
 
1 

 

Mesto Sereď 
 

 

 

Kronika 
mesta Sereď za rok 2019 

 
Okres: Galanta 

Kraj: Trnavský 

 

Spracovala: Dominika Podhorová, 

kronikárka mesta Sereď 



 
2 

 

Mesto Sereď 

 
 

 
Kronika  

mesta Sereď za rok 2019 
Okres: Galanta 

Kraj: Trnavský 

Spracovala: Dominika Podhorová, 

kronikárka mesta Sereď 



 
3 

 

 

 

 

 

Táto kronika mesta Sereď za rok 2019 obsahuje 
125 strán, slovom jednostodvadsaťpäť strán. 

V Seredi, 12.03.2021 

 

 

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 
2019 

Obsah 

Zhrnutie 

Činnosť orgánov mesta Sereď 

Mesto 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 



 
5 

 

Pomôcky použité pri spracovaní 

Záverečné ustanovenie 

  



 
6 

 

Zhrnutie 
 
 Charakteristické trendy pre rok 2019 boli: oslabovanie 
liberálnej demokracie a hrozivé prejavy klimatických zmien. 
Čo priniesol tento rok vo svete, Európe, i na Slovensku ? 
 Na sile strácalo garantovanie práva jednotlivca 
i menšín, kontrola a obmedzenie vládnej moci vládou zákona, 
aktívnej občianskej spoločnosti či pôsobením médií. Dôvodom 
oslabovania týchto atribútov modernej demokracie bol rastúci 
vplyv diktatúr – Čína, Rusko a aj Turecko. 
 Klimatické zmeny boli intenzívnejšie, za posledných 
päť rokov sme zaznamenali najteplejšie obdobie v histórii. 
Zvyšovala sa hladina morí v dôsledku topenia ľadovcov. 
 V tomto roku malo dôjsť k brexitu, Veľká 
Británia mala z Európskej únie odísť, avšak kvôli 
neúspešným hlasovaniam britského parlamentu sa tak nestalo. 
Tieto hlasovania stáli premiérku Theresu Mayovú jej 
funkciu a viedli k predčasným voľbám, ktoré vyhral Boris 
Johnson, ktorý v parlamente svoju verziu dohody 
o odchode presadil. Británia by mala Úniu opustiť 
v roku 2020. 
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 Švédka Greta Thunbergová, šestnásť ročná 
environmentálna aktivistka, sa stala symbolom boja za 
záchranu planéty. V auguste vyplávala z anglického 
Plymouthu na jachte cez Atlantik na klimatický samit 
OSN v New Yorku, počas ktorého kričala na lídrov 
z viac ako šesťdesiatich krajín: „Ľudia trpia, umierajú, celé 
ekosystémy sa rúcajú, sme na začiatku masového vymierania. 
A všetko, o čom vy dokážete rozprávať sú len peniaze 
a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to 
dovoľujete?!“ Za našu planétu bojovala viacerými 
aktivitami, za ktoré ju ľudia vysmievali.  
 Po prvýkrát v histórii vyhrala prezidentské voľby žena 
– Zuzana Čaputová, verejnosti známa ako aktivistka proti 
pezinskej skládke. Dňa 30. marca 2019 sa na území 
Slovenskej republiky konalo druhé kolo prezidentských 
volieb. Prvé kolo prebehlo 16. marca a zasadnúť do 
prezidentského kresla prejavilo  záujem 13 kandidátov. 
Keďže ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov oprávnených voličov, do druhého kola 
prezidentských volieb postúpili dvaja kandidáti s najvyšším 
počtom hlasov a to Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. 
Maroš Šefčovič  v rámci Slovenska získal v druhom 
kole 753 403  hlasov a Zuzana Čaputová 1 056 582 
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hlasov, ktorá sa tak stala prezidentkou SR na nasledujúce 
päťročné funkčné obdobie . Zuzana Čaputová sa funkcie 
ujala 15. júna ako piata hlava štátu od vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky v roku 1993. 
 V stredu, 6. novembra, bratislavský krajský súd 
poslal kontroverzného podnikateľa Ladislava Bašternáka 
na päť rokov do väzenia. Súd ho uznal vinným zo 
spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného. Okrem toho 
mu bol nariadený trest prepadnutia majetku a na päť rokov 
zákaz podnikania. 
 V pondelok, 21. októbra bola podaná na súd žaloba 
vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. Podľa obžaloby si túto 
dvojnásobnú vraždu objednal mafiánsky podnikateľ 
Marián Kočner. Jeho volavka Alena Zsuzsová 
oslovila Zoltána Andruskóa a ten sa obrátil na Tomáša 
Szabóa a Miroslava Marčeka, ktorý ich zastrelil 21. 
februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači.  
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Činnosť orgánov mesta Sereď 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

účinné v roku 2019 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019, 
ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2005 o 
financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a 
školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení 
neskorších nariadení. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN 
mesta Sereď č. 16/2011. 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019, 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019, 
o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, 
za nevýherné hracie prístroje a za jadrové zariadenie. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019, 
o miestnej dani z nehnuteľností. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019, 
ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok 
pohrebísk mesta Sereď. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019, 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, 
torým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v 
znení VZN mesta Sereď č. 9/2017. 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, 
o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru vo 
vlastníctve mesta Sereď. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, 
o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve 
mesta Sereď. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie 
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. 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a 
školských zariadení 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 
 

V nedeľu 24. februára 2019 bolo slávnostne 
otvorené detské ihrisko Mimoňovo pre verejnosť v kine 
NOVA. 

 
 

Od roku 2015 na čele spoločnosti  Správa majetku 
Sereď, s.r.o. stála konateľka Daniela Vargová. Tá 
po štyroch rokoch v  tejto funkcii končí. Z  tohto dôvodu 
v  decembri 2018 mesto Sereď vyhlásilo výberové konanie 
na obsadenie funkcie „ konateľ spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o.“ Do výberového konania sa prihlásil iba 
jediný uchádzač: Karol Andrášik, s  ktorým bol dňa 
23.1.2019 vykonaný pohovor o uvedenú pozíciu. Pohovor 
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vykonala primátorom poverená komisia v zložení: Tibor 
Krajčovič - prednosta MsÚ Sereď, Marcel 
Královič - poslanec MsZ ako aj člen dozornej rady 
SMS a Daniela Vargová- konateľka SMS. 
Na základe priebehu výberového konania prítomní 
konštatovali, že uchádzač spĺňa požadované kvalifikačné 
predpoklady na výkon funkcie konateľ 
SMS.  Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom 
zasadnutí dňa 7.2.2019 preto   schválilo Ing. Karola 
Andrášika do funkcie konateľa spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o. Zároveň poslanci dňom 28.2.2019 odvolali 
JUDr. Ing. Danielu Vargovú z funkcie konateľky 
spoločnosti Správa majetku. Tá prechádza na novú 
pozíciu a to na právny referát na Mestskom úrade 
v Seredi. 

 

V  pondelok 11. marca začali na Námestí slobody v 
Seredi stavebno-inštalačné práce súvisiace so servisom 
závlahového systému a napájania studničnej vody. Práce 
vykonáva firma BEMAX s.r.o. Hruboňovo a 
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realizácia prác si vyžiada 3 696,- €.  Ďalším krokom 
prác na námestí bola montáž zahmlievacieho zariadenia. 
Ide o tzv. rozprašovač vodnej hmly v podobe jemného 
dažďa, ktorý v letných mesiacoch poskytne príjemné 
osvieženie. Podobné zariadenia sa už nachádzajú vo väčších 
mestách. 

Montáž uskutočnila takisto firma BEMAX s.r.o. a 
cena tohto zariadenia je podľa objednávky zverejnenej na 
webovej stránke mesta 2 466,- €.   

 

Dňa 13. marca 2019 už po osemnásty krát 
zorganizovali členova OZ Mladá Sereď, v spolupráci s 
Národnou transfúznou službou SR z 
Trnavy,  akciu pod názvom  „Daruj krv - zachráň život.“ 
Cieľom akcie je neustále podporovať darovanie krvi a  tak 
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naďalej rozširovať rady dobrovoľných darcov. Už 
tradične sa darovanie krvi konalo v priestoroch Mestského 
úradu v čase od 8:00 do 21:00 hodiny.  O darcovstvo 
prejavilo záujem 31 ľudí, no keďže kritériá na odber sú 
prísne, napokon bolo  úspešných 29 darcov s najvzácnejšou 
ľudskou tekutinou. 

 

 V stredu 27. marca 2019 sa uskutočnilo v 
Obradnej sieni MsÚ slávnostné Oceňovanie pedagógov 
pri príležitosti Dňa učiteľov. Ocenenia odovzdávali p. 
primátor Ing. Martin Tomčányi a  viceprimátor mesta 
Bc. Ľubomír Veselický. 

V kategórii Vynikajúci pedagóg základnej školy 
boli ocenení: 

Základná škola Juraja Fándlyho: 

 Mgr. Lucia Paulenková  
 Mgr. Juraj Hošták  

Základná škola J. A. Komenského: 

 PaedDr. Jana Očenášová  
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 Mgr. Jana Fogelová  
 Mgr. Martina Ludviková 

 

V kategórii Vynikajúci pedagóg strednej školy boli 
ocenení: 

Gymnázium Vojtecha Mihálika: 

 Mgr. Katarína Valábková 

Obchodná akadémia: 

 Ing. Alena Pospíšová  

V kategórii Vynikajúci pedagóg voľno časových aktivít 
boli ocenení: 

 Oľga Haršányiová – ZŠ J. Fándlýho 
 Mgr. Art. Michal Balla, ArtD 

 

Novou kategóriou v tomto roku bola kategória Pedagóg, 
ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju a pedagógov na 
ocenenie navrhli Žiacke školské rady, na základe školských 
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ankiet, ktoré na školách prebehli. Na základe spracovaných 
výsledkov boli ocenení: 

 Ing. Peter Kostolányi – ZŠ J.A. 
Komenského  

 Mgr. Anna Novosadová – ZŠ J.A. 
Komenského  

 Mgr. Beáta Petrášová – ZŠ J. Fándlyho 
 Mgr. Jana Válkyová – ZŠ J. Fándlyho 
 Mgr. Ľubica Štefáková – Gymnázium V. 

Mihálika 

 
Cenou za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť v 
oblasti školstva bola ocenená Alžbeta Levková. 
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 Katolícke hnutie žien Slovenska už 13 rokov 
organizuje v pôstnom období podujatie pod názvom 
Podeľme sa! Tento rok sa podujatie konalo v nedeľu 31. 
marca 2019 vo farskej záhrade. Podávala sa polievka 
fazuľová, kapustová, zeleninová ale aj pravý nedeľný vývar. 

Tento rok bude výťažok 
finančných darov použitý na podporu dvoch projektov. Prvý 
je na centrum pre deti a rodiny v Rožňave a druhý na 
dobudovanie druhej časti Krízového centra Vincentínum v 
Košiciach, ktoré slúži chudobným ženám s deťmi a 
rodinám. 

 

 15. marec  patril v spoločnosti Autoprofit tradičnej 
fašiangovej zabíjačke, ktorá sa niesla v  duchu ľudových 
tradícií a remesiel. Cieľom fašiangovej zabíjačky bola okrem 
zábavy aj pomoc deťom bez rodín z detského domova v 
Seredi. Deti z detského domova pre návštevníkov zabíjačky 
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pripravili krátke vystúpenie ,ale aj krásne ručne vyrobené 
veľkonočné dekorácie. Akcia bol určená pre zákazníkov 
spoločnosti Autoprofit , ako aj širokej verejnosti blízkeho 
okolia Galanty.  

Návštevníci mohli ochutnať zabíjačkové špeciality, domáce 
syry, kvalitné vína a výbornú kávu. Šikovné ruky a 
nádherné výrobky drevorezbára, kováča, sklára a hrnčiara, 
pripomenuli v akých remeslách naši predkovia boli a dnes aj 
sú majstrami.  

Podujatie slávnostne otvorili a hostí privítali konatelia 
spoločnosti pani Mgr. Milada Kováčová a pán Ing. 
Peter Vrbovský.  

Tradičnú atmosféru zabíjačky podtrhla svojim vystúpením 
ľudová hudba Hudci a Veronika. Neoddeliteľnou 
súčasťou fašiangových slávností sú masky. Tieto si 
návštevníci mohli sami vyskúšať a aj sa v nich odfotiť 
v pripravenom fotostánku.  

V závere akcie boli vylosovaní víťazi tomboly ktorej 
finančný výťažok zástupcovia spoločnosti Autoprofit 
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odovzdali riaditeľovi detského domova v Seredi Mgr. 
Jánovi Jankulárovi.  

 
 

 Centrum pre deti a mládež Sereď a OZ pri 
detskom domove v Seredi usporiadali dňa 23. marca v 
Dome kultúry podujatie pod názvom SPOJME 
SA PRE DETI. Ide o charitatívnu 
spoločenskú akciu, ktorá je v našom meste organizovaná už 
niekoľko rokov.  

Dobročinnú myšlienku prišlo podporiť približne 200 hostí, 
ktorých okrem zábavy čakal zaujímavý program, občerstvenie 
a bohatá tombola.  
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Celý večer mal pod palcom moderátor Richard Vrablec. 
Kultúrny program obohatili svojim vystúpením deti z 
detského domova, speváčka Laura Silberschneiderová, 
kapela Čibuk, Rodrigo Rigo a Jozef Šándor. 
Kúpou vstupeniek, tombolových lístkov ale aj drobných 
upomienkových predmetov sa celkom podarilo vyzbierať 6 
900 eur.  

Celý výťažok z akcie bol využitý na letné tábory pre deti, 
ich vzdelávanie a zlepšenie podmienok v Centre pre deti a 
rodiny v Seredi. 

 

 Davy ľudí od skorého rána prúdili v sobotu 27. 
apríla do Old timer múzea v Seredi, kde sa konala jarná 
AUTO-MOTO BURZA. Prvá burza sa 
na tomto mieste konala na jeseň 2016 a odvtedy sa 
pravidelne organizuje 2x ročne.  

Každoročne sem prichádzajú predajcovia aj kupujúci 
takmer z celého Slovenska. Niektorí návštevníci sem prišli 
aj bez jasného cieľa niečo kúpiť, iba sa jednoducho 
poobzerať.  
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V ponuke boli súčiastky, náradia, odborná i dobová 
literatúra, staré časopisy či historické predmety súvisiace s 
motorizmom. Predajcovia ponúkali náhradné diely do áut a 
motocyklov, ktoré sa v dnešnej dobe dajú len ťažko zohnať, 
staré vojenské vybavenie, knihy, odznaky a iné zaujímavosti. 
Priamo v priestoroch múzea boli pre verejnosť vystavené 
vererány a kto mal chuť mohol sa občerstviť v kaviarni, 
ktorá je súčasťou múzea. 

 

 Druhá májová nedeľa bola dňom, ktorý patril oslave 
DŇA MATIEK. Tento deň si pripomenuli aj 
seniori z Denného centra na Jesenského ulici. 

 
Na úvod všetkých privítala zastupujúca vedúca centra 
Pavlína Kostková a prítomným dámam niekoľko milých 
slov povedal aj zástupca primátora Ľubomír Veselický. 
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Spoločne zaželali všetkým mamám, ale už aj babičkám, či 
prababičkám krásny Deň matiek.  

Popoludnie pokračovalo hudobným programom so 
speváckym zborom Pohoda, ktorý mal pripravené vo svojom 
repertoári dobre známe a veľmi obľúbené slovenské piesne. 

 

 Pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej 
vojny a porážky fašizmu sa dňa 7. mája pri Pamätníku 
oslobodenia v Seredi konalo slávnostné kladenie vencov. 
Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli zástupca 
primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický, poslanci 
MsZ, predseda Zväzu protifašistických bojovníkov v 
Galante Jozef Janský, príslušníci Ženijného práporu v 
Seredi, Zväzu vojakov SR klub Sereď, členovia 
TJ Rozkvet, denného centra pre seniorov v Seredi a 
žiaci seredských škôl.  

 

Spomienkové stretnutie začalo 
položením vencov a pietnou 
spomienkou na všetky obete, ktoré 
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prišli o život počas 2. svetovej vojny. Po odznení hymny 
SR zástupca primátora Ľ. Veselický vo svojom 
príhovore povedal: „Každoročnou spomienkovou akciou si 
pripomíname pamiatku tých, ktorí sa domov nevrátili. 
Obávam sa, že sme si ako spoločnosť na takéto akcie 
zvykli, akoby 74 rokov mierového života začalo v nás 
utvrdzovať myšlienku, že niečo také ako vojenské šialenstvo 
a zmarené ľudské životy nás už nemôžu ohroziť. Situácia 
vo svete okolo nás ale varuje. Preto pripomenutie konca 
vojny má stále svoje opodstatnenie.“  

Predseda Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante 
Jozef Janský mimo iného povedal: „Druhá svetová 
vojna rozpútaná nacistickým Nemeckom, bola najväčšou 
tragédiou ľudských dejín a to nielen počtom obetí ale najmä 
svojim charakterom a bezbrehou krutosťou. Oslobodenie 
našej krajiny trvalo 226 dní. Sereď bola oslobodená 1. 
apríla 1945.  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
si každoročne pripomína toto víťazstvo a hrdinstvo tých, 
ktorí bojovali za našu slobodu. Vzdávame česť tým, ktorí 
sa vytúženej slobody nedožili a úctu tým, ktorí ešte žijú 
medzi nami -veteránom a pamätníkom týchto udalostí.“  
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 Areál kasární Ženijného práporu v Seredi sa 31. 
mája premenil na veľkú oslavu Dňa detí. Podujatie 
zorganizovalo Mesto Sereď v spolupráci so Ženijným 
práporom Sereď, OR PZ Galanta, HaZZ 
Sereď a mestskou políciou.  

Do priestoru vojenského útvaru prišli deti z materských 
i základných škôl a to nielen zo Serede ale aj 
vzdialenejšieho okolia. V rámci programu boli pripravené 
ukážky príslušníkov HaZZ ako hasenie požiaru či 
vyslobodzovanie zakliesnenej osoby. Poslušnosť psíkov 
predviedli kynológovia a všetkých potešili ukážky výcviku 
koní z oddelenia policajnej hipológie. Pripravené boli 

statické ukážky výzbroje, 
výstroje a techniky policajtov, 
vojakov i hasičov. Malých aj 
veľkých zaujali ukážky 
sebaobrany ale aj odmínovanie 
priestoru. 
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 Dňa 11.06.2019 sa v zariadení DD a  
DSS pre dospelých na Dolnočepeňskej ulici uskutočnila 
akcia – Deň otvorených dverí.  

Verejnosť i pozvaní hostia zo škôl si mohli pozrieť interiér 
a exteriér zariadenia. Zámerom bola prezentácia tvorivých 
dielní, v ktorých prijímatelia sociálnych služieb ukazovali a 
vysvetľovali zúčastneným jednotlivé postupy a ukážky 
procesu tvorby konkrétnych výrobkov.  

Taktiež si mohli posilniť i kognitívne funkcie pri cvičeniach 
zamerané hravým spôsobom na pamäť, pozornosť, učenie, 
riešením a skladaním rébusov.  

Pripravená bola i ukážka tvorby pracovných skupín na 
výstave výrobkov v átriu. 

Napríklad išlo o výrobu plávajúcich sviečok rôzneho tvaru z 
parafínu, zhotovenie zaujímavých dekorácií a obrázkov, rôzne 
využitie práce s prútím–pedigu, postup tvorby pri encaustice.  

 

 Vo štvrtok 13. júna sa na pôde Ministerstva obrany 
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SR v Bratislave konalo slávnostné odovzdanie ocenení v 
ankete Vojenský čin roka 2018. Počas galaprogramu si 
ocenenie prevzali štyria kandidáti. Medzi ocenenými bol aj 
Seredčan Ján Himpán, člen Zväzu vojakov SR v 
Seredi a zároveň držiteľ tzv. Kňazovického plakety. Na 
ocenenie ho navrhol predseda Zväzu vojakov SR klub 
Sereď Ondrej Urban.  

Ján Himpán ešte v roku 
1993 začal ako veliteľ 
výcvikového strediska ženijného 
vojska v Seredi organizovať 
hromadné darovanie krvi, 
pričom s darovaním sám 

pokračoval aj po odchode do zálohy a dodnes má za sebou 
celkovo 104 bezplatných odberov. Ján Himpán pri tejto 
príležitosti zdôraznil úlohu darcov krvi. „Krv môže 
zachrániť množstvo životov, preto na to netreba zabúdať,“ 
povedal. 
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 Vedenie mesta Sereď každoročne pozýva 
bezpríspevkových darcov krvi na pôdu mestského úradu, aby 
si na slávnostnom odovzdávaní ocenení uctili vysoko humánny 
čin  týchto občanov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. 
V stredu 5. júna 2019 boli do obradnej siene mesta 
Sereď pozvaní 13 bezpríspevkoví darcovia krvi. Z rúk 
primátora mesta Martina Tomčányiho si prevzali plaketu 
a  finančný dar.   

 
Ocenení boli držitelia plakety prof. Kňazovického za 
100-násobné darovanie krvi:  páni Viliam Banič, Ing. 
Ján Himpán a Jozef Masarovič, držitelia 
Diamantovej plakety prof. Jana Jánskeho za 80-
násobné darovanie krvi: páni Vladimír Kišš a Igor 
Krajčovič a držitelia Zlatej plakety prof. Jana 
Jánskeho za 40-násobné darovanie krvi: páni Jozef 
Blaho, Ľubomír Brožek, Marián Drábik, Ing. 
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Jozef Ďurica, Stanislav Irsák, Martin Keller, 
Ľuboš Sojka a Marek Šajbidor.  

 

 Ako býva počas letných prázdnin na Mestskej polícii 
v  Seredi zvykom, dva júlové týždne strávili na letnom 
tábore so šesťdesiatimi deťmi z mesta Sereď a okolia.  

Ranné hľadanie motta dňa sa striedalo s  blokom 
tvorivých, športových, kooperatívnych, ekologických, vodných 
či vyšetrovateľských aktivít. V programe nechýbalo 
popoludnie s členmi DHZ Pata a  príjemné ochladenie 
v pene, celodenný výlet s nádychom environmentálnej výchovy 
/v stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie 
v  Zemianskej Olči a  v  Západoslovenskom múzeu v 
Trnave/ a  samozrejme obľúbená mokrá olympiáda, 
skúška na preukaz pomocníka MsP Sereď a krimi deň 
plný záhad a výziev, ktoré deti opäť hravo rozlúskli. 

 

 Veterán Car Club Sereď a Old timer Múzeum 
v spolupráci s mestom Sereď zorganizovali dňa  3. 
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augusta 2019 jubilejný 15. ročník veteránskeho zrazu pod 
názvom Ovál. 

Program začal zoradením veteránov na Námestí slobody, 
kde návštevníci mohli obdivovať krásu historických vozidiel a 
motocyklov. Všetky nablýskané automobilové a 
motocyklové veterány boli vyrobené do roku 1970. 
Seredčania mohli na vlastné oči obdivovať cca 80 
historických limuzín, kabrioletov, športiakov ale aj približne 
stovku starých motocyklov. Viacerí majitelia vozidiel prišli 
v  dobových kostýmoch.  

Najstaršie a najvzácnejšie auto, ktoré bolo v Seredi 
odparkované bol Ford, rok výroby 1918. Majiteľom 
tohto skvostu je Eman Straka z Ivanky pri Dunaji. 
Ide o prvé auto na svete vyrobené ako sériová výroba. 
Zaujímavosťou je, že kým na klasických autách je zľava 
spojka, brzda, plyn na tomto aute je to presne naopak.  

Po úvodnej prehliadke v  Seredi odštartovala spanilá 
jazda  po Považí.   Vozidlá sa v kolóne presúvali cez 
Vinohrady nad Váhom, Dvorníky a Hlohovec až do 
Piešťan. Po krátkej prestávke pri priehrade Sĺňava 
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jazda pokračovala cez Bučany, Zavar ,Vlčkovce, 
Majcichov, Abrahám a Sládkovičovo. Po ceste aj na 
zastávkach kolóna vyvolávala obdivné pohľady okoloidúcich 
vodičov i  chodcov História na kolesách napokon 
zaparkovala na  Kaskádach, kde bol zraz vo večerných 
hodinách ukončený. Produktovým partnerom podujatia bola 
spoločnosť Sedita Sereď. 

 

 Členovia TJ Rozkvet zorganizovali 14. ročník 
súťaže vo varení gulášu. Ihrisko v Strednom Čepeni 
hostilo 12 družstiev, ktoré mali za úlohu navariť ten najlepší 
kotlíkový guláš. Medzi súťažiacimi boli starí známi 
kuchári ale aj celkom nové tváre, čo organizátorov veľmi 
potešilo.  

Amatérski kuchári varili zo svojich surovín a fantázii sa 
medze nekládli. Kým jedno družstvo varilo guláš z diviny, 
v ďalšom kotlíku sa varil guláš jahňací, držkový či 
hovädzí.  Rozhodnúť o najlepšom kotlíkovom guláši 
nebolo jednoduché. Porota brala do úvahy chuť, farbu aj 
konzistenciu.  



 
36 

 

Prvé miesto a putovný pohár získala Viera Ilkeová,  na 
druhom mieste sa umiestnil Milan Pastorek  a  tretí 
najlepší guláš navarilo duo  Patrik Vondera s Jánom 
Slobodom Predseda TJ Rozkvet František Jelšic 
bol s priebehom súťaže spokojný. Ako povedal:  „ Som 
rád, že majú Rozkveťáci stále záujem o podobné podujatia. 
Myslím si, že v tomto prípade nejde až tak veľmi o výhru 
ako o  atmosféru a stretnutie s priateľmi. Bohatá tombola 
a posedenie s priateľmi bolo iba príjemným zavŕšením 
sobotňajšieho dňa.“ 

 

 Súťaž vo varení gulášu prebiehala aj v sobotu 12. 
októbra v seredskom kempingu. 

Zmerať sily v boji o najchutnejší kotlíkový guláš prišlo 26 
tímov. K príjemnému sobotňajšiemu dňu prispel aj živý 
koncert skupiny VAU.  

Ohne pod kotlíkmi horeli niekoľko hodín a priamo v 
kotlíkoch sa varil guláš hovädzí, bravčový či z diviny. 
Porota mala ťažkú úlohu, nakoľko bol každý guláš 
jedinečný a chutný. Do úvahy brali spôsob varenia, chuťové 
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vlastnosti, vzhľad, hustotu ale aj vizuálnu stránku či 
kreativitu družstva. Po udelení bodov boli vyhlásení víťazi.  

Prvé miesto získal KIRA TÍM, na druhom 
mieste sa umiestnilo družstvo KOTLEBOVCI 
2 a tretiu priečku obsadilo družstvo s názvom 
RAFŤACI 3. 

 

 Obyvatelia Serede sa s rokom 2019 rozlúčili veľkou 
tanečnou zábavou. Perfektnú atmosféru počas silvestrovskej 
noci, skvelú show a jedinečnú zábavu už tradične do nášho 
mesta priniesol silvestrovský párty kamión. Ten už päť 
rokov premieňa ulice na jeden veľký tanečný parket. DJ 
Marcel každý rok namieša pre ľudí správny mix hudby, 
aby sa zabavil naozaj každý.   

Začiatok trasy kamióna bol na  Námestí slobody, odkiaľ 
sa presunul do Horného Čepeňa. Cesta pokračovala 
zastávkou pri Bille, no a zabaviť sa mohli aj obyvatelia v 
Dolnej Strede. Konečnou zastávkou  kamióna bolo 
parkovisko pred gymnáziom, kde všetci privítali nový rok 
2020. 
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Ekonomický život mesta Sereď 
 

V decembri minulého roka začali rekonštrukčné práce 
na obradnej miestnosti, ktorá sa nachádza na poschodí 
Mestského úradu v Seredi. V tejto miestnosti sa konajú 
sobášne obrady, oceňovanie občanov, vítanie detí do života ale 
aj komorné koncerty menšieho rozsahu. 
Rekonštrukčné práce zahŕňali odstránenie prasklín na 

omietke a vymaľovanie 
stien. Tieto práce 
zrealizovala firma 
Lumini s.r.o. zo 
Serede v hodnote 

1.587,-€. 
Odstránený bol aj starý koberec, ktorý zakrýval celú 
podlahu. Pôvodné parkety boli prebrúsené a nalakované. 
Renováciu parkiet vykonvala firma Domeco Slovakia 
s.r.o. Sereď v hodnote 4.230,-€. 
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 Už niekoľko rokov majú poslanci MsZ v Seredi 
každý rok v rozpočte vyčlenenú finančnú čiastku vo výške 
400,- €, ktorú môžu rozdeliť občianskym združeniam, 
športovým klubom či rôznym organizáciám na ich činnosť. 
Všetkých 19 poslancov teda celkom ročne prerozdelí  sumu 
7 600,-  €.  Poslanci môžu sumu 400,- € prideliť 
ako jednorazový príspevok iba jednej organizácii alebo ju 
rozdeliť na menšie čiastky medzi združenia či kluby. 
Najviac z vyčlenených financií a to sumu 1 060,- 
€  poslanci pridelili seredským skautom, druhý v poradí so 
sumou 1 000,- € získal CK AB Sereď a 650,- 
€ získalo OZ Nikolka. Naopak najmenej  z celkovej 
možnej sumy a to po 50,- € bolo pridelených OZ Goel, 
IC Players, OZ Pomocníček a združenie Slnko 
jesene. 

  Aj tento rok JUDr. Martin Hudák poskytol 
právne poradenstvo občanom mesta Sereď. Toto 
poradenstvo nezahŕňalo spisovanie právnych úkonov, ani 
zastupovanie na súdnom pojednávaní. Poradenstvo sa 
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konalo na Mestskom úrade v Seredi na 1. poschodí 
v malej zasadačke v termínoch: 

4. marec/pondelok/v čase od 9.00h – 10.00h; 

18. marec/pondelok/v čase od 9.00h – 10.00h; 

3. apríl/streda/v čase od 16.00h – 17.00h. 

 
Vzdušné vedenie na verejnom osvetlení na uliciach 

Trnavská a Poľná v Seredi prešlo začiatkom marca 
rekonštrukciou. Staré vedenie bolo neizolované a vplyvom 
veterného počasia dochádzalo k výpadkom osvetlenia. 
Jednoducho povedané: pri silnejšom veternom počasí sa 
káble dotkli a nastal skrat.   Neizolované vedenie preto 
realizačná firma  Robert Vincze - ROBI 
ELEKTRO z Kráľovej nad Váhom začiatkom 
marca vymenila za izolované. Cena prác bola vyčíslená 
na 18 875,- €. 
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 V mesiaci marec prebehli na Materskej škole 

Komenského 
rekonštrukčné práce – 
vybudovali sa nové 
chodníky, prístupové 

komunikácie 
a bezbariérový vstup do 

budovy. Realizáciu zabezpečila firma Baumann Nitra 
s.r.o.. Súčasťou prác bola aj úprava trávnatých plôch 
a založenie trávnika. 
 
 V pondelok 11. marca začali na Námestí slobody v 
Seredi stavebno-inštalačné práce súvisiace so servisom 
závlahového systému a napájania studničnej vody. Práce 
vykonala firma BEMAX s.r.o. Hruboňovo. 
Ďalším krokom prác na námestí bola montáž 
zahmlievacieho zariadenia. Ide o tzv. rozprašovač vodnej 
hmly v podobe jemného dažďa, ktorý v letných mesiacoch 
poskytne príjemné osvieženie. Montáž uskutočnila takisto 
firma BEMAX s.r.o.  
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 V mesiacoch január až marec 2019 boli v kine 
NOVA zrekonštruované vstupné priestory a schodisko. 
Práce boli vykonané Správou majetku Sereď, s.r.o 
a rekonštrukciou bola odstránená stará sklenená konštrukcia 
a  vymenené vnútorné dvere. Steny dostali novú maľovku, 
boli nainštalované nové sokle, strop, svietidlá, dvere a 
rekonštrukciu prešlo aj zábradlie na schodisku.  

Práce vykonala firma 
Robert  Šipka zo 
Serede. 
 
 
 

 
 Na prelome mesiacov júl a august prebehla na 
Základnej škola J.A. Komenského „B“ havarijná 
oprava strechy. Tá bola dlhodobo v zlom stave a preto 
bola jej rekonštrukcia jednou z priorít školy. Kompletnú 
realizáciu diela zabezpečila firma  Matúš Zabák z 
Nitry. Rekonštrukcia strechy spočívala v príprave 
podkladu a následným zhotovením izolácie PVC fóliou. 
Práce trvali približne 4 týždne a aby sa nenarušil priebeh 
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vyučovania práce boli naplánované práve na prázdninové 
obdobie. 
 
 Bývalé kultúrno-osvetové zariadenie známe pod 
názvom Spoločný závodný klub ROH má v dátume 

vzniku zapísaný 7. september 1963. Počas uplynulých 56 
rokoch sa však na vybavení divadelnej sály nič zásadné 
nezmenilo.  
O zlej kvalite pódia by najlepšie vedeli hovoriť účinkujúci 
umelci. Ich kritické slová mali svoje opodstatnenie. Na 
obnove pódia má zásluhu pán Ľubomír Červenka, ktorý 
stolárčine skutočne rozumie.  
Vlani boli zrekonštruované šatne, teraz javisko. Pravidelný 
hosť Stanislav Štepka sa  nedávno vyjadril údajne takto: 
„V Seredi máte výborné publikum, ale najhoršiu divadelnú 
sálu“. 
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 Veľká zasadačka na Mestskom úrade v  Seredi 
čakala na svoju rekonštrukciu niekoľko rokov. Každý, kto 
tieto priestory navštívil, videl, že bola v zlom technickom 
stave.  
Strecha zatekala, pre nedostatočne tepelne izolovaný strop 
unikalo v  zimnom období veľké množstvo tepla. V lete tu 
naopak boli vysoké teploty. Čalúnenie na sedačkách bolo 
dotrhané a podlaha zdevastovaná.  
 

 
Práce na renovácii priestorov trvali približne dva mesiace. 
Medzi práce, ktoré boli vykonané, patrí vymenená podlaha 
pod sedením vo všetkých radoch. Práce vykonala spoločnosť 
Domeco Slovakia spol. s.r.o.   
Ďalej bolo opravené sedenie a vymenené čalúnenie na 
sedačkách v hľadisku. Tieto práce vykonala firma Ján 
Viskup VIJAMA. Tá istá firma osadila aj nové 
čalúnenie zadnej steny sály.  
Správa majetku Sereď, s.r.o. obnovila stoly novými 
nátermi a zrekonštruovala elektroinštaláciu. 
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 Dom smútku na mestskom cintoríne v  Seredi prešiel 
rekonštrukciou. Budova bola na niektorých miestach v zlom 
stave a preto bolo nutné odstrániť havarijný stav objektu. 
Realizačná firma   Baumann Nitra s.r.o. vyčíslila 
rekonštrukčné práce na sumu 9 639,- €.   
Dažďové zvody boli zvedené mimo objekt a spolu s 
parapetmi dostali nový náter, budova bola zastabilizovaná a 
nanovo omietnutá. 
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Kultúrno-spoločenský život mesta 
Sereď 

 
 
Sereď navštívil 3. februára 2019 „svetový kráľ 
melodického rocku“. 

Neil Zaza vystúpil 
v rámci svojho európskeho turné v divadelnej sále 
Domu kultúry. 90- minútový koncert, ktorý sa 
začal o 20.00 priniesol energickú atmosféru plnú 
melodických skladieb a bravúrnej techniky. Medzi 
hudobníkmi boli aj Walter Cerasani (basgitara) 
a Enrico Cianciusi (bicie).  
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 V kníhkupectve PANTA RHEI v 
Seredi sa dňa 15. februára konala beseda o najnovšej knihe 
Ruženy Scherhauferovej s názvom Starká, čo mala 
vrtuľu v zadku. Podujatie sa konalo v úzkom kruhu 
milovníkov kníh.  

Pozvánku prijal aj zástupca primátora mesta Sereď 
Ľubomír Veselický, ktorý s kyticou kvetov autorke 
zablahoželal k jej novej knihe.  

Ružena Scherhauferová je úspešná spisovateľka zo 
Serede. Beseda o knihe bola spojená s autogramiádou a 
tak každý, kto si knižku v tento deň zakúpil ju dostal aj s 
venovaním. Literárny podvečer samotná spisovateľka 
zhodnotila nasledovne: „Príjemná atmosféra, príjemní diváci, 
skvele pripravené podujatie kníhkupectvom Panta Rhei 
pretože tam boli domáci Seredčania, a mne blízki ľudia, 
veľmi dobre sa mi rozprávalo o knihe, ktorá je vlastne pre 
mladých i starších. Už prvé recenzie napovedajú, že román 
sa im dobre a ľahko čítal, dej rýchlo napredoval a striedali 
sa úsmevné i menej úsmevné pasáže. Kniha ich prinútila 
zamyslieť sa nad mnohým v ich živote a zaspomínali si na 
svoje detstvo. Mnoho čitateľov sa v nej našlo. Ďakujem 
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všetkým za to, že si našli na mňa čas a prišli, Ďakujem za 
skvelý podvečer.“ Kniha R. Scherhauferovej je v poradí 
deviatou knihou autorky. 

 
 V nedeľu 24. 2. 2019 bolo slávnostne otvorené 
detské ihrisko MIMOŇOVO pre verejnosť 
Nachádza sa v kine NOVA na poschodí a celý projekt 
vznikol v spolupráci mesta Sereď so spoločnosťou 
Samsung. 
 
 V estrádnej sále Domu kultúry sa v utorok 5. 
marca konala fašiangová veselica spojená s pochovávaním 
basy. 
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov a končí o polnoci 
pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 

40 dňový pôst. Fašiangy končia 
pochovávaním basy. Pri tomto 
symbolickom pohrebe sú miestni občania 
oblečení za farára, organistu, 
kostolníka a uskutočňujú obrad, pri 

ktorom je veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných. 
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Podujatie začalo o 18:00 hodine tancom a zábavou. 
Taktovku celému večeru držala folklórna skupina 
Hrnčarované, ktorú už miestni obyvatelia veľmi dobre 
poznajú. Samotný akt pochovávania basy sa začal o 
21.00 hodine sprievodom masiek. 
 
 Pri príležitosti 100. rokov štátnej ochrany prírody na 
Slovensku pripravilo Mestské múzeum v Seredi v 
spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a 
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pre svojich 
návštevníkov dve odborné prednášky, ktoré sa konali v stredu 
6. marca 2019.  
Téma prvej prednášky bola etnomedicína a prednášajúcou 
bola Mgr. Barbora Kyzeková, ktorá prítomným 
porozprávala o rastlinách okolo nás a ich využití pri liečbe 
rôznych chorôb.  
Druhá prednáška bola vedená Mgr. Leonardom 
Ambrózom na tému Vývoj ochrany prírody na 
Slovensku. Milovníci prírody so záujmom počúvali 
prednášajúcich a tí naopak radi zodpovedali na rôzne 
otázky. Návštevníci sa dozvedeli, že v tomto roku si štátna 
ochrana prírody na Slovensku pripomína jubilejných sto 
rokov od svojho vzniku.  
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Prednáška predstavila počiatky vývoja ochrany prírody na 
Slovensku, založenie Vládneho komisariátu na ochranu 
pamiatok na Slovensku v roku 1919, najstaršie a 
najvýznamnejšie chránené územia a chránené druhy rastlín a 
živočíchov, osobnosti a inštitúcie, ktoré významnou mierou  
zasiahli do vývoja ochrany prírody na Slovensku. 
 
 Mestské múzeum v Seredi každoročne organizuje v 
období pred Veľkou nocou podujatie pre malých aj 
dospelých venované výrobe veľkonočných ozdôb a zdobeniu 
kraslíc.  

Vedúca múzea Mária Diková tento rok na 
Veľkonočné tvorivé dielne pripravila naozaj pestrý program. 
Návštevníci si mohli vyskúšať maľovanie vajíčok voskom, 
ozdobiť ich drôtom či háčkovanou technikou. Vlastnoručne 
si mohli vyrobiť veľkonočné ozdoby z hliny, drôtu, šúpolia, 
paličkovaním alebo vypaľovaním do dreva.  Postup výroby 
ochotne malým aj veľkým vysvetľovali lektori: Magda 
Šimáková, Viera Boledovičová, Katarína Ďurišová, 
Jana Kamasová, Ľubov Hudáková, Milada 
Maszayová, Andrea Beličková, Andrea Heribanová, 
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Reinald Kuna a členovia Klubu paličkovanej čipky zo 
Šoporne.  

Najväčšiu radosť z tvorivých dielní mali samozrejme deti z 
materských a základných škôl. Múzeum navštevovali v 
organizovaných skupinách a vyskúšali si všetky techniky 
zdobenia. Lektori boli šikovnosťou detí milo prekvapení a 
tak už teraz vedia, že tradícia zdobenia kraslíc nezanikne a 
bude pokračovať ďalej. 

 
 V dňoch 6. a 7. apríla sa v Dome kultúry v 
Seredi konal už šiesty ročník podujatia Avatar Fest. 
Ide o celoslovenský festival Jógy - Hudby duše a 
Zdravia.  

Obľúbený dvojdňový festival bol zostavený až zo 40-tich 
rôznych aktivít. Návštevníkov čakalo mnoho jógových 
cvičení, meditácií, prednášok o bylinkách, zdravom varení a 
životospráve, hormonálnej jóge, správnom dýchaní,  ajurvéde, 
partnerskom žití, slovanských tradíciách a všetkom, čo so 
zdravím súvisí. Okrem toho každý mohol zrelaxovať pri 
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tónoch krásnej a liečivej hudby, bubnovačiek, jemných spevoch 
alebo pod pyramídou.  

Jedným z vrcholov bolo vystúpenie fenomenálneho 
spirituálneho hudobníka MAOK-a. Azda najviac 
očakávaným hosťom bol  Jozef Banáš a jeho prezentácia 
najnovších knižných diel. Súčasťou podujatia bol aj krst 
knihy Swamiho Danynandu „Cesta k prameňu“. Autor 
knihy je Seredčan a mnohí ho poznajú pod menom Daniel 
Krupaji Máčovský. Autor v knihe rozpráva zaujímavé 
príbehy o  Indii a Himalájach. Krstným otcom 
publikácie sa stal Fredy Ayisi.  

Súčasťou festivalu bol aj 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 
dobrý jedlom.  

 

 12. apríla zavítal do Domu kultúry v Seredi 
legendárny komik a ľudový zabávač Ander z Košíc, 



 
53 

 

ktorý ako prvý na Slovensku začal robiť dnes populárnu 
Stand-up comedy. 

Galavečer s legednou československého humoru doplnilo 
hudobné vystúpenie speváckeho tria Traja z Raja. 

 

 Predajná výstava kvetov, stromov, byliniek a 
farmárskych produktov na Námestí slobody známa pod 
názvom Flora Fest sa uskutočnila v dňoch 30. apríla a 
1. mája 2019. 

 

 Oslavy 1. mája v Seredi už tradične začínajú 
posledným aprílovým dňom.  

Program na Námestí slobody odštartoval detský 
folklórny súbor Kvetoňka pásmom tanca a spevu. 

https://seredsity.sk/wp-content/uploads/2019/03/ander.jpg
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Prvomájové ráno začalo hneď zrezka a to vystúpením 
skupiny Borovienka. Tá sa u Seredčanov vždy teší 
veľkej obľube. Ani na deti sa v tento deň nezabudlo. So 
zatajeným dychom sledovali divadelnú rozprávku Sofia z 
predmestia. No a večerný koncert patril Janessa bandu. 
Návštevníci sa počas dvoch dní mohli pokochať predajnou 
výstavou pestrofarebných kvetov, kríkov či byliniek. 
Nesmieme zabudnúť ani na občerstvenie. Vôňa cigánskej 
či pečenej klobásy už z diaľky lákala návštevníkov.  

 

 Dňa 10. mája sa v Mestskom múzeu v Seredi 
konala vernisáž výstavy výtvarných diel pod názvom 
„Karol Felix, lapač svetla“.  Vernisáž otvorila 
príhovorom vedúca múzea Mária Diková, ktorá autora 

bližšie predstavila: Karol Felix 
patrí medzinárodne uznávaným 
autorom. Umelca a  jeho diela 
poznajú v  mnohých krajinách 

Európy, Ameriky, Afriky i ostrovné krajiny.  
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Výstava v Seredi predstavovala zlomok z bohatej tvorby 
autora, výnimočná je jeho malá grafika, ex libris, známková 
tvorba, voľná grafická tvorba hĺbková i digitálna. Jeho 
tvorba ponúka svet pocitov a vnemov, svetlo a tmu 
prechádzajúcimi farbami. Autor rád spoznáva všetko, čo 
malo v dejinách zmysel. Veľa z toho sa skrýva 
v symboloch, ktoré môžeme vidieť v  obrazoch,  sú výtvarne 
stvárnené v nových grafických variáciách.   

Medzi hosťami bol Erik Ondrejička - úspešný slovenský 
spisovateľ, ktorý je zároveň kurátorom výstavy, Ľubomír 
Feldek - spisovateľ, Zora Petrášová - predsedníčka 
Rady Fondu výtvarných umení a Karol Felix - 
prorektor UKF v Nitre (autorov otec ).  

Vedúca Múzea Mária Diková ozrejmila, že autor 
Karol Felix v  Seredi už bol. Otvoril v  bastióne 
seredského kaštieľa, ako kurátor, dve výtvarné sympóziá 
tvorby mladých umelcov nazvané Bludné prúdy, ktoré 
organizovalo Mestské múzeum v  Seredi v  spolupráci 
s  umelcami a  mestom Sereď.  Slávnostný večer 
obohatila hrou na klavír Daniela Belancová.  
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 V mesiaci máj sa už tradične v Seredi konajú 
Knižné hody. Ide o celoslovenský kultúrny festival, ktorý 
vznikol z podnetu občianskeho združenia 
FANFÁRY, ktoré podporuje rozvoj umenia, 
vzdelávania a športu.  

Každý ročník je venovaný inej téme. Tohtoročný 13. 
ročník bol venovaný  30. výročiu nežnej revolúcie  s 
podtitulom „Sloboda nie je samozrejmosť“. 

Kým sa uplynulé ročníky konali pod holým nebom, 
vrtkavé májové počasie tento rok zapríčinilo, že sa 
usporiadatelia rozhodli tohtoročné Knižné hody presunúť 
do Domu kultúry.  

Podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický a 
pozvanie prijala aj Margita Knappová - riaditeľka 
galantského osvetového strediska.  

Hlavnou myšlienkou Knižných hodov je: Vytvorme 
most, ktorý spája. Jedným z jeho živých kameňov sa stali 
aj návštevníci podujatia.  Priaznivcom kníh a čítania bol v 
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čase od 10:00 do 14:00 hodiny pripravený zaujímavý 
program.  

V upravených stánkoch študenti OA návštevníkom 
Knižných hodov interaktívnymi prostriedkami sprístupňovali 
informácie o udalostiach novembrových dní v roku 1989. 
Súčasťou boli aj autentické výpovede bývalých študentov, 
absolventov vtedajšej SEŠ, ktorí sa v  spomienkach vrátili 
do svojich maturitných čias rokov 1990-1991.  

Po absolvovaní všetkých prezentácií si záujemcovia mohli 
vyplniť potvrdený účastnícky lístok a zúčastniť sa losovania 
o zaujímavé ceny.  

Knižné hody sú každoročne spojené s možnosťou vziať si 
domov zdarma knihu. 
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 Jubilejný XX. Seredský hodový jarmok bol 
oficiálne otvorený v piatok 21. júna 2019 o 15:00 
hodine.   

Úvodného slova sa ujal primátor mesta Martin 
Tomčányi spolu so svojim zástupcom Ľubomírom 
Veselickým a riaditeľom domu kultúry Františkom 
Čavojským. Trojdňový kultúrny program bol pre 
návštevníkov jarmoku zostavený tak, že si mohol vybrať 
naozaj každý. Začiatok programu patril Johnymu 
Mečochovi a jeho tanečnej škole. Po energickom vystúpení 
detí a mládeže na pódium vystúpila mladá speváčka s 
exotickými koreňmi, ktorá vystupuje pod pseudonymom 
NATALIE. Jej hudobný žáner „soul“ bol pre 
návštevníkov skutočnou lahôdkou. Vo večerných hodinách 
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pódium patrilo hudobnej skupine SENZUS, ktorej 
známe pesničky chytili za srdce nejedného návštevníka. 
Milovníkov country určite potešilo vystúpenie skupiny 
PROEPKTORI, po ktorých už pódium 
patrilo speváčke VERONIKE 
RABADA.  

V piatok večer bol súčasťou jarmoku aj koncert skupiny 
BONEY M, ktorý sa konal na amfiteátri.  Na 
Slovensko prišla odohrať open air koncert zakladajúca 
členka kapely Sheyla Bonnick. Spolu s desať člennou 
sprievodnou kapelou odohrala koncert pod názvom The 
sound of BONEY M.  Hľadisko bolo zaplnené 
do posledného miesta a všetci zažili neopakovateľnú show s 
nestarnúcimi hitmi tejto skupiny. Po koncerte sa konala 
diskotéka v podaní DJ Marcela. Sobotňajší program 
doobeda zahájila skupina ZENIT a  poobede na 
pódium vystúpili BLUEWINE. Skvelé 
vystúpenie predviedli aj 
DUCHOŇOVCI  s  nestarnúcimi hitmi 
Karola Duchoňa.  
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Do Serede zavítala aj mladá bubeníčka 
NIKOLETA ŠURINOVÁ, víťazka 
súťaže Česko Slovensko má talent, ktorú na pódiu 
vystriedala očakávaná KATKA 
KNECHTOVÁ. Krásna a sympatická 
speváčka očarila Seredčanov nielen svojím hlasom, ale aj 
skromnosťou a  milým úsmevom. Záverečné vystúpenie 
v sobotu večer patrilo ženskej rockovej kapele 
POISON CANDY. Nedeľňajšie ráno 
začalo hneď zrezka a  to vystúpením dychovej hudby 
HRNČAROVANÉ.  V poobedňajších 
hodinách milovníkov ľudoviek potešila cimbalová muzika 
Mareka Špenáta, ktorých neskôr vystriedala seredská 
kapela  THE SHELLDOVES. No 
a  záver jarmoku patril  ĽUBOVI 
VIRÁGOVI, ktorého mnohí Seredčania veľmi 
dobre poznajú. Počas troch dní mali návštevníci okrem 
kultúrneho programu k  dispozícii aj stánky s občerstvením, 
spotrebným tovarom a rôzne atrakcie.  
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 26. júna odštartoval v seredskom amfiteátri prvý 
z piatich koncertov projektu In Castle 2019, ktorý 
zorganizovala agentúra KVAS a Dom kultúry 
v Seredi. 
Hudobné leto zahájila kultová americká skupina 
Garbage. 

 

 
Ďalší koncert v poradí v rámci projektu In Castle sa 
uskutočnil 5. júla. Na pódium vystúpila hudobná legenda 
WHITESNAKE.  

V deň koncertu boli v Seredi totálne zaplnené parkoviská 
autami s poznávacími značkami z celého Slovenska aj 
zahraničia. Na WHITESNAKE boli 
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zvedaví mladí i starší fanúšikovia. 67-ročného Coverdala, 
ktorý predtým než zakotvil u 
WHITESNAKE, spieval s Deep Purple, 
v Seredi sprevádzal Reb Beach (gitara), Joel 
Hoekstra (gitara), Michael Devin (basgitara), 
Tommy Aldridge (bicie) a Michele Luppi (klávesy). 

 

v utorok 23.júla Do Serede prúdili davy fanúšikov na 
koncert kapely Limp Bizkit.  

Parkoviská v meste 
boli večer beznádejne 
zaplnené a všade 
prítomní policajti 
dozerali na bezpečnosť. 
Pred vstupom do 

amfiteátra sa tvorili dlhé rady čakajúcich ale trpezlivých 
návštevníkov. Keď Fred Durst, Wes Borland, 
Sam Rivers, John Otto a DJ Lethal vybehli na 
pódium, fanúšikovia hneď s kapelou spolupracovali. Od 
začiatku pútal najväčšiu pozornosť gitarista Wes 
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Borland so svojou povestnou maskou. Pred seredských 
fanúšikov vystúpil bez nohavíc, v modrom kvetinovom župane 
a s kovbojským klobúkom. Neskôr si obliekol biele sako a 
spolu s lídrom kapely neváhali ani vstúpiť medzi publikum.   

Posledné koncerty projektu In castle boli zrušené. 
Skupina Gipsy Kings mala vystúpiť v amfiteátri 31. 
augusta a spevák Michael Bolton 11. augusta, no pre 
nízky záujem sa koncerty neuskutočnili. 

 

 10. ročník FFUD FESTU prebiehal v 
campingu od piatka 8. 8. do nedele 11.8. 2019. 
Fanúšikovia letných festivalov a neviazanej zábavy sem 
prišli nielen z celého Slovenska ale aj zahraničia.  

Totoročný hardcore-punk festival hostil kapely ako 
Bastien, Davová psychóza, Aspurd, Fat, Hibakusha 
a ďalšie skupiny tohto žánru. Okrem muziky si návštevníci 
mohli vyplniť čas na rôznych prednáškach, workshopoch či 
DIY dielňach. Dva dni tvrdej muziky boli ukončené v 
nedeľu akustickým koncertom. Okolitú prírodu a blízkosť 
Váhu mnohí využili na prenocovanie v stane.  
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Organizátori po celý čas dbali na dodržiavanie poriadku a 
čistoty. Na festival dokonca zabezpečili zálohované poháre 

a všetok odpad bol triedený. 
Zaujímavosťou bol aj free box, 
teda miesto kam mohol každý z 
domu doniesť nepotrebné ale 
tematické veci. Zároveň kto mal 

záujem, mohol si z tohto miesta vziať, čo ho zaujalo. 

 

 Komunitné centrum Priestor usporiadal na 2. a  3. 
augusta 2019  druhý ročník multi-žánrového kultúrneho 
festivalu VATA fest. 

 Pomocnú ruku pri organizácii podalo OZ Mladá 
Sereď, mesto Sereď, Mestské múzeum, TTSK, 
združenie STRORM, OZ Vodný Hrad 
a Goel Youth.   

Miestom konania festivalu bol mestský park v Seredi a 
charakteristikou pre toto podujatie je spojenie hudby, 
fotografie, filmu no aj vizuálneho a výtvarného umenia.  
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Mestský park bol počas dvoch dní rozdelený na niekoľko 
zón. Na  hlavnom pódiu  sa striedali hudobné a tanečné 
vystúpenia, bubenícky workshop, joga ale aj módna 
prehliadka. V diskusno-literárnom stane si na svoje prišli 
milovníci poézie a prózy.  

Pre najmenších návštevníkov bola pripravená detská zóna. 
Okrem rôznych aktivít čakalo na deti aj bábkové divadielko, 
detské čítanie či premietanie filmu.  

Svoje brány v tento deň otvoril aj bastión kaštieľa. V 
týchto priestoroch sa konala aj vernisáž výstavy mladých 
umelcov pod názvom Blúdne prúdy 3.  

Návštevníci si tu mohli vypočuť i relaxačnú či liečivú 
hudbu, spev aj pozrieť film. V areáli parku sa konali 
ukážky poledance, acro jógy, ukážky CalistheniX.  

Súčasťou boli aj  predajné stánky s výrobkami lokálnych 
umelcov či ľudí so šikovnými rukami a fantáziou. 
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 V rámci projektu „Umenie bez hraníc“ sa v mesiaci 
september uskutočnilo ďalšie stretnutie partnerských miest – 
Tišnova (ČR) a Serede (SR). Hlavným 
cieľom projektu Umenie bez hraníc je posilnenie cezhraničnej 
spolupráce prostredníctvom rozvoja a výmeny regionálnych 
kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít.  

 
Obe mestá už niekoľko rokov organizujú spoločné podujatia, 
ktoré zahŕňajú  folklórne festivaly, družobné kontakty 
školských zariadení, kultúrnych súborov, či poznávacie 
zájazdy.  Dňa 13. septembra sa v Mestskom amfiteátri v 
Seredi konalo ďalšie spoločné kultúrne vystúpenie.    

Na úvod sa prítomným prihovorili predstavitelia oboch 
miest: starosta obce Tišnov Jiří Dospíšil, radní  Aleš 
Navrátil, primátor mesta Sereď Martin Tomčányi  a 
zástupca primátora Ľubomír Veselický.   Hľadisko 
zaplnili  žiaci seredských škôl i verejnosť, nakoľko pestrý 
program sľuboval príjemný zážitok z celého podujatia. 
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Mesto Sereď reprezentoval detský folklórny súbor a 
ľudová hudba Kvetoňka. Účinkujúci mali pre divákov 
pripravené pásmo ľudových piesní a tancov. Z mesta Tišnov 
pricestovalo amatérske Karasovo divadlo s rozprávkou 
Princovia sú na draka. Príbeh z pera Jiřího Chalupy a 
Karla Hoffmanna. 

 

 V  rámci projektu „Modernizácia vybavenia kina 
NOVA Sereď III“ Dom kultúry 
zmodernizoval za pomoci dotácie mesta Sereď 
a  Audiovizuálneho fondu SR projekčnú techniku v  kine 
NOVA. Naše kino sa tak stalo najmodernejším 
a najekologickejším kinom na Slovensku a  prvým, 
v  ktorom sa na premietanie používa laserový zdroj svetla. 
Nevyhnutnou zmenou spojenou s  výmenou svetleného zdroja 
bola aj výmena 3D systému a plátna, keďže súčasný 3D 
systém nie je kompatibilný s  laserovým projektorom. Nové 
plátno je skutočne „strieborné“ a  zabezpečí maximálny 
zážitok z  2D aj 3D projekcie. Nový 3D systém je 
moderný a  vďaka laseru najefektívnejší druh 3D. Zmena 
je aj v okuliaroch, už si nepožičiavate okuliare používané 
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všetkými, ale každý si zakúpi okuliare vlastné raz a  potom 
si ich znova prinesie. Okuliare si zakúpite podľa vlastného 
výberu v pokladni kina NOVA. Na výber sú rôzne 
druhy, detské, klipy na okuliare alebo viac druhov kvality. 
Okuliare sú ľahšie a  pohodlnejšie ako tie súčasné. 
Laserová projekcia prináša kvalitatívne pozitíva pre divákov, 
ako sú kvalitnejšie 3D, lepšie farby, kontrast, svietivosť 
a stabilita kvality projekcie. Prínosy okrem kvality sú aj 
ekologické a  ekonomické. Laser spotrebuje oveľa menej 
energie či už na svoju prácu alebo na chladenie systému (5x 
menej). Odpadá produkcia nebezpečných odpadov (doterajší 
systém lámp) a znížia sa prevádzkové náklady, keďže 
lampy predstavovali tisíce eur ročne. Modernizáciu 
realizovala firma Optio, s.r.o. počas mesiacov október 
a  november.  

 

 Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s 
Collective of Memories usporiadali dňa 24. októbra 
vernisáž výstavy Grünberg: Stratené spomienky. 
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Podľa organizátorov je výstava zostavená z diel autorov 
z Rakúska, ktorí  fotograficky zdokumentovali miesta, na 
ktorých žila a pôsobila ortodoxná židovská komunita v meste 
Zielona Góra (Grünberg) v Poľsku. Tá bola počas 
holokaustu úplne zničená. Prostredníctvom fotografií a 
opisného textu autori odkrývajú a približujú svet, ktorý 
zanikol príčinou vyvražďovania Židov a ničenia miest 
spojených s výkonom ich náboženského a komunitného života 
počas holokaustu. 
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Školstvo a vzdelávanie v meste Sereď 
 
 Po prvýkrát sa na pôde školy Gymnázia Vojtecha 
Mihálika zorganizoval novinársky workshop, ktorým 
žiakov sprevádzala bývalá žiačka, Monika Himpánová, 
toho času vedúca zahraničnej redakcie v  tlačovej agentúre 
Slovenskej republiky (TASR).  

Maturantom porozprávala 
nielen o svojej profesijnej ceste, 
zahraničných stážach, ale hlavne 
o  fungovaní tlačovej agentúry. 
Workshop bol zameraný na 
spoznanie novinárskych 
povinností a písanie tlačovej 

správy. Po prednáške si žiaci zmerali svoje sily s 
vedomostným testom, týkajúci sa všeobecného rozhľadu 
a  následne si vyskúšali napísať tlačovú správu o práve 
prebehnutom workshope.  
Odmenou bola jednodňová stáž v TASR pre troch 
najúspešnejších študentov, Emu Nešťákovú, Michala 
Nguyena a Teréziu Markuskovú.  
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 V rámci mesiaca  Marec – mesiac knihy sa  žiaci 
3.A a  3.B triedy ZŠ J. A. Komenského dňa 
11.3.2019 zúčastnili besedy so spisovateľkou Kristínou 
Mišovičovou v Mestskej knižnici v Seredi. 

Mladá spisovateľka predstavila svoju prvú knihu pre deti 
s názvom „Decká z mesta sa (ne)vedia biť“. 

Z jej rozprávania sme sa dozvedeli, že žije na Záhorí so 
svojou rodinou, manželom a dvomi deťmi. Písať začala 
ako sedemnásťročná romány pre ženy. Napísala ich päť. 
K napísaniu tejto detskej knihy ju priviedol jej syn. 
Spisovateľka prečítala deťom úryvok z knihy 
a porozprávala o tom, ako kniha vzniká.  

Na záver ju žiaci zahrnuli otázkami a niektorí si knihu 
hneď zakúpili aj s venovaním od spisovateľky. 

 

 Vo štvrtok 15.marca 2019, sa žiačky ZŠ J. A: 
Komenského stali Majsterky Trnavského VÚC a 
zároveň historicky prvý krát postúpili na Majstrovstvá 
Slovenska základných škôl v basketbale dievčat. 
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 Študenti Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi 
pod vedením učiteľky Marianny Krčmárikovej  pripravili 
pre všetkých návštevníkov Veľkonočné tvorivé dielne. 
Podujatie sa konalo 10. apríla v budove školy a každý 
kto na podujatie zavítal prežil príjemné a inšpiratívne 
popoludnie. Návštevníci si mohli vyskúšať upliesť košík, 
vyrábať ozdoby, upiecť oblátky, uháčkovať hračku a iné 
zaujímavé činnosti. K tomu všetkému patril aj krátky 
kultúrny program. Zaujímavý nápad, odhodlanie, chuť 
pripraviť niečo pre všetkých, ale najmä  snaha oživiť ducha 
tradícií - to všetko sa študentom podarilo na výbornú. 
Učiteľka Marianna Krčmáriková neskrývala z 
vydareného popoludnia radosť a študentom poďakovala za 
pomoc pri veľkonočnom tvorení. Vyjadrila všetkým vďaku 
za čas, ústretovosť, tvorivosť, nápaditosť a za  pozitívne 
prezentovanie seredského gymnázia. 

 

 V Základnej škole Juraja Fándlyho sa 
22.3.2019 čítalo, spievalo a „vyprávalo“ s Branislavom 
Jobusom.  
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Svojim úprimným vystupovaním a vrbovským prízvukom si 
tento hudobník, spevák a spisovateľ získal deti 3. až 5. 
ročníka.  

Beseda sa niesla najmä v 
duchu jeho (zatiaľ) 14 
knižiek, ale počuť boli aj 
tóny jeho piesní či vtipné a 
povzbudivé slová pre deti. 

Branislav Jobus kládol veľký dôraz na to, aby si deti 
šli za svojimi snami a vravel im, že nevadí keď ešte nemajú 
presne vymyslenú svoju budúcnosť. Lebo v živote možno 
dopadnú lepšie bez plánov. Ako spisovateľ predstavil niektoré 
z jeho kníh spolu s tematickými piesňami. Sám vravel o 
tom, ako sa jeho život prelína so životom vymyslených 
postáv.  

 

 V  nedeľu 20.1.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá 
ZsAZ v Banskej Bystrici. ZŠ Juraja Fándlyho 
aj mesto reprezentovala v kategórii najmladších žiačok 
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Emilie Fogelová v dvoch disciplínach a to beh na 60 m 
a beh na 600 m.  

V  behu na 60 m sa spomedzi 63 pretekárok prebojovala 
do B finále (5 žiačok) a skončila celkovo na 10. mieste. 
V behu na 600 m bežala hneď v prvom rozbehu a z 32 
pretekárok sa umiestnila na 2. mieste. 

 

 V  Renesančnom kaštieli v  Galante sa konala 
7.apríla 2019   krajská postupová súťažná prehliadka 
neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento 
Musicale 2019. Organizátorom tejto akcie je Trnavský 
samosprávny kraj  v spolupráci s Galantským osvetovým 
strediskom.    

Základnú umeleckú školu Jána Fischera-Kvetoňa 
v  Seredi reprezentovalo saxofónové trio v zložení 
Dominika Nagyová, Martin Kukučka, Veronika 
Plentová pod vedením pedagóga Michala 
Ballu,ArtD. Saxofónové trio si vybojovalo zlaté pásmo 
a ako jediní súťažiaci získali tiež postup do celoslovenského 
kola.  
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Bruno Štibrány a Barbora Kopálová  sú talentovaní 
žiaci Základnej umeleckej školy Jána Fischera-
Kvetoňa v  Seredi   v  sólovej hre na keyboarde z triedy 
pedagóga Mariána Bihariho. Aj v  tomto roku potvrdili 
svoje interpretačné umenie a priniesli strieborné pásma 
z  XII. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky 
základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na 
keyboarde, ktorá sa konala 16.apríla 2019  v Považskej 
Bystrici.  

Bronzové ocenenia pre malé klaviristky Schneiderova 
Trnava 2019 je celoslovenská interpretačná súťaž žiakov 
základných umeleckých škôl v  hre na klavíri, husliach 
a  komornej hre. 11.apríla 2019   organizátori pripravili 
už jej 19.ročník. Našu školu-Základnú umeleckú školu 
Jána Fischera- -Kvetoňa v Seredi reprezentovali 
nadané žiačky klavírneho oddelenia Karolína Drábiková, 
Hana Dúdiková z triedy pani učiteľky Mgr. 
Magdalény Vrábelovej a Lucia Tóthová z  triedy pani 
učiteľky Daniely Belancovej,ArtD. Všetky dievčatá 
pekne zahrali svoje súťažné skladbičky a  odborná porota 
im udelila bronzové pásmo.  
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 Základná umelecká škola Jána Fischera-
Kvetoňa v Seredi usporiadala dňa 17. mája v estrádnej 
sále Domu kultúry vystúpenie žiakov tanečného a 
hudobného odboru. Podujatie 
bolo venované všetkým rodičom, 
starým rodičom a známym ako 
prezentácia toho, čo sa žiaci 
počas školského roka naučili.  

V programe vystúpil Detský tanečný folklórny súbor 
a Ľudová hudba Kvetoňka. Jednotlivé vystúpenia boli 
rozdelené podľa krajov Slovenska a tak diváci mali 
možnosť vidieť ukážky z Margecian, Šariša, Zemplína, 
Heľpy či Čierneho Balogu.  

Súčasťou predstavenia bolo aj vystúpenie Karola 
Kiliana ako jediného absolventa tanečného odboru v šk. 
roku 2018/2019.  

 

 S krásnou myšlienkou prišli žiaci a učitelia 
Základnej školy J.A.Komenského v Seredi pomôcť 
O.Z. Nikolka, ktoré pomáha detičkám s fyzickým alebo 
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mentálnym postihnutím. Ešte v mesiaci apríl sa takmer celá 
škola podieľala na výrobe a balení mydielok. Tie boli 
potom za dobrovoľnú čiastku predávané všetkým, ktorí mali 
záujem svojim príspevkom pomôcť združeniu Nikolka. 

Výťažok vo výške 165,50 € boli dňa 14.mája 
2019  zástupcovia školského parlamentu Marco Šereg, 
Samuel Hujo, Lukáš Penciak a Marek Sokol 
odovzdať zakladateľke združenia Ľubomíre Polákovej.  

Tá neskrývala dojatie a s vďakou hovorí: „Toto sú 
najkrajšie chvíle, čo môžem zažiť v našom združení...keď 
nám pomáhate pomáhať. Aj keď sú to vlastne len deti, s 

týmto skutkom sa v 
budúcnosti stanú dospelákmi 
s veľkým srdiečkom. 
Ďakujeme všetkým čo sa 
podieľali na výrobe a 

predaji mydielok, ďakujeme pani učiteľke Čelárovej a pani 
riaditeľke Krivosudskej, aj každému kto pomohol a 
podporil nás kúpou. Za peniažky kúpime pomôcky pre naše 
deti.“ 
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 Dňa 26. júna 2019 sa uskutočnilo slávnostné 
oceňovanie žiakov a  študentov zo všetkých základných 
a  stredných škôl v Seredi, ktoré poslali svoje návrhy na 
schválenie Školskej, športovej bytovej komisii.  

V  Dome kultúry v  estrádnej sále sa stretli ocenení žiaci 
a  študenti Základnej školy Juraja Fándlyho, 
Základnej školy Jána Amosa Komenského, Cirkevnej 
základnej školy  sv. Cyrila a Metoda, z Obchodnej 
akadémie, Gymnázia Vojtecha Mihálika a  Základnej 
umeleckej školy Jána Fishera- -Kvetoňa.  

Ocenenia žiakom a študentom odovzdávali PaedDr. 
Slávka Kramárová – predsedníčka Školskej, športovej 
a bytovej komisie a  p. Ľubomír Veselický – viceprimátor 
mesta. 

 

 Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi začala 
nový školský rok 2019/2020 pod novým vedením. 
Primátor mesta Martin Tomčányi poverovacím dekrétom 
vymenoval do funkcie riaditeľky školy Janu Gabrišovú, 
ktorá na tomto poste vystriedala bývalého riaditeľa 
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Jaroslava Čomaja. Jana Gabrišová bola do novej 
funkcie vybraná na základe výberového konania, nakoľko 
spĺňala všetky kvalifikačné predpoklady a požiadavky. 
Riaditeľku školy bude vykonávať počas päťročného 
funkčného obdobia. 

 

 Podľa iniciátorky získania centra pani Kataríny 
Jakubcovej bol projekt Technická škôlka vytvorený v 
spolupráci s Nadáciou Volkswagen. Reagovala ich 
výzvu s ponukou 1000,- eur pre jeden subjekt. 
Vypracovala, poslala projekt a  Nadácia Volkswagen 
sa rozhodla MŠ Komenského podporiť. V spolupráci 
s rodičmi a sponzormi počas letných prázdnin vytvorili pre 
deti technické centrum aby už v septembri mohla prebiehať 
výučba.   

Projekt podporuje napĺňanie obsahu Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie vo 
vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a 
príroda predovšetkým v oblasti rozvíjania technických 
zručností detí a technickej gramotnosti komplexne. Cieľom 
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projektu je hravou formou u detí podporovať technické 
myslenie, tvorivosť, manuálnu zručnosť i verbálne schopnosti.  
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
mesta Sereď 

 
 Rybári sú známi svojim kladným vzťahom k prírode 
a preto pravidelne organizujú brigády zamerané na čistenie 
okolia rybárskych revírov. Dňa 9. marca sa brigáda 
konala na ramene v Hornom Čepeni. Chladné počasie 
rybárov neodradilo a v okolí bolo vyzbieraných niekoľko 
vriec odpadkov. Dňa 16. marca sa zase uskutočnila 
brigáda v Dolnej Strede, kde dobrovoľníci zbierali smeti z 
pravej strany Váhu od zberného dvora až po diaľničný 
most pri Váhovciach a okolo ramena Dolná Streda. 
Vyzbierané boli tri plné vozíky odpadu. 

 

 Spoločnosť Lidl prostredníctvom projektu „Voda pre 
stromy“ pomáha zalesňovať kalamitou zničené Vysoké a 
Nízke Tatry od roku 2012. Zo strany zamestnancov 
spoločnosti je o sadenie stromčekov každý rok veľký záujem. 
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Vysádzali nielen ihličnaté ale aj listnaté dreviny, aby mali 
stromčeky väčšiu šancu odolať rozmarom počasia.  

Medzi skupinou ľudí boli 
aj zamestnanci logistického 
centra v Seredi.  

Jednou z nich bola aj 
Seredčanka Tatiana Košičárová, ktorá si sadenie 
stromčekov vyskúšala aj v minulosti a to v roku 2016.  

 
Oddelenie Životného prostredia na MsÚ v Seredi 
pravidelne zabezpečuje na území mesta výsadbu nových 
stromov. Každý vyrúbaný strom je totiž mesto povinné 
nahradiť stromom novým. 

V prvej polovici mesiaca november 2019 sa uskutočnila 
výsadba 36 ks vzrastlých listnatých stromov a 10 tují na 
uliciach:M.R. Štefánika, Mlynárska, Novomestská, 
Školská, Spádová, Pažitná, Komenského, 
Jesenského, Hornočepenská, Dlhá, Športová a 
Kasárenská.   
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
mesta Sereď 

 
 Mesto Sereď otvorilo aj v tomto roku dvere 
nocľahárne pre ľudí bez domova. Klienti mali možnosť 
využívať jej služby od 16. decembra 2019 do 15. marca 
2020 v priestoroch Domu kultúry v Seredi na Školskej 
ulici.  

Kapacita nocľahárne je 12 klientov. Poplatok za 
prenocovanie je 80 centov. Okrem nocľahu bude klientom 
poskytnutá aj možnosť vykonať si osobnú hygienu 
a  pripraviť si jednoduchú stravu. Mesto bude pre klientov 
zabezpečovať polievky, kávu, čaj a hygienické potreby. 
Prevádzku nocľahárne budú zabezpečovať 3 zamestnanci 
mesta, ktorí sa budú v nočných službách striedať.  

Na nákup potravín, čistiacich prostriedkov, hygienických 
potrieb a materiálu potrebného na prevádzku nocľahárne je v 
rozpočte mesta vyčlenená čiastka 8 tisíc eur.  
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 Iniciatívna zbierka spoločnosti Amazon v Seredi 
„Vešiak pomoci“ opäť spojila zamestnancov pre dobrú vec.  

Spoločnosť sa tentokrát rozhodla obdarovať tri inštitúcie. 
Jednou z nich bola aj nocľaháreň v Seredi. Za pár dní 
od vyhlásenia zbierky zamestnanci darovali množstvo teplého 
oblečenia, deky, uteráky či topánky. Spoločnosť zároveň 
darovala ľuďom bez domova čistiace a hygienické 
prostriedky. 

V utorok 17. decembra bola 
zbierka odovzdaná vedúcej 
organizačného oddelenia na 
MsÚ Silvii Adamčíkovej. 

Okrem nocľahárne pomoc putovala 
aj Organizácii sociálnej 

starostlivosti v Šali a Domovu sociálnych služieb 
v Galante. 

  



 
85 

 

Šport a telesná kultúra 
 
V sobotu 6. apríla 2019 sa seredskí taekwondisti klub 
prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže Spirit Open, 
ktorá sa každoročne koná v Budapešti.  

Za seredský klub zápasilo v kategóriách od žiakov až po 
veteránov 18 súťažiacich a mnohí z nich si odniesli domov 
medaily! V hlavnom meste Maďarska bojovalo na 
ôsmich ringoch viac než 460 súťažiacich z 10 krajín a 
nechýbali medzi nimi ani viacerí medailisti z majstrovstiev 
Európy či sveta.  

Klubu zo Serede sa tentokrát medailovo najviac darilo v 
disciplíne sparing, kde získali až 11 medailí. 
Najúspešnejšou seredskou zápasníčkou bola v športovom 
boji Michaela Šuláková, ktorá postupne porazila 
slovenskú súperku z klubu z Bratislavy, následne 
maďarskú pretekárku a vo finále opäť zástupkyňu z 
Maďarska, tentokrát z domáceho budapeštianskeho klubu. 
Michaela si tak zaslúžene odniesla zlatú medailu. 



 
86 

 

Veľmi dobre sa Seredčanom darilo tiež v disciplíne 
špeciálnych techník, teda kopov na výšku vo výskoku, kde sa 
až traja z ich štyroch zástupcov dostali na stupeň víťazov. 
Medzi juniormi to bol Peter Štrpka, medzi juniorkami 
Ema Valenčíková a za seniorov Juraj Kollár. Všetci 
traja si zhodne „vykopali“ striebornú medailu. 

Celkovo získala Sereď 
na súťaži Spirit Open 
2019 15 medailí – 1 
zlatú, 6 strieborných a 8 
bronzových.  

 
V sobotu 11. mája sa v Seredi konal 9-ty ročník 
najväčšej oslavy Dňa matiek – Míľa pre mamu. Ide o 
tradičné a hojne navštevované podujatie, ktoré sa svojej obľube 
teší od prvého ročníka. Posolstvom kampane Miľa pre 
mamu je osláviť materstvo a aspoň na jeden deň v roku aj 
povýšiť materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti.  

Podujatie sa koná vždy v druhú májovú sobotu, pred 
Dňom matiek. V Seredi sa táto rodinná akcia opäť 
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konala v príjemnom prostredí mestského parku so začiatkom 
o 15:00 hodine.  

Organizátor OZ Hudram v spolupráci s mestom 
Sereď mali veľkolepú oslavu sviatku všetkých mám aj tento 
rok pripravenú do posledného detailu. Organizátori na tento 
deň pozvali návštevníkov túlať sa stránkami, príbehmi 
a knižkami. Na zážitkovej trase v parku a amfiteátri bolo 
pre návštevníkov pripravených množstvo knižkami 
inšpirovaných stanovíšť pre deti.  

Nechýbali ani rozprávkové bytosti ako Janko Hraško, 
Peter Pan, Pipi Dlhá Pančucha, Harry Potter 
a Sokoliarsky dvor Astur, ježibaba, Šašo Bašo, Pipi 
a Mimi. Program spestrila seredská skupina The 
ShellDoves Band.  

Pekným sprievodným podujatím boli aj živé zvieratká ako 
králiky, sliepočky či kozičky, ktoré do parku priniesli 
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ukázať miestni chovatelia. Deti potešili svojou účasťou i 
seredskí hasiči, sokoliari, včelári a svoje historické vozidlá 
vystavili aj členovia Veteran car club Sereď. 

 

V mestskom parku v Seredi to v sobotu 4. mája žilo 
športom. Uskutočnilo sa tu jedno z najznámejších podujatí v 
meste Sereďský beh, XXXVI. Beh oslobodenia 
mesta Sereď. 

Súťaž každoročne pritiahne množstvo obyvateľov nielen zo 
Serede, ale aj širokého okolia. Ani tento rok si podujatie 
nenechali ujsť milovníci behu, aby si zmerali sily so svojimi 
súpermi.  

O túto akciu je každoročne veľký záujem. Zapájajú sa 
školy, športové kluby, občianske združenia aj široká 
verejnosť. Pretekajú rodiny s deťmi, mladší a starší žiaci, 
či dorastenci, dospelí aj seniori. Štart a cieľ jednotlivých 
behov sa konal v krásnom prostredí mestského parku, ktoré je 
ideálnym miestom nielen na oddych a relax, ale aj športové 
vyžitie.  
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Jednotlivé dĺžky tratí boli rozdelené podľa kategórií: beh 
zdravia s dĺžkou trate 400m, 550m a 750m, rodinný beh 
na 100m, hobby beh o dĺžke 5km a hlavný beh s dĺžkou 
trate 10km.  

Víťazi pretekov si 
odniesli z tohto podujatia 
okrem pekného športového 
zážitku aj medaily a účastnícke diplomy. Počas celého 
podujatia bol zabezpečený pitný režim, skvelý guláš a na 
záver sa konala tombola s množstvom zaujímavých cien od 
sponzorov.  

 

Ako súčasť veľkých cyklistických pretekov Sereďmaratón 
sa 19. mája 2019 konala aj súťaž pre deti pod názvom 
Cyklomaratónik. 

Zúčastnilo sa ho približne 
100 malých pretekárov, ktorí 
súťažili nielen na bicykloch, 
ale aj kolobežkách či 

odrážadlách. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií: 
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1. kategória od 1 do 4 rokov, 2. kategória od 5 do 7 
rokov, 3. kategória od 8 do 10 rokov a 4. kategória od 11 
do 12 rokov. 

Najmenšie deti súťažili iba na Námestí slobody, tie väčšie 
štartovali pri hlavnom vchode mestského parku s cieľom na 
námestí. Kým rodičia a starí rodičia povzbudzovali, malí 
pretekári odvážne súťažili. Aby nikto neodchádzal smutný, 
každé dieťa bolo ocenené zlatou medailou a malým 
prekvapením. 

 

ŠK Cyklo-Tour Sereď v spolupráci s mestom 
Sereď pripravili pre profesionálnych i amatérskych 
cyklistov v poradí už 14.ročník medzinárodných 
cyklistických pretekov s názvom DHL Sereďmaratón 
2019.  

Štart pretekov sa konal 19. mája 2019 a zúčastnilo sa ho 
celkom 262 cyklistov. Rozdelení boli do kategórií: 17 – 
29 r., 30 – 39 r., 40 – 49 r.,  50 – 59 r., 60 a viac 
rokov, ženy a súťaž družstiev. 
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Trasa pretekov mala dĺžku 116 km. Každý pretekár pri 
prezentácii obdržal štartovací balíček s darčekom, čipom, 
štartovným číslom, lístkom na obed aj tombolu, banán, 
energetický gél ako aj zľavovú poukážku. Pred štartom 
organizátori a pretekári vzdali úctu minútou ticha 
zakladateľovi a bývalému riaditeľovi pretekov Dušanovi 
Holbíkovi.  

Na štartovacej čiare niekoľko povzbudivých slov povedal 
primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a biatlonistka 
Terézia Poliaková, ktorá preteky aj odštartovala.  

Po odštartovaní cyklisti šliapli do pedálov a spoločne prešli 
obcami:  Šintava, Šoporňa - Pata - Báb - 
Rumanová - Rišňovce - Alekšince - Lukáčovce - 
Pastuchov - Koplotovce - Jalšové - Sokolovce - 
Ratnovce - Banka - Radošina - Ardanovce - 
Šalgovce - Orešany - Horné Otrokovce - Tepličky - 
Hlohovec - Bojničky - Dvorníky - Vinohrady nad 
Váhom - Šintava s cieľom opäť na  Námestí slobody v 
Seredi.  
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O  15. hodine sa konalo oceňovanie. Prví šiesti cyklisti v 
cieli boli odmenení finančnou hotovosťou vo výške od 20 do 
100 € a vecnými cenami. Prví traja v každej kategórii 
získali taktiež vecné ceny a celkový víťaz dostal navyše dres. 
Ocenení boli aj víťazi rýchlostnej a horskej prémie. 

 

Počas druhého júnového víkendu sa v Seredi uskutočnil 
tretí ročník medzinárodného turnaja v 3x3 basketbale. Na 
Námestí slobody sa na troch profesionálnych kurtoch 
odohrali zápasy detí, mládeže aj dospelých. 

Pre veľký minuloročný úspech boli turnaje rozdelené do 
dvoch dní. Piatok 7. júna patril žiakom seredských škôl, 
ktorí sa zúčastnili zápasov „KIDS CUP 3x3“. 
Družstvá boli rozdelené do štyroch kategórií: deti do 10, 
do 12, do 13 a do 15 rokov. Deti hrali od rána do 
16:00 hodiny a podávali perfektné výkony. 

V sobotu 8. júna sa konal samotný medzinárodný turnaj 
v 3x3 basketbale, a to v kategóriách U18 Chlapci, U18 
Dievčatá, Ženy a Muži. Začiatok turnaja bol oficiálne 
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otvorený o 10:00 hodine primátorom mesta Martinom 
Tomčányim.  

Hráči počas celého dňa 
odohrali veľké množstvo 
kvalitných zápasov. Diváci mali 
príležitosť vidieť skutočný 
„trojkový“ turnaj podľa pravidiel 

FIBA. Snahou tohto podujatia bolo zároveň 
priblížiť nový olympijsky šport širokej verejnosti.  

 

V dňoch 26.-.27. júla 2019 sa v Moskve konali 
Majstrovstvá sveta v Street Workout- -e. Zúčastnila sa ich 
aj Veronika Greinerová, členka klubu CalistheniX Sereď, 
ktorá v strednej váhovej kategórii získala tretie miesto. 

Veronika si svoje miesto obhájila medzi 19-timi súťažiacimi 
dievčatami a ako povedala: „Bola pre mňa obrovská česť opäť 
reprezentovať našu krajinu na Majstrovstvách sveta v Moskve, 
o to viac sa teším, že úspešne. Bronz je po dlhej ceste konečne 
doma, na Slovensku!“ 

Street Workout je v súčasnosti trend medzi pouličnými 
športami. Dnešný Street Workout pochádza z Ameriky, ako 
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alternatíva pre mladých ľudí žijúcich v chudobných pomeroch, ktorí 
si nemohli dovoliť chodiť do platených posilňovní. Cvičí sa vonku, 
na ulici alebo v parkoch a to buď na workoutových ihriskách 
alebo na hocičom, čo príde športovcom pod ruku. 

Veronika si cestu do Moskvy musela najprv vybojovať na 
Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali 15. júna v 
Trenčíne. Na tejto kvalifikačnej súťaži si vybojovala 3. miesto.  

 

V mesiaci máj 2019 vyhlásil Trnavský samosprávny 
kraj súťaž, v ktorej mohli obyvatelia kraja hlasovať za 
projekty, ktoré v rámci Participatívneho rozpočtu župa 
finančne podporí. Jeden z návrhov, za ktorý mohli 
obyvatelia hlasovať, bol aj projekt OZ Mám rád 
cyklistiku s projektom, ktorý počítal s osadením dvadsiatich 
nových stojanov na bicykle na území mesta Sereď, ktoré 
mali nahradiť staré nefunkčné stojany. Súčasťou projektu 
malo byť aj osadenie špeciálneho servisného cyklostojanu. 
Tento projekt bol v hlasovaní úspešný a tak sa členovia 
OZ Mám rád cyklistiku pustili do realizácie.  

V meste už pribudli nové stojany na bicykle a pribežne sa 
dopĺňajú ďalšie. Od začiatku októbra cyklistom slúži aj 
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nový servisný cyklostojan, ktorý je nainštalovaný na 
cyklotrase za zadnou bránou mestského parku.  

Servisný cyklostojan 
umožňuje dofúkať 
pneumatiky, opraviť 
defekt, či využiť náradie 
k rôznym iným 
neočakávaným jednoduchým opravám ako je uvoľnený pedál, 
nosič či detská sedačka. Používa sa veľmi jednoducho a je 
kompatibilný so všetkými typmi bicyklov. 

 

Cyklistický klub AB Sereď v spolupráci s Retro café 
usporiadali aj tento rok charitatívnu zbierku, ktorej výťažok 
bol určený pre opustené a 
týrané zvieratá.  

Zbierka trvala niekoľko 
dní a pre zvieratá s 
neľahkým osudom mohli 
ľudia darovať granulky, konzervy, deky, misky alebo 
čistiace prostriedky. 
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Vyvrcholením dobročinnej akcie bol Vianočný beh, ktorý 
sa konal 24. decembra. Štart sa konal na Námestí 
slobody, kde všetkých pozdravil primátor mesta Martin 
Tomčányi a organizátor Tibor Nešťák. Obaja nielen 
poďakovali prítomným športovcom za účasť na vianočnom 
behu ale všetkým ľuďom za pomoc psíkom, ktorí nemajú to 
šťastie žiť v milujúcej rodine.   
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Duchovný a náboženský život v meste 
Sereď 

 
 Počas posledných troch májových nedieľ pristúpili 
žiaci tretích ročníkov seredských základných škôl  v kostole 
sv. Jána Krstiteľa v Seredi k  prvému svätému 
prijímaniu. 

Nedeľa 12. mája bola venovaná žiakom Cirkevnej 
základnej školy sv. Cyrila a Metoda, v nasledujúcu 
nedeľu 19. mája mali prijímanie žiaci Základnej školy 
J.A.Komenského a v nedeľu 26. mája prišli na rad 
žiaci Základnej školy Juraja Fándlyho. 

Deti sa na tento veľký deň svedomito pripravovali niekoľko 
mesiacov. Vyvrcholením bola slávnostná svätá omša, ktorá 
je veľkou udalosťou nielen v živote detí, ale je aj veľkým 
sviatkom rodiny a spoločenstva veriacich. Omša začala 
sprievodom od fary, pokračovala vstupom do kostola na čele 
s krížom a miništrantmi. Slávnosť Prvého svätého 
prijímania bola veľmi dôstojná a slávnostná.  
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K jej dokonalému priebehu prispeli nielen nádherne 
vyobliekané deti ale aj krásna výzdoba kostola. Táto 
vzácna chvíľa, kedy deti prijali do svojich srdiečok Ježiša 
Krista navždy zostane v  ich pamäti ako nezabudnuteľná 
spomienka. 

 

 V nedeľu 18. augusta sa v Čepenskej kaplnke konala 
Pontifikálna svätá omša. Hlavným celebrantom a 
kazateľom bol Mons. Ján Orosch - trnavský 
arcibiskup. 

V pútnu nedeľu išli veriaci už tradične v procesii od 
farského kostola ku Kaplnke Nanebovzatia Panny 
Márie v Strednom Čepeni, kde sa konala Pontifikálna 
svätá omša, ktorá bola prenášaná priamym prenosom TV 
LUX. Po jej skončení ľudia v sprievode prešli ku 
kaplnke v Dolnom Čepeni, kde sa uskutočnila modlitba 
Loretánskych litánií. Touto modlitbou sa púť skončila.  

Tradícia Mariánskej púte sa každoročne koná v nedeľu 
po sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Počiatky púte 
v tejto lokalite spadajú do tridsiatych rokov 19. storočia, 
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keď Sereď a blízke okolie postihla cholera. Vtedy tam 
zomrelo mnoho ľudí. Obyvatelia z vďaky po ukončení 
epidémie postavili v Strednom Čepeni dnešnú Kaplnku 
Nanebovzatia Panny Márie, vtedy zasvätenú Panne 
Márii Pomocnici kresťanov. Na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie sa v Strednom Čepeni tradične konajú aj 
hodové slávnosti.  

 

Dňa 23. júna sa v záhrade rehoľných sestier sv. 
Cyrila a Metoda v Seredi uskutočnil jubilejný 10. 
ročník Farského agapé.  

Organizačne bolo všetko prichystané tak, aby si návštevníci 
užili túto rodinnú nedeľu. Deti čakali súťaže, šašo Bašo, 
cukrová vata, popcorn, guláš a dospelých aj zdravotný kútik. 
Pár minút po otvorení podujatia ale silný dážď narušil 
plány rehoľných sestier. A tak boli mnohí schovaní pod 
prístreškom alebo v postavených stanoch. 

 
Dňa 28. septembra sa konala posviacka nového 

evanjelického kostola na Dolnomajerskej ulici v Seredi. 
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Slávnostným kazateľom Slova Božieho bol biskup 
ZD Ján Hroboň za účasti veriacich zo Serede, 
Trnavy i okolitých cirkevných zborov. Ďalšími hosťami 
bola Sidónia Horňanová - seniorka Bratislavského 
seniorátu, Libor Škriputa - dekan rímskokatolíckej cirkvi v 
seredskej farnosti, Pavel Kocev - kazateľ evanjelickej 
cirkvi metodistickej v Seredi, Ľubomír Veselický – 
zástupca primátora mesta Sereď a ďalší. 

Základný kameň evanjelického kostola bol na 
Dolnomajerskej ulici položený v roku 2015. Výstavba 
kostola trvala teda cez 4 roky. Financovanie stavby 
prebehlo viacerých zdrojov – väčšinou svojimi vlastnými 
prostriedkami z bankového účtu, z príspevkov veriacich, 
celozborovou zbierkou, príspevkami z iných cirkevných zborov 
v rámci ECA V a 

projekt bol zaradený aj 
do katalógu nemeckej 
organizácie Gustav- -
Adolf Werk v 

Lipsku, ktorá cirkvi poskytuje príspevky na stavby alebo 
opravy budov. 
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Bohoslužobná miestnosť má kapacitu pre 80 až 100 
ľudí. Súčasťou slávnostného dňa bolo aj pokrstenie 
dievčatka, ktoré bolo prvým dieťaťom uvedeným do 
spoločenstva veriacich v novom kostole. Išlo o dôležitý krok 
nielen pre veriacich rodičov ale aj pre celú cirkevnú 
spoločnosť, nakoľko krst bol symbolom uvedenia kostola do 
užívania. 
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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 2019: 
 Mária Hvizdová (1940); 
 Jaroslav Folkert (1952); 
  Marta Višová ( 1944); 
  Alojz Balaďa (1954); 
 Miroslav Husár (1961); 
  Anna Švecová (1934); 
  Margita Urbanová (1933); 
  Jozef Kandel (1934); 
  Štefan Rakovický (1937). 

 
V mesiaci február 2019: 
 Ján Pagáč (1939); 
 Ľubomír Horváth (1962); 
  Karol Horváth (1939); 
  Ondrej Gömöri (1951); 
 Adriana Ondrusová (1978); 
 Dagmar Ulíková (1958); 
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 Irena Krivošíková (1928); 
  Anna Mervová (1958); 
  Mgr. Milan Tarkoš (1954); 
  Martin Stojka (1964); 
  Martin Lakatoš (1961). 

 
V mesiaci marec 2019: 
 Jozef Práznovský (1948); 
  Antónia Maňurová (1927); 
  Helena Bačíková (1932); 
 Margita Szabová (1931); 
  Cecília Vašková (1934); 
 Ľubomír Gonda (1944); 
 Lívia Blašková (1954); 
 Ladislav Guláš (1942); 
 Vojtech Rózsa (1945); 
 Anna Štefáková (1954); 
  Anna Slobodová (1961); 
  Anna Chatrnúchová (1949); 
  Jozef Mrva (1957); 
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  Helena Valkovičová (1957); 
  Justina Hujová (1947); 
 Ildikó Fatonová (1972); 
  Helena Stojková (1960). 

 
V mesiaci apríl 2019: 
 Stanislav Krivosudský (1933); 
 Alojzia Vohláriková (1937); 
 Emília Mrvová (1938); 
  Hana Holčeková (1948); 
  Marián Hošták (1968); 
  František Kormány (1959); 
 Marta Lašáková (1949); 
  František Šulák (1925); 
 Ľubomír Andris ( 1967); 
  Eleonóra Tkáčová (1952); 
  Terézia Melišíková (1930). 

 
V mesiaci máj 2019: 
 Viera Chmelárová (1955); 
  Jozef Gašparík (1939); 



 
117 

 

  Ján Čmarada (1942); 
 Libuša Žigmundová (1951); 
  Ružena Bartošíková (1932); 
 Vladimír Drinka (1954). 

 
V mesiaci jún 2019: 
 Zita Hodúrová (1941); 
 Ján Leskovský (1927); 
 Ondrej Šnirc (1940); 
  Marián Belianský (1942); 
  Terézia Schmidtová (1923); 
 Viliam Herceg (1958); 
  Jozef Martinkovič (1931); 
  Ľudmila Valenčíková (1955); 
 Helena Martáková (1937); 
 Igor Tkáč (1971); 
 Anna Hrušková(1939). 

 
V mesiaci júl 2019: 
 Ján Varga (1954); 
 Mária Šišáková (1931); 
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  Igor Krčmárik (1946); 
 Miroslav Gašparovič (1946); 
 Oľga Vavrisová (1943); 
 Vera Aiello (1945); 
 Drahomír Viskup (1971); 
  Miloš Bednár (1995); 
  Anna Jurigová (1932); 
 František Božik (1944); 
 Oľga Imreová (1947); 
  Ľubomír Verbír (1972); 
 Iveta Stopková (1966); 
  Antonia Eliášová (1938). 

 
V mesiaci august 2019: 
 Mária Macúšová (1950); 
  Emil Mečoch (1949); 
  Marcela Hochedlingerová (1941); 
  Mikuláš Halabrín (1945); 
  Michal Stojka (1974); 
  Nikoleta Rybárová (1998); 
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  Teodor Vranka (1944); 
 MUDr. Štefan Olejár (1930); 
 Ing. Cyril Karkošiak (1952); 
  Gizela Mesárošová (1926); 
 Edita Sidorová (1931); 
  Stanislav Bohunický (1934); 
  Alexander Zsigmond (1939); 
  Štefan Rovenský (1931). 

 
V mesiaci september 2019: 
 Jozef Šulák (1951); 
 Emil Vido (1928); 
  Zita Patáčová (1953); 
  Jolana Miháliková (1927); 
 Katarína Bodnárová (1935); 
 Mária Vaňoučková (1941); 
  Edita Janktová (1939); 
 František Súkala (1942); 
 Miroslav Ďuračka (1951); 
  Štefan Jamrich (1936); 
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  Helena Kulichová (1932); 
  Jozef Betík (1956). 

 
V mesiaci október 2019: 
 Jozef Letkovič (1945); 
  Šarlota Šubová (1939); 
  Anna Sýkorová (1941); 
  Katarína Chlebíková (1934); 
  Marián Kormanec (1934); 
 Milan Maťaš (1945); 
  Pavol Bilka (1992); 
  Emil Božik (1953); 
  Mária Horňáková (1935); 
  Vladimír Filo (1955); 
 Iveta Válkyová (1961); 
 Ignác Filo (1937); 
  Jozef Bavlšík (1954); 
  Ing. Lenka Shweighofer(1991); 
 Juraj Mitter (1937). 
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V mesiaci november 2019: 
 Lýdia Lajtmannová (1951); 
  Mária Lenghardtová (1927); 
  Anna Ševečková (1952); 
  Ladislav Richnák (1956); 
 Ľudmila Kloknerová (1949); 
 Valéria Javorová (1939); 
  Milan Kolárik (1950); 
  Miroslav Sedlák (1966); 
  Otília Balážová (1932); 
 Ján Urban (1942); 
 Ružena Ošvarthová (1927); 
  Marián Lehocký (1959); 
  Ján Slabý (1948); 
  Edita Takáčová (1940); 
  Irena Fraňová ( 1930); 
  Marta Svátková (1958); 
  Ján Matúš (1943); 
 Júlia Šubová (1942). 

 



 
122 

 

V mesiaci december 2019: 
 Ľudmila Barteková (1961); 
  Mgr. Helena Paštéková (1942); 
  Ambróz Lukačovič (1927); 
  Jozef Čačaný (1939); 
  Darina Eliašová (1957); 
  Štefan Virág (1947); 
  Bohuš Navrátil (1964); 
  Ján Svátek (1959); 
  Zuzana Šúriková (1936); 
  Milan Martinkovič (1941); 
  Marta Bartovičová (1936); 
  Mária Mravcová (1952); 
  Mária Valenčíková (1924); 
  Veronika Šranková (1927); 
  Božena Kupková (1933); 
 František Olša (1932); 
 Hedviga Gabrišová (1937); 
  Oľga Vargová (1934); 
 Jaroslav Farský (1954); 
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  Martina Haberlandová (1973); 
  Eva Chlaňová (1944); 
  Jozef Varga (1962); 
  Viera Dudášová (1958). 
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Pomôcky použité pri spracovaní 
Kronikárskeho záznamu Mesta 

Sereď za rok 2019 
 

 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 2019 bol po vypracovaní kronikárkou 
Dominikou Podhorovou predložený  


