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Návrh  na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 4.11.2021 prerokovalo 
návrhy na ocenenie a 

 
udeľuje 
 
 
1. ocenenie „Cena mesta Sereď“ Márii Dikovej. 
 
2. ocenenie „Cena mesta Sereď“ Ing. Kamilovi Horáčekovi. 
 
3. ocenenie „Cena mesta Sereď“ Ing. Tiborovi Krajčovičovi. 
 
4. ocenenie „Cena mesta Sereď“ Ing. Márii Fačkovcovej. 
 
5. ocenenie „Cena mesta Sereď“ ORF COSMOS Camping Sereď. 
 
6. ocenenie „Cena mesta Sereď“ Farskej charite Sereď. 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní 
ocenení mesta Sereď (ďalej iba „nariadenia“) boli na Mestský úrad v Seredi do 
30.septembra 2021 doručené návrhy na ocenenie „Cena mesta Sereď“ pre 
jednotlivcov a kolektívy. 

V zmysle § 2 ods. 3 nariadenia organizačné oddelenie overilo, či návrhy boli 
podané v termíne a či obsahujú všetky náležitosti stanovené nariadením. Návrhy 
boli podané do 30.9.2021 a spĺňali všetky náležitosti stanovené nariadením. 

Cena mesta môže byť udelená jednotlivcom aj kolektívom. Cena mesta je v 
zmysle § 5 ods. 2 nariadenia udelená, ak za návrh hlasuje väčšina prítomných 
poslancov MsZ.  
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Návrh na ocenenie mesta Sered' pre jednotlivca 

Údaje navrhovateľa: 
Ružena Scherhauferová, Mgr., autor spoločenských románov 
- Kontaktná adresa a telefón:   

+  

-Podpis:
Údaje o navrhovanom: 
- Meno a priezvisko, titul: Mária Diková 
- Dátum narodenia:  
- Národnosť: 
- Povolanie: 
- Zamestnanie: 
- Kontaktná adresa: 

slovenská 
kultúrny pracovník 
vedúca múzea 

 

Názov ocenenia, na ktoré je menovaný navrhovaný: 
- Čestné občianstvo mesta Sereď 
- Cena mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu: 

Mária Diková pracovala v Dome kultúry v Seredi 14 rokov, keď 
v roku 2005 prijala novú výzvu a nastúpila do novovzniknutého mestského 
múzea ako lektorka a zároveň sprievodkyňa. V začiatkoch pracovala 
s Julom Matisom a Zlaticou Gregorovou. Neskôr sa v tomto zariadení stala 
jedinou zamestnankyňou a úspešne pokračuje v začatej práci Jula 
Matisa, zakladateľa múzea, v spolupráci s OZ VODNÝ HRAD. 

- Práca Márie Dikovej v múzejnej osvetovej práci na území mesta je 
zameraná na oblasť histórie seredského regiónu. Predovšetkým ide o 
zbieranie a uchovávanie vzácnych historických artefaktov pre budúce 
generácie. 

- Jej zásluhou sa rozbehla práca s deťmi a mládežou. Pre tieto kategórie 
pripravuje vzdelávacie programy o Šintavskom vodnom hrade a o 
histórii mesta - prezentácie s premietaním, prednášky, vykonáva 
lektorskú činnosť Ge profesionálna sprievodkyňa). Tvorivé dielne, Noc 
múzeí a galérií, Víkend otvorených parkov a záhrad - Rodinnú 
nedeľu, Výtvarné workshopy (spoločne so stredoškolákmi a dospelými). 
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- Od roku 2012 sa rozbehla propagácia výtvarného umenia formou výstav, 
workshopov a prezentáciou prác známych výtvarníkov z mesta, okolia 
a Slovenska. Z výnimočných výstav v spolupráci s OZ VODNÝ HRAD, 
dotýkajúcich sa histórie mesta spomeniem: História školstva v Seredi (v 
spolupráci s OZ Koménium), Továreň Francka obchod v Seredi (2013), 
Sereď 1313 - 2013 Mozaika z dejín mesta, Maľovanie keramiky 
v Škapovom dome, 10. výročie založenia múzea, Seredský cukrovar na 
fotografiách Jozefa Kubányiho, História konskej a parnej železnice 
v Seredi 1846-1876-2016, Výstava J. Majka-objaviteľ jaskýň (v 
spolupráci so Slov. múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši, putovná výstava), Sereď v Československej republike - život 
obyvateľov v Seredi 1918-1918 a iné. 

- Od roku 2012 sporadicky organizuje M. Diková sympózia 
profesionálnych umelcov v Bastióne, v národnej kultúrnej pamiatke 
seredského kaštieľa. V rámci sympózia sa v Bastióne konali komorné 
koncerty, hudobné večery, prednášky zamerané na archeológiu, 
a výstavy s umelecko - historickou tematikou. Zaujímavosťou v práci 
múzea sú historické vychádzky. Bastión priťahuje množstvo milovníkov 
kultúry a histórie. 

- Dôležitou súčasťou muzeálnej práce je publikačná a výskumná práca. 
Mária Diková spracúva návrhy a nové koncepcie rozvoja kultúry 
v meste v muzeálnej a pamiatkovej činnosti. Pravidelne publikuje 
články vo vedeckých zborníkoch, v odborných 
publikáciách, regionálnych novinách a časopisoch. Snaží sa čo 
najviac zviditeľniť históriu mesta nielen v rámci Slovenska, ale aj 
zahraničia. Svedčí o tom účasť a prezentácia na medzinárodných 
konferenciách a sympóziách. 

- Nadviazala spoluprácu s regionálnymi a slovenskými médiami 
a pravidelne v nich informuje o múzeu a pripravovaných podujatiach. 
Svojou prácou sa podieľa na zachovaní kultúrneho dedičstva mesta 
a regiónu. 

- Spomeniem ešte úspešné literárne večery, krsty kníh seredských 
v 

spisovateľov, vydarené večery poézie a obľúbené programy Zijú medzi 
nami, (rozhovory s významnými a zaujímavými osobnosťami, ktoré sa 
významne zaslúžili svojou prácou o zviditeľňovanie mesta a široká 
verejnosť ich nepozná). 
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- Mária Diková využíva pri príprave podujatí svoju kreativitu a obohacuje 
muzeálnu činnosť v meste novými formami a metódami práce. Snaží sa 
získavať veľa sponzorov, využíva dobrú spoluprácu s OZ VODNÝ 
HRAD, s mládežou, seniormi a milovníkmi histórie. O kvalite dobrej 
práce svedčí množstvo návštevníkov ročne viac ako 3 OOO, vynímajúc 
obdobie Corony. 

Sama si zabezpečuje inštalovanie, výtvarnú realizáciu výstav, prípravu 
miestností na podujatie, ozvučenie, píše si scenáre a konferuje. Od 
januára 2013 má na starosti všetky priestory, inventár múzea a 
depozitár. 

- Navrhujem preto Márii Dikovej za dlhoročnú záslužnú muzeálnu prácu 
a tvorbu nových hodnôt zachovaním kultúry a histórie národa pre budúce 
generácie, čo je nevyčísliteľná hodnota, CENU MESTA SEREĎ. 
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Návr na ocenenie mesta Sered' pre jednotlivca 

Údaje navrhovateľa: 

•, " M:no a ~riezvJ_s~o~ ti~I alebo názov or?a~zácie, 
s1dlo, ICO, statutar: D.šDU/!( i Á/Ovof-rc. Séf 

• Kontaktná adresa a teleFJ  
- Podpis '5Z72.Ľ!)v  

Údaje o navrhovanom: 

- Meno a priezvisko, titul: k:AHIL Hôf2./Jť:t.L /'/-.JC: 
• Dátum narodenia:

- Národnosť 5Lo l· c í.JS L1i 
- Povolanie: C20Dé:.. T 1 
- Zamestnanie: ~i (/UJ~ TP1 l 1 

- Kontaktná adresa:   v 
1 

Názov ocenenia, na ktoré je menovaný navrhovaný: 
- Čestné občianstvo mesta Sereď 
- Cena mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu {podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, 
výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania, 
ktoré už menovaný dostal, úspechy doma iv zahraničí): 
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Návrh na ocenenie Mesta Sereď 

Navrhovateľ: 

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Ladislav Fabo s rodinou 

 

Meno a priezvisko, titul: Ing. Tibor Krajčovič 

Dátum narodenia:  

Národnosť: slovenská 

Povolanie: prednosta mestského úradu 

Zamestnanie : Mesto Sereď 

Kontaktná adresa :   

Názov ocenenia: Cena mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu: 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: 2 8 -09- 2021 

Na ocenenie navrhujeme Ing. Tibora Krajčoviča pre jeho osobné angažovanie, vysoké 
pracovné a ľudské nasadenie v období pandémie nového koronavírusu . Ing. Tibor Krajčovič 
sa osobne podieľal na príprave a organizovaní testovania občanov na Covid-19, organizoval 
prácu testovacích tímov a zabezpečoval ich materiálne vybavenie. Nehľadel na svoju 
pracovnú vyťaženosť a vzdal sa na dlhšie časové obdobie, ktoré bolo potrebné v záujme 
ochrany života a zdravia občanov svojho osobného času, aby sa osobne zúčastnil všetkých 
víkendových testovaní na Covid-19 realizovaných v meste Sereď. Pri realizácii 
protipandemických opatrení nehľadel na mieru vlastného ohrozenia. Veľmi si vážime jeho 
prístup vďaka ktorému sme sa v obdobiach, kedy bola epidemiologická situácia veľmi 

nepriaznivá cítili, a aj naďalej sa cítime, bezpečnejšie. 

Rovnako sa aktívne zúčastňoval všetkých zasadnutí krízového štábu a bol účastný pri 
všetkých dôležitých rozhodnutiach v tomto období. 

O čom málokto vie, veľkú ľudskosť prejavil aj v prípade osoby v zložitej sociálnej situácii, 
ktorej bola z dôvodu pozitivity na Covid-19 nariadená karanténa. Denne tejto osobe 
zabezpečoval základné životné potreby. 



MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Návrh na ocenenie - Cena mesta Sereď Dátum: 3 0 -09- 2021 

Ing. Mária Fačkovcová 

Údaje o nayrhoyanom občanoyi : 
Meno a priezvisko, titul: 
Dátum narodenia: 
Národnosť 

Povolanie: 
Zamestnanie: 
Kontaktná adresa: 

Dôyody náyrhu ; 

Podeclc 
eblo: 
Pri loby/ 
Ii• : 

Ing. Mária Fačkovcová 
 

slovenská 
manažérka 
súkromný sektor 

  

Koordinuje prácu všetkých dobrovoľníkov Farskej Charity Sereď, týždenné služby, návštevy 
núdznych rodín i všetkých núdznych klientov, pričom sama zabezpečuje najväčšie podiely 
týchto služieb . Spolu s dobrovoľníkmi vykonáva túto činnosť nezištne, vo svojom voľnom 
čase a často aj vlastnými prostriedkami . Potreba vzniku Farskej charity vznikla v našom 
meste v roku 2018, po odchode Trnavskej Charity. Od jej vzniku prebrala líderskú funkciu a 
organizuje, vedie a zosúladuje prácu dobrovoľníkov. 

Pod jej vedením a hlavne osobným zaangažovaním sa pomohlo mnohým sociálne slabým 
rodinám zvládnúť neľahké situácie. 

Úspešne koordinuje zbierky v našom meste, do ktorých sa zapája stále viac ľudí/ potravinové 
zbierky, zbierky školských potrieb, drogérie, oblečenia/ 
V čase pandémie, keď musela byť z nariadenia vlády SR zatvorená výdajňa Farskej Charity 
na Novomestkej ul. , bola v telefonickom kontakte s rodinami a občanmi v núdznych 
podmienkach a následne zabezpečovala ich potreby osobne, rozvozom potrebných potravín a 
nutných vecí priamo domov ku nim . 
V začiatku pandémie pri akútnom nedostatku rúšok pod záštitou Farskej Charity ušila 
skupina 20 dobrovoľníčok vo veľmi krátkom čase vyše 3200 rúšok a tieto distribuovala v 
stovkách do zariadení Domovov dôchodcov v Seredi a okolí, Detského domova, Nemocnice 
v TT . . . plus boli rozdávané v malých potravinách pre seniorov. 
P. Fačkovcová koordinovala rozdávanie ušitých rúšok. 
http .//www.seredskenovinky.sk!clanok/2020-03-25-dvere-sme-museli-zatvorit-nie-vsak-nase
srdcia? 
tbclid=IwAR3PNWz08cYAztlT6XVoESut3qggg5Vg3EtxDOFG8i07NK3xc4o WttABGO 



P. Fačkovcová zároveň zabezpečuje komunikáciu s prislušnými úradmi verejnej správy pre 
pomoc pri vybavovaní potrieb týchto občanov. Ľudia z klientely Farskej Charity sú často vo 
veľmi ťažkých životných situáciách I nie vždy sa tam dostali vlastným pričinením I a nemajú 
informácie ako by bolo možné sa z týchto ich situácie dostať . 

Počas posobenia Farskej Charity sa podarilo p. Fačkovcovej konkrétne pomocť viacerým 
ľudom , a to umiestneným do zariadení ako TeenChalange, Cenacola, Domova dôchodcov a aj 
pomocť vybaviť potrebné doklady pre nárok na rôzne sociálne dávky. 
Viac o aktivitách Farskej Charity pod vedením p. Fačkovcovej si môžete pozrieť na 
FB stránke Farská Charita Sereď . 

Pre službu Charity spolu s ostatnými dobrovoľníkmi dokázala upriamiť pozornosť mnohých 
ľudí v meste a viesť ich ku zodpovednosti a všímavosti si potrieb ľudí. ktorí žijú okolo nás . 

Údaje navrhovateľa : 

Meno a priezvisko 
Kontaktná adresa a telefón : 

dňa 30.9.2021 

Bc. Jana Javorová 
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Návrh na ocenenie: Cena mesta Sereď pre kolektív 

Údaje navrhovateľa: 

- Oľga Buchová   
 

Údaje o navrhovanom: 
- Názov: ORF COSMOS Camping Sereď 
- Zriaďovateľ: Občianske združenie IČO 42161886 
- Oblasť činnosti:Športová a záujmová činnosť. 
- Termín začatia, rok 1980 - činnosť pokračuje: 
- Vedúci kolektívu : Ľubomír Bundzel  
  
- Mená zodpovedných vedúcich predstaviteľov kolektívu: 

Správna rada volená každý rok na výročnej schôdzi. 
Na rok 202lzvolení Svátek Martin, Martinák Martin, Ľubomír 

Bundzel, Kubánek Andrej, Irsák Dušan 

Názov ocenenia, na ktoré je kolektív navrhovaný: 
- Cena mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, 
výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania, 
ktoré už kolektív dostal, úspechy doma iv zahraničí): 



COSMOS Sereď vznikol vo februári 1980. Zo záujmovej skupinky nadšencov vznikol organizova

ný oddiel rekreačného futbalu. Okrem svojej hlavnej činnosti sa aktívne zúčastňuje širokého spolo
čenského a kultúrneho diania v meste Sereď. 

COSMOS sa zúčastňoval na viacerých činnostiach . Pravidelne organizoval, alebo sa zúčastňoval 

pracovných brigád zameraných na vyčistenie prírody, skrášlenia prostredia, úpravy zelene, výsadby 

stromčekov v priestore futbalového štadióna, ale i v rôznych častiach mesta Sereď. 

Neoddeliteľnou súčasťou života COSMOS-u je aj účasť na súťažiach vo varení gulášu resp. kapust

nice, kde jeho zástupcovia dosahovali výborné umiestnenia. 

V roku 2021 COSMOS zorganizoval na počesť zosnulého člena Milana Bucha cykloturistickú ak

ciu do Hlohovca. Akcie sa zúčastnilo 70 členov a priateľov zosnulého. 

Veľmi dobré vzťahy má COSMOS aj s vedením ŠKF Sereď. Na jeho štadióne odohráva svoje ne

deľňajšie zápasy. 

V roku 2003 vzniklo priateľstvo s futbalovými nadšencami z Liptovského Jána a od roku 2007 
s futbalovými veteránmi zo Slovinska mesta Izola. Priateľstvá sa upevňujú vzájomnými každoroč

nými stretnutiami. Pevné a priateľské vzťahy sú vybudované i s inými oddielmi rekreačného futbalu 
ako Kikinda Dolná Streda, Vodra Sereď či Puma Sereď. 

V kolektíve COSMOS-u prevládajú výborné medziľudské vzťahy, ktoré sa rokmi preniesli do ro

dín, medzi ďalších známych a kamarátov. Takto sa vytvára rozvetvená rodina, ktorá sa s radosťou 

a v značnom počte zúčastňuje organizovaných akcií. 

V roku 2020 COSMOS oslávil 40.výročie založenia. Počas svojho pôsobenia sa dostal do povedo

mia širokého okolia mesta Sereď ako oddiel s výbornou vnútro oddielovou štruktúrou 

a organizáciou. Od vzniku bolo v COSMOS-e zaevidovaných 74 členov. Na svojich zápasoch 

umožnil hrať aj 85-tim hosťujúcim hráčom. Odohral 1775 nedeľných zápasov a 361 priateľských 

zápasov s inými mužstvami. 

To, že sa COSMOS v spoločnosti prezentuje veľmi dobrou orgaruzac10u svojej športovej 
a spoločenskej aktivity sa prejavuje každoročným záujmom o členstvo v oddiele. Veľkým zadosť

učinením je, že bývalí hráči ŠKF Sereď majú záujem vstúpiť do COSMOS-u, a tak si po skončení 
aktívnej hráčskej kariéry predÍžiť svoju obľúbenú športovú činnosť. To je predpoklad, že aktívny 

život COSMOS-u má budúcnosť a bude pretrvávať ešte viacero rokov. 

V Seredi 22.09.2021 Oľga Buchová 



Návrh na ocenenie Mesta Sered' pre kolektív 

Údaje navrhovateľa: 
Meno a priezvisko, titul alebo názov organizácie, sídlo, IČO, štatutár: 

Mgr. Marianna Krčmáriková 
Kontaktná adresa a telefón: 

. ---
Podpis:

-----''----=-=-="'----~I 

1 :.tu:n ? - 121 
Údaje o navrhovanom: 
Názov: Farská charita Sereď 

1 -~33fŕJi;t11 
Zriaďovateľ: Trnavská arcidiecézna charita 
Oblasť činnosti: charita 
Termín začatia: 18. 5. 2018, resp. ukončenia činnosti 
Vedúci kolektívu: Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assesor, dekan, predseda 
FCH 

Mená zodpovedných vedúcich predstaviteľov kolektívu: 
Ing. Mária Fačkovcová - vedúci FCH 
Mgr. Martin Navrátil PhD. - zástupca FCH 

Názov ocenenia, na ktoré je kolektív navrhovaný: 
Cena mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti , výpočet 

dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania, ktoré už kolektív 
dostal, úspechy doma i v zahraničí): 

Farská charita Sereď (ďalej v texte FCH) bola v našom meste zaregistrovaná pod 
Trnavskou arcidiecéznou charitou 18. 5. 2018, s cieľom vykonávať službu charity. 
Túto službu vykonáva t. č. cca 14 dobrovoľníkov, úplne nezištne a vo svojom voľnom 
čase. 

V našom meste vykonáva rôzne zbierky (potravín, šatstva, školských pomôcok, 
aktuálne zbierky pre konkrétne potreby rodín, v zime zbierku teplého ošatenia, 
rukavíc, teplých ponožiek a iných potrebných vecí). 
Prioritou činnosti FCH je pomoc sociálne slabším rodinám, opusteným matkám 
s deťmi, osamelým seniorom, ľuďom žijúcim na hranici chudoby, ľuďom bez domova, 
ľudom v rôznych formách núdze. 
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Služba FCH je zameraná predovšetkým na terénnu sociálnu prácu. Dobrovoľníci 
charity navštevujú núdzne rodiny priamo v ich domácnostiach. 
Pomáhajú im najmä v sprostredkovaní sociálnych služieb, zabezpečenia materiálnych 
prostriedkov a finančného poradenstva. Mnohým rodinám svojím aktívnym prístupom 
a konkrétnou pomocou pomohla preklenúť veľmi náročné životné situácie. 

Farská charita sa podieľa aj na pomoci ľuďom bez domova - základnými potravinami, 
sociálnym šatníkom, . . . Počas zimných období členovia charity vydávajú núdznym 
ľuďom teplé jedlo a stretávajú sa s nimi ·počas každoročne organizovanej 
predvianočnej večere. 

Práca s ľuďmi bez domova je náročná a zložitá, zvlášť pre nich ako dobrovoľníkov. Je 
preto obdivuhodné a povzbudzujúce, keď sa ·im podarilo takýchto ľudí „stiahnuť 
z ulice" a zaradiť ich späť do spoločnosti a usporiadaného spôsobu života (zatiaľ 3 
ľudia). 

Dobrovoľníci FCH navštevujú aj osamelých seniorov, či už v ich domácnostiach alebo 
v domove sociálnych služieb, aby im robili spoločnosť, prípadne pomohli 
materiálnymi prostriedkami. 
Tradičnými sa stali aj predvianočné návštevy týchto klientov a obdarovávanie ich 
malými vianočnými pozornosťami a pozdravmi. 

Aj počas pandémie, kedy mnohé občianske združenia museli prerušiť svoju činnosť, 
stáli blízko svojich núdznych. 
Práve počas tohto obdobia bola ich služba oveľa zložitejšia a namáhavejšia, pretože 
pomoc potrebovalo viac ľudí. Pomoc klientom a tým, ktorí sa obrátili s prosbou 
o pomoc na farskú charitu, zabezpečovali dobrovoľníci osobnými kontaktmi 
a návštevami. 

Na začiatku pandémie bol nedostatok ochranných rúšok. Členovia FCH aktívne 
a pružne zareagovali aj na túto „núdznosť" našej spoločnosti. 
Nielen dobrovoľníci FCH , ale aj angažovaní obyvatelia nášho mesta, pozvaní 
k spolupráci, začali šiť rúška. Tieto potom bezplatne rozdávali občanom i mnohým 
spoločnostiam v našom meste. Okrem nich aj domovom a zariadeniam sociálnych 
služieb, Centru pre deti a rodiny, dokonca vo veľkom aj Fakultnej nemocnici 
v Trnave, za čo dostali aj poďakovanie od jej generálneho riaditeľa. 
Rúška si obyvatelia mesta mohli nájsť v schránkach svojich vchodov, či v obchodoch. 

Cieľom FCH je zapájať do pomoci núdznym aj širokú verejnosť. To sa prejavilo 
niel.en v čase vypuknutia epidémie, pri šití a rozdávaní rúšok, ale· aj pri zbierkach, 
ktoré FCH v priebehu roka organizuje. 
Zbierky, napr. „Okuliare pre Afriku", či každoročne organizovaná „Zbierka školských 
tašiek a školských pomôcok", dokáže osloviť nielen mnohých Seredčanov, ale 
dokonca už aj ľudí z blízkeho okolia. Každý rok tak FCH pomôže núdznym rodinám 
finančne odľahčiť prípravu a nástup žiakov do školy. Úspechom týchto zbierok je 
nielen to, že nimi pomôžu konkrétnym cieleným skupinám, ale že do nich dokážu 
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prizvať stále viac a viac ľudí, ktorí sa takto v našom meste spájajú a zjednocujú v 
postojoch nezostať ľahostajným k potrebám ľudí, žijúcich okolo nás. 

Napr. k pomoci rodine, ktorej vyhorel dom, úspešne dokázali spojiť mnohých 
obyvateľov nášho mesta, ktorí do jej sídla v priebehu len pár dní dokázali priniesť 
množstvo kuchynského riadu, posteľnej bielizne, hygienických vecí, drogérie, 
nevyhnutného základného nábytku, chladničku a iných potrebných materiálnych 
prostriedkov. 

Jej činnosť si všimli a rozhodli podporiť nielen lokálni sponzori, ale FCH bola 
pozvaná spolupracovať aj na projektoch veľkých sponzorských spoločností ako je 
DSV _ Solution Slovakia, drogérie DM, Nadácia Pontis, spoločnosť Lidl a mnohé iné. 

Farská charita sa v súčasnosti stala miestom, ktoré spája mnohých ľudí nášho mesta 
i j.eho okolia, bez ohľadu na ich vierovyznanie, aktivizuje ľudí v činnostiach 
prospešných pre obyvateľov a motivuje ich nezostať ľahostajným k potrebám 
núdznych. 

Treba poukázať na prácu dobrovoľníkov, ktorí s veľkou obetavosťou a odhodlanosťou 
túto prácu vykonávajú. Veľmi si vážim ich citlivý, láskavý prístup k núdznym ľuďom 
v našom meste. A tento návrh podávam preto, aby si aj ostatní občania v našom meste 
všimli, že sú tu ľudia, ktorí nehľadia len na svoje pohodlie, ale dokážu sa obetovať pre 
dobro iných, čo vyžaduje dávku ľudskosti, skromnosti a pokory. Chcela by som sa 
pred nimi hlboko skloniť a vyzdvihnúť ich skrytú prácu. 
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Niektoré ukážky z ich facebookového profilu: 

Šitie rúšok a poďakovanie generálneho riaditeľa FN Trnava 
Ako sme sľúb i li , v šití rúšok pokračujeme. Včera sa práce ujalo 15 
dobrovoľníčiek a spod ich šijacích strojov a šikovných rúk vychádzajú 
takéto profesionálne výrobky - aj s návodmi na použitie. 

Dnes sme nimi čiastočne zásobili predajňu T-éčko. 
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Našli sme dnes v pošte. 

VA 

POĎAKOVAlfl& 

m ocl1otu1 llislrt'lô\'Ollť, 'ill.drino.( a veJkotyld pomoc, kton'l ate 
poskytli pre l'almlt116 DtmOCDJn Trnaft. 

Sru vehnl rudi. k ste uum:slnnncov nruitj nemocnice v tjdlto 
faik)·c:h časoch povzbudili. 

Vo3im lmia.nym gt3tam pomoci pocitili, žr Judio si akutaene Yáiia čo 
zdravotnícki praCOYlllci ptt nich roblJ. a riakuju pritom svoju vl.utnU 

bczpctnoJf a bclpttnosf avojich ~ 

Vám, Vllilm koltgom • celjm kolektlvom lelAme 
hlavne ftfa idnl'lia a aiL 

PcYne verime, f.e apolomjml lllam.I „ nAm 
podarl aitukiu zvlidnut 

Prajrme ver ollObnfch. ~ lllpCdurr a do bud*nOlti 
88 td.ime 

na prthlbovanle natich ptaCOYn1dt a priatdakych \llfablw. 
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Poďakovanie riaditel'ky Špeciálnej základnej školy PaedDr. Jarmily Žileckej za pomoc rodine 
ich žiakov, ktorým vyhorel dom: 

Zdierame toto poďakovanie nie pre naše zviditeľnenie sa, ale preto, že 
sme mohli dokázať, že naša charita a jej služba majú v našom meste, a 
nielen v ňom, svoje opodstatnenie. Vďaka zaangažovaniu sa množstva 
ľudí, ktorí nezostali hluchí a necitliví k potrebám núdznej rodiny a 
prispeli množstvom prinesených darov, sme sa opäť mohli stať 
miestom, ktoré spája ľudí v ich túžbe a snahe pomáhať. 

Jarmila Žilecká •Špeciálna základná škola Sereď 
25. októbra 2019 · 0 
Veľmi pekne by som týmto príspevkom chcela v mene detičiek 
obdarovanej rodiny poďakovať FARSKEJ CHARITE V SEREDI, 
menovite pani Márii Fačkovcovej a jej dobrovoľníckym kolegom, 
za množstvo potrebných a dôležitých vecí každodennej potreby, 
ktoré svojim darom rod ine v núdzi poskytl i„. 

·prijímanie darov napli1uje ruky, dávanie darov naplňuje srdce." 
/Morgarete Seemann/ 

Strana 6 z 12 



Zbierka. „ Okuliare pre Afriku ", ktorá len za pár dní aj vďaka rýchlemu zdieľaniu 
zmobilizovala veľké množstvo ľudí v našom meste: 

Aj dne.šný deň v našej charit e bol dôkazom toho, že pomáhať sa dá 
rôzne - aj darovanfm nepotrebných s lnečných , či dioptrických 
okuliarov, ktoré budú zaslané do Kene. Táto milá a dobrá akcia spojila 
dnes veľa Seredčanov, ktorí nám ich prinášali s otvoreným srdcom a s 
veľkou štedrosťou . VĎAKA! ! ! ! ! · 

Farská Charita Sereď 
Charitatívna organizácia 
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Tohtoročná zbierka školských tašiek a pomôcok, ktorá pomohla nielen cieleným skupinám, 
ale spojila veľké množstvo ľudí z nášho mesta, ale aj blízkeho okolia 

Aj tento utorok (posledný pred oficiálnym ukončením zbierky) ste nám s veľkou ochotou mnohí 
priniesli ďalšie školské tašky a školské pomôcky. 
Chceme sa poďakovať všetkým za úžasnú štedrosť! 
V porovnaní s inými rokmi - zbierka pomohfa 15 rodinám, ktorým boli darované školské tašky, 22 
rodinám školské pomôcky. 
Nie malým prínosom však bolo aj to, že tohtoročná zbierka spojila ešte väčšie množstvo ľudí, ktorí 
zatia ľ s neprekonateľnou štedrosťou a citl ivosťou reagovali na túto výzvu. 
VĎAKA.'101111~ 
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Návštevy klientov v DSC: 

S vianočnými vinš.ami, ko ledami a s malými darčekmi sa niektorí naši 
dob rovoľníci podelili dnes s klientamí DO a DSC. Vel'mi ich potešila 
naša návšteva a čas, ktorý sme spolu prežili. Slová vd(ačnosti, radosti 
ale i slzičiek v očiach obdarovávaných silno umocňovali tieto 
výn imočné chvl1e. A nakoniec ich sľuby, že pri ich štedrej večeri sa s 
nami a sp. dekanom spoja v modlitbách a budú pros iť aj za neho a aj 
za naše mesto, vyhnali slzičky aj do naši·ch očí. 

S vellmu radosťou ... Zobraziť viac 
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Návšteva v DSC Astoria: 
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-
„ Vianočné večere " s ľudmi bez domova 

Dnes poobede naši dobrovoľníci pripravi li vianočné pohostenie pre 
núdznych a ľudí bez domova. Prišlo ich asi 20. V teple a pri vianočnej 
hudbe sa podávala kapustnica, pripravené bolo sladké pohostenie, 
ovocie a každý návštevník dostal darček. Ďakujeme všetkým, ktorí 
akýmkol'vek spôsobom prispeli ku tejto milej akcii, rodine Javorovej za 
koledovanie a vodcovi seredských skautov za prinesenie 
Betlehemskeho svetla. 
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• 

Klient i, ktorí 1.decembra navštívili naše priestory, mohli byť 
obdarovaní aj slávnostným jedlom - tep lou kapustnicou so smotanou 
a chlebom, zemiakmi s rezňorn, dezertom a nápojom a k tomu ešte 
darčekovou taškou s ponožkami. A to všetko vďaka projektu dm a jej 
spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Žiar, vzhl'adom na 
súčasné protiepidemické opatrenia nebolo možné vychutnať si toto 
jedlo v útulných teplých priestoroch našej charity. Preto sme pre nich 
pripravili možnosť stolovania aj vo vonkajších priestoroch, niektorí 
využi li možnosť si zabalené jedlo vziať so sebou. 

Tešíme sa, že činnosť našej seredskej charity sa dostáva do pozornostj 
aj takýmto vel'kým spoločnostiam a vďaka ich podpore môžeme našu 
pomoc ešte viac rozšíriť. 
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