali, vďaka trom víťazstvám sa im podarilo dostať do 
semifinále, v ktorom zápasili opäť so Spartou. 

Klub a naše mesto reprezentovali: 
Alexander Bakó, Tomáš Baša, Samuel Greguška, 
Matej Harčár, Tomáš Hatnančík, Matúš 
Huňady, David Chatrnúch, Tomáš Mihalovič, 
Ján Mizerík, Samuel Moncoľ, Šimon Ščípa a 
Adam Vranka, ktorý z medzinárodného turnaja v Prahe  

priniesli bronzovú medailu.  
 Okresné kolo brannej súťaže Mladí záchranári 
civilnej obrany sa uskutočnilo 19. apríla 2018 v Galante. 
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Na 21. ročníku sa zúčastnilo celkovo 15 štvorčlenných 
družstiev (2 chlapci a 2 dievčatá) zo základných škôl 
okresu Galanta. Medzi týmito družstvami nechýbali ani 
žiaci zo ZŠ Juraja Fándlyho, ktorých pripravuje pani 
učiteľka Čomajová.  
Súťaž prebiehala v  areáli Základnej školy Zoltána 
Kodálya v Galante. Družstvá absolvovali test, civilnú 
ochranu, zdravotnú prípravu, hasičskú prípravu, streľbu zo 
vzduchovky a topografiu. Všetky disciplíny sa obodovali a 
určilo sa poradie družstiev. 
Žiaci ZŠ Juraja Fándlyho boli výborne pripravený a 
v konkurencii 15 družstiev obsadili 1. a 2. miesto. 
 
 
 Vo štvrtok 5. apríla 2018 sa uskutočnila v sobášnej 
sieni MsÚ v Seredi akcia, pri ktorej primátor mesta 
Ing. Martin Tomčányi prijal a ocenil družstvo starších 
žiakov Športového klubu Ice Players Sereď, ktoré na 
florbalovom turnaji Slovenského pohára vybojovalo prvé 
miesto. Ocenení členovia družstva boli: 
Matúš Ondruška, Július Farkaš, Tomáš Syseľ, 
Marek Blaško, Andrej Mlynárik, Tomáš Kováč, 
Pavol Polák, Noe Bokora, Lukáš Matušica, 
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Ondrej Lašák a tréneri Ondrej Balák a Peter 
Zámečník.  
 
 
 Seredskí futbalisti druholigovou sezónou prešli 
suverénne a prebojovali sa do Fortuna ligy, čo je najvyššia 
slovenská futbalová liga.  

 
Dňa 20. mája 2018 sa na mestskom štadióne konal 
posledný zápas ešte v druhej lige, kde si seredčania zahrali 
futbal so Zvolenom s výsledkom 4:1. 
Pred samotným zápasom si Róbert Starček - prezident 
ŠKF Sereď prevzal z rúk prítomných predstaviteľov 
Slovenského futbalového zväzu pamätnú plaketu víťazov 
druhej. ligy. Rozlúčka s druhou. ligou bola veľkolepá. 
Na trávniku mestského štadióna si z rúk hostí seredské 
mužstvo prebralo víťazný pohár Slovenského futbalového 
zväzu II ligy mužov za rok 2017/2018. Každý z 
hráčov, trénerov, zamestnancov ŠKF si prebrali z rúk 
hostí medaily a ďakovné listy.  
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Po oficiálnom programe už hráči ani fanúšikovia neskrývali 
nadšenie a radosť. Bolo počuť tlieskanie, pískanie, 
skandovanie i spievanie. Dymovnice a prskavky iba 
dotvárali úžasnú atmosféru. Jozef Kliment, generálny 
sekretár slovenského futbalového zväzu zdôraznil, že je to pre 
Sereď obrovský úspech. V tomto meste má futbal 
dlhoročnú tradíciu a v tejto sezóne mužstvo podávalo 
vynikajúce výkony.  
Postup do najvyššej futbalovej ligy má ŠKF Sereď 
za sebou, klub ešte bude musieť splniť podmienky potrebné 
pre udelenie licencie.  
 
 
 V  auguste 2017 vedenie BK Lokomotíva 

Sereď zvažovalo, 
či prihlási do súťaže 
aj družstvo kadetov, 
alebo len juniorov, 

nakoľko to s  rozpočtom nevyzeralo najlepšie. Rozhodnutie 
padlo a dnes tu máme úplne zaslúžene Majstrov 
Slovenska!  
Partia chlapcov sa zomkla, doplnila o mladších hráčov a 
pod odborným vedením trénera Jozefa Ištoka si 
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prekvapivo, ale úplne zaslúžene vybojovalo zlato na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky kadetov 2018 
v Nitre.  
Počas sezóny v dlhodobej časti tento tím odohral 24 
majstrovských zápasov, v ktorých si pripísal 20 výhier a iba 
4 prehry. Zaslúžene mu tak patrilo druhé miesto v 
celoslovenskej súťaži a miestenka na Majstrovstvá 
Slovenska kadetov 2018, ktoré sa uskutočnili 11. 5 - 13. 
5 v Nitre. 
 
 
 V lokalite Horný Čepeň sa 12. mája 
konal  XXIII. ročník Veľkých rybárskych 
pretekov. Počet pretekárov aj tento rok dosiahol horný limit 
180 rybárov.  
Samotné preteky boli oficiálne zahájené  6:00 hodine 
svetelným a zvukovým znamením.  
Veľkým rybárskym pretekom ale predchádza dlhá príprava 
zo strany organizátorov. SRZ MO Sereď mal 
lístky na preteky vypredané už niekoľko mesiacov pred 
samotnými pretekmi.  
Tak ako po minulé roky bola hlavnou motiváciou pre 
súťažiacich prvá cena a to finančná hotovosť vo výške 10 
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000,- eur. Okrem prvej ceny organizátor pretekov poskytol 
ešte ďalších 14 hodnotných cien, z ktorých aj tá posledná 
presiahla hodnotou štartovného 140,- €.  
Počas dňa na miesto konania pretekov prišlo mnoho 
návštevníkov. Niektorých sem prilákala prechádzka v 
prírode, povzbudzovanie rybárov, ale aj stánky s 
občerstvením. O skvelú náladu sa postarala hudobná skupina 
Celaskon.  
Ukončenie pretekov sa konalo o 13:00 hodine. Na 
tohtoročných rybárskych pretekoch sa na prvom mieste 
umiestnil Lukáš Takáč s kaprom o váhe 15,025 kg, na 
druhom mieste Ivan Mizera s kaprom o váhe 13,750 
kg a  tretie miesto obsadil Mário Halasi s kaprom o 
váhe 12,400 kg. 
 
 
   V  sobotu 16. júna 2018 sa v  mestskom parku 
v  Seredi konal športový deň detí, ktorého organizátorom 
bol Girya Cross Gym.  
Zúčastnili sa ho deti vo veku od 8 do 14 rokov. S 
myšlienkou usporiadať takéto podujatie v našom meste prišiel 
Michal Ščepko a jeho nápad sa stretol s  veľkou 
podporou.  
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Po niekoľkých týždňoch príprav sa napokon myšlienka 
premenila v realitu a tak sa mestský park zaplnil deťmi, ich 
rodičmi či starými rodičmi, aby si zasúťažili a zabavili sa. 
Moderátorského mikrofónu sa ujal samotný Michal. 
Pre deti bolo pripravených niekoľko súťažných disciplín. 
Prvá bola štafetový beh, kde mali deti za úlohu prenášať 
medicinbaly. Druhá disciplína mala názov zábavné štafetové 
sánky, kde súťažiaci museli za sebou ťahať sánky najprv 
prázdne, potom so závažím. V treťom kole sa deti museli 
udržať na hrazde čo najdlhšie.  
Súčasťou akcie bolo aj maľovanie na tvár, vystúpenie 
psíčkarov, jazda na koníkoch, penová párty a 
samozrejmosťou bolo aj občerstvenie. 
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 V termíne od 8. do 11.8.2018 sa konali majstrovstvá 
sveta juniorov v minigolfe. Tento krát sa konal šampionát v 
českom meste Cheb. Do nominácie na majstrovstvá sveta 
2018 v minigolfe sa dostala aj študentka osemročného 
štúdia Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi  Sofia 
Vykopálová.  
Na šampionáte sa zúčastnilo 96 juniorských reprezentantov 
z celého sveta vrátane Číny. Hralo sa  na dvoch rôznych 
ihriskách a to beton- concrete a miniaturegolf.  
Denne sa odohrali 4 kolá, striedavo na obidvoch ihriskách. 

Za slovenský team boli 
nominovaní dvaja športovci 
Jakub Peter z 
Prievidze a už spomínaná 
Sofia Vykopalová zo 
Serede. 

 
 
 Sereď je bohatá na šikovných 
športovcov, spisovateľov, vedcov či umelcov. 
Medzi nich patrí aj 16 ročný  Michal 
Fidlér, ktorý začal s taekwondom už ako 
7 ročný. V rokoch 2012 a 2013 sa 
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venoval basketbalu, ale v roku 2016 sa opäť vrátil 
k taekwondu, v ktorom získal zelený pás. 
Zúčastnil sa regionálnych, národných a medzinárodných 
súťaží.  
Na medzinárodných súťažiach sa zúčastňuje špička z 
Európy, takže sú veľmi kvalitne obsadzované. 
Okrem taekwonda Michal chodí aj na tréningy 
MMA do Trnavy. 
 
 
 Olympijský víťaz Matej Tóth dňa 18. septembra 
navštívil ZŠ Juraja Fándylho v Seredi.  
Dôvodom jeho návštevy bola výhra v súťaži O2 Dobrá 
vec. Do súťaže sa zapojilo 300 základných a stredných 
škôl z celého Slovenska. Medzi výhercami bola aj ZŠ 
Juraja Fándlyho v Seredi s 3 357 hlasmi.  
Vďaka hlasovaniu budú môcť žiaci trénovať v O2 
Športovej akadémii Mateja Tótha zadarmo celý 
školský rok. 
Mateja Tótha na pôde školy privítal riaditeľ Jaroslav 
Čomaj, primátor mesta Martin Tomčányi, predstavitelia 
mesta, učiteľský zbor a plná telocvičňa žiakov. 
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Akadémia vyškolila na jednotlivých školách učiteľov, ktorý 
budú metodiku vyučovať v praxi. Na ZŠ Fándlyho 
prešla školením učiteľka Andrea Gombáriková, ktorá sa 
najviac zaslúžila o výhru. Za svoju snahu a odhodlanie si 
z rúk Mateja Tótha a riaditeľa školy prevzala plaketu s 
otlačkom tenisky olympijského víťaza s vlastnoručným 
podpisom.  
Známy olympionik osobne odovzdal riaditeľovi školy 
Jaroslavovi Čomajovi certifikát Športovej akadémie 
Mateja Tótha.  
Matej Tóth predviedol žiakom športovú disciplínu: 
chôdzu a tie sa k nemu s radosťou pridali. Nechýbal 
krátky kultúrny program, autogramiáda a spoločné 
fotografovanie. 
 
 
 Občianske združenie Pomocníček zorganizovalo dňa 
8. septembra už po piatykrát športovo-charitatívne podujatie 
s názvom Beh Nádeje.  
Oproti minulým ročníkom nastala malá zmena. Kým sa 
štart predchádzajúcich ročníkov konal pri „Rakete“, tento 
rok sa presunul do kempingu. Akciu prišlo v  tento deň 
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podporiť mnoho ľudí, aby spoločným výťažkom z podujatia 
pomohli hendikepovaným deťom.  
Registrácia účastníkov prebiehala už niekoľko týždňov pred 
podujatím. Naplánované boli tri behy. Detský, hlavný 
a hobby beh. Hlavný mal dĺžku trate 11 km a  hobby 
beh 5,5 km.  
Samotný beh bol obohatený aj o cyklistické preteky 
a rodinnú „cajglovačku“.  
Podľa výslednej registračnej listiny sa podujatia zúčastnilo 
161 bežcov na hlavnom a  hobby behu, 46 účastníkov 
na  detskom behu a 34 „cajglovačov“.  
Výťažok z podujatia činil 4 620,- eur. Táto 
čiastka   je zložená zo štartovného a sponzorských darov, 
ktorých bolo neúrekom. Podujatie sa zároveň konalo s 
podporou Trnavského samosprávneho kraja.  
Peniaze boli použité na dostavbu nového rehabilitačného 
centra na Čepenskej ulici v Seredi.  
 
 
 CalistheniX Sereď je skupina mladých ľudí, ktorá 
sa zaoberá cvičením váhou vlastného tela. V roku 2015 
bolo v Seredi pre nadšencov tohto športu vybudované 
workoutové ihrisko. Počas troch rokov existencie je naplno 
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využívané a dokonca sa tu už konalo aj niekoľko podujatí. 
Jedinečné akrobatické kúsky na ihrisku predviedli zanietení 
športovci aj v sobotu 15. septembra na medzinárodnej súťaži 
s názvom CalistheniX Workout 2018.  
Súťaž úvodným slovom odštartoval primátor mesta 
Martin Tomčányi a zástupce primátora Ľubomír 
Veselický. Po príhovoroch už nasledovalo zápolenie o toho 
naj športovca a športovkyňu. 
Celodenné podujatie nemalo núdzu o divákov ani 
súťažiacich. Podujatie s medzinárodnou účasťou malo päť 
kategórií: 
V 1. kategórii  Freestyle muži aj ženy predviedli 
minútovú ľubovoľnú zostavu.  
V 2. kategórii Sets and Reps museli muži aj ženy 
urobiť maximálny počet zhybov, dipov a drepov na jednej 
nohe.  
V 3. kategórii Weighted  muži aj ženy cvičili s pridanou 
váhou príťahy na hrazde, kľuky na bradlách a drepy na 
jednej nohe.  
V 4. kategórii King of Muscle Up sa športovcom 
rátal počet striktných opakovaní muscle up-ov, a to z 
vystretých paží do prepnutých.  
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V 5. kategórii Elite Calisthenics išlo o výdrž v stojke a 
výdrž vo frontleveri.  
V každej kategórii boli vyhodnotení traja najlepší 
súťažiaci.  
 
 
 Dňa 21. októbra sa na Námestí slobody v Seredi 
konalo dlho očakávané podujatie  Street futbal. 
Jednotlivé turnaje tohto podujatia prebiehajú v 12-tich 
mestách, ktorých kluby hrajú Fortuna ligu. A keďže 
Sereď má prvoligových futbalistov, toto podujatie v našom 
meste nesmelo chýbať.  
Začiatok podujatia sa konal o 10:00 hodine a otvoril ho 
organizátor Milan Ondruš, generálny manažér 
ŠKF Sereď Dušan Heriban a primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi.  
Jednotlivé zápasy boli počas dňa rozdelené na dve časti. 
Najprv si futbal zahrali deti do 10 rokov a po nich na 
ihrisko nastúpili dospelí. Do futbalového zápolenia detí sa 
prihlásilo 8 družstiev a to nielen zo Serede ale aj okolia. 
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo pod názvom Grizly, 
2. miesto  patrilo družstvu Tigri a 3. miesto získal tím 
Galanta zelení.  
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Po krátkej prestávke sa na hraciu plochu postavili družstvá 
zostavené z dospelých hráčov. Celkom si spolu zahralo 6 
družstiev. 
Po niekoľkých hodinách boli vyhlásené výsledky.  1. miesto 
získali Hlohovecké hviezdy a 2. miesto patrí Lokomotiv 
Partizánske.   
Sprievodným programom bolo stretnutie s futbalistami A-
tímu ŠKF Sereď, autogramiáda a spoločné 
fotografovanie.  
 
 
 Tradičným vrcholom roka na domácej taekwondo scéne 
bývajú Majstrovstvá Slovenska a inak tomu nebolo ani 
tento rok.  
V sobotu 27. októbra 2018 sa seredský taekwondo klub 
zúčastnil na tohtoročnom slovenskom šampionáte v Nitre 
a  jeho členovia opäť potvrdili príslušnosť medzi najlepšími 
slovenskými klubmi!   
Do Nitry tentokrát vyslali 19-členný tím zložený zo 
žiakov a juniorov a tí bojovali o cenné kovy s taekwondistami 
od Bratislavy až po Prešov.  
Prvou disciplínou boli technické zostavy, kde sa na najvyššie 
stupne dostalo päť zástupcov Serede. Strieborné medaily 
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si odniesli Alex Georgiev a Simon Rajský a zlato 
vybojovali Ľubomír Králik, Lucia Lakatošová a Ema 
Valenčíková.  
V disciplíne špeciálnych kopov (kopy na výšku vo 
výskoku) mala Sereď štvornásobné zastúpenie a úspešní 
boli dvaja členovia klubu. Medzi žiačkami triumfovala 
Ema Valenčíková a medzi juniormi Michal Fidlér.    
Najviac medailí získali Seredčania v disciplíne sparing, a 
to až 16! Bronzové stupne víťazov obsadili v žiackych 
kategóriách Tomáš Dušecina, Ľubomír Králik, 
Nicole Iracká, Lucia Lakatošová, Martin Švanda a 
Oliver Klotton a v kategórii juniorov Michal Fidlér. 
O stupeň vyššie sa v sparingu medzi žiakmi prebojovali 
Martin Hindický, Tamara Královičová a Lukáš 
Kujovič a v junioroch Peter Štrpka.  
Medaily zlatého lesku v tejto disciplíne vybojovali 
Kristian Georgiev, Patrik Hrdlovič, Samuel 
Ruman, Michaela Šuláková a do tretice Ema 
Valenčíková.  
Spolu teda seredský taekwondo klub na Majstrovstvách 
Slovenska 2018 získal 23 medailí, z toho 10 zlatých, 6 
strieborných a 7 bronzových.  
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Vďaka týmto skvelým výsledkom sa Sereď opäť 
dostala medzi slovenskú špičku, keď bola vyhlásená za 2. 
najlepší klub súťaže. 
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Duchovný a náboženský život v meste 
Sereď 

 
Novokňaz Michal Irsák, rodák zo Serede bol dňa 
16. júna 2018 v Košiciach vysvätený za kňaza.  
O dva týždne dňa 1. júla 2018 prvý raz samostatne 
verejne slávil svätú omšu ako hlavný celebrant v kostole sv. 
Jána Krstiteľa v Seredi.  
Pre každé mesto alebo obec je to veľká udalosť, ktorá sa 
udeje iba raz za niekoľko rokov. (  v Seredi to bolo 
naposledy v roku 2013 ). 
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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 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) 

 
• Meštiansky dom – Nám. Slobody 22, 
zapísaný v UZPF ako nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 10693 (v 
súčasnosti radový polyfunkčný dom) 
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• 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. 
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 
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• Židovský kúpeľ – Mikve, zapísané 
v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna 
pamiatka pod e. č. 11430, Kúpeľné nám. 1, Sereď 
• 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) 

 
• Zvonice – Dolný, Stredný a Horný Čepeň 

 
• Kaplnka Nanebovstúpenia 
Panny Márie – Stredný Čepeň, ul. 
Šulekovská 
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• 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, 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) 
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• Budova gymnázia – Kostolná 8 
 

• Plastika sv. Vendeliná – Čepeňská ulica 
 

• 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 tabuľa s menami padlých Sereďanov 
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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 
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• Pamätník obetiam holokaustu – ul. 
Kasárenská, odhalený v roku 1998, navrhol architekt 
Juraj Fatran z Izraela, realizátorom návrhu bol 
Milan Veselý 

 
• 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 
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• 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 

 
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 
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• 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 
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 
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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 2018: 
• Ján Fačkovec (1930), 
• Anna Caková (1933), 
• Miloslav Štibraný (1963), 
• Mária Rolníková (1948), 
• Mária Zsigmondová (1937), 
• Mária Uhlíková (1921), 
• Ivan Pilát (1937), 
• PaedDr. Eva Siveková (1960), 
• Vladimír Bodlák (1946), 
• Ladislav Nádaždy (1951), 
• Rozália Tisoňová (1931). 

 
V mesiaci február 2018: 
• Jozef Krean (1956), 
• Ladislav Novomestský (1925), 
• Monika Vinterová (1974), 
• Ladislav Józsa (1950), 
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• Anna Kabátová (1957), 
• Ľubomír Krivosudský (1959), 
• Michal Pereslényi (1944), 
• Jozef Deák (1944), 
• Margita Rosivalová (1933), 
• Marián Kollárik (1956), 
• Alžbeta Lašníková (1934). 

 
V mesiaci marec 2018: 
• Alojz Némethy (1938), 
• Miroslav Zajíc (1956), 
• Ľuboš Hostina (1993), 
• Milan Stojka (1962), 
• Terézia Karmažínová (1926), 
• Katarína Škorvagová (1986), 
• Margita Dalošová (1935), 
• Jaroslav Lipovský (1953), 
• Mária Helienková (1954), 
• Juliana Paulovičová (1920), 
• Emília Bachratá (1953), 
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• Janka Masarovičová (1935), 
• Eugénia Virthová (1927), 
• Jaroslav Páleník (1956), 
• Ľudmila Šandorová (1957), 
• Ján Vohlárik (1947), 
• Júlia Zemková (1940), 
• Štefánia Strapková (1923). 

 
V mesiaci apríl 2018: 
• Jozef Pastorek (1951), 
• Dávid Lakatoš (1988), 
• Pavol Melicher (1938), 
• Anna Michalková (1940), 
• Katarína Vašková (1965), 
• Sidónia Hančínová (1929), 
• Viliam Karmažín (1922), 
• Ľudmila Sedláková (1934), 
• Ivan Rychlík (1961), 
• Marta Bobuľová (1952), 
• Vilma Sopúchová (1923), 
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• Ján Valovič (1925), 
• Mária Krivošíková (1956), 
• Pavol Maderka (1958). 

 
V mesiaci máj 2018 
• Ladislav Kalinay (1941), 
• Helena Rakovická (1940), 
• Roman Navrátil (1970), 
• Valéria Kerteszová (1934), 
• Ján Krištofík (1942), 
• Viera Bortelová (1947), 
• Anna Kadlecová (1926), 
• Mária Krajčová (1950), 
• Otília Némethyová (1944). 

 
V mesiaci jún 2018: 
• Anna Mrvová (1947), 
• Jarmila Dušková (1942), 
• Igor Toman (1968), 
• Mária Lipovská (1929), 
• Jaromír Bernard (1954),ň 
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• Eva Válkyová (1943), 
• František Stojka (1944), 
• Karol Labaj (1972), 
• Judita Hašková (1964). 

 
V mesiaci júl 2018: 
• Jozef Baláž (1938), 
• Zita Boríková (1929), 
• Rozália Čačaná (1941), 
• Daniela Kováčová (1944), 
• Hedviga Antalová (1929), 
• Fridrich Klčo (1930), 
• Kamil Čambál (1953), 
• Vlasta Strýčková (1941), 
• Miroslav Deák (1954), 
• Ladislav Vrba (1934), 
• Zita Majková (1943), 
• Beáta Píšiová (1964), 
• Daniela Paulovičová (1946), 
• Jozefína Vinterová (1958), 
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• Irena Ďuričová (1940), 
• Mária Lakatošová (1956) 

 
V mesiaci august 2018: 
• Peter Barczi (1968), 
• Kvetoslava Poláková (1958), 
• Ivan Jurík (1958), 
• Jozef Bombera (1957), 
• Sidonia Ševčíková (1943), 
• Iveta Gréčová (1969), 
• Agneša Holienčíková (1932), 
• Anna Mrvová (1966), 
• Štefan Suchopa (1931), 
• Irena Galbavá (1941), 
• Mária Chmúrová (1938), 
• Milan Krištof (1962), 
• Pavel Pikna (1947), 
• Vlasta Tušková (1934). 

 
V mesiaci september 2018: 
• Rudolf Šilhár (1945), 



 
111 

 

• Ferdinand Janovský (1936), 
• Mária Slezáková (1954), 
• Peter Bellay (1956), 
• Irena Lakatošová (1950), 
• Cecília Pocisková (1932), 
• Ján Sekera (1961), 
• Magdaléna Vančová (1966), 
• Anastázia Lašáková (1941), 
• Milan Karolčík (1954), 
• František Fandli (1935), 
• Jozef Mistrík (1933), 
• Marián Ševčík (1965), 
• Jozef Krivošík (1951), 
• Štefan Ševčovič (1952), 
• Ladislav Chrappa (1951), 
• František Forro (1942), 
• Karol Kopál (1935), 
• Magdaléna Lopašovská (1932). 

 
V mesiaci október 2018: 
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• Johanna Vranková (1926), 
• Emil Gurín (1946), 
• Jozef Faško (1958), 
• Ľuboš Martinkovič (1989), 
• Viliam Kováčik (1934), 
• Pavel Chadim (1961), 
• Anna Kiššová (1935), 
• Dušan Holbík (1965), 
• Miroslav Mizera (1961), 
• Ing. Ladislav Mrnka (1946), 
• Jozefína Škriňová (1950), 
• Anna Vančová (1953), 
• Viliam Gál (1952), 
• Veronika Koledová (1937), 
• Janka Pulmanová (1920). 

 
V mesiaci november 2018: 
• Ján Beno (1929), 
• Helena Vidová (1932), 
• Erich Chmelár (1929), 
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• Ján Cako (1950), 
• Juraj Hosztyina (1965), 
• Milan Buch (1925), 
• Marta Karmažínová (1935), 
• Roman Sásik (1984), 
• Jozefína Mizeríková (1931), 
• Felix Neštrák (1929), 
• Anna Šimončíková (1962), 
• Mária Sásiková (1941), 
• Monika Bellayová (1955). 

 
V mesiaci december 2018: 
• Jozef Jančula (1966), 
• Mariana Hindáková (1932), 
• Karol Bardiovský (1935), 
• Terézia Koláriková (1930), 
• Jozef Vršan (1954), 
• Bernardína Gálová (1926), 
• Jana Michalčáková (1951), 
• Miroslav Súkenník (1962), 



 
114 

 

• Viera Pišeliová (1941), 
• Dušan Remenár (1942), 
• Matúš Trubač (1998), 
• Pavol Polák (1944), 
• Edita Šuláková (1935), 
• Ivan Božik (1949), 
• Eva Herzogová (1942), 
• Pavel Kanaloš (1952), 
• Jozef Greguška (1959), 
• Peter Polednák (1969), 
• Jozef Takáč (1933). 
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Pomôcky použité pri spracovaní 
Kronikárskeho záznamu Mesta 

Sereď za rok 2018 
 

• 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 

  



 
116 

 

Záverečné ustanovenie 
 

Návrh na vykonanie zápisu do Kroniky Mesta 
Sereď za rok 2018 bol po vypracovaní kronikárkou 
Dominikou Podhorovou predložený  


