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- 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.  
- územie mesta ako celá Podunajská nížina, v ktorej leží 
patrí k najteplejším a najsuchším územiam Slovenska. Leží 
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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. 
- je ľahko prístupné železničnou dopravou, ktorá existuje už 
od roku 1846 (konská železnica). Výhodou je i blízkosť 
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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 
 
Tento rok sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov na celom 

Slovensku. Posledné sčítanie sa konalo v roku 2010. 
V období od 15. februára do 31. marca ľudia vypĺňali 
dotazníky, tentokrát však sčítanie prebehlo v elektronickej 
forme. 

 
Minister vnútra SR Roman Mikulec ocenil 

Covid odznakom takmer 20 000 bojovníkov v prvej línii. 
Išlo najmä o policajtov, hasičov, dobrovoľných hasičov a 
vojakov.  

Ocenenie putovalo aj do Serede. V rámci OO PZ 
Sereď bolo Covid odznakom ocenených 17 policajtov a 2 
príslušníci z HaZZ Sereď. 

 

 Mesto Sereď začiatkom roka zabezpečilo mobilný 
kontajner, ktorý slúžil na karanténne účely pre ľudí bez 
domova, ktorý nemali kam ísť v príípade nariadenej domácecj 
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karantény. Umiestnený bol na Školskej ulici, vedľa 
nocľahárne pre bezdomovcov. 

 

V minulom roku začali rekonštruovať tržnice na 
Mlynárskej ulici v Seredi. Tržnica by mala mať 
moderné priestory s oddychovou zónou, lavičkami, zeleňou 
a hracíimi prvkami pre deti. 

 V prvej etape firma Lukystav, s.r.o. (Dolná 
Streda) vykonávala práce na nových spevnených plochách 
a predpripravila miesto na prestrešenie predajných stánkov.  

 Mesto podpísalo zmluvu s firmou Inex-
Hausgarden spol. s r.o. (Močenok), ktorá mala 
v druhej etape vybudovať prestrešenie trhoviska, osadiť 
lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a inštalovať detské 
hracie prvky. 
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Oficiálne 
otvorenie 
zrekonštruované
ho trhoviska 
bolo v sobotu 

31. júla 2021. Okrem čerstvého ovocia a zeleniny si 
návštevníci, ale aj predávajúci, mohli vychutnáť kávu zdarma, 
malý darček v sprievode príjemnej živej hudby. V tento deň 
sa konala aj prehliadka historických vozidiel, šoféri urobili 
okružnú jazdu aj priamo okolo trhoviska.  

 

 2. februára 2021 zomrel poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, pán Milan Buch, vo veku 
nedožitých 57 rokov. Na počesť jeho pamiatky v areáli 
štadióna bude po jeho rekonštrukcii vysadená stromová alej. 
Stromy vysadia členovia ORF Cosmos, medzi ktorých 
patril po dlhé roky aj pán Milan Buch. 

 

 Mesto Sereď v roku 2019 vyhlásilo obchodnú 
verejnú súťaž na nájom kaštieľa.  

V roku 2020 boli predložené tri ponuky, avšak 
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komisia vyhodnotila túto súťaž ako neúspešnú, kvôli veľkým 
technickým nedostatkom. 

 V tom istom roku bola vyhlásená nová obchodno-
verejná súťaž, ktorú získala spoločnosť GODY Group, 
s.r.o. (Sereď). Nový nájomca si dal za cieľ projektu 
zrenovovať a sprevádzkovať bývalú vináreň ako reštauráciu, 

priestory na 
poschodí chce 
využívať ako 
krátkodobé 
ubytovacie 
zariadenie a časť 

miestností bude slúžiť na kancelárske účely. 

Nájom sa dojednal na dobu určitú od 01.01.2021 do 
31.12.2070. 

 

 Vzhľadom na epidemiologickú situáciu boli 
Veľkonočné sviatky okrátené o šibačku, návštevy 
príbuzných či známych. Rovnako to platilo aj pre klientov 
z Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, ktorí 
nesmeli zariadenia opustiť ani cez sviatky.  
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Na Veľkonočný pondelok však zažili prekvapenie. 
Maskoti zo Serede prišli pred zariadenia 
zatancovať a zamávať a tým tak spríjemniť 
život zopár ľuďom, ktorí nemohli tento 
sviatok stráviť so svojimi príbuznými.  

Po krátkom programe sa Maskoti 
presunuli aj do Astorie v Hornom Čepeni. 

 

V sobotu 12. júna bistro Raketa slávnostne 
odomklo Váh symbolickým vztýčením seredksej vlajky 
a tým spustilo plavebnú sezónu pre všetkých vodákov. 

 
 

 Spoločnosť Autosklo Bicykle postavila v roku 
1994 detské ihrisko a na vlastné náklady ho obnovovala 
a udržiavala. V roku 2021 firmadoplnila aj niekoľko 
ďalších hracích komponentov vrátane detského domčeka so 
šmykľavkou, masívnými lavičkami a koníkom na pružine. 
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 V roku 2021 oslávila Mestská polícia v Seredi 
30. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa na 
pôde Mestského úradu konalo slávnostné podujatie, ktorého 
sa zúčastnili bývalí aj súčasní zamestnanci Mestkej polície. 

 

16. septembra sa v Dome kultúry v Seredi konal 
ďalší charitatívny koncert, ktorý už niekoľko rokov 
organizuje OZ Nikolka. Na koncerte deti mohli vidieť 

Zahrajka zo 
Spievankova, 
Maliny Jam 
či rozprávkových 
maskotov. 
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 26. októbra 2021 sa v Seredi konalo slávnostné 
odhalenie repliky sochy legionára, ktorá stála na námestí 
pred viac ako šesťdesiatimi rokmi. Tejto udalosti sa 
zúčastnili zástupcovia Ministerstva obrany ČR, 
Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, 

Ministerstva kultúry 
SR, 
Veľvyslanectva 
ČR, 
Československej obce 
legionárskej, Nadácie 
M.R. Štefánika, 
zástupcovia mesta 
Sereď a občania 
mesta. 
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Kultúrno-spoločenský život mesta 
Sereď 

 
 V roku 2021 
oslávilo Múzeum 
holokaustu v Seredi 
svoje piate výročie 
otvorenia. Pri tejto 
príležitosti uviedli na 
trh suvenír, bankovku „Sereď – Múzeum holokaustu“. 
 
19. apríla 2021 sa znovu otvorila Mestská knižnica. 
Otváracia doba bola nezmenená, avšak stále platili prísne 
hygienické opatrenia, vrátane dezinfekcii a maximálneho počtu 
používateľov v knižnici. 
 
 Od 2. júna spustilo svoju prevádzku aj kino 
NOVA v Seredi. Zamestnanci kina ale i návštevníci 
museli dodržiavať prísne pandemické opatrenia – stále platili 
prekryté dýchacie cesty, dezinfekcia rúk i miestností, 
rozostupy a využitá mohla byť len 50% kapacita sály. 
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Napriek tomu ľudia konečne mohli ísť do kina vychutnať 
si staršie filmy, ale aj premiéry nových filmov. 
 
 V lete 2021 spustilo bistro Raketa akciu s názvom 

Sereď Opean Air 2021. 
Počas letných mesiacov 
bistro zorganizovalo viacero 
koncertov. V mesiaci júl 
vystúpili František 

a Vojta Nedvědovci s predkapelou Neznámi. 
 
 Dom kultúry usporiadal 2. augusta koncert známeho 
českého pesničkára v Mestskom amfiteátri – Jaromíra 
Nohavicu. Aj napriek stále 
prevládajúcej pandémii, kultúru si 
prišlo pozrieť a užiť takmer tisíc 
fanúšikov, ktorí si mohli vypočuť 
jeho staré i nové piesne. 
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Školstvo a vzdelávanie v meste Sereď 
 
 V roku 2021 prevládala dištančná forma vzdelávania 
a veľa žiakov pochádzalo zo sociálne slabších rodín, ktoré si 
nemohli dovoliť kúpiť počítačovú zostavu. Spoločnosť 
IDS Holding spolu so Samsung Electronics 
Slovakia pomohli týmto žiakom práve kúpou počítačov. 
 Počítače prebrali riaditelia 16 župných stredných škôl 
zo všetkých okresov Trnavského kraja a rozdelili ich 
patrične medzi tých žiakov, ktorí to potrebovali. 
 
 V špeciálnej základnej škole v Seredi sa pracovalo aj 
počas pandémie. Maliarske aj natieračské práce 
interiérových priestorov v budove na Komenského ulici mala 
na svedomí firma Lumimi, s.r.o. (Sereď). 
 
 Aj tento rok, 
napriek pandemickej 
situácii sa konalo 
slávnostné oceňovanie 
učiteľov a to v dňoch 
13. až 15. apríla 
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v obradnej sále Mestského úradu v Seredi. 
 Ocenení pedagógovia boli zaradení do viacerých 
kategórií: 
 
• Pedagóg 1. stupňa ZŠ – Mgr. Hana Čížová 

(ZŠ J. A. Komenského), PaedDr. 
Michaela Ďurišová (ZŠ J. Fándlyho), 

• Pedagóg 2. stupňa ZŠ – Mgr. Eva 
Válkyová (J. A. Komenského), Mgr. Erika 
Švandová (J. Fándlyho) 

• Pedagóg voľnočasových aktivít – Alena 
Kiradžievová (J. A. Komenského), Mgr. 
Andrea Gombáriková (J. Fándlyho), Mgr. 
Miroslav Vaško (špeciálna ZŠ), Mgr. 
Adrián Lukács (ZUŠ J. F. Kvetoňa), 

• Mimoriadny prínos a celoživotná angažovanosť – 
Mgr. Zuzana Súdinová (J. A. Komenského), 

• Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju – 
Mgr. Andrea Boženíková (J. A. 
Komenského), Mgr. Zuzana Gašparíková (J. 
Fándlyho), RNDr. Marianna Straková 
(Gymnázium V. Mihálika), 
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• Vedúci pedagogický zamestnanec – Mgr. Renáta 
Śidlíková (J. Fándlyho), Marián Moskaľ, 
DiS. Art. (ZUŠ J. F. Kvetoňa), 

• Pedagóg strednej školy – PaedDr. Karin 
Macháčová (Gymnázium V. Mihálika), Ing. 
Jana Mlynárová (Obchodná akadémia). 

 
21. mája 2021 zavítala na ZŠ J. A. 

Komenského známa slovenská autorka detských kníh – 
Petra Nagyová Džerengová. Na besede im predstavila 
aj jej novú knihu Hanka a Adam. Besedu rozdelili na 
dve časti kvôli stále platiacim celoslovenským opatreniam, čo 
však nezabránilo veselej a priateľskej atmosfére, ktorá počas 
besedy panovala. Boli vybraní žiaci z tried 1. stupňa, ktorí 
sa vystriedali a ostatní žiaci mohli besedu sledovať cez 
internet. 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
mesta Sereď 

 
 V mesiaci marec Mesto Sereď a Základná škola 
J. Fándlyho vysadili prvý Mestský ovocný sad. 
V areáli školy zasadili zamestnanci školy a mestského 
úradu 25 ovocných stromov 

 
 Rybári zo SRZ MsO v Seredi aj tento 
rok zorganizovali brigádu, ktorej cieľom bolo vyčistiť 

brehy lovných revírov. Zberu 
odpadkov sa zúčastnilo 20 
dobrovoľníkov, ktorí vyčistili 
okolie bagroviska Šintava 
a ľavú stranu Váhu. 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
mesta Sereď 

 
Od 1. januára 2021 začala na poliklinike ordinovať 

nová všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Alena 
Beňová. Ordináciu prebrala po MUDr. Anne 
Štepánkovej.  

 
MUDr. Elena Gáletová, všeobecná lekárka pre 

dospelých tento rok zaviedla zmenu. Vzhľadom na svoj 
dôchodkový vek sa rozhodla ordinovať iba jeden deň 
v týždni, v stredu. Zvyšné dni v ordinácii poskytuje lekársku 
pomoc MUDr. Iveta Kramárová. 
 
 V pondelok 22. marca 2021 sa spustila vakcinácia 
proti Covid – 19 na poliklinike ProCare v Seredi, na 
prvom poschodí v bloku E. 

 
 

.   
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Telesná kultúra a šport 
 
 V sobotu 29. mája sa konal turnaj v teqballe, čo je 
loptová hra, kombinácia futbalu a stolného tenisu, ktorá sa 
hrá na zaoblenom stole. Do organizácie tohto turnaju sa 
zapojilo aj mesto Sereď. Celkovo sa zapojilo 16 hráčov 
zo Serede ale aj z okolia. 

 
Hádzanársky klub Slávia 
Sereď zorganizoval turnaj 
Hráme pre radosť. Do 
nášho mesta tak zavítali 
dievčatá z Lehníc i Šurian.  
 
 
Basketbalový klub v Seredi patrí medzi najlepšie kluby 
na Slovensku. BK Lokomotíva Sereď zažila viacero 
úspechov v roku 2021 aj keď väčšinu roka tréningy 
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prebiehali online formou kvôli pandemickej situácii – kadetky 
získali titul majsteriek SR, kadeti boli vicemajstrami.  

 
Od roku 2020 prechádzalo futbalové ihrisko v Hornom 
Čepení rozsiahlou rekonštrukciou.  
Vďaka mestu Sereď, sponzorom, futbalistom, trénerom, 
rodičom a ďalším dobrovoľníkom bola rekonštrukcia 
dokončená. Ihrisko sa vyrovnalo, položil sa automatická 
závlahový systém, osadili sa nové brány, oplotenie, osvetlenie 
a rekonštrukciou prešli aj šatne a sociálne zariadenia na 
štadióne. 

Po rekonštrukcii je futbalové 
ihrisko súčasťou futbalovej 
akadémie, ktoré bude využívané 
hlavne kategóriami prípraviek 
ŠKF Sereď. Ihrisko 

spĺňa podmienky aj na prípadné majstrovské súťažné zápasy, 
ktoré sa budú môcť usporadúvať priamo v Hornom 
Čepeni. 
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Duchovný a náboženský život v meste 
Sereď 

 
V nedeľu, 15, augusta sa konala už tradičná mariánska 
púť. Veriaci v tento deň kráčali od farského kostola 
v Seredi ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie 
v Čepeni, v ktorej sa následne konala slávnostná svätá omča. 
Hlavným celebrantom bol generálny vikár Trnavskej 
arcidiecézy ThLic. Peter Šimko. 
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Rímskokatolícka 
cirkev zreštaurovala 
minulý rok 
kamennú kalváriu 
v Hornom 
Čepeni, ktorá bola 
postavená ešte 
v roku 1746.  

Mesto Sereď prispelo svojou troškou a nechalo 
vybudovať prístupový chodník k súsošiu. 
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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 2021: 
• Ladislav Duban (1941); 
• Vlasta Bežuchová (1928); 
• Mária Čaplová (1921); 
• Michal Matušica (1939); 
• Jolana Komačková (1941); 
• Dobroslava Madarová (1940); 
• Margita Lakatošová (1965); 
• Milan Stojka (1957); 
• Mária Kramáriková (1922); 
• Miroslav Brešťanský (1946); 
• Mária Štefaňáková (1942); 
• Helena Šimášeková (1934); 
• Vladimír Václavík (1964); 
• Irena Leskovská (1933); 
• Mário Kovačic (1979); 
• František Lakatoš (1980); 
• Ján Tamaškovič (1940); 
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• Hana Bocorová (1942); 
• Agneša Szpevárová (1950); 
• Ján Zungovský (1930); 
• Karol Polhorský (1929); 
• Marta Zaťková (1928); 
• Jana Holbíková (1966); 
• Anna Tisoňová (1930); 
• Helena Pavlovičová (1930); 
• Tatiana Čelková (1956); 
• Fridolín Kostka (1939); 
• Ján Markovič (1964); 
• Rudolf Guláš (1957); 
• Miloš Vrba (1958). 

 
V mesiaci február 2021: 
• Pavol Krivošík (1935); 
• Eva Rechtorisová (1941); 
• Mária Péčiová (1935); 
• Jaroslav Lukáč (1953); 
• Milan Buch (1964); 
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• Eva Zámečníková (1940); 
• Mária Hermanová (1939); 
• Aloisie Hanuliaková (1947); 
• Zuzana Prívozníková (1973); 
• Vladimír Války (1938); 
• Anna Kristeková (1940); 
• Helena Súkenníková (1939); 
• Jozef Váry (1969); 
• Ladislav Kováč (1941); 
• Zlata Radošovská (1964); 
• Peter Ševeček (1948); 
• Ľubomír Michalička (1929); 
• Mária Lakatošová (1958); 
• Marta Horváthová (1948); 
• Slávka Tothová (1969); 
• Vladimír Války (1969); 
• Terézia Sedláčková (1924); 
• Ľuboš Virág (1959); 
• Margita Krivošíková (1936); 
• Štefan Krivošík (1949); 
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• Roman Javor (1960); 
• Jaroslav Vodrážka (1964); 
• MVDr. Juraj Scherhaufer (1956); 
• Alžbeta Fiedlerová (1955); 
• Ing. Ján Jankech (1985); 
• Jolana Holčeková (1946); 
• Mária Remenárová (1932); 
• Pavel Rolník (1949); 
• Andrej Vereš (1984); 
• František Kunovský (1950). 

 
V mesiaci marec 2021: 
• Ružena Babindaiová (1958); 
• Miloš Macháč (1957); 
• Ivan Poláš (1948); 
• Rozália Derdová (1932); 
• Vincent Prachár (1951); 
• Helena Rovenská (1938); 
• Ing. Mária Valachová (1958); 
• Jozef Jakub (1954); 
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• Štefan Habán (1941); 
• Beata Mlynáriková (1956); 
• Mária Eliásová (1952); 
• Milan Mrva (1969); 
• Mária Ševčíková (1935); 
• Roman Stojka (1990); 
• Štefan Dudon (1949); 
• Júlia Švecová (1926); 
• Ivan Hanák (1948); 
• Irena Kukučková (1953); 
• Jozef Václavík (1928); 
• Jaroslav Musil (1962). 

 
V mesiaci apríl 2021: 
• Anna Gaálová (1948); 
• František Čemez (1960); 
• Štefan Klokner (1951); 
• Rozália Pastýriková (1938); 
• Ing. arch. Ľuboš Beno (1958); 
• Eleonóra Béderová (1928); 



 
43 

• PharmDr. Marek Slezák (1977); 
• Ján Vyvodík (1963); 
• Eduard Krivosudský (1937); 
• Anna Holičková (1936); 
• JUDr. Ing. Rastislav Šmátrala (1975); 
• Júlia Jakubová (1933); 
• Eva Špaková (1969); 
• Fridolín Jánošík (1936); 
• Oľga Šemeláková (1956); 
• Viliam Adamec (1960); 
• Viera Gagová (1956); 
• Oto Horváth (1959); 
• Roman Kapoš (1968); 
• Štefan Kollár (1951); 
• Miroslav Bohunický (1944); 
• Marián Zemko (1963). 

 
V mesiaci máj 2021: 
• Zdenko Bihári (1957); 
• Anna Šilhárová (1938); 
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• Drahoslava Benová (1935); 
• Karol Bublavý (1950); 
• Igor Antal (1958); 
• Emília Hrušovská (1937); 
• Jozef Mego (1935); 
• Ferdinand Feiler (1935); 
• Marta Scherhauferová (1945) 

 
V mesiaci jún 2021: 
• Alena Frantová (1969); 
• Eva Mažárová (1953); 
• Ľubomír Švorc (1946); 
• Stanislav Kršek (1964); 
• Ing. Marián Anderko (1980); 
• Dušan Masarik (1948); 
• Dušan Karmažín (1952); 
• Miloš Mičáni (1959); 
• Mária Petríková (1977); 
• Anna Račkovičová (1953); 
• Alexander Ščípa (1957); 
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• Filoména Ščípová (1938); 
• Dominik Hochman (1938); 
• Eva Cebová (1939); 
• Jozef Remiš (1955). 

 
V mesiaci júl 2021: 
• Ing. Jaroslav Kučera (1947); 
• Ivan Urbánek (1946); 
• Helena Hradilová (1927); 
• Dušan Hodúr (1952); 
• Veronika Benová (1933); 
• Roman Fatona (1974); 
• Alžbeta Potisková (1949); 
• Valéria Elízová (1938); 
• Karol Navrátil (1942). 

 
V mesiaci august 2021: 
• Miroslav holúbek (1931); 
• RNDr. Mária Petrášová (1935). 

 
V mesiaci september 2021: 
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• Peter Stojka (1986); 
• Augustín Mrva (1939); 
• Ladislav Šípkovský (1941); 
• Stanislav Řezníček (1962). 

 
V mesiaci október 2021: 
• Ivan Bihári (1963); 
• Jozef Matula (1948); 
• Anna Matulová (1950); 
• Ivan Cesnek (1935); 
• Irma Šarayová (1937); 
• Miroslav Stejskal (1953) 
• Irena Poláková (1931); 
• Jarmila Šujdáková (1966); 
• Mária Biharyová (1963); 
• Anna Valentovičová (1945); 
• Zdeněk Fišer (1952); 
• Alojz Tencer (1929); 
• Anna Černá (1958); 
• Mária Petrovičová (1953); 



 
47 

• Rozália Biharyová (1943); 
• Edita Dunková (1945); 
• Dezider Glofák (1970); 
• Ladislav Varga (1952). 

 
V mesiaci november 2021: 
• Daniel Karkoška (1975); 
• Benedikt Holčík (1936); 
• Štefan Kalinay (1941); 
• Alžbeta Svátková (1935); 
• Pavol Kozsuch (1941); 
• Helena Vondenová (1947); 
• Helena Sečenová (1946); 
• Lubomír Liška (1957); 
• Mária Prokopová (1950); 
• Mária Gabrišová (1942); 
• Jozef Bobal (1956); 
• Katarína Nováková (1929); 
• Božena Lenkhardová (1940); 
• Elena Bánovská (1928); 
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• Jozefína Paldanová (1930); 
• Ján Mizerík (1937); 
• Alena Jankujová (1955). 

 
V mesiaci december 2021: 
• Kamil Grman (1952); 
• Miloš Mihálik (1967); 
• Erik Gráf (1952); 
• Viliam Javor (1943); 
• Vladimír Horský (1940); 
• Antónia Benkovská (1944); 
• Rozália Hladká (1950); 
• Jozefína Machová (1942); 
• Milan Šiška (1943); 
• Eva Farkašová (1941); 
• Mária Petroušeková (1951); 
• Peter Kopecký (1978); 
• Terézia Jánová (1937); 
• Jozef Kozmér (1955); 
• Anna Klenovičová (1923); 
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• Eva Hindická (1949); 
• Mária Sobolová (1935); 
• Karel Pavelka (1931); 
• Eva Dobišová (1945); 
• Mária Kincelová (1983); 
• Ladislav Józsa (1945); 
• Vladimír Krivosudský (1951); 
• Vincent Tomášov (1937). 
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Pomôcky použité pri spracovaní 
Kronikárskeho záznamu Mesta 

Sereď za rok 2018 
 

• Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a 
Mestskej rady v Seredi 

• Periodiká- Seredské novinky, Sme, Pravda, 
Hospodárske noviny 

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

Návrh na vykonanie zápisu do Kroniky Mesta 
Sereď za rok 2021 bol po vypracovaní kronikárkou 
Dominikou Podhorovou predložený  


