
Názov organizácie: Hádzanársky klub Slávia Sereď 

Podpisy:

Milan Novák Mgr. 
Dátum narodenia:  
Národnosť: slovenská 
Povolanie: učiteľ - slovenský jazyk, občianska výchova 
Záľuba: tréner a funkcionár HK Slávia Sereď 

Adresa:   

Názov ocenenia: Čestné občianstvo 

Zdôvodnenie: 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 
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Menovaný Mgr. Milan Novák sa v tomto roku dožíva životného jubilea. Jeho 
život je spätý s mesto Sereď. Rndák z blízkej Paty strávil stredoškolské roky 
v Seredi. Vysokoškolské vzdelanie získal na PF v Nitre, kde vyštudoval 
učiteľstvo aprobácia slovenský jazyk- občianska náuka. Neskôr začal učiť na 
ZŠ Sídlisko lV. v Seredi. Od roku 1986 začal pôsobiť ako tréner dorasteniek 
Slávie Sereď. Ako dobrý lokálpatriot zostal verný klubu a mestu po celý život, 
hoci mal zaujímavé a lukratívne ponuky pôsobiť v iných hádzanárskych 
oddieloch .. Od roku 1990, s krátkou prestávkou, kedy pôsobil ako viceprezident 
klubu, až dodnes pôsobil ako predseda a neskôr prezident HK Slávia Sereď. 

Ako uznávaný tréner viackrát viedol výbery Trnavského laaja. 
Počas svojej trénerskej kariéry dosiahol veľa vynikajúcich výsledkov. Družstvo 
dorasteniek doviedol k postupu do 1. ligy, to sa mu podarilo aj s družstvom žien. 
V roku 2004 sa so žiačkami stal majstrom SR .. Taktiež doviedol svoje družstvá 
k viacnásobným majsterkám Trnavského kraja, k 3. miestu na M SR a k ďalšún 
pekným umiestneniam na MSR. 
Na medzinárodnom poli si najviac cení 2. a dvakrát 3.nuesto na prestížnom 
medzinárodnom turnaji Prague handball cup a 1. miesta na turnajoch v Karvinej. 
Vždy sa snažil vzorne reprezentovať mesto Sereď, Slovensko a klub. 
Niekoľko rokov aktívne pracoval v Komisii mládeže SZH , v Športovej komisii 
mesta Sereď a ako podpredseda Trnavského zväzu hádzanej . 
Svojou prácou chcel vždy vhodnou formou vyplniť voľný čas detí a mládeže, 
reprezentovať mesto a hrou pobaviť divákov. 
Jeho krédom je: „Človek musí byt' zdravý telom a duchom", čo ako dobrý učiteľ 
a tréner uplatňuje. 

v Seredi 21. 9.2015 




