
sered2022.sk

#teamOndro

kandidát na primátora 
mesta Sereď

„Sereď zmeníme na kultúrne mesto, 
v ktorom ľudia chcú zostať žiť.”

Celý rozhovor s Ondrejom Kurbelom, 
kandidátom na primátora mesta Sereď,

si prečítajte na str. 5



Sereď, ktorá je estetická  
a kvalitne sa rozvíja

Sereď, ktorá komunikuje 
so svojimi občanmi

Sereď, v ktorej funguje 
doprava a parkovanie

Sereď,
v ktorej to žije

Sereď, ktorá sa dokáže 
postarať o všetkých

Poďte 29. októbra voliť
a zvoľte si Sereď, v akej chcete žiť
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severný obchvat mesta

bezbariérové priestory 
v meste a v mestských budovách

prírodné kúpalisko

etický kódex pre volených
zástupcov a zamestnancov mesta

sieť mestských cyklotrás

nové parkoviská

celoročný kultúrny program

nové multifunkčné športoviská

denný stacionár pre seniorov

nízkoprahové centrum pre mládež           
a krízové centrum pre rodiny s deťmi

10 bodov ktoré zmenia naše mesto na 
Sereď, v ktorej chceme žiť
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Kandidát na primátora Ondrej Kurbel:

Sereď zmeníme na kultúrne mesto,
v ktorom ľudia chcú zostať žiť
autorka textu: Lenka Miškolciová



Ondrej Kurbel nie je pre väčšinu Seredčanov 
neznámym človekom. Roky sa ako 
dobrovoľník venuje práci s mládežou, je 
členom viacerých občianskych združení 
a posledné štyri roky pôsobil aj na pozícii 
mestského poslanca. 

Povolaním architekt priznáva, že kedysi ho 
lákalo skúsiť šťastie v zahraničí. Napokon sa 
ale rozhodol, že radšej bude meniť to, čo ho 
v Seredi hnevá, ako by mal hľadať niečo lepšie, 
niekde inde. S rodinou rád trávi víkendy 
aktívne, a preto by aj zo Serede rád spravil 
mesto, z ktorého už nik nemusí za zážitkami 
odchádzať. 

Po štyroch rokoch „poslancovania“ si 
uvedomil, že ak chce naozaj dosiahnuť zmeny, 
ktoré mesto potrebuje, musí ísť o level vyššie 
a kandidovať na primátora. So svojím tímom 
pripravil Víziu pre Sereď, ktorej výsledkom 
bude kultúrne mesto. Mesto, ktoré nielen žije 
rozmanitými kultúrnymi podujatiami, ale aj 
také, ktoré kultúrne komunikuje so svojimi 
občanmi. Cez centrum Serede sa už viac nik 
nebude musieť hanbiť previesť návštevu z inej 
časti Slovenska.

Ošarpané verejné priestory či futbalový 
štadión v havarijnom stave sú len dve časti 
veľkej skladačky, vďaka ktorej chce kandidát 
na primátora Ondrej Kurbel zmeniť Sereď       
na moderné mesto, v ktorom ľudia chcú zostať žiť. 

Ondrej, sám máte rodinu a deti. Ako vyzerá tá 
Sereď, v ktorej chcete s vašou rodinou žiť? 

Sereď, v ktorej chcem žiť, je mesto, odkiaľ 
nemusím vždy odchádzať za zábavou alebo 
prírodou. Je to mesto, kde sa dajú tráviť 
aktívne rodinné víkendy.

V Seredi ste sa narodili a vyrástli, stali ste 
sa úspešným architektom. To nie je práve 
profesia, pri ktorej by ste mali problém uchytiť 
sa aj inde na Slovensku či vo svete. Prečo ste 
sa rozhodli zostať a usadiť práve v Seredi? 

Niekoľko rokov som pracoval v Bratislave 
a dochádzal som. Aj dnes mám viacero 
klientov mimo Serede. Je pravda, že istý 
čas som zvažoval, že by sme sa s rodinou 
presťahovali do zahraničia. Lákalo ma to. 
Ale napokon sme sa spoločne s manželkou 
rozhodli, že zostaneme v Seredi. Máme tu 
zázemie, rodinu, priateľov. Chceli sme zostať 
a radšej meniť to, čo nám tu prekáža, ako ísť 
preč a hľadať niekde inde, niečo lepšie.

Preto ste sa aj rozhodli stať mestským 
poslancom?

Dozrievalo to vo mne postupne. Nerozhodol 
som sa hneď, že teraz chcem zmeniť mesto 
a budem poslanec. Pred štyrmi rokmi som bol 
oslovený, aby som kandidoval na mestského 
poslanca a prijal som to. Za štyri roky sa 
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síce z pozície mestského poslanca niečo 
zmeniť dá, ale človek má aj pomerne veľké 
obmedzenia. Preto som sa rozhodol, že ak 
naozaj chcem veľké zmeny, ktoré si myslím, 
že mesto potrebuje, musím ísť o level vyššie 
a kandidovať na primátora.

Mestským poslancom ste boli posledné štyri 
roky. Roky sa ako dobrovoľník venujete 
práci s mládežou, ste aj členom viacerých 
občianskych združení v Seredi. Problémy 
občanov ste tak mali možnosť sledovať aj 
„zvnútra“. Čo vnímate ako v súčasnosti 
najpálčivejší problém občanov?

Ľudia sú rozdielni a každý vníma ako najväčší 
problém niečo iné. Pre niekoho je najväčším 
problémom nedostavaný futbalový štadión, 
ktorý by som mohol nazvať dokonca 
rozbúraným. Je v hroznom stave a v takomto 
stave zostať nemôže. Niekto ďalší vníma 
ako najväčší problém zápchy a to, že nemá, 
kde zaparkovať. Iných zase môže hnevať 
nedostatočná podpora športu a kultúry. 

Čo je ale podľa mňa veľký problém a zároveň 
vec, ktorú by sme riešili ako prvú, je príprava 
projektov tak, aby sme mohli čerpať peniaze 
z eurofondov. Situácia, ktorá nás čaká 
s ohľadom na ceny energií, doľahne na každú 
samosprávu. Pre všetkých to bude náročné. 
Ale možnosť čerpať peniaze z externých 
zdrojov tu bude. A treba ju využívať. Pretože, 
ak nebudeme pripravení po projektovej 
stránke, iné mestá pripravené budú. My 
tak zostaneme ochudobnení a môžeme len 

plakať, že nemáme z čoho zaplatiť elektrinu. 
Najpálčivejšia je však pre mnohých dostupnosť 
bývania, aj preto chceme riešiť výstavbu 
mestských nájomných bytov.

Viete, ako takéto úspešné projekty pripraviť? 
Máte s tým skúsenosti?

Áno. Vypracoval som niekoľko projektov aj 
pre súkromnú spoločnosť, ktorá obnovuje 
kaštieľ. Zo štyroch boli tri tieto projekty 
úspešné. Z grantov som získal peniaze na 
rozvoj oddychovej zóny pri Váhu. Princíp 
písania týchto projektov poznám. Úzko 
spolupracujem aj s projektovým manažérom 
na viacerých mestských projektoch. Viem, že 
táto oblasť v meste potrebuje posilniť.

Súčasťou vašej vízie pre mesto je aj to, že 
chcete „Sereď, ktorá komunikuje s občanmi“. 
To napovedá, že komunikácia mesta s občanmi 
doteraz nebola úplne bezchybná. Ako už 
ale bolo spomenuté, aj vy ste roky pôsobili 
v pozícii mestského poslanca. Nebolo teda aj 
vo vašich rukách, aby ste to zmenili?

Iniciatíva odo mňa bola. Presvedčil som 
známeho, ktorý je pracovníkom Slovenskej 
akadémie vied, aby sa uchádzal o miesto 
v redakčnej rade Seredských noviniek. Vydržal 
tam len pár mesiacov. Vysvetľoval mi, čo mu 
vo fungovaní prekážalo a prečo tam nedokázal 
ďalej pokračovať. Ako som spomínal, pozícia 
poslanca je do značnej miery limitovaná. Ako 
poslanec, žiaľ, nemôžem ovplyvniť to, ako 
komunikuje primátor alebo viceprimátor, 
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ktorý je hovorcom mesta. Tieto veci chceme 
zlepšiť.

Ako si teda vy predstavujete  ideálnu 
komunikáciu mesta s jeho občanmi?

V minulosti boli zaužívané, nazvime to, 
stránkové hodiny pre verejnosť. To bol čas, 
kedy bolo vedenie mesta pripravené osobne 
odpovedať na otázky občanov. Príliš sa to 
ale neujalo. V dnešnej dobe však máme 
možnosti, ako zozbierať otázky od ľudí, ako 
im dať možnosť pýtať sa a zároveň im na 
otázky v pravidelných intervaloch odpovedať. 
Napríklad aj niečo na spôsob Odkazu pre 
starostu, ktorý mnohé samosprávy využívajú. 

Dôležité je tiež sprehľadnenie informácií 
o prebiehajúcich projektoch. Mnohé 
samosprávy na to majú vytvorené samostatné 
stránky. Tam informujú, aké projekty 
prebiehajú, koľko stoja, prečo sa to práve 
nehýbe, kde je problém. Občania presne 
vedia, čo mesto s ich peniazmi robí a ako 
s nimi nakladá. Aj takéto informovanie 
občanov je potrebné a chceli by sme ho 
sprehľadniť a zlepšiť. 

Byrokracia pri projektoch je ale náročná. 
Aj preto máme projekty pre mesto v našej 
vízii rozdelené na viacero kategórií. Máme  
strategické projekty, o ktorých vieme, že budú 
náročné a presiahnu jedno volebné obdobie. 
Máme tam aj nosné projekty, ktoré sa počas 
štyroch rokov dajú zvládnuť. V neposlednom 
rade počítame aj s projektmi, ktoré sú veľmi 
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„Projekty, na ktorých 
sme sa rozhodli pracovať, 
posunú každú oblasť v meste 
k lepšiemu.“

rýchlo a ľahko uskutočniteľné. Tie dokážeme 
zvládnuť aj v tomto mimoriadne náročnom 
období, ktoré nás čaká.

To sú aké presne?

Medzi takéto rýchle zásahy patrí aj 
vytvorenie mestskej záhrady. Táto záhrada 
v centre mesta už existuje. Momentálne je 
nevyužívaná a stačí ju len otvoriť a starať 
sa o ňu. Za mestským úradom je pozemok, 
ktorý využívajú len zamestnanci mesta 
na parkovanie svojich osobných áut.                   
Po pracovnej dobe je tento pozemok, kam 
sa vojde až 40 áut, nevyužívaný a prázdny. 
Na tomto parkovisku by sa navyše dalo veľmi 
jednoducho vytvoriť ďalšie podlažie, čím by sa 
kapacita parkovacích miest zdvojnásobila. 

Ďalším rýchlym zásahom je aj odstránenie 
časti oplotenia medzi amfiteátrom a parkom
tak, aby aj priestor amfiteátru mohol byť 
využívaný návštevníkmi parku a aby vizuálne 

nenarúšal historický kolorit okolo kaštieľa. 
Alebo vytvorenie oddychovej zóny v areáli 
polikliniky. Všetko sú to drobné veci, ktoré 
sú ale rýchlo a jednoducho uskutočniteľné 
a zvýšia kvalitu života v Seredi.

Otvorme tému, ktorá je aktuálna a aj 
pomerne nepríjemná pre asi všetky slovenské 
mestá. Doprava. Zápchy, neschopnosť nájsť 
parkovacie miesto pri „mojom“ paneláku, 
obavy cyklistov, či prídu do cieľa bez 
zranenia... to sú problémy, s ktorými sa 
stretávame snáď všade. Vo vašej vízii píšete, 
že to pomôže vyriešiť severný obchvat mesta, 
moderné parkovanie a sieť cyklotrás. Dá sa 
toto všetko stihnúť vyriešiť počas jedného 
volebného obdobia?

Minimálne projekt severného obchvatu 
je projekt, ktorý presahuje jedno volebné 
obdobie. Byrokracia aj proces získavania 
peňazí z externých zdrojov je náročný. Napriek 
tomu si myslím, že so severným obchvatom 
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Ondrej Kurbel bol hlavným projektovým koordinátorom pre projekt Oddychová zóna Nábrežie 
Garbiarska. Spoločne s 82. zborom Polaris - Slovenský skauting, o.z. Vodný hrad a s ďalšími 
dobrovoľníkmi vybudoval krásne verejné priestory, ktoré môže využívať verejnosť. Projekt 

navrhol, získal naň financie a dobrovoľnícky budoval bez nároku na honorár.



„So severným obchvatom sa malo začať už 
dávno. Nemáme ružové okuliare, vieme, že 
to potrvá, ale začneme na tom makať tak, 

aby vznikol pokiaľ možno čo najskôr.“

„So severným obchvatom sa malo začať už 
dávno. Nemáme ružové okuliare, vieme, že 
to potrvá, ale začneme na tom makať tak, 

aby vznikol pokiaľ možno čo najskôr.“

sa malo začať už dávno. Vieme, že výstavba 
medzi Stredným a Horným Čepeňom prinesie 
nové byty/domy, prisťahuje sa množstvo 
nových rodín. Ak je dnes situácia s dopravou 
náročná, o pár rokov bude neúnosná. 

Práve preto, že vieme, ako veľmi je proces 
projektovania, verejného obstarávania 
a výkupu pozemkov zložitý, treba s ním začať 
čím skôr. Nemáme ružové okuliare, vieme, 
že to potrvá, ale treba na tom začať makať 
s plným nasadením, aby severný obchvat 
vznikol pokiaľ možno čo najskôr.

Nová výstavba a rozvoj mesta je jedna vec. 
Povedzme si to ale úprimne, už teraz by si 
niektoré existujúce priestory v meste zaslúžili 
zveľadiť. Sám ste architekt, určite viete, o čom 
hovorím. Myslíte aj na to?

Viaceré verejné priestory v našom meste 
nie sú na úrovni 21. storočia. Napriek mojej 
profesii si nemyslím, že primátor alebo 

zastupiteľstvo sú tými, kto by mal rozhodovať 
o tom, ako bude vyzerať napríklad námestie. 
To je otázka na odborníkov. Najlepším 
spôsobom, ako získať kvalitné návrhy sú 
architektonické súťaže. Na tie najnosnejšie 
projekty mesta by sme ich preto chceli 
vypísať. To, ako mesto vyzerá, je zároveň aj 
dôsledok toho, že nemáme obsadenú pozíciu 
mestského architekta. 

Ako poslanec som navrhoval, aby bola táto 
pozícia obsadená. Bolo vypísané aj výberové 
konanie, ktoré však nebolo úspešné. Napriek 
tomu si myslím, že so správnym nasadením 
a správnou komunikáciou nového vedenia vieme 
aj túto pozíciu obsadiť kvalitným človekom. 
Ale tiež je pravda, že by to nemalo byť 
len o jednom človeku a mesto nie je tak 
bohaté, aby vedelo zaplatiť tím špičkových 
odborníkov. 

Preto aj my v našej vízii navrhujeme 
spoluprácu s okolitými mestami a krajom, 
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vďaka ktorej by vznikol inštitút urbanizmu 
a architektúry, kde by sa viacerí architekti 
z okolitých miest pravidelne stretávali 
a postupne sa venovali jednotlivým mestám. 
Bol by to benefit pre celý región.

Verejnému priestoru v Seredi sa pomerne 
rozsiahle venujete aj vo vašej vízii pre 
mesto. Tam sľubujete Sereď, ktorá 
bude plnohodnotne slúžiť či už mladým 
rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne 
znevýhodneným, alebo aj domácim miláčikom. 
Dá sa vyhovieť všetkým týmto skupinám?

Nie je reálne, aby všetky skupiny občanov boli 
so všetkým spokojné. Napriek tomu si myslím, 
že ak pôjdeme po témach a projektoch, ktoré 
sme si stanovili v našej vízii, každú oblasť 
posunieme k lepšiemu. Nebudeme sa venovať 
len jednej skupine občanov a na ostatné 
zabúdať. Budeme našu snahu aj prostriedky 
rozdeľovať tak, aby pre všetkých došlo 
k posunu k lepšiemu.

Povedzme si konkrétne, ako vaša Vízia 
pre Sereď pomôže jednotlivým skupinám 
občanov. Generácia do 40 rokov tvorí v 
Seredi takmer 45 %. To nie je zanedbateľné 
číslo. Čo prinesú primátor Kurbel a jeho tím 
mladým ľuďom v Seredi? Ako pre nich zmenia 
Sereď tak, aby bola mestom, v ktorom sa 
rozhodnú zostať žiť a neodísť?

Okrem budovania modernejšieho a 
atraktívnejšieho mesta a projektov 
zameraných na nové bývanie, počítame aj               
s vytvorením nízkoprahového centra pre 
deti a mládež. Mladí ľudia v ňom nájdu 
bezpečné prostredie na trávenie voľného času                 
a v prípade potreby aj profesionálne sociálne 
poradenstvo. 

Takisto budeme pracovať na vytvorení 
mládežníckeho parlamentu, aby mali aj mladí 
ľudia možnosť prezentovať svoje potreby pred 
mestským zastupiteľstvom. 

Takisto by sme pre mladých ľudí radi vytvorili 
možnosť rekreačne si zašportovať. Nechceme 
„len“ vybudovať multifunkčné športoviská, 
ale aj vytvárať akcie na pravidelnej báze, 
vďaka ktorým by si vybudovali vzťah k športu                     
a ku komunite, ktorá sa tam stretáva. Jeden 
týždeň by sa napríklad konal futbalový 
tréning, na ďalší týždeň by to bol tréning 
basketbalu. Pri službách pre mladých ľudí 
budeme určite spolupracovať s aktívnymi 
občianskymi združeniami, športovými klubmi 
a školami v meste Sereď.

Nezabúdajme ani na seniorov. Vo vašej vízii 
som postrehla plán vytvorenia denného 
stacionára pre seniorov. 

Denný stacionár je už dnes nevyhnutnosť. 
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Ľudia sú aktívni do vyššieho veku a nemajú 
možnosť celodenne sa starať o svojich 
seniorov. Táto služba u nás chýba. Nemyslím 
si, že samospráva dokáže vyriešiť všetky 
problémy mesta sama. Ale vie vytvoriť 
vhodné podmienky na to, aby prilákala         
do mesta súkromníkov, ktorí sa budú venovať 
aj takýmto službám a zariadeniam. 

Ďalším projektom, ktorý by sme chceli 
ponúknuť seniorom, je aj sociálny taxík. 
Mnohí starší ľudia sú odkázaní na pomoc 
príbuzných, tí, ktorí ich nemajú, sa len ťažko 
dostávajú k lekárom či na úrady. Formou 
sociálneho taxíka by sme im chceli pomôcť 
k tomu, aby boli tieto služby pre nich 
dostupnejšie.

Skúsme si to zhrnúť. Čo sa zmení pre 
bežného Seredčana, ak komunálne voľby 
vyhrá Ondrej Kurbel a jeho tím? 

Zmení sa pohľad na rozvoj mesta, 
tranparentnosť a zmení sa aj kultúra 
mesta. Pričom kultúru chceme priniesť aj 
do komunikácie s občanmi, do verejných 
priestorov a, áno, v neposlednom rade 
pribudnú aj kultúrne podujatia, ktoré budú 
rôznorodejšie.



Volebný obvod č. 1

Inšpektorka v Národnej banke Slovenska, podpredsedníčka OZ Vodný hrad,
50 rokov

Skúsenosti, ktoré som získala ako dobrovoľníčka zapojená do zlepšovania 
vecí verejných cez občianske združenia a ako členka fi nančnej komisie mesta 
Sereď, chcem využiť priamo v komunálnej politike. Môj cieľ je priniesť viac 
transparentnosti vo verejných fi nanciách. Plánujem pokračovať v aktivitách 
kultúrno-spoločenského života a podporovať skultúrnenie priestorov pre 
kreatívny priemysel a kultúru. Využiť turistický potenciál mesta a rozvíjať 
cestovný ruch mesta, ktoré sú závislé aj od úpravy a čistoty verených priestorov. 
Chcem Sereď, ktorá je riadená transparentne a svoj cestovný ruch stavia na svojej 
bohatej histórii.

Voľte #teamOndro

#teamondro

Martina
Hilkovičová

Volebný obvod č. 1
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Volebný obvod č. 1

Podnikateľ v oblasti IT, predseda občianskeho združenia Mám rád cyklistiku,
40 rokov

Už niekoľko rokov sa ako dobrovoľník aktívne zaujímam o dianie v našom meste a o 
činnosť samosprávy ,a to najmä v oblastiach dopravy, životného prostredia či verejných 
priestorov. Ako aktívny športovec podporujem všetky druhy športov a vidím veľký potenciál 
v ich ďalšom rozvoji. Pravidelne a hlavne rád sa vzdelávam v témach mobility, moderných 
informačných technológií či riešenia verejných priestorov. Všetky tieto získané vedomosti 
a skúsenosti chcem zúžitkovať v prospech nášho mesta. Chcem Sereď, ktorá je príjemným, 
moderným a zeleným mestom 21. storočia.

Voľte #teamOndro

#teamondro

Štefanek
Erik

Volebný obvod č. 1
Voľte #teamOndro
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Volebný obvod č. 2
Voľte #teamOndro

#teamondro

Pracovníčka v oblasti mládeže a kultúry, predsedníčka KC PRIESTOR, 
30 rokov

Od roku 2011 sa venujem komunitným aktivitám v meste Sereď. Za tých viac 
ako 10 rokov som videla, ako veľmi ľuďom chýba podpora a vypočutie zo strany 
samosprávy. Či už ide o umelcov a umelkyne, mladých ľudí, občanov na sídlisku, 
na ktorom bude proti ich vôli postavená nová budova, alebo rodičov, ktorí sa 
boja o bezpečnosť a zdravie svojich detí. Vďaka svojim pracovným skúsenostiam 
v neziskovom sektore a vo verejnej správe som spoznala kvalitné riešenia pre 
moderné mesto, ktoré komunikuje so svojimi občanmi. Chcem Sereď, ktorá sleduje 
trendy vo svete a zároveň počúva svojich občanov, aby im dokázala priniesť 
kvalitné služby, ktoré potrebujú.

Sabová Dudášová
Miroslava
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Manažérka, vedúca Farskej charity v Seredi, 
60 rokov

Keď som pred štyrmi rokmi prvýkrát zasadla na poslaneckú stoličku, spolu s tak isto 
„nováčikom“ Ondrejom, mnohí ľudia hovorili, že sa veci začali meniť. Rada by som 
v načatých zmenách pokračovala. Aby sa naše mesto menilo k transparentnejšiemu, 
krajšiemu, čistejšiemu mestu, kde bude o každého občana postarané. K mestu, 
kde si každý môže nájsť miesto, kde bude rád  tráviť voľný čas so svojimi blízkym a 
priateľmi, kde sa bude rozvíjať kultúra, kde bude fungovať komunikácia samosprávy 
s občanmi, kde všetci budeme hrdí na našu Sereď. Chcem Sereď, v ktorej sa občania 
môžu oprieť o kvalitný sociálny program a majú svoje obľúbené miesta, kde môžu 
športovať.

Volebný obvod č. 3
Voľte #teamOndro

#teamondro

Mária
Fačkovcová

5
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Ďakujeme vám za stretnutia s #teamOndro

Cyklojazda
mestom Sereď

Varenie tradičného 
seredského jedla

Inštalácia konskej
železnice a plastiky koňa
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Ďakujeme vám za stretnutia s #teamOndro

Bábkové divadlo
pre deti

Klavírny 
koncert

Rozhovory o Seredi
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Povedali o #teamOndro

Vidím, že najlepšiu predstavu rozvoja mesta má vo svojom 
programe Vízia pre Sereď Ondrej Kurbel. A to vo všetkých 
oblastiach. Odporúčam ju prečítať a porovnať s inými. 
Preto podporujem Ing. Ondreja Kurbela ako zodpovedného, 
nádejného a z osobného poznania najmä čestného kandidáta 
na funkciu primátora mesta Sereď.

Ondrej je čestný človek, ktorý má navyše vkus - veď je 
architekt -  a to môže tomuto mestu rozhodne pomôcť. 
Pozorujem jeho angažovanosť vo verejnom živote za posledné 
roky aj jeho projekty - nábrežie, klubovňa fary, skautská 
družina. Je obdarený schopnosťou počúvať ľudí a spájať tímy  
a som si istá, že bude výborným primátorom Serede.

JUDr. Michal Irsák
právnik, bývalý notár, poslanec MsZ v Seredi

Mgr. Katarína Valábková
stredoškolská pedagogička
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Vzhľadom na volebný program #teamOndro bude môj hlas 
vo voľbách patriť práve im. Ponúkajú totiž víziu, ktorá sa 
zakladá na reálnej možnosti, že bude splnená. Oceňujem, 
že ich volebný program je veľmi pestrý a živý a má potenciál 
skvalitniť každý aspekt nášho mesta.

Mgr. Art. Norbert Daniš
klavirista, pedagóg



Viac vyjadrení na www.sered2022.sk

Páči sa mi, že #teamOndro má za cieľ podporu a rozvoj 
všetkých športov v Seredi. Považujem za dôležité, aby každý 
mal možnosť si vybrať šport, v ktorom bude napredovať a 
popritom cítiť aj podporu nášho mesta.

Ondra poznám osobne už mnoho rokov a popravde, neviem si 
predstaviť lepšiu voľbu pre zveľadovanie nášho mesta. Vždy 
bol zástancom rozvoja mesta ako aj domácej kultúry a ako 
človeka si ho vážim názorovo aj ľudsky. Preto je pre mňa, a 
myslím si, že nielen pre mňa, jasná voľba.

V mestách celého sveta vidíme prechod k udržateľnej mobilite a 
pretvárania ulíc tak, aby boli priateľskejšie k chodcom, ľuďom na 
bicykli či verejnej doprave. Okrem environmentálnych benefitov 
tak zlepšujeme aj kvalitu života všetkých ľudí. Sereď by nemala byť 
výnimkou - a práve Erika Štefaneka z #teamOndro dlhé roky poznám 
ako človeka, ktorý je v tejto téme doma a vie pomôcť tomu, aby sa aj 
ľudia v Seredi mohli presúvať zdravšie, bezpečnejšie a príjemnejšie.

Lenka Lenčešová
reprezentantka SR vo floorbale

Lukáš Navrátil
hudobník

Dan Kollár
prezident OZ Cyklokoalícia

21



Povedali o #teamOndro

Ondro už ukázal, že mu ide o mesto a ľudí, ktorí v ňom 
žijú. Vymyslel, zorganizoval a zrealizoval dielo Nábrežie 
Garbiarska a venoval ho Seredčanom. To si vyžaduje veľa 
času a sebaobetovania sa v prospech miestnej komunity. Je to 
človek rozvážny, ktorý si vie ľudí nielen vypočuť, ale prijať aj ich 
argumenty a nepretláča silou mocou len svoje ego. Okrem toho 
má jasnú víziu ako by mala v budúcnosti Sereď vyzerať.

Mgr. Arch. Rastislav Petrovič
predseda OZ Vodný Hrad a držiteľ ocenenia Čestné občianstvo 
mesta Sereď
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Ondreja si vážim ako rovného, čestného človeka. Nemal nikdy 
problém pomenovať veci pravým menom, klásť “nepríjemné” 
otázky, ale najmä čo je veľmi podstatné, navrhovať riešenia 
prospešné pre celú Sereď, nielen pre určité skupiny ľudí. 

PaedDr. Jaroslav Čomaj
riaditeľ ZŠ Fándlyho v rokoch 1998 až 2019

Chcem žiť v Seredi, v ktorej bude primátorom Ing. Ondrej 
Kurbel, lebo mu verím, že úlohy ktoré si stanovil aj splní. Páči 
sa mi jeho program pre seniorov a verím, že budeme žiť v 
meste,  ktoré dokáže pomôcť všetkým. 

Helena Straňáková
aktívna seniorka



Keď som chcel v roku 2015 priniesť skauting do Serede, oslovil som 
množstvo ľudí. Ondro bol jediný, kto povedal „poďme do toho“. 
Odvtedy spolu ťaháme celoročnú činnosť zboru, každotýždňové 
družinovky a letné tábory. Ondro je zodpovedný mladý muž a otec 
rodiny, ktorému nie sú ľahostajné veci okolo nás. Ak treba, vie 
zamakať. Nerozpráva, ale koná.

Ondrej vie, o čom je komunálna politika po 4 rokoch pôsobenia 
v MsZ. Vie, že potrebuje okolo seba odborníkov. Vie, čo chce a 
dokáže konštruktívne diskutovať. Výzor a architektúra nášho 
mesta môžu vďaka nemu konečne nabrať rozumný smer. Nebojí 
sa taktiež výziev, ako je rekonštrukcia futbalového štadióna či 
renesančného kaštieľa. Ja viem, kto bude vo volebnej miestnosti 
pre mňa ten pravý.

Osobne som viackrát spolupracovala s pani Fačkovcovou pri pomoci 
opusteným a sociálne slabším, chorým ľuďom v meste Sereď. 
Vždy bola veľmi ochotná a ústretová hneď pomáhať. Podporujem 
#teamOndro - ľudí, ktorí sa celé roky zapájajú do aktívneho života        
v tomto meste a v treťom sektore. 

Ivan Javor
podnikateľ, štatutár seredských skautov

Mária Jandová
manažérka, členka finančnej a majetkovej komisie v Seredi

Mirka Čulagová
zdravotníčka v záchrannej zdravotnej službe v Seredi
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Viac vyjadrení na www.sered2022.sk
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