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Zhrnutie 
 
 Rok 2020 bol poznačený globálnou pandémiou, 
ktorá ovplyvnila všetky oblasti života. Pandémia 
koronavírusu zneistila celý svet, spôsobila množstvo úmrtí, 
zasiahla ekonomiku a priniesla množstvo negatívnych 
udalostí. 
Na začiatku pandémie si mnohí mysleli, že ide len 
o lokálnu nemoc, ktorá ovplyvní Čínu a do zvyšku sveta sa 
nedostane. Po niekoľkých týždňoch sa koronavírus rozšíril 
po celom svete. 
Tisíce ľudí prehrali boj s týmto vírusom a prišli o život. 
Ďalšou pohromou boli ekonomické dôsledky pandémie, 
mnohí ľudia prišli o prácu, tisíce podnikov kvôli pandémii 
skrachovalo. 
Nutnosť sociálneho odstupu a iné preventívne opatrenia 
videli k nárastu počtu ľudí pracujúcich z domu. 
Prispôsobiť sa museli všetci – spoločnosti i zamestnanci. 
Kvôli mimoriadne ťažkej situácii vo svete majitelia hotelov 
ponúkali voľné izby na ubytovanie lekárom a sestričkám 
v prvej línii, ženy zdarma šili a rozdávali ochranné rúška. 
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Na sociálnych sieťach sa rozširovala informácia 
o hromadnom minútovom potlesku. Každý deň o 19. 
hodine ľudia vychádzali na balkóny a tlieskali na podporu 
všetkým, ktorí v tejto mimoriadnej situácii chodili do práce 
a pomáhali. 
 
 15. januára 2020 podal ruský premiér Dmitrij 
Medvedev demisiu a novým predsedom ruskej vlády sa stal 
ekonóm Michail Mišustin. 
 
 Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) vyhlásil 30. januára stav globálnej 
zdravotnej núdze v súvislosti s nákazou koronavírusom 
Covid-19. 
 
 Spojené kráľovstvo vystúpilo 31.januára oficiálne 
z Únie a 31.12. sa skončí prechodné obdobie, počas 
ktorého ešte bolo súčasťou jednotného trhu a colnej únie. 
 
 12. júla sa v Poľsku konalo druhé kolo 
prezidentských volieb, ktoré vyhral úradujúci prezident 
Andrzej Duda – získal 51,03% hlasov. Jeho 
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vyzývateľ, varšavský primátor Rafal Trzaskowski dostal 
48,97% hlasov voličov. 
 
 Prezidentské voľby sú každé štyri roky 
najsledovanejšou udalosťou politiky, ktorej výsledok ovplyvní 
celý svet. Tohtoročné voľby sa označujú ako „historické“ 
voľby, ktoré vojdú do dejín ako najdôležitejšie voľby našej 
generácie. Patrili k jedným z najdlhších volieb. Prvýkrát 
do funkcie viceprezidentky nastúpila žena – Kamala 
Harris. Demokratický kandidát Joe Biden porazil 
úradujúceho prezidenta Spojených štátov Donalda 
Trumpa, ktorý neobhájil svoje prezidentské kreslo. Trump 
odmietol uznať porážku a tvrdil, že došlo k volebným 
podvodom. 
 
 10. novembra arménsky premiér Nikol Pašinjan, 
azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a ruský prezident 
Vladimír Putin podpísali v Moskve dohodu o ukončení 
arménsko-azerbajdžanskej vojny o Náhorný Karabach. 
Podľa oficiálnych údajov od konca septembra 2020 
zahynulo v bojoch 5100 arménskych a azerbajdžanských 
vojakov a takmer 150 civilistov. 
 



 
9 

 

 V roku 2020 zomrelo na Slovensku najviac ľudí 
od 2. Svetovej vojny – v roku 1945 zomrelo 67,5 tisíca 
ľudí. 
 
Celkovo v roku 2020 zomrelo na Slovensku takmer 59-
tisíc ľudí. Počet zosnulých seniorov vo veku nad 65 rokov 
stúpol o viac ako 15 percent. Štatistiky úmrtnosti výrazne 
poznačila pandémia koronavírusu a úmrtia spôsobené 
ochorením Covid-19 
 
Najvyšší nárast počtu úmrtí sa prejavil v Trenčianskom 
a Prešovskom kraji, vyšší nárast zaznamenali aj 
v Košickom kraji. 
 
6. marca 2020 sa na Slovensku nakazil prvý človek 
koronavírusom. Rýchly nástup ochorenia na celom svete 
vytvoril kritický nedostatok ochranných pomôcok 
a testovacích súprav, ktorých bolo na Slovensku začiatkom 
pandémie nedostatok. 
 
Prvé preventívne opatrenia boli prijaté vo februári 2020. 
Prvé opatrenia proti epidémii boli prijaté v marci, od 12. 
Marca bola vyhlásená mimoriadna situácia – uzavreté 



 
10 

 

školy, škôlky, začal platiť núdzový stav, ktorý trval do 14. 
Júna 2020. 
 
Striktné pravidlá a opatrenia, ktoré boli prijaté na začiatku 
pandémie udržali počet infikovaných osôb od jari do leta pod 
kontrolou. S uvoľňovaním opatrení v lete začali prípady 
stúpať. V druhej vlne pandémie, najmä v decembri 2020, 
sa situácia výrazne zhoršila, dokonca nad očakávania 
odborníkov. Lôžka na oddeleniach pre pacientov s 
COVID-19 sa zapĺňali a vyčerpaného zdravotníckeho 
personálu bolo nedostatok. 
 
1. októbra 2020 bol vládou I. Matoviča znovu 
vyhlásený núdzový stav, ktorý mal trvať do 14. 
Novembra, bol však predĺžený trikrát – do 19. Marca 
2021. 
 
Školské vyučovanie v školskom roku 2020/2021 bolo 
prerušené od 12. októbra 2020 a do konca kalendárneho 
roka 2020 sa neobnovilo.  
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 29. februára sa konali parlamentné voľby. Volebná 
účasť dosiahla 65,8%. Zvíťazilo hnutie OĹANO 
(25,02% hlasov), druhý bol Smer-SD (18,29%) 
a tretie skončilo hnutie Sme rodina (8,24%). 
 
 Exprezident Andrej Kiska sa v marci vzdal svojho 
mandátu poslanca NR SR zo zdravotných dôvodov, 
predsedom strany Za ľudí však zostal. 
Nový predseda parlamentu Boris Kollár prevzal 20. 
Marca vedenie schôdze NR SR od A. Danka. 
Prezidentka Zuzana Čaputová 21. Marca vymenovala 
vládu Igora Matoviča (Oľano). Podpredsedami 
NR SR sa stali Milan Laurenčík (SaS) 
a Peter Pellegrini (Smer –SD) 
 
 Peter Pellegrini sa 10.06. vzdal funkcie 
podpredsedu strany a značku Smer-SD nechal 
predsedovi strany Robertovi Ficovi. 
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Činnosť orgánov mesta Sereď 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

účinné v roku 2020 

 
VZN č. 14/2020 zo dňa 10.12.2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Sereď č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 
14/2. 
 
VZN č. 13/2020 zo dňa 10. 12. 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je 
mesto Sereď zriaďovateľom. 
 
VZN č. 12/2020 zo dňa 10. 12. 2020, 
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ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o 
financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a 
školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení 
neskorších nariadení. 
 
VZN č. 11/2020 zo dňa 12.11.2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva. 
 
VZN č. 10/2020 zo dňa 12.11.2020, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Sereď č. 4/1991 o zriadení mestskej polície. 
 
VZN č. 9/2020 zo dňa 12. 11. 2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších 
nariadení. 
 
VZN č. 8/2020 zo dňa 17.09.2020, 
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ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. 2/2020 zo dňa 12.3.2020 o 
ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď. 
 
VZN č. 7/2020 zo dňa 17.09.2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v 
znení neskorších nariadení. 
 
VZN č. 6/2020, 
o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď. 
 
VZN č. 5/2020 zo dňa 25.06.2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď. 
 
VZN č. 4/2020 zo dňa 28.4.2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je 
mesto Sereď zriaďovateľom.  
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VZN č. 3/2020 zo dňa 28.4.2020, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a 
školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení 
neskorších nariadení. 
 
VZN č. 2/2020 zo dňa 12.3.2020, 
o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď. 
 
VZN č. 1/2020 zo dňa 13.02.2020, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a 
školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení 
neskorších nariadení. 
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Mesto Sereď 

 
- leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiky v 
Podunajskej nížine na pravobrežnom vale Váhu.  
- katastrálne územie mesta leží po oboch stranách rieky 
Váh, ktorá preteká mestom, avšak iba malou časťou na 
ľavej strane Váhu. Vrátane integrovaných častí Dolný 
Čepeň, Stredný Čepeň, a k mestu patrí i miestna časť 
Horný Čepeň, leží v severnej časti okresu Galanta v 
trnavskom kraji. 
- mesto leží v rovine medzi Váhom a Dudváhom, ktorá je 
mierne členená iba starými poriečnymi valmi a mŕtvymi 
ramenami, v západnej časti s pieskovými dunami. 
- mesto leží v nadmorskej výške v rozmedzí od 124 m n. m. 
až p 130 m n. m. povrch celého katastrálneho územia je 
plochý a výškové rozdiely sú len minimálne. 
- susednými obcami, s ktorými ma mesto spoločnú 
katastrálnu hranicu sú: Dolná Streda, Hoste, 
Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Šintava, 
Šúrovce, Veľká Mača, Vinohrady nad Váhom a 
Vlčkovce.  
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- územie mesta ako celá Podunajská nížina, v ktorej leží 
patrí k najteplejším a najsuchším územiam Slovenska. Leží 
v oblasti, ktorá sa vyznačuje miernou zimou a dlhším 
slnečným svitom. 
- priemerná ročná teplota je okolo 9,6 °C pričom 
najchladnejším mesiacom je január a najteplejším júl. Počet 
letných dní býva v roku asi 70 (teplota nad 25 °C) 
a bez-mrazových okolo 190. Počet dní s celodenným 
mrazom býva v roku priemerne 30 až 40. Zimy sú mierne 
a snehová pokrývka sa vyskytuje do 25 cm. Územie sa 
vyznačuje vysokým počtom slnečného svitu (priemer 2012 
hodím ročne) a tým, že je veľmi dobre prevetrávané (iba asi 
20 dní v roku býva bezveterných). Celá oblasť patrí 
medzi najsuchšie oblasti Slovenska, keď priemer ročných 
zrážok je asi 529 mm. 
- územie mesta patrí medzi najúrodnejšie časti Slovenska. 
Prevládajú ílovito-hlinité až hlinité pôdy, na pieskoch 
piesočnaté až piesočnato-hlinité pôdy. 
- mesto má výhodnú polohu v oblasti dopravy. Tesne okolo 
mesta (cestný obchvat) vedie diaľnica spájajúca mesto s 
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou ako aj 
blízkou Nitrou a Trnavou. 
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- je ľahko prístupné železničnou dopravou, ktorá existuje už 
od roku 1846 (konská železnica). Výhodou je i blízkosť 
železničných uzlov Trnava, Leopoldov a Galanta. V 
blízkej budúcnosti aj lodnou dopravou.  
- najbližšie letiská sú v Bratislave (60 km) a v 
Piešťanoch (40 km). 
-  
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Verejno-spoločenský život 
 
 Dňa 23. januára sa na pôde Mestského úradu 

v Seredi konalo slávnostné oceňovanie občanov mesta. O 
tom, kto ocenenie získa, rozhodli na decembrovom zasadnutí 
poslanci Mestského zastupiteľstva.  

Počas slávnostného večera si z rúk primátora Martina 
Tomčányiho plakety Cena mesta a Čestný občan mesta 
prevzalo šesť osobností a jedno občianske združenie.  

Ocenenie Čestné občianstvo mesta Sereď získali Dr. 
Bert Klug, Ing. Ján Himpán a Mgr. arch. 
Rastislav Petrovič.  
Ocenenie Cena mesta Sereď získali Mgr. Andrea 
Ruczová, Jozef Valábek, Občianske združenie Vodný 
hrad a Ing. Tibor Králik. 
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16. marca pribudlo nové opatrenie v súvislosti 

s koronavírusom a všetky ihriská v Seredi sa museli 
opáskovať, aby sa zabránilo združovaniu ľudí na týchto 
miestach. 

 

 
 
Mesto Sereď v spolupráci s Denným centrom 

pre seniorov zorganizovali na štvrtok 5. marca oslavu 
Medzinárodného dňa žien v estrádnej sále Domu kultúry. 
Na úvod osláv vystúpili s krátkym programom žiaci 
Základnej umeleckej školy. Potom nasledovala plánovaná 
Výročná členská schôdza DC vedená vedúcim Jozefom 
Valábkom. Pozvanie prijal aj zástupca primátora 
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Ľubomír Veselický, vedúca organizačného oddelenia 
Silvia Adamčíková a predseda OO JDS v Galante 
Jozef Bavúz..  
 
 

Dňa 2. mája sa po dlhšej dobe v Seredi otvorilo 
trhovisko. Predávajúci aj návštevníci museli však dodržiavať 
prísne opatrenia.. Na poriadok pri otváraní dohliadali aj 
príslušníci mestskej polície.  

 
 
 

Mesto Sereď 17. júna 2020 opäť ocenilo 
najaktívnejších a najúspešnejších pedagogických zamestnancov. 
Podujatie na pôde Mestského úradu pripravila so svojimi 
spolupracovníkmi vedúca Oddelenia školstva, rodiny, kultúry 
a športu Silvia Kováčová. 
Ocenení boli pedagógovia zo základných a stredných škôl 
v Seredi.  
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Ocenenia odovzdal primátor mesta Martin Tomčányi a 
jeho zástupca Ľubomír Veselický. Ocenení boli nasledovní 
učitelia: 
Vynikajúci pedagóg I. stupňa základnej školy:  

Mgr. Iveta Urbanová zo ZŠ Jana Amosa 
Komenského; 

Mgr. Zdenka Pekaríková zo ZŠ Juraja 
Fándlyho  
Vynikajúci pedagóg II. stupňa základnej školy:  

Mgr. Silvia Strigáčová zo Špeciálnej ZŠ 
Mgr. Alena Krivošíková zo ZŠ Jana Amosa 
Komenského  
Mgr. Katarína Pushenreiterová zo ZŠ Juraja 
Fándlyho  

Vynikajúci pedagóg strednej školy:  
Mgr. Marianna Krčmáriková z Gymnázia 

Vojtech Mihálika  
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PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej 
akadémie  
Vynikajúci pedagóg voľnočasových aktivit:  

Mgr. Hajnalka Lanczová zo ZŠ Juraja 
Fándlyho  

Eva Šmigrovská, DiS. zo ZUŠ Jána-
Fishera Kvetoňa  
Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju (Na 
návrh žiackych a študentských parlamentov):  

PaedDr. Jana Očenášová zo ZŠ Jana 
Amosa Komenského  

PaedDr. Jana Čelárová zo ZŠ Jana Amosa 
Komenského  

Mgr. Juraj Hošták zo ZŠ Juraja 
Fándlyho. 

 
 

Prvý jún už tradične oslavujú svoj sviatok všetky deti. 
V Seredi si Deň detí tí najmenší užili naozaj nezvyčajne. 
Klaudia Fenclová Vančová, ktorá usporadúva Párty s 
maskotmi, pripravila pre deti prechádzku s rozprávkovými 
postavičkami ulicami mesta.  
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Spiderman, Minnie a Mickey, Elza i Olaf 
odštartovali svoju dobrodružnú cestu od Jednoty, 
pokračovali smerom do parku na Námestí slobody, odtiaľ 
smerovali k parkovisku pri Lidli a nevynechali ani priestor 
pred Domom kultúry. Trasa viedla ďalej k Bille a na 
parkovisko pri Kauflande. Prechádzka pokračovala po 
uliciach Cukrovarská, M. R. Štefánika späť k 
Jednote.  
Deti boli z postavičiek nadšené a kto mal záujem, mohol sa 
na pamiatku s maskotmi odfotografovať.  
 
 

V  priestoroch amfiteátra v  Seredi sa v uplynulých 
rokoch konalo mnoho kultúrno-spoločenských podujatí 
s  niekoľkotisícovou účasťou.  
Samospráva mesta sa pre zvýšenie komfortu návštevníkov 
rozhodla na tomto mieste vybudovať verejné toalety. 
Hygienické zariadenie sa skladá z dvoch kontajnerových 
modulov upevnených na betónových základoch.  
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Dispozícia kontajneru s toaletami pre mužov obsahuje 
kabínu upratovačky, 5 pisoárov, 2 umývadlá a 5 wc 
kabínok.  
Kontajner s toaletami pre ženy obsahuje 2 umývadlá, 4 
wc kabínky a 1 kabínka wc pre ZŤP so šírkou dverí 
1000 mm.  
 
 

Johnny Mečoch aj tento rok pripravil tri turnusy 
letných denných táborov pre deti. Deti počas pobytu čakali 
ukážky práce policajtov a hasičov, tvorivé dielne, športové a 
zábavné aktivity, opekanie v prírode či tanečné kreácie. 
Jednou z aktivít bola aj návšteva Mestského múzea v 
Seredi.  
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Spoločnosť AMAZON v Seredi pravidelne 
pomáhajú ľuďom bez domova, počas pandémie darovali 
mestu dezinfekčné prostriedky a nedávno poskytli Dennému 
centru pre seniorov čiastku 20 000 eur. 
Martina Kolláriková, senior PR Consultant, 
ozrejmila, že Amazon v Seredi je reverzné logistické 
centrum. To znamená, že sa tu sústredí tovar, ktorý 
zákazníci z nejakého dôvodu vrátili, alebo sa ho nepodarilo 
doručiť pôvodnému adresátovi.  
Aj vďaka zamestnancom logistického centra v Seredi, ktorí 
nie sú ľahostajní k svojmu okoliu a všímajú si, kde a ako by 
vedeli pomôcť, sa v Amazone rozhodli krmivo, ktoré by inak 
putovalo do odpadu, darovať opusteným zvieratám. 
Spoločnosť Amazon v Seredi sa spojila s organizáciou 
Sloboda zvierat.  
Prvý „balík“ plný 427 kg krmiva darovalo logistické 
centrum Amazon v Seredi Slobode zvierat koncom júna a 
v spolupráci plánujú naďalej pokračovať.  
 
 

V dňoch 10. až 12. septembra 2020 sa v Dome 
kultúry konala 7. regionálna výstava ovocia, zeleniny, kvetov 
a včelárskych produktov. Prezentovať svoju úrodu sem 
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prišli záhradkári nielen zo Serede, ale aj Galanty, Dolnej 
Stredy, Šintavy, Šoporne či Pustých Sadov. 
Výstava bola organizovaná v spolupráci so základnou 
organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov v Seredi a 
Domom kultúry.  

 
 
 

Projekt „Nájdi si svoj domov“ je zameraný na prácu 
s deťmi v detských domovoch, ktorým sa zúčastnené 
organizácie snažia priblížiť prácu profesionálnych vojakov a 
možno ich aj motivovať k správnemu výberu budúceho 
povolania. Ide o medzirezortný projekt Ministerstva 
obrany a  Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny 
Slovenskej republiky.  
Koncom augusta sa spojili príslušníci Ženijného práporu 
Sereď, Regrutačnej skupiny Trnava a Vojenské 
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historické múzeum Piešťany, aby pre 69 detí Centra pre 
deti a  rodiny zo Serede a Trnavy v priebehu dvoch dní 
pripravili zaujímavý program. 

 
 
 
 Aj tento rok prebiehala kampaň „Koľko lásky sa 
zmestí do škatule od topánok“, ktorej cieľom je obdarovať 

na Vianoce seniorov 
v domovoch dôchodcov. 
Ľudia vkladali do 
škatúľ rôzne drobnosti 
ako krížovky, 
hygienické potreby, 
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sladkosti či sošky alebo iné predmety na pamiatku. 
Následne škatule odnášali zberné miesta, z ktorých škatule 
putovali seniorom odlúčených od rodiny.  
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Ekonomický život mesta Sereď 
 
 Spoločnosť ZYRY- -Tem s.r.o., Lieskovská 
cesta 4121, 960 01 Zvolen, IČO: 35911727,  
v dňoch od 15. 3. 2020 do 15. 11. 2020 vykonávala 
pre Slovak Telekom, a.s., výstavbu verejnej elektronickej 
komunikačnej siete a vedenia na uliciach: 8. mája, Čepenská, 
Dlhá, Dolnočepenská, Družstevná, Krížna,  Fraňa 
Kráľa, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, 
Šulekovská, Severná, Tehelná, Veterná, Slnečná, 
Hviezdoslavova, Jesenského, Vojanská, Podzámska, 
Kuzmányho, Orechová, Jilemnického, Nová, Obežná, 
Športová, Matičná, Sládkovičova. Stromová, Lúčna, 
Pod hrádzou, Strednočepenská. 
 
 

Mesto Sereď v spolupráci so Športovým 
klubom futbalu Sereď (ŠKF) a mestskou 
spoločnosťou Správa majetku Sereď s.r.o. 
(SMS) požiadalo v septembri 2019 Úrad 
vlády SR o mimoriadnu dotáciu na 
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rekonštrukciu futbalového štadióna v Seredi. Dňa 
17. 2. 2020 prišla na bankový účet SMS 
čiastka 2.000.000 €  
Nenávratná dotácia je účelovo viazaná na 
rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna v 
Seredi. Okrem toho v rozpočte mesta Sereď na 
rok 2020 bolo schválených 290.000 € na 
rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna a  
ďalšie prostriedky s výhľadom na rok 2021.  
 
 

V priebehu mesiaca marec  bola 
ukončená  rekonštrukcia Vážskej ulice. Miestna 

komunikácia v tejto časti mesta bola 
zastaraná a  značne poškodená.  

Rekonštrukciou prešiel aj chodník v 
zámockom parku. Ide o úsek od 
historickej vrátnice po oblúk v  kaštieli.   
Aj chodník na Legionárskej ulici  sa 
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dočkal v  prvom štvrťroku tohto roku svojej rekonštrukcie. 
Pôvodný asfaltový   povrch chodníka   bol   v  zlom 
technickom stave a jeho priechod bol problémový.  
 
 

Spoločnosť Amazon sa rozhodla zapojiť do boja 
proti koronavírusu. Celkom venoval pol milióna eur 
humanitárnym organizáciám.  
Slovenský Červený kríž od Amazonu dostal finančnú 
podporu 350 000 eur. Ďalších 150 000 eur venoval na 
podporu miestnych organizácií v komunitách, v ktorých 
zamestnanci spoločnosti žijú a pracujú.  
Pomoc v  hodnote 120-tisíc eur poputovala občianskej 
iniciatíve Kto pomôže Slovensku, ktorá funguje aj vďaka 
podpore partnerov, ktorí poskytujú svoje znalosti, kontakty, 
čas alebo ako v prípade spoločnosti Amazon, peniaze. 
Finančná pomoc v hodnote 20-tisíc eur bola určená 
priamo mestu Sereď, kde logistické centrum spoločnosti 
sídli. 
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Mesto Sereď už dlhší čas plánovalo revitalizovať 
dva mestské priestory na svojom území. Jeden z nich sa už 
podarilo dotiahnuť úspešného konca.  
Realizátorom prác bola firma BEMAX, s.r.o., 
Hruboňovo. Úpravou prešla aj zeleň. Vysadených bolo 
10 stromov, a to jarabiny, lipy a okrasné čerešne. Ku 
každému stromčeku boli nainštalované zavlažovacie vaky. 
Samozrejmosťou je vysadený trávnik, kvety a kríky. Na 
tomto mieste boli osadené aj lavičky, ktoré ponúkajú miesto 
na oddych. 
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Kultúrno-spoločenský život mesta 
Sereď 

 
Tento rok sa konal v poradí už osemnásty ples 

združenia TJ Rozkvet, už tradične na Lodenici v 
Šintave, v piatok 17. 1. 2020.  
Podujatie otvorila Anka Smolenová, privítala hostí a 
odovzdala slovo F. Jelšicovi, dlhoročnému predsedovi 
TJ Rozkvet,  
O zábavu sa pre prítomných 74 hostí, členov i nečlenov 
organizácie, postaral pán Račák.  
 
 

Plesovú sezónu v Seredi oficiálne otvoril XXVI. 
Mestský reprezentačný ples, ktorý sa konal v sobotu 18. 
januára v Dome kultúry.  
Organizátori už niekoľko dní vopred pripravovali priestory 
Domu kultúry, prípravy na ples ale začali niekoľko 
mesiacov vopred. 
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Úvodného slova sa ujal primátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi, ktorý všetkých srdečne privítal a poprial hosťom 
príjemnú zábavu.  
Celým slávnostným večerom sprevádzal herec, spevák a 
moderátor Michal Domonkoš.  
Ples začal speváckym vystúpením Natálie Kóšovej, 
rodenej Seredčanky. Ďalšími účinkujúcimi bola skupina 
The ShellDoves, Myjavská cimbalovka,  tanečník 
Marek Kulas z  TK Welcome, akrobatická show 
a o hudobnú produkciu sa postaral DJ Miro. Na 
pódium  vystúpila aj speváčka Zuzana Szpevár,  
 
 

V utorok 11. februára sa za účasti ministerky kultúry 
Ľubice Lašákovej, ministra financií Ladislava 
Kamenického a veľvyslanca štátu Izrael Boaza 
Modaiho konalo slávnostné otvorenie záverečnej časti 
expozície Múzea holokaustu - baraku č. 2. 
Rekonštrukcia Múzea holokaustu trvala od roku 
2009.. 
Súčasťou baraku č.2 je i Pamätník - spomienková 
miestnosť s menami deportovaných Židov z fašistického 
Slovenského štátu.  
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Vzhľadom na priaznivý vývoj pandémie a postupné 
uvoľňovania bezpečnostných opatrení pristúpila aj Mestská 
knižnica v Seredi k rozhodnutiu, že od stredy 20. mája 
2020 otvorí svoje priestory pre verejnosť.  
Knižnica fungovala v skrátenej prevádzke a v obmedzenom 
režime pri dodržaní nasledujúcich opatrení: vstup do knižnice 
len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, 
šál, šatka atď.), použitie dezinfekčných prostriedkov na 
ruky alebo vlastných jednorazových rukavíc pri vstupe do 
budovy, dodržanie minimálne 2 m odstupov medzi osobami v 
knižnici, vstup maximálne 1 čitateľ na 15 m2 plochy 
knižnice. minimalizovať čas strávený v knižnici, dodržiavať 
pokyny zamestnancov knižnice.  
Obnovuje sa aj služba vrátenia kníh prostredníctvom 
biblioboxu.  
Otváracie hodiny boli upravené, prestávky vyhradené na 
dezinfekciu priestorov. Voľný pohyb v priestoroch knižnice 
medzi regálmi nebol možný.  
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Aj tento rok seredský amfiteáter pripravil pre svojich 
návštevníkov počas letných víkendov premietanie 
ZDARMA - rôzne animované rozprávky, hudobné 
filmy, horory ale aj komédie či thrillery.  
Vstup do areálu amfiteátra je 30 minút pred začiatkom 
premietania a je potrebné dodržiavať pokyny podľa 
aktuálnych podmienok hygieny SR. 
 
 

V Dome kultúry v Seredi sa už po ôsmykrát 
konal AVATAR FEST. Tento rok nieslo 
podujatie podtitul Oslava života.  
Brány festivalu boli otvorené počas víkendu od 4. do 5. 
júla 2020.  
Avatar Fest sa v našom meste koná vždy dvakrát ročne, a 
to na jar v apríli a na jeseň v novembri. Tento rok sa však 
pre pandémiu jarná časť presunula na prvý júlový víkend. 
Program prebiehal súčasne v šiestich priestoroch naraz, a to 
v divadelnej, tanečnej a banketovej sále, v učebni, na pódiu, ale 
aj v telocvični Gymnázia Vojtecha Mihálika.  
Návštevníkov čakalo mnoho jógových cvičení, meditácií, 
prednášok o bylinkách, zdravom varení a životospráve, 
transcendentálnej jóge, správnom dýchaní, ajurvéde, 
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partnerskom žití, slovanských tradíciách a všetkom, čo so 
zdravím súvisí.  
Neodmysliteľnou súčasťou festivalu bol aj predaj hand 
made výrobkov ako etno oblečenie, sviečky, vonné oleje, liečivé 
kamene, čaje a iné. 
 

 

 Vedúca múzea sa aj napriek nebezpečnému 
vírusovému ochoreniu Covid-19 činila a v mesiaci júl 
pripravila niekoľko podujatí: výtvarný workshop 

s témou historických udalostí a s témou flóra a florálne 
motívy, ktorý má už dlhoročnú tradíciu 
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 Obdobie jesene prináša rozličné výstavy ovocia 
a zeleniny, ktoré si záhradkári doma sami vypestovali 
počas uplynulého roka.  
 

Samozrejme, že takáto výstava sa konala aj u nás 
a to, konkrétne, 10. až 12. septembra v estrádnej sále 
Domu kultúry.  

Okrem ovocia 
a zeleniny boli 
vystavené aj kvety, 
včelárske produkty, 
bylinky, sirupy 
a rôzne dekorácie. 

 

 

 4. septembra k nám do amfiteátra opäť zavítalo 
Spievankovo s novým muzikálom „Zázračný poklad“. 
V hlavnej úlohe ako „Spievanka“ si zahrala 
Seredčanka Petra Dubayová. 
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 Na Námestí slobody 4. Decembra vystavili 
drevený betlehem na spríjemnenie adventného obdobia.  

 

Autorom tohto 
umeleckého diela je 
Pavol Zelman, 
rodák zo Serede, 
ktorý v súčasnosti 
žije a maľuje 

v Lučenci. Ľudské postavy z betlehemu dosahujú výšku 
až 180 cm a sú vytvorené z topoľového dreva. 
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Školstvo a vzdelávanie v meste Sereď 
 
 Aj tento rok sa ZŠ J. A. Komenského zapojila do 
projektu Educate Slovakia zastrešovaného medzinárodnou 
študentskou organizáciou AIESEC.  
Projekt bol zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia 
a globálneho zmýšľania prostredníctvom moderného neformálneho 
vzdelávacieho programu. Počas jedného týždňa osem lektorov, 
vysokoškolských študentov, z Indonézie, Taiwanu, Mexika a 
Turecka viedlo pre žiakov na prvom aj druhom stupni prednášky 
a interaktívne workshopy o svojich krajinách v anglickom jazyku.  

 
 
 

Od 12. marca bola na Slovensku pre šíriaci 
koronavírus vyhlásená mimoriadna situácia.  
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V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia 
na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia 
výchovno- -vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav 
Gröhling informoval širokú verejnosť, že školy budú 
zatvorené do odvolania. 
Minister školstva Branislav Gröhling ešte v marci zrušil 
stredoškolákom písomné maturity a ústne skúšky sa konať 
mali za prísnych hygienických opatrení.  
Žiaci a učitelia mali dodržiavať dvojmetrové rozstupy, 
každému žiakovi sa mala merať teplota, každý by mohol 
používať len vlastné pero.  
Mnohé školy nedokázali tieto podmienky dodržať, preto 
minister školstva definitívne oznámil, že maturanti nebudú 
musieť absolvovať ani ústnu odpoveď.  
Výsledná známka z maturitných predmetov sa vyrátala ako 
priemer známok žiaka, ktoré z daného predmetu dostal v 
predošlých ročníkoch. 
 
 

Na Základnej škole Jana Amosa Komenského v 
Seredi bolo 1. júna opäť rušno. Nielen preto, že sa 
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oslavoval Medzinárodný deň detí, ale hlavne preto, že 
škola začala aspoň čiastočne žiť svoj bežný život.  

Od rána do nej v sprievode rodičov v usporiadaných 
zástupoch mierili žiaci 1. až 5. ročníka.  

Napriek obavám, ktoré sprevádzali prípravy na tento prvý 
deň, však možno povedať, že aj karanténa deti mnohému učí. 
Všetky zodpovedne čakali v určených rozstupoch, dôsledne 
si dezinfikovali ruky, nosili na tvárach rúška a aj meranie 
telesnej teploty vnímali ako bežnú súčasť nástupu do školy.  

 

 

 V školskom roku 2019/2020 súťažilo na 
Slovensku takmer 71 000 žiakov v súťaži 
Matematický klokan.  

Zapojili sa aj žiaci ZŠ J. A. Komenského v Seredi, 
ktorí boli podľa výsledkov najúspešnejší. 

Diplom si odniesli: 

 Timotej Belička – 2.C; 
 Sofia Kozmérová – 5.A; 
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 Lukáš Kubíček – 6.C; 
 Marco Šereg – 8.B. 

 

 

Obchodná akadémie v Seredi každoročne pred 
Vianocami usporiadala pre budúcich študentov Deň 
otvorených dverí, tento rok tak neučinila vzhľadom na 
pandemickú situáciu.  

Škola bola zatvorená pre všetkých, nielen pre budúcich 
študentov, ale prišla s nápadom, ako školu priblížiť pre ľudí, 
ktorí mali záujem študovať tu. 

Študenti pripravili krátky dokument, pomocou ktorého chceli 
Obchodnú akadémiu predstaviť širokému okoliu. 
V dokumente bola spomínaná história vzniku školy, jej 
priebeh a súčasné predmety, ktoré sa na škole učia. 

 

 

 Dlhoročná tradícia návštevy Mikuláša, anjelov 
a čertov ani tento rok nechýbala v seredských školách. 
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Poslušné deti dostali sladkosti a tie menej poslušné 
pokarhanie. Nezabudlo sa ani na žiakov druhého stupňa, 
ktorí mali dištančnú formu vzdelávania. Tým sa Mikuláš 
prihovoril počas online hodiny. 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
mesta Sereď 

 
 Seredčan Štefan Bardejovsky, ktorý zakúpil 40 
stromov s cieľom vysadiť lipovú alej pri Váhu, vedľa 
Čepenského jazera.  
Na prosbu o pomoc pri výsadbe zareagovalo mnoho 
dobrovoľníkov. Medzi nimi členovia TJ Rozkvet, 
ORF Cosmos či AKF Vodra. Ruku k dielu 
pridali aj poslanci Anton Dúbravec, Milan Buch a 
Michal Hanus.  
 
 

OZ Vodný hrad a Mestské múzeum v 
Seredi  zorganizovali na sobotu 30. mája brigádu na 
nádvorí bastiónu.  
Tento priestor bol opäť zanedbaný a znečistený 
odpadkami, ktoré tam nechávajú zabávajúce sa skupiny ľudí. 
Dobrovoľníci, ktorým záleží na životnom prostredí, prišli 
vyzbierať odpadky, pohrabať, vytrhať burinu a pozametať 
okolie.  
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Podchod v kaštieli bol z hygienických dôvodov nielen 
vyčistený, ale aj vydezinfikovaný.  
 
 

Minulý rok bola na Námestie slobody 
nainštalovaná atraktívna kvetinová pyramída, je vyrobená z 
recyklovateľného materiálu, odolná proti nárazom, aj UV 
žiareniu. Je trvanlivá a použiteľná aj na niekoľko rokov. 

Hrou kvetov a rastlín, 
ktoré sa môžu do 
pyramídy zasadiť, je 
možné vytvoriť nekonečné 

farebné kreácie. Keďže sa táto kvetinová ozdoba námestia 
obyvateľom páčila, mesto tento rok zakúpilo ešte jednu 
takúto pyramídu. Obidve boli osadené neďaleko fontány. 

 
 
12. novembra bola na 

území mesta Sereď 
umiestnených šesť stacionárnych 
kontajnerov na zber drobného 
elektroodpadu.  
Tieto kontajnery sa nachádzajú na uliciach: Novomestská, 
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Fándlyho, D. Štúra, Jesenského, Šuelkovská 
a Strednočepeňská.  
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
mesta Sereď 

 
Bezplatné právne poradenstvo je k  dispozícii aj tento 

rok občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. 
Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych 
úkonov a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní.  
JUDr. Martin Hudák poskytoval odborné rady 
na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí v malej 
zasadačke v dňoch 18.3.2020 (streda), 6.4.2020 
(pondelok), 29.4.2020 (streda), 18.5.2020 
(pondelok), 10.6.2020 (streda) a 22.6.2020 
(pondelok). 
 
 

Pri uzavretí školských/predškolských zariadení z 
rozhodnutia zriaďovateľa zákon č. 461/2003 Zb. o 
sociálnom poistení pripúšťa vyplácanie dávky ošetrovné 
maximálne v dĺžke 10 dní. Vzhľadom na mimoriadnu 
situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu však Sociálna 
poisťovňa oznámila, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení 
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ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím 
príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná ošetrovné 
(OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 
dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 
14-dňového obdobia, počas ktorého boli školy a predškolské 
zariadenia uzavreté.  

 
 

Niektoré ženy zo Serede sa 
rozhodli doma ušiť rúška nielen 
sebe, ale aj známym, keďže rúška 
a iné ochranné pomôcky boli 
nedostatkovým tovarom v tomto 
pandemickom svete.  
 
 

 
 

Nosiť rúško na verejnosti z dôvodu pandémie 
koronavírusu bolo povinnosťou pre každého. Obyvatelia 
Serede si mohli rúška na zamedzenie šírenia nákazy po 
novom zakúpiť priamo v centre mesta. Spoločnosť 
BILLBOARDOVO, s.r.o., v spolupráci s 
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mestom Sereď zabezpečila osadenie tzv. 
RÚŠKOMATU pred hlavným vchodom 
mestského úradu, ktorý bol k dispozícii 24 hodín, 7 dní 
v týždni. Ďalší rúškomat sa nachádzal aj na Trnavskej 
ceste pri ručnej autoumvárni Penový raj..  
Obyvatelia si v automate mohli zakúpiť rúška v rôznych 
veľkostiach, a to dvojvrstvové alebo jednovrstvové. 
V rúškomate boli dostupné aj rukavice takisto v rôznych 
veľkostiach a dezinfekčné gély či krémy na ruky. 
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Šport a telesná kultúra 

 
V  sobotu 8. 2. 2020 sa konala akcia TJ 

Rozkvet - lyžiarsky výcvik. Z dôvodu nedostatku snehu 
v lyžiarskych strediskách rozhodlo vedenie organizácie 
TJ Rozkvet, že sa lyžiarsky výcvik bude konať iba 
jeden deň a to v rezorte Salamandra, v  ktorom bol výborne 
zasnežený lyžiarsky svah.  

Lyžiarskeho výletu sa zúčastnilo 31 osôb, z toho polovica 
boli členovia TJ Rozkvet. Potešujúca bola účasť detí 
z Čepeňa, ale aj zo Serede.  

 

 

13. júna 2020 sa na ihrisku TJ – Rozkvet 
konala súťaž v stolnom tenise, ktorá mala dve kategórie – 
muži nad päťdesiat rokov a ženy do päťdesiat rokov. 
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V kategórii mužov získali: - prvé miesto: Miroslav 
Čatár - druhé miesto: Ladislav Chynoradský - tretie 
miesto: Štefan Smolen.  

V kategórii žien do päťdesiat rokov bol výsledok 
nasledovný: - prvé miesto: Alžbeta Biháriová - druhé 
miesto: Martina Šteffeková - tretie miesto: Katarína 
Švecová.  

 

 

 V dňoch od 13. do 15. júla sa konali v Košiciach 
majstrovstvá Slovenskej republiky v basketbale pre žiakov 
do 13. rokov.  

Titul majstra 
Slovenska získali 
chlapci z BK 
Lokomotíva 
Sereď. 
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 Žiaci ZŠ J. Fándlyho sa 7. septembra 
zúčastnili medzinárodnej súťaže Čokoládová tretra, 
semifinále sa uskutočnilo v Ostrave, na štadióne vo 
Vítkoviciach.  

 

Nina Stejskalová sa v hode raketou umiestnila na 6. 
mieste, Lea Fogelová skončila na 11. mieste a Nina 
Fogelová na 13. mieste. Tobias Slovák sa stal 
majstrom Česka a Slovenska v hode raketou. 

 

 

Občianske združenie Mám rád cyklistiku pripravilo 
aj tento rok raňajky pre cyklistov.  
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Stačilo vymeniť auto za bicykel a zastaviť sa v stánku 
s rôznym občerstvením, ktorý stál pri svetelnej križovatke. 

Podujatie je súčasťou 
kampane Do práce na 
bicykli a Na bicykli 
do obchodu.  

 

 

K pôvodnému workoutovému ihrisku pribudli nové 
prvky, nové ihrisko je prepojené 
chodníkom s tým starým. 

Oficiálne otvorenie aj s exhibíciou je 
naplánované po skolaudovaní a odovzdaní 
na jar 2021. 

 

 

 

 V októbri sa začali rekonštrukčné práce na futbalovom 
ihrisku v Hornom Čepeni. Na rekonštrukciách sa 
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podieľa Správa majetku Sereď v spolupráci s mestom 
a sponzormi seredského futbalu.  

Naplánované je vyrovnanie ihriska, položenie závlahového 
systému, vysiatie trávy, osadenie nových brán, striedačiek, 
vymaľovanie šatní a spoločných priestorov, ale aj nové 
oplotenie areálu. 

  



 
57 

 

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 



 
59 

 

 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 2020: 
 Bohumír Baranovič (1944); 
 Anastázia Čáranová (1933); 
 Anna Vránová (1961); 
 František Pinke (1949); 
 Mária Boleslavová (1944); 
 Marcel Mánik (1981); 
 Marta Gregušková (1958); 
 Miroslav Vadovič (1960); 
 Estera Forrová (1937); 
 Jozef Kapoš (1948). 

 
V mesiaci február 2020: 
 Anastázia Miháliková (1942); 
 Daniel Jankovič (1957); 
 Ladislav Boška (1932); 
 Ľudmila Matejičková (1942); 
 Vladimír Blažek (1955); 
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 Kristína Šimková (1931); 
 Mária Valentová (1952); 
 Alexander Kuruc (1947); 
 Pavol Píši (1949); 
 Ladislav Valovič (1941); 
 František Klenovič (1934); 
 Jozef Drábik (1940); 
 Mária Morongová (1936); 
 Richard Valný (1938); 
 Ľudomil Bukšár (1977); 
 Emília Tomčiaková (1933); 
 Ján Moravčík (1961). 

 
V mesiaci marec 2020: 
 Emília Hrubá (1966); 
 Jarmila Plentová (1957); 
 Anna Zajícová (1924); 
 Valéria Huláková (1939); 
 Mária Krivosudská (1942); 
 Anna Gašparová (1940); 
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 Jozefína Takáčová (1930), 
 Jozef Molnár (1947); 
 Dušan Vyhlídal (1945); 
 Margaréta Soiková (1939); 
 Jozef Čambal (1949); 
 Štefánia Horčičáková (1926); 
 Jozef Sabo (1959); 
 Emil Dubrava (1927); 
 Jozefína Szantaiová (1946); 
 Anna Sedláková (1925); 
 Jana Ranincová (1981). 

 
V mesiaci apríl 2020: 
 Ľudovít Holečka (1953); 
 Ondrej Motyčák (1923); 
 Augustín Šidlík (1942); 
 Alexander Baláž (1939); 
 Anton Karmažín (1925); 
 Ján Kraus (1963); 
 Dušan Banič (1971); 
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 Karol Suchopa (1930); 
 Ľudmila Pašková (1946); 
 Mária Mikulcová (1927); 
 Adela Pančíková (1949); 
 Juraj Meliška (1940); 
 Miloš Krivošík (1963); 
 Michal Muravjev (1936); 
 Vojtech Bartoš (1951); 
 Rudolf Deák (1945); 
 Ing. Jaroslav Bielený (1968); 
 Bernardína Kolná (1937). 

 
V mesiaci máj 2020 
 Helena Poláková (1935); 
 Gejza Sabo (1935); 
 Mgr. Severín Danaj (1944); 
 Ján Hladký (1951); 
 Amália Hlavatá (1931); 
 Rozália Buchová (1938); 
 Magdaléna Balážová (1941); 
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 Anna Vicenová (1929); 
 Ľuboš Krivosudský (1964); 
 Ľudmila Vidličková (1958). 

 
V mesiaci jún 2020: 
 Anna Ujlacká (1942); 
 Vladimír Miklošík (1969); 
 Eva Albertiová (1943); 
 Milan Stojka (1969); 
 Miroslav Krivosudský (1944); 
 Božena Kurišová (1938); 
 Pavlína Ternényová (1942); 
 Iveta Matyusová (1974); 
 Peter Keresztes (1969). 

 
V mesiaci júl 2020: 
 Helena Prágerová (1948); 
 František Drenina (1957); 
 Vladimír Klačko (1977); 
 Marie Sedláčková (1927); 
 Jolana Bošková (1934); 
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 Štefan Matušica (1948); 
 Gizela Strecká (1933); 
 Irena Tomovičová (1931); 
 František Klištinec (1936); 
 František Vereš (1954). 

 
V mesiaci august 2020: 
 Bohuslav Okoličányi (1946); 
 Ivan Práznovský (1966); 
 Erika Krivosudská (1961); 
 Jozefína Rolincová (1937); 
 Jozef Dostál (1945); 
 Juraj Šebestín (1944); 
 Vilma Zacharová (1923); 
 Eduard Šúry (1940); 
 Margita Petrášová (1923); 
 Ján Búzik (1920); 
 Elena Bírová (1949); 
 Anna Mrvová (1938); 
 Kyetana Hafšteinová (1931); 
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 Vincent Kozák (1952). 
 
V mesiaci september 2020: 
 Mária Miháliková (1948); 
 Vladimír Hipš (1951); 
 Bohuslav Čačaný (1919); 
 Emília Franková (1948); 
 Peter Pavlovič (1962); 
 Ladislav Rybárik (1961); 
 Helena Kostrová (1935); 
 Jozef Margetín (1943); 
 Anton Iracký (1949); 
 Karol Doman (1950); 
 Mária Jankechová (1928); 
 Ján Tóth (1965); 
 Ladislav Búčik (1942). 

 
V mesiaci október 2020: 
 Magdaléna Forrová (1952); 
 Milan Marcinkech (1949); 
 Jozef Ščevík (1952); 
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 Ján Kráľovič (1933); 
 Jozef Forgáč (1923); 
 Emília Mišáková (1946); 
 Karol Andrášik (1946); 
 Marián Kormanec (1971); 
 Rudolf Daniš (1971); 
 Magdaléna Maroňová (1937); 
 Vladimír Hladký (1942). 

 
V mesiaci november 2018: 
 Anna Miklóšová (1954); 
 Jozef Javor (1937); 
 Mikuláš Cilling (1938); 
 Peter Krivošík (1959); 
 Emília Ježovítová (1932); 
 Rozália Olivová (1934); 
 Viliam Slabý (1953); 
 Juraj Zelina (1955); 
 Karol Kužela (1950); 
 Ján Hracho (1958); 
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 Lívia Zvolenská (1937); 
 Eva Pekárová (1952); 
 Milan Fiala (1952); 
 Ján Račák (1944). 

 
V mesiaci december 2020: 
 Michal Kukučka (1928); 
 Štefan kabát (1932); 
 Ľudmila Michaligová (1943); 
 Peter Pavlovič (1929); 
 Jaroslav Samlek (1933); 
 Viliam Holbík (1941); 
 Zdenka Žáková (1936); 
 Karol Scherhaufer (1921); 
 Helena Kopáčiková (1931); 
 Leopold Klokner (1949); 
 Augustín Ščasný (1928); 
 Danka Jarašová (1945). 
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Pomôcky použité pri spracovaní 
Kronikárskeho záznamu Mesta 

Sereď za rok 2020 
 

 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 2020 bol po vypracovaní kronikárkou 
Dominikou Podhorovou predložený  


