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Žiadosť o pomoc pri zabezpečení kúpy basketbalových košov do športovej haly 

• 

• 

Obchodná akadémia Sereď sa na Vás obracia so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení kúpy 2 ks 

mobilných basketbalových košov do športovej haly našej školy. 

Doteraz škola pri basketbale používala basketbalové koše zn. Schelde, ktoré mala roky v bezplatnej 

výpožičke práve od Mesta Sereď. 

V novembri 20 17 bola vykonaná revízna prehliadka odborne spôsobilou osobou, ktorej záver 

hovorí o tom, že uvedené basketbalové koše sú už nevyhovujúce a z dôvodu ohrozenia zdravia sa 

viac nemôžu používať. 

Škola hľadala možnosti opravy. Žiaľ, tieto typy sú už zastaralé a nie sú dostupné náhradné diely. 

O pomoc pri riešení problému škola požiadala SBA. Doporučili nám kúpu typu Rýchlo sklápacej 

basketbalovej súťažnej konštrukcie. Tieto typy sú moderné, s využitím hydrauliky a teda ľahko 

manipulovateľné. Cena nových košov po zľave je 13 500 eur. 

V športovej hale OA Sereď sa každoročne koná viacero basketbalových športových súťaží - Župná 

olympiáda, Majstrovstvá Slovenska SŠ a ZŠ, Gaudeamus lgitur a iné, čo propaguje aj meno Mesta 

Sereď. 

Konanie týchto basketbalových súťaží, žiaľ, aktuálne bez basketbalových košov, nie je možné 

zrealizovať. 

Od septembra 2018 prejavil záujem o prenájom haly Školský basketbalový klub ZŠ Fándlyho Sereď 
- viď príloha. Naše stanovisko muselo byť aktuálne negatívne. 
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Hala OA Sereď má okrem štandardného ihriska (28 m x 14 m) aj osvetlenie ( max 500 lx) na 

realizáciu najvyšších športových súťaží. 

Škola sa obrátila na zriaďovateľa, no vzhľadom k plánovaným investíciám na rekonštrukciu budov, 

našu požiadavku nemôžu momentálne akceptovať. 

Veríme, že našu žiadosť o finančnú dotáciu podporíte a basketbal , ktorý patrí medzi najrozšírenejšie 

športové hry na svete, bude v športovej hale OA Sereď opäť fungovať, čím sa zvýši aj dostupnosť 

športového vyžitia pre širokú verejnosť občanov Mesta Sereď. 

Kúpou nových košov, ktorých konštrukcia je vyrobená podľa FIBA na najvyššie súťaže, sa tak 

pomôže rozvoju športu a vytvoria sa lepšie podmienky na aktívne trávenie voľného času. 

Ďakujeme a zostávame s pozdravom 

Prílohy 

• Žiadosť o prenájom - ŠBK Sereď 

OBCHODNÁ AKP.DÉMIA 
Mládežnícka 158/5 

926 01 SEREÓ 

Ing. Marta Melayová 

riaditeľka školy 



Školský basketbalový klub Sereď 
ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A. 92601 Sereď. IČO: 50095382 

Ohd1ml11ú akademia 

Ing. \J.trta .\kla~O\á. riaditl'l't..a 

\llúdc.lnicka 15815 

i i.id,111h: \ "1' 1' prľn.1_i11m 'P• 'ľlP\ ľ' Ii.ti: 11;1 1rc:11i11~11\ 11 ,1 ... uľ.1111u -: i11111• -.ľ \l,.nl..,l,.él111 

h.t-.h.ľth;tl1n d11' kl ubu pri /\., .lur.1 i.1 1 .mdl: h11 " '-.:r ... ·J i ' ~k, d :-.l--\lm '"'"-u ~O 18.:!O19. 
1 11:11111~11\<..' _i ľd111lfh.) 2 -h. rnt .J,1 1: i,ln.1 ' 1na111 'J li 111111 ut .1 1.1ra-.: JW(a-. '1!--1:11d11\ (:-.\lb11t~11 

r1d ľJ ľ\l/lo-.11\;11 1i;, ,uľ;1i1..· \ ll\ .1111 ľľ~I. .~ h11Ji 11 \. 

( JtfihodlH.'llÍC: 

' Bh. "-c:r1..·J· pri/'- Juraja 1 ;tlldl: h 1 l ľ 'ľPľh•\ " .Ju i'. k111n -.a \ľllll tľ b:!-.-.ľth.tl u lkti a 
111l.1Jľiľ. '\..t~\!u -.11alh1u 11..· 11..,h..1;· i'ľl..' l",11 .d.:1111..'. 11•'lil'\ , 111:c: (:.i 11.ij,~i 1..:-.1 ľll(<.:l -.ľ11.:J -.l..~ch 

d.:u .1 '.\ l\Pľ d ,1,.·lu 111i.1tlľi111d,u l'.' •"rn.du dťl./,!t ľ'- " d pnpra' "-·' .11 p11 1un iuru\. \ ' 

rnp1,l\h..1-:h 111;!1llľ ()1) J<..'! Í lhl 1. ''ll J'I " / '- . h.t1111.· 11 1.IÍll \_\l \ \lľľ ll ľ \ '.1..·t k_\ p1 1d11tiľllh: j)ľl„' 

..,,pj 'l111rtP\.' ra't' /'-, Jur.i ia 1 ;wdl:h,• 1 l,1 ·,uľ:.i 1 ri . 1du 1:ľl1 ~11.l\<.'thknu h.1-;l..ľthahl\oll 

.1 -..• ... 1.1t1ou 111.rnh. \ -.t iL"t"n''i dPh,· !)rihl.1"'-'llt d\1.' dru.i-.f\a 1dru i,l \ 11 mlaJ.:. i<.:11 

111111 ih.i-.l--ctb:tli-.l\1\ a drui-.1' 11 -.t.1r-,1ch ľ1111ih.1,i..1.·tt1.d1 -. 1 11' l l 1čtt1 1.hľ 1.l ru.i 't' :i 1rťnui u a 

hr;l\ .i iu 1:1p:t-.) ' tc:lnn i čni 7..., J11r.1ja I· 1nJ I: hn 

< h.'. ... 01111~ 21118 20ľ 1 . !..t11r:i 1.1(: 111;1 \ ''-'!1lľ111h 1 1 :111 X ht.dľlllľ rn.1ľ ' 1. (\ , i-.ln\ ľtbk~ ch 
,uť.1it .1ch .< Jru,1,1,,1 1111lad-.1 ·n1111 ... :.11- lllilll . 11 d.1d.:.! ii~11.. i 1 . l ... ·!1•,' iu1.t 7\ J11rnja 

i ·d111ll~h,, ..,,11iimi r111rnt'rn1i \_\ hP\11 11.' ľ. 1 -. 11ľ .111' kn ' k:111.·g11rii 111inil.•:1:>h:1b:1lu. Dru.l~t\o 

h. .1!1..':!\111 ... • 11il.1d.:.11.l1 /1„h.''' u.i' 1. 1l• k „ ... \ 1 ~11 1 h'1'111iť ,1r;1 \ , 1 ľ. l'.i pr1.>k1.111ani 11 111.inn'-11 

' 111~·-.1<. -., ... ·i.:J '•' li,uli .i·'' .11-.„ ! 1." ~ " 1 .i'"I , ,, ľ ·-11 . ·1: n\ ,, 11.1!.1 t > \ . ,,111H•/r-.·111h~ ' prípade 

ll111~l'l1.' h11 1.11i;1,:.:111.1 il~l b.1,l-1..IP.i' 1b,·,1..1b. l1 ·\ ... · ~P'-1..'1. \ ii.1J11n111 p11í'.tJc 11 1..'ľhl.'l.'lllL' 

Jll,1thl il . • ih: -,,: d L'l 1 prľ,t.tl1 '1..·1111 \ .1ľ .ih.II\ 111.· , ,,1•1 t u l ľll prí..'11•. iL• h~ ... .i lll.'ll a; l.i moi.rni-.ľ 

11;11-.ľ 'h11Jnl' pri1:.·,111r: ' ' :- h;I\ -.111111 ·1.- h„ ... l..ľ'. 1 1.1. 

Fándlyho 763nA 
926 01 Sereď 
IČO: 50095382 




