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Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2019 
pre oblasť športu 

 
 
Materiál obsahuje: 

 
- Dôvodovú správu 
- Prílohu 1 Výzvu na predkladanie žiadostí 
- Prílohu 2 Žiadosť ŠKF Sereď 
- Prílohu 3 Žiadosť ŠKF Sereď, a.s. 
- Prílohu 4 Žiadosť AŠK Lokomotíva Sereď 
- Prílohu 5 Žiadosť HK Slávia Sereď 
- Návrh na uznesenie ŠKF Sereď 
- Návrh na uznesenie ŠKF Sereď, a.s. 
- Návrh na uznesenie AŠK Lokomotíva Sereď 
- Návrh na uznesenie HK Slávia Sereď 
 
 
Predkladá: Mgr. Silvia Kováčová, ved. odd. ŠRKŠ 
 
Spracovala: Eva Kavoňová, ref. odd. ŠRKŠ 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a 
 
schvaľuje 
 
Športovému klubu futbalu Sereď dotáciu na rok 2019 vo výške ......... €. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a 
 
schvaľuje 
 
Športovému klubu futbalu Sereď, a.s. dotáciu na rok 2019 vo výške  .......  €.                            
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a 
 
schvaľuje 
 
Asociácii športových klubov Sereď dotáciu na rok 2019 vo výške   .......................      €. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a 
 
schvaľuje 
 
Hádzanárskemu klubu Slávia Sereď dotáciu na rok 2019 vo výške   .......................      €. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Mesto zverejnilo príslušnou komisiou schválenú Výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na rok 2019 na rozvoj telovýchovy a športu v zmysle VZN mesta Sereď 
č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď. Súčasťou výzvy sú kritériá 
ovplyvňujúce výšku poskytnutej dotácie (viď Príloha č. 1 tohto materiálu).  

V súlade s výzvou predložili žiadosti športové kluby a občianske združenia uvedené 
v tabuľke: 

Prehľad predložených žiadostí, návrhy výšky dotácií Školskej, športovej a bytovej komisie, 
návrhy výšky dotácií na schválenie primátorom mesta. 

 
NÁZOV SUBJEKTU 

Požadované 
výšky 
dotácií 

Navrhovaná 
výška dotácií 

Školskou, 
športovou a 

bytovou 
komisiou 

Rozdelená 
výška 

dotácií na 
návrh 

poslancov  
poslanecké 

Navrhnutá 
výška 

dotácií na 
schválenie 

primátorom 
mesta 

Schválený rozpočet – 08.1.0. 642 001   190 000 4100  
01. ŠKF SEREĎ 57 970 42 131 550  
02.  ŠKF Sereď,  a.s. 150 000 45 833   
03.  AŠK LOKOMOTÍVA 60 000 32 344 300  
04.  HK SLÁVIA SEREĎ 80 000 26 206 150  
05. ŠK ICE PLAYERS 15 000 9 928 50 9 978 
06.  TENISOVÝ KLUB 13 000 8 072 100 8 172 
07.  TAEKWON DO 19 802 9 733  9 733 

08. ŠKOLSKÝ BASKETBALOVÝ 
KLUB 8 718,01 6 591  6 591 

09.  ŠK CYKLOTOUR 3 200 2 120  2 120 
10.  STK MLADOSŤ 1 500 1028  1 028 
11. SEREDSKÁ INTERLIGA 3 000 1 489 150 1 639 
12. TJ ROZKVET  2 000 1 089 400 1 489 
13. TAMATEAM FITXKO SEREĎ 3 000 678  678 

14. SLOVENSKÝ SKAUTING, 82. 
zbor POLARIS 9 200 516 1 050 1 566 

15. AFK VODRA  700 456 100 556 
16.  AFK PUMA 650 444  444 

17. KYNOLOGICKÝ KLUB PRI 
KOLENE 1 000 493  493 

18. OZ GOEL 2 500 347  347 

19. ORF COSMOS CAMPING 
SEREĎ 1 500 502 250 752 

20. CYKLISTICKÝ KLUB AB 
SEREĎ 3 000 0 1 000 1 000 

 SPOLU 435 740,01 190 000 4 100 46 586 
 



Keďže navrhovaná výška dotácie pre Športový klub futbalu Sereď, Športový klub futbalu 
Sereď, a.s., Asociáciu športových klubov Lokomotíva Sereď a Hádzanársky klub Slávia 
Sereď prevyšuje čiastku 10 000 € pre jedného žiadateľa, v súlade s § 2 ods. 2                      
VZN č. 3/2016 je potrebné ich schválenie mestským zastupiteľstvom.   

Školská,  športová a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 21. 01. 2019 navrhla pre 
uvedené športové kluby nasledujúce výšky dotácií:  
 
Športový klub futbalu Sereď      42 131 € 
Športový klub futbalu Sereď, a.s.    45 833 €    
Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď  32 344 €    
Hádzanársky klub Slávia Sereď    26 206 € 
                                             
Žiadosti týchto klubov tvoria prílohu materiálu.  

 

Poslanci v rámci svojich kompetencií (400 € poslanecké) navrhli navýšiť objem 
finančných prostriedkov na dotácie na rozvoj telovýchovy a športu o sumu 4 100 €, 
z toho pre TJ, ŠK, ktorých dotácia podlieha schváleniu MsZ sumu 1 000 €:   

Športový klub futbalu Sereď  500 € 
Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď 300  €    
Hádzanársky klub Slávia Sereď 150 € 
 
Na základe predložených návrhov Školskej športovej a bytovej komisie a poslancov by 
mali byť schválené dotácie uznesením MsZ nasledovne:  
 
Športový klub futbalu Sereď     42 681 € 
Športový klub futbalu Sereď, a.s.    45 833 €    
Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď 32 644 €    
Hádzanársky klub Slávia Sereď    26 356 € 
 

.  



Výzva mesta Sereď 
 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na rozvoj telovýchovy a športu 

v zmysle VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

 

V súlade s ustanoveniami  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č 3/2016 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Sereď (ďalej len „VZN č.3/2016 ) zverejňuje mesto Sereď 

 

výzvu 
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2019                                

na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  
„ Rozvoj telovýchovy a športu v roku 2019“. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr  
do 11. januára  2019 (vrátane) do 12.00 hod. 

 

1. Vyhlasovateľ programu:  Mesto Sereď 

2. Cieľ programu:   Podpora organizovania športových a  pohybových   

                                                                        aktivít pre obyvateľov mesta Sereď  

3. Cieľové skupiny v programe:       Deti, mládež a dospelí obyvatelia mesta Sereď 

4. Finančné zabezpečenie programu:  Dotácia z rozpočtu mesta Sereď 

5.  Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2019 

 

6.  Podmienky a termíny:  

 

 doručenie žiadosti o dotáciu:  do 11. 01. 2019 (vrátane) do 12.00 hod 

 posudzovanie žiadostí:       21. 01. 2019 o 15.30 hod 

 uzatváranie zmlúv:   do 31. 03. 2019 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie  

podľa prílohy č.2 k VZN 3/2016 :  do 15. 12. 2019 

 realizátor projektu je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na viditeľnom 

mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť logo mesta Sereď a zverejniť informáciu, že 

projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Sereď. Zároveň  musí aktualizovať 

informácie o svojej organizácii na www.sered.sk a minimálne 2 krát v priebehu roka 

informovať o činnosti organizácie na mail seredskenovinky@sered.sk za účelom zverejnenia 

v internetovej forme Seredských noviniek.  
 žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť.  

 

7. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na pult prvého kontaktu 
MsÚ v Seredi a v elektronickej podobe na skolstvo.sport@sered.sk. Rozhodujúci je termín 
doručenia. 
 

8. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie 

 
 Počet členov ku dňu podania žiadosti 

 Počet súťažných družstiev ku dňu podania žiadosti 

 Priemerný počet tréningových hodín týždenne u jednotlivých družstiev klubu 

 Dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúci rok 

 Informovanosť verejnosti o výsledkoch 

 Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2019 schváleného ŠK, OZ 

 Účasť jednotlivých družstiev v súťažiach /názov, úroveň../ 

http://www.sered.sk/
mailto:seredskenovinky@sered.sk
mailto:skolstvo.sport@sered.sk


 ŠK, OZ ktoré nevykonávajú súťažnú činnosť môže byť schválená dotácia v max. výške  

3,5 násobku životného minima platnému vždy k 1. januáru sledovaného roku 

 

 

9.         Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu  

 

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať: 

a)  informácie podľa prílohy č. 1 k VZN mesta Sereď 3/2016: 

 

 Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, IČO  

 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

 Adresu žiadateľa, resp. sídlo organizácie 

 Bankové spojenie 

 Tel., fax, mail 

 Názov projektu 

 Účel použitia dotácie 

 Celkový rozpočet projektu 

 Požadovanú výšku dotácie 

 Miesto a dátum realizácie projektu 

 Popis projektu, ktorý musí obsahovať – ciele projektu, cieľové skupiny, popis realizácie 

projektu a jeho prínos do budúcnosti 

 Rozpočet po položkách príjmov a výdavkov projektu

 Čestné prehlásenie  

 Kópiu potvrdenia registrácie Športového klubu (ŠK) alebo Občianskeho združenia (OZ)                               

na Ministerstve vnútra SR, v prípade, že je klub registrovaný aj vo zväze, je potrebné 

doložiť aj zväzovú registráciu 

 Materiály (články, fotografie, webové odkazy), v ktorých ŠK, OZ propagovalo Mesto 

Sereď v predchádzajúcom roku (ak v roku 2018  bol žiadateľ príjemcom dotácie z rozpočtu 

mesta Sereď) 

 Okrem príloh uvedených vo VZN mesta Sereď č.3/2016 musí byť k žiadosti o dotáciu 

priložený aj výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starší ako 3mesiace ku dňu 

podania žiadosti. 

 V prípade ak žiadateľ nebol v minulosti príjemcom dotácie, k žiadosti doloží aj 

 

 kópiu Zmluvy o účte žiadateľa v banke  

 kópiu dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu  

 pri združeniach kópiu stanov, resp. iný doklad, z ktorého je 

zrejmé, o aký typ združenia ide  

 

b)  preukázanie plnenia kritérií podľa prílohy č. 3 výzvy 

 

 Podrobný rozpočet po položkách  na rok 2019 v členení na všetky príjmy a výdavky 

 Celkové hospodárenie  ŠK, OZ v roku 2018 po položkách, podľa príjmov a výdavkov 

 Kompletný zoznam členov ŠK, OZ ku dňu podania žiadosti, pri individuálnych športoch 

zoznam členov prihlásených do súťaží, registrovaných členov preukázať súpiskou 

družstiev, prípadne iné relevantné doklady k preukázaniu registrácie.  

 Pri individuálnych športoch uviesť : 

 počet členov ku dňu podania žiadosti; počet členov do 18 rokov 

 priemerný počet tréningových hodín týždenne 



 výšku členského príspevku na rok 2019 

 uviesť či je klub vlastníkom ihriska umožňujúceho tréningy 

 stručne popísať plánované akcie organizované klubom a iné akcie                       

na ktorých sa klub zúčastňuje 

 vypísať sumár akcií organizovaných klubom v meste Sereď 

 popísať ako propagoval klub mesto Sereď 

 vypísať športové výsledky dosiahnuté v roku 2018 

 

 Pri kolektívnych športoch uviesť počet členov ku dňu podania žiadosti 

 priemerný počet tréningových hodín u jednotlivých družstiev 

 výšku členského príspevku na člena klubu na rok 2019 

 účasť jednotlivých družstiev na súťažiach 

 počet členov do 18 rokov 

 počet družstiev ku dňu podania žiadosti 

 počet registrovaných hráčov v súťažiach  

 dosiahnuté športové výsledky v roku 2018 

 

- Posudzovanie žiadostí bude prebiehať v súlade s VZN č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Sereď 

 

Viac informácií a prílohy k žiadosti sú uverejnené na www.sered.sk . 

 

V Seredi dňa 12. novembra 2018 

 

 

 

 

http://www.sered.sk/


Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď  č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď  

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  MESTA SEREĎ  NA ROK   2019 

Označenie cieľovej oblasti:                         ŠPORT 

1) Žiadateľ  
(Názov PO, FO, IČO):       

ŠPORTOVÝ KLUB FUTBALU               

 IČO  34006575 

2) Štatutárny zástupca organizácie 
(Meno, priezvisko) 

Robert Stareček 

3) Adresa žiadateľa  
(sídla, resp. trvalého pobytu) 

Športová 2809, 926 01 Sereď 

4) Bankové spojenie:               VÚB 1310047458 

5) Tel., fax, mail: 0317894150, mail: skfsered@centrum.sk 

6) Názov projektu  Ekonomické zabezpečenie športovej činnosti  
mládežníckych mužstiev ŠKF Sereď 

7) Účel použitia dotácia: Doprava, odmeny trénerom, rozhodcom, 
športová výstroj, poplatky, občerstvenie, dane, 
odvody, údržba ihrísk... 

8) Celkový rozpočet akcie:   69.300,- Eur 

9) Požadovaná výška dotácie:   57.970,- Eur 

10) Miesto a dátum realizácie:   ŠKF Sereď rok 2019 

 

POPIS PROJEKTU: 

Ciele projektu  (Aký je problém vo Vašej organizácii a aké ciele chcete dosiahnuť): 

Podpora rozvoja futbalu, skvalitnenie práce s mládežou, vytváranie čo najlepších podmienok 

na trénovanie. Výchova a získavanie mládeže, aby svoj voľný čas venovali športu, futbalu. 

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený): 

Mládežnícke mužstvá – starší dorast a mladší dorast, starší a mladší žiaci, 

 4 družstvá  prípravky. 

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu):  

Jarná časť súťažného ročníka 2018/2019, jesenná časť súťažného ročníka 2019/2020  a prípravné 
zápasy  mládežníckych mužstiev. 

Zabezpečenie dopravy na zápasy všetkých mužstiev.  Štartovné, občerstvenie a nákup športovej 



výstroje. Vyplatenie odmien rozhodcom,  trénerom, dane, poplatky. Údržba ihrísk a areálu. 

Prínosy projektu do budúcnosti: 

Rozvoj mládežníckeho futbalu. Vyhľadávanie a získavanie mladých ľudí pre šport,  

        venovanie sa mladým talentom. Podpora a rozvoj futbalovej tradície v našom meste. 

 

ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov  v projekte): 

Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné prostriedky Suma v € 

Členské, vstupné, štartovné           630 

Sponzori, reklama, 2% z príjmu        7.500  

Dotácia mesta      57.970 

Prenájom        1.200 

Výchovné        2.000 

Príjmy spolu     69.300 

  

Výdavky  (na akú položku, aký tovar, službu  a koľko budete 
potrebovať na projekt) 

Suma v € 

Rozhodcovia, poplatky, štartovné       5.381 

Doprava na zápasy       5.160 

Mzdy, dane, odvody     32.569 

Športová výstroj, výchovné, občerstvenie, prenájom     15.090 

Údržba areálu, ihrísk, čistiace prostriedky, vyhotovenie reklám     11.100 

Výdavky spolu     69.300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie  

 

Robert Stareček      ako štatutárny orgán žiadateľa    Športový klub futbalu Sereď 

čestne vyhlasuje, 

 

že ku dňu podania žiadosti  

má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným 
mestom,  

má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému 
úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam,  

má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,  

nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol 
zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie 
je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 



 
                                     
V   Seredi 

Dátum:   9.1.2018 

 

                             
............................................................................ 

                                                                        podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu  žiadateľa   
              odtlačok pečiatky, ak ňou žiadateľ disponuje 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príjmy Spolu €

1. Členské príspevky 230

2. Prenájom 1200

3. Reklama 2000

4. Štartovné 400

5. Sponzorské 2000

6. Výchovné 2000

7. 2 % z príjmov 3500

8. Dotácia od mesta 57970
SPOLU 69300

Výdavky Spolu €

1. Športová výstroj 10370

2. Doprava na zápasy 5160

3. Občerstvenie+zdravotnícke potreby 3000

4. Náklady na rozhodcov 3141

5. Náklady na mzdy+dane+odvody 32569

6. Štartovné, poplatky 2240

7. Náklady na údržbu 7600

8. Čistiace prostriedky+spotrebný tovar 2200

9. Telefón, internet 800

10. Výchovné 1000

11. Prenájom 720

12. Vyhotovenie reklám 500

SPOLU 69300

Rozpočet na rok  2019

Názov ŠK, OZ:     Športový klub futbalu

             V Seredi dňa:  9.1.2019                                              Pečiatka



PRÍJMY

1. Členské     230,- Eur

Členské platia iba tréneri, neplatia mládežnícke mužstvá
Mesačne 1 člen   3,32 Eur

 
2. Prenájom   1.200,- Eur

Prenájom za garáž /100,- Eur za mesiac/

3. Reklama   2.000,- Eur

Predpokladaný príjem za reklamy fyzických
a právnických osôb

4. Štartovné      400,- Eur

Predpokladaný príjem štartovné      400,- Eur

5. Sponzorské   2.000,- Eur

Predpokladaný príjem od sponzorov

6. Výchovné   2.000,- Eur

Príjem z hosťovania hráčov

7. 2 % z príjmu   3.500,- Eur

8. Dotácia od mesta 57.970,- Eur



VÝDAVKY

1. Športová výstroj 10.370,- Eur

Žiaci - lopty zápasové veľkosť 4 40 ks           á     60,-  Eur  2400,- Eur
Žiaci - lopty zápasové veľkosť 5 40 ks           á     83,-  Eur  3320,- Eur
Futbalový set žiaci 50 ks           á     25,-  Eur  1250,- Eur
Prípravka lopty 40 ks           á     60,-  Eur  2400,- Eur
Futbalový set prípravka 40 ks           á     25,-  Eur  1000,- Eur

2. Doprava na zápasy 5.160,- Eur

Predpoklad - nepoznáme súperov v jesennej časti   
súťaže

st. a ml. dorast  km     1500      á    1,20 Eur  1800,- Eur
st. a ml. žiaci     km     2100      á    1,20 Eur  2520,- Eur
žiaci B               km      400       á    1,20 Eur    480,- Eur
prípravka          km      300        á    1,20 Eur      360,- Eur

3. Občerstvenie a zdravotnícke potreby 3.000,- Eur

Nákup nápojov, minerálnej vody, občerstvenie 2.000,- Eur
Nákup liekov, obväzov, tejpov, masážne emulzie 1.000,- Eur

4. Náklady na rozhodcov  3.141,- Eur

Bezhotovostný styk, každý klub poukáže požadovanú sumu na účet zväzu, ktorý priebežne
vypláca rozhodcom odmeny  podľa jednotlivých zápasov všetkých našich družstiev.

Dorast priemer na 1 zápas   135,- Eur     x    15 zápasov  2025,- Eur
Žiaci    priemer na 1 zápas     48,- Eur     x    17 zápasov    816,- Eur
Žiaci B  priemer na 1 zápas     25,- Eur      x   12 zápasov    300,- Eur

Podľa platného sadzobníka SFZ a ZsFZ.

Dorast   HR    45,- Eur,   AR  45,- Eur, DZ 45,- Eur



Žiaci      HR    28,- Eur,   AR  20,- Eur
Žiaci B   HR    25,- Eur

5. Náklady na mzdy + odvody 32.569,-Eur

Tréner  mlašieho dorastu   2.006,- Eur
Tréner starších žiakov   1.501,- Eur
Tréner mladších žiakov   2.504,- Eur
Prípravka U7   1.003,- Eur
Prípravka U9   1.003,- Eur
Prípravky U10   1.003,- Eur
Prípravka U11   1.003,- Eur
Dane   3.533,- Eur
Odvody  do SP + ZP   9.492,- Eur
Pracovník na údržbu ihriska   3.016,- Eur
Vedenie účtovníctva   6.000,- Eur
Upratovanie "B"      505,- Eur

6. Štartovné a poplatky   2.240,- Eur

Štartovné turnaj starší a mladší žiaci   4 zápasy  x  60,-      240,- Eur
Poplatky súvisiace s činnosťou mužstiev /registrácia hráčov,   2.000,- Eur
poplatky za hosťovania, prestupy a zmenu zápasov/

7. Náklady na údržbu hracích plôch a areálu štadióna   7.600,- Eur

Nákup hnojív, osiva, pohonných hmôt do kosačiek
Nákup farby na značenie ihrísk, piesok
Príprava trávnika na vegetáciu
Údržba areálu

Hnojenie hlavné ihrisko  1.200,-  Eur
Úprava hlavného ihriska, valcovanie,  2.000,- Eur
zemné práce
Údržba vedľajšieho ihriska a miniihriska  1.200,- Eur
PHM do kosačiek + krovinorez  1.800,- Eur
30 týždňov x 40 l x 1,5 Eur
Farba - značenie ihrísk na priateľské a súťažné zápasy     400,- Eur
Údržba areálu     500,- Eur

Náklady na údržbu  Sereď B     500,- Eur



8. Čistiace prostriedky a spotrebný tovar   2.200,- Eur

Nákup pracích práškov, saponátov, aviváž, jar, mydlá,

vedrá, metly, mopy, dezinfekčné prostriedky, Savo 

Písacie pomôcky, kancelársky papier, náplne do tlačiarní

9. Telefón, internet    800,- Eur

10. Výchovné 1.000,- Eur

Tabuľkové hodnoty za hosťovanie hráčov podľa
smerníc SFZ a ZsFZ

11. Prenájom garáže   720,-  Eur

Prenájom garáže   12 x 60, - Eur

12. Vyhotovenie reklám a reklamných panelov   500,- Eur



Príjmy Spolu €

1. Členské príspevky 186

2. Prenájom 1 100

3. 2% z daní 2 652

4. Reklama 38 000

5. Vstupné 2 335

6. Sponzorské 18 000

7. Výchovné 8 300

8. Dotácia od mesta 90 250

9. Dotácia od SFZ 6 250

SPOLU 167 073
Výdavky Spolu €

1. Športová výstroj 1 917

2. Doprava na zápasy 20 320

3. Doprava na tréningy 3 377

4. Náklady na rozhodcov + poplatky 38 572

5. Náklady na trénerov + dane + odvody 27 703

6. Štartovné, vklady do súťaží 5 000

7. Náklady na údržbu 2 408

8. Výchovné 3 500

9. Čistiace prostriedky a spotrebný tovar 1 726

10. Občerstvenie + zdravotnícke potreby 10 160

11. Mobil, telefon, internet 1 133

12. Vedenie účtovníctva 5 000

13. Vyhotovenie reklám, rekl. predmety 2 617

14. Nájomné + ubytovanie hráčov 3 140

15. Odmeny hráčom 40 500

SPOLU 167 073

V Seredi dňa:   8.1.2019           Pečiatka                     Podpis štatutára

Hospodárenie ŠKF Sereď za  rok 2018

Názov ŠK, OZ:          Športový klub futbalu



Členské platili iba tréneri, 

2. Prenájom                        1.100,-Eur

Prenájom garáží v areáli ŠKF

3. 2 % z daní                       2.652,- Eur

Príjem z daní právnických a fyzických osôb

4. Reklama                     38.000,- Eur

Príjem za reklamu právnických a fyzických osôb

5. Vstupné                       2.335,- Eur

Vstupné na MZ

6. Sponzorské                    18.000,-  Eur

7. Výchovné                      8.300,-  Eur

Príjem z hosťovania hráčov

8. Dotácia od mesta                   90.250,-   Eur

9. Dotácia od SFZ                     6.250,-   Eur

                 

                neplatili mládežnícke družstvá,
                mesačne 3,32 Eur

1.             Členské                                                                                                   186,-Eur

PRÍJMY



VÝDAVKY

1. Športová výstroj                      1.917,- Eur

Zakúpenie športovej výstroje - dresov, teplákových súprav,
rozlišovačiek, búnd

2. Doprava                   20.320,-Eur

Doprava na prípravné a majstrovské zápasy
všetkých mužstiev

3. Cestovné                     3.377,-Eur

Cestovné hráčom a trénerom na tréningy a
zápasy, použitie vlastného vozidla

4. Náklady na rozhodcov                   38.572,- Eur

Podľa platného sadzobníka SFZ a ZsFZ.
Bezhotovostný styk, každý klub poukáže požadovanú
sumu na účet zväzu, ktorý rozhodcov vypláca podľa
jednotlivých družstiev.

5. Náklady na trénerov + dane + odvody                 27.703,- Eur

Tréneri                 15.846,- Eur
Dane                   3.124,- Eur
Odvody do SP,ZP                   8.733,- Eur

6. Štartovné a poplatky                  5.000,- Eur

Štartovné do súťaže                  5.000,- Eur

7. Náklady na údržbu ihrísk a areálu                  2.408,- Eur

Údržba ihrísk                    850,- Eur
Úprava hlavného a vedľajšieho ihriska,
pieskovanie, hnojenie, valcovanie, podsievanie,
zemné práce spojené s údržbou ihriska
Upratovanie areálu "B"                    202,- Eur
Nákup PHM do kosačiek                 1.356,- Eur



8. Výchovné                 3.500,- Eur

Hosťovania hráčov podľa smerníc ZsFZ a SFZ

9. Čistiace prostriedky a spotrebný tovar                  1.726,- Eur

Nákup pracích práškov, saponátov, jar, mydlá,
vedrá, metly, mopy, dezinfekčné prostriedky,Savo
Písacie pomôcky, kancelársky papier, náplne
do tlačiarní

10. Občerstvenie a zdravotnícke potreby                10.160,-Eur

Nákup nápojov, minerálnej vody, iontové nápoje,
zdravotníke potreby - nákup liekov, obväzov,
tejpov, masážne emulzie

11. Mobil, internet, telefón                   1.133,-Eur

12. Vedenie účtovníctva                   5.000,- Eur

13. Vyhotovenie reklám                   2.617,- Eur

Vyhotovenie reklám pre fyzické a
právnické osoby

14. Nájomné                   3.140,- Eur

Nájomné mestu za garáž                      540,- Eur
Ubytovanie hráčov                   2.600,- Eur

15. Odmeny hráčom                 40.500,- Eur



družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo:
Ml. dor. St.dor. St.žiaci Ml.žiaci Prípr.U9 Prípr.U10Prípr.U11 Prípr.7

1. Počet členov ku dňu podania žiadosti 139 18 15 16 19 22 13 15 21

2.
Priemerný počet tréningových hodín týždenne  u 
jednotlivých družstiev 58 8 10 8 8 6 6 6 6

3. Výška členského príspevku na člena klubu na rok 
2018

4. Účasť jednotlivých družstiev na súťažiach (názov, 
úroveň - miestna, okresná, krajská, medzinárodná, 
...) Krajská Krajská Krajská Krajská Okresná

ZsFZ ZsFZ ZsFZ ZsFZ ObFZ

5. Počet členov do 18 rokov 133
6. Počet družstiev ku dňu podania žiadosti 8
7. Z toho registrovaných v súťažiach 5 Súťaž riadená Západoslovenským futbalovým zväzom

Súťaž riadená Oblastným futbalovým zväzom

Starší dorast               3. miesto  III. liga          
Mladší dorast              3. miesto  III. liga

8. Starší žiaci                  5. miesto   II. liga
Mladší žiaci               15. miesto   II. liga
Prípravka U11             1. miesto ObFZ    
Prípravka U10            
Prípravka U9              
Prípravka U7
V Seredi dňa:  9.1.2019 Pečiatka Podpis štatutára

Názov ŠK, OZ:              Športový klub futbalu

Kritérium
SPOL

U 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2017                                                                                                                                                                                                                                                         



 

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď  č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď  

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  MESTA SEREĎ  NA ROK   2019 

Označenie cieľovej oblasti:                         ŠPORT 
1) 

Žiadateľ  
(Názov PO, FO, IČO):     

 ŠKF Sereď, a.s. 

 IČO  51791463 

2) 
Štatutárny zástupca organizácie 
(Meno, priezvisko) 

Robert Stareček 

3) 
Adresa žiadateľa  
(sídla, resp. trvalého pobytu) 

Športová 2809, 926 01 Sereď 

4) 
Bankové spojenie:               

VÚB  3979217657 

5) 
Tel., fax, mail: 

0317894150, mail: skfsered@centrum.sk 

6) 
Názov projektu  

Ekonomické zabezpečenie športovej činnosti  
dospelých ŠKF Sereď 

7) 
Účel použitia dotácia: 

Doprava,  športová výstroj, poplatky, mzdy, 
občerstvenie, dane, odvody, prenájom... 

8) 
Celkový rozpočet akcie: 

    919.000,- Eur 

9) 
Požadovaná výška dotácie: 

    150.000,- Eur 

10) 
Miesto a dátum realizácie:   

ŠKF Sereď rok 2019 

 

 

 

 

 

POPIS PROJEKTU: 



 

Ciele projektu  (Aký je problém vo Vašej organizácii a aké ciele chcete dosiahnuť): 

       Keďže sme nováčik v najvyššej slovenskej futbalovej lige, našim cieľom je, aby sa naši futbalisti 
udržali na najvyššej úrovni viacero rokov. Už teraz je vidieť ako celé mesto žije futbalom, markantné je 
vidieť záujem mládeže, keď všetci malí chlapci chcú byť futbalistami. Chceme dobre reprezentovať 
mesto Sereď a robiť mu dobré meno, veď futbal v Seredi píše svoju 104 ročnú históriu.         

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený): 

Dospelí ŠKF Sereď 

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu):  

Jarná časť súťažného ročníka 2018/2019, jesenná časť súťažného ročníka 2019/2020  a prípravné zápasy  
dospelých. 

Zabezpečenie dopravy, štartovné, občerstvenie a nákup športovej výstroje. Vyplatenie miezd, dane, odvody, 
poplatky. Náklady na údržbu, prenájom. 

Prínosy projektu do budúcnosti: 

Umiestnenie nášho mužstva dospelých v najvyššej slovenskej lige na popredných miestach. 

Vybudovanie kvalitného mužstva, aby naši fanúšikovia, ktorí musia cestovať na domáce zápasy 
mimo Serede ocenili hru nášho mužstva. Jednoznačne chceme vytvoriť takú futbalovú eufóriu v 
Seredi, aby sme spoločnými silami dokázali opraviť štadión, aby naši diváci nás mohli 
povzbudzovať na našom štadióne. 

 

   ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov  v projekte): 

Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné prostriedky  

         

Reklama     712.700  

SFZ       56.300 

Dotácia mesta     150.000 

    

Príjmy spolu    919.000 

  

Výdavky  (na akú položku, aký tovar, službu  a koľko budete potrebovať na 
projekt) Suma v € 



 

Poplatky, štartovné      10.000 

Doprava na zápasy      16.000 

Mzdy, dane, odvody    598.500 

Športová výstroj, občerstvenie, prenájom    266.500 

Náklady na údržbu, čistiace prostriedky, vyhotovenie reklám, internet      28.000 

Výdavky spolu    919.000 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Čestné vyhlásenie  

 

Robert Stareček      ako štatutárny orgán žiadateľa   ŠKF Sereď, a.s. 

čestne vyhlasuje, 

 

že ku dňu podania žiadosti  

má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným 
mestom,  

má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému 
úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam,  

má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,  

nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol 
zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie 
je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

 
                                     
V   Seredi 

Dátum: 11.1.2019                                                          
..................................................... 

                                                                        podpis žiadateľa alebo 
štatutárneho orgánu  žiadateľa   

              odtlačok pečiatky, ak ňou žiadateľ disponuje 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príjmy Spolu €

1 Reklama 712700

2 SFZ 56300

3 Dotácia od mesta 150000
SPOLU 919000

Výdavky Spolu €

1. Športová výstroj 59000

2. Doprava na zápasy 16000

3. Občerstvenie+zdravotnícke potreby 47500

4. Náklady na mzdy+dane+odvody 598500

5. Štartovné, poplatky 10000

6. Náklady na údržbu 15000

7. Čistiace prostriedky+spotrebný tovar 5000

8. Telefón, internet 1000

9. Prenájom (ubytovanie, štadión) 160000

10. Vyhotovenie reklám 7000

SPOLU 919000

Rozpočet na rok  2019

Názov: ŠKF Sereď, a.s.     

             V Seredi dňa:  9.1.2019                                           Pečiatka



PRÍJMY

1. Reklama 712.700,- Eur

2. SFZ    56.300,- Eur

3. Dotácia od mesta  150.000,- Eur

VÝDAVKY

1. Športová výstroj 59.000,- Eur

6 x sada dresov, trenirok, štulpne   9.800,- Eur
Vychádzkové tepláky, tričká   4.500,- Eur
Vychádzkové tepláky zimné   4.000,- Eur
Tréningové tepláky a tričká   5.000,- Eur
Zimné bundy   2.000,- Eur 
Šuštiakové súpravy   6.000,- Eur
Lopty   5.000,- Eur
Výrobník ľadu   2.000,- Eur
Kopačky   4.900,- Eur
Tréningové pomôcky   5.000,- Eur
Posilovacie stroje    3.000,- Eur
Cestovné tašky    3.000,- Eur
Vychádzková obuv    4.800,- Eur

2. Doprava na zápasy predpoklad 16.000,- Eur

Nepoznáme súperov v jesennej časti



3. Občerstvenie a zdravotnícke potreby  47.500,- Eur

Nákup nápojov, minerálnej vody, občerstvenie  27500,- Eur
Nákup liekov, obväzov, tejpov, masážne emulzie  20000,- Eur

4. Náklady na mzdy, odvody, dane 598.500,- Eur

Mzdy  36000 x 12 432000,- Eur
Odvody, dane 166500,- Eur

5. Štartovné, poplatky  10.000,- Eur

Štartovné    5.000,- Eur
Poplatky    5.000,- Eur

6. Náklady na údržbu autobus  15.000,- Eur

7. Čistiace prostriedky a spotrebný tovar    5.000,- Eur

8. Telefón, internet    1.000,- Eur

9. Prenájom 160.000,- Eur

Prenájom štadióna 100.000,- Eur
Ubytovanie hráčov   60.000,- Eur

10. Vyhotovenie reklám     7.000,- Eur



Príjmy Spolu €

1. Reklama 443 280

                                      SPOLU 443 280

Výdavky Spolu €

1. Športová výstroj 35 330

2. Doprava na zápasy 7 550

3. Občerstvenie + zdravotnícke potreby 20 120

4. Mzdy, odvody, dane 283 500

5. Štartovné, poplatky 4 130

6. Náklady na údržbu 6 880

7. Čistiace prostriedky a spotrebný tovar 2 100

8. Telefón, internet 420

9. Prenájom /ubytovanie, štadión/ 79 350

10. Vyhotovenie reklám 3 900

SPOLU 443 280

V Seredi dňa:   10.1.2019           Pečiatka                     Podpis štatutára

Hospodárenie ŠKF Sereď, a.s. za  rok 2018

Názov ŠK, OZ:          Športový klub futbalu



1. Reklama                 443.280,- Eur

VÝDAVKY

1. Športová výstroj                   35.330,- Eur

Zakúpenie športovej výstroje - dresov, teplákových súprav,
rozlišovačiek, búnd

2. Doprava                     7.550,- Eur

Doprava na prípravné a majstrovské zápasy

3. Občerstvenie a zdravotnícke potreby                  20.120,- Eur

4. Náklady na mzdy, odvody, dane                283.500,- Eur

Mzdy                202.180,- Eur
Dane, odvody                  81.320,- Eur

5. Štartovné, poplatky                    4.130,- Eur

6. Náklady na údržbu                    6.880,- Eur

Oprava a údržba autobusu

PRÍJMY                                        



7. Čistiace prostriedky a spotrebný tovar                 2.100,- Eur

8. Telefón, internet                    420,- Eur

9. Prenájom / ubytovanie, štadión/                                            79.350,- Eur

Prenájom štadióna               52.130,- Eur
Ubytovanie hráčov               27.220,- Eur

10. Vyhotovenie reklám                3.900,- Eur



družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo:
Dospelí A

1. Počet členov ku dňu podania žiadosti
21 21

2.
Priemerný počet tréningových hodín týždenne  u 
jednotlivých družstiev 20 20

3. Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2019

4.
Účasť jednotlivých družstiev na súťažiach (názov, úroveň 
- miestna, okresná, krajská, medzinárodná, ...)

Celosloven.  
Fortuna liga

SFZ – súťaž riadená Slovenským futbalovým zväzom

5. Počet členov do 18 rokov

6. Počet družstiev ku dňu podania žiadosti 1

7. Z toho registrovaných v súťažiach 1

V Seredi dňa:  10.1.2019 Pečiatka Podpis štatutára

1. - 
8.

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov
Je potrebné podrobne špecifikovať uvedené položky podľa zamerania športového klubu, občianskeho združenia, rozpísať podľa družstiev
Žiadame podrobne  rozpísať dosiahnuté umiestnenia v súťažiach podľa družstiev, prípadne výsledky jednotlivcov 

ŠKF Sereď, a.s.

Kritérium SPOLU 

8.

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2018:  v jesennej časti umiestnenie na 5. mieste Fortuna ligy



Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď  č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď  

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  MESTA SEREĎ  NA ROK 2019 

Označenie cieľovej oblasti: ŠPORT, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

1) Žiadateľ  
(Názov PO, FO, IČO):       

AŠK Lokomotíva Sereď 
318 220 37 

2) Štatutárny zástupca organizácie 
(Meno, priezvisko) 

Marián Majerník - prezident AŠK Lokomotíva 
Sereď    

3) Adresa žiadateľa  
(sídla, resp. trvalého pobytu) 

M. R. Štefánika 2997, Sereď 926 01 

4) Bankové spojenie:               ČSOB Banka a.s.  

IBAN: SK32 7500 0000 0040 1110 6319 

5) Tel., fax, mail: 0907749856 info@lokosered,sk 

6) Názov projektu  Športová činnosť AŠK Lokomotíva Sereď 

7) Účel použitia dotácia: Zabezpečenie športovej činnosti AŠK 

8) Celkový rozpočet akcie: 111 200,00€ 

9) Požadovaná výška dotácie: 60 000€ 

10) Miesto a dátum realizácie:   Sereď rok 2019 – športová činnosť v rámci SR 
a v zahraničí 

 

POPIS PROJEKTU: 

Ciele projektu  Zabezpečenie mnohostranných záujmov a záľub občanov v oblasti telesnej 
kultúry a športu, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú 
zdatnosť a športovú výkonnosť. 
Starať sa o rozvoj športu v meste Sereď v odvetviach, v ktorých vyvíjajú svoju činnosť ŠK AŠK 
s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho športu a na zlepšovanie jeho podmienok. 
Výchova reprezentantov SR v mládežníckych kategóriách.  
 
Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený): 
Pre všetky vekové kategórie mládeže a dospelých v meste Sereď ako aj v spádových oblastiach. 
 
Popis realizácie projektu   
Zabezpečenie činnosti všetkých športových klubov v rámci AŠK Lokomotíva a podpora účasti 
družstiev a jednotlivcov v súťažiach na všetkých úrovniach organizovaných športovými zväzmi, 
podpora organizovania vlastných súťaží, turnajov ako aj akcií pre širokú verejnosť v Seredi. 
Zabezpečiť účasť členov na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy,semináre)  
 



Prínosy projektu do budúcnosti:  

Dlhodobá výchova detí a mládeže, zabezpečenie voľnočasových aktivít a rozvoj športovcov 
v meste Sereď. Prevencia pred nevhodnou životosprávou a životným štýlom detí. Dlhodobá 
reprezentácia mesta na Slovensku a v zahraničí.  

 

ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov  v projekte): 

Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné prostriedky Suma v € 

Členské príspevky, príspevky na športovú činnosť, príspevky do CVČ 19 300 

2% z daní, reklama a sponzorské,  13 000 

  Dotácia mesta 60 000 

Iné: granty, výzvy, dotácie (ÚV, VÚC...), 2% zdaní, dotacia SBA 13 800 

Akcie organizované AŠK Lokomotíva Sereď  5 100 

Príjmy spolu 111 200 

  

Výdavky  (na akú položku, aký tovar, službu  a koľko budete 
potrebovať na projekt) Suma v € 

Náklady na športovú činnosť: Súťažné zápasy – doprava, ubytovanie, 
stravné, náklady na trénerov, náklady na rozhodcov, poplatky SBA, turnaje 
a majstrovstvá SR, vzdelávanie trénerov, štartovné a vklady do súťaží, 
regenerácia, zdravotnícky materiál, pitný režim 

76 192 

Materiálno technické zabezpečenie:nákup športového náčinia, náradia, 
oblečenia, náklady na agendu a administratívu, náklady klubov KRŠ a KT.  14 600 

Náklady na zamestnanca AŠK Lokomotíva - Bosý Martin v zmysle 
pracovnej zml. 

Platby do CVČ v školskom roku 2019 

7 600 

               5 808 

Náklady na akcie organizované AŠK Lokomotíva Sereď – Streetbal, 
Letné kempy, Sereď v pohybe, Denný športový tábor 

7 000 

Výdavky spolu 111 200 

 

Prílohami žiadosti sú aj: 

a) doklad osvedčujúci existenciu subjektu  (napr. aktuálny výpis z príslušného registra nie starší ako 3 
mesiace),  



b) preukázanie spolupráce s mestom pri organizovaní aktivít a podujatí celomestského charakteru, 

c) ďalšie dokumenty preukazujúce predchádzajúcu činnosť žiadateľa (napr. fotodokumentácia, 
súťažné výsledky a pod.) 

d) čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti má splnené všetky splatné záväzky voči 
mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným mestom, má splnené všetky odvodové povinnosti 
a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, 
má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vo vzťahu k nemu nebol 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená 
reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre 
nedostatok majetku, nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

 
Čestné vyhlásenie  

     Marián Majerník ako štatutárny orgán žiadateľa AŠK Lokomotíva Sereď 

čestne vyhlasuje, 

     že ku dňu podania žiadosti  

má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo 
založeným mestom,  

má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému 
úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam,  

má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,  

nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol 
zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie 
je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

 

V Seredi         Dátum: 9.1.2019      

...................................................................... 

Marián Majerník prezident AŠK Lokomotíva Sereď 

 
 
 
 
 

 



Príjmy Spolu €
1. Členské - deti, dospelí (BK, KRŠ, KT) 8200 deti 70€ roč. dospelí 4€ roč. (súrod.zlava 50%) podľa počtu členov
2. 2% z daní  6000 až v 2 . polroku 2019
3. Reklama a sponzorské 7000 umiestnenie reklamných banerov v ŠH Sokolovňa a iné
4. grandy, výzvy, dotácie (ÚV, VÚC...) 9000 projekty z Úrad vlády, VÚC, iné
5. Streetbal 2018 600 príjem z účastníckeho poplatku
6. Letný kemp pre deti 2.turnusy 4500 príjem z účastníckeho poplatku
7. Príspevky na športovú činnosť, mimoriadne príspevky 4500 príspevky od hráčov podľa veku a kategórie, dospelých členov AŠK
8 Príspevky za deti registrované v CVČ pri ZŠ Komenskej 6600 príspevky podľa počtu detí, 6,60€/1mes na dieťa
9 Dotácia z SBA  4800 na základe počtu družstiev v súťažiach v SBA
10. Dotácia od mesta 60000 požadovaná dotácia od mesta

SPOLU 111 200,00

Výdavky Spolu €
1.polrok

1.
Materiálne zabezpečenie-nákup športového náčinia, 
náradia, 9000 podmienené získaním dotácií grandy, výzvy, dotácie (ÚV, VÚC...)

2. Súťažné zápasy (dopravy,ubyt.,prípadne stravné) 6800 náklady na cestovné, stravu a ubytovanie, pitný režim
3. Poplatky za rozhodovanie zápasov + pomocní rozhodcovia 2392 platí sa SBA podľa poplatkov dohodnutých na sezónu, bez cestovneho
4. zdravotnícky materiál 400 chladiace spreje, tejpy, obväzy, základné lieky a zdrav. potreby
5. Náklady na trénerov 15800 vrátane šéftrénera mládeže a asistentov trénerov a cestovného
6. regenerácia, prevencia proti zraneniam, 1000 Regenerácia (plavareň, masáže, fyzioterapia) lekarske prehl.
7. školenia, semináre, vzdelávanie trénerov 1000 zvyšovanie kvalif. trénerov, podpora mladých trénerov vo vzdelávaní
8. Náklady na turnaje a majstrovstvá SR 5000 účasť družstiev na turnajoch a podľa umiestnenia aj na MSR
9. Náklady na zamestnanca Bosý Martin - celkom cena práce 3800 pracovná náplň v zmysle prac. zmluvy z AŠK Lokomotíva
10. Občerstvenie 600 pitný režim pre rozhodcov, príležitostné občerstvenie - schôdze...
11. Náklady na agendu a administratívu 400 Kancelárske potreby
12. Náklady klubu - Klub rekreačného športu 800 prenájom športovísk, náklady na turnaje, vybavenie
13. Náklady klubu - Klub turistiky 800 turistické Akcie - cestovne, strava, ubytovanie, vybavenie
14. Platba za deti do CVČ pri ZŠ Komenského Sereď 3168 za jan - jún podľa počtu detí registrovaných v CVČ
15. Streetball 2019 2500 výdavky na občerstvenie, technicke zabezpecenie, ceny 

2. polrok
16. Materiálne zabezpečenie-nákup športového náčinia, náradia, 8000 podmienené získaním dotácií grandy, výzvy, dotácie (ÚV, VÚC...)
17. Štartovné, vklady do súťaží, licencie hráči, tréneri 2800 v roku 2018 boli 1 800€, predpoklad vyšší počet družstiev

Rozpočet ŠK, OZ na rok 2019
Názov ŠK, OZ:  AŠK Lokomotíva Sereď  



18. Súťažné zápasy (dopravy,ubyt.,prípadne stravné) 6700 odhad - podľa počtu družstiev prihlásených v súťažiach
19. Poplatky za rozhodovanie zápasov + pomocní rozhodcovia 2700 odhad - podľa počtu rdruž. (2250€ boli poplatky v 2. polroku 2018) 
20. Náklady na trénerov 15800 vrátane šéftrénera mládeže a asistentov trénerov a cestovného
21. regenerácia, prevencia proti zraneniam, 1000 Regenerácia (plavareň, masáže, fyzioterapia) lekarske prehl.
22. prípravné zápasy a turnaje, Európska liga mládeže 6800 účasť družstiev na turnajoch, organizácia domácich turnajov
23. Náklady na zamestnanca - Bosý Martin celkom cena práce 3800 pracovná náplň v zmysle prac. zmluvy z AŠK Lokomotíva
24. Náklady na agendu a administratívu 500 Kancelárske potreby
25. Platba za deti do CVČ pri ZŠ Komenského Sereď 2640 odhad za mesiace sept - dec. 2018 podla počtu prihlásených detí v CVČ
26. Náklady klubu - Klub rekreačného športu 1000 prenájom športovísk, náklady na turnaje, vybavenie
27. Náklady klubu - Klub turistiky 1000 turistické Akcie - cestovne, strava, ubytovanie, vybavenie
28. Letný kemp pre deti 2 turnusy 4500 odmeny pre trénerov, strava, pitný ržim, ubytovanie, ceny pre deti
29. občerstvenie 500 pitný režim pre rozhodcov, príležitostné občerstvenie - schôdze...

SPOLU 111 200,00

V Seredi dňa:  9.1.2019

Pečiatka Podpis štatutára

V druhom polroku 2019 začína nová sezóna 2019/2020 - predpoklad 4   družstvá v celoslovenskej 
súťaži, v oblastných súťažiach 4 - 6 družstiev spolu 10 - družst. v súťažiach SBA 



Príjmy Spolu €

1.
Členské príspevky, prísp. na športovú činnosť, prísp.do CVČ, príjmy z akcií organizovaných 
AŠK 18 944,00

2. 2% z daní 6 181,00 finančné riaditeľstvo SR
3. Reklama a sponzorské 8 600,00 umiestnenie reklamných banerov v ŠH Sokolovňa, reklama v buletine 60.vyrocieBK
4. Dotácie SBA 4 813,00 za počet družstiev, za účasť družstiev na MSR
5. ostatné - prestupy 1 500,00 výchovné za prestupy hráčov do iných klubov
6. príjem - nefinančné príjmy, materiálne dary a sponzoring 10 500,00  dary: oblečenie,vybavenie, strava, regenerácia, Europska liga Kadetky
7. Dotácia od mesta 30 250,00

SPOLU 80 788,00   

Výdavky Spolu €
1. Doprava na zápasy + stravné 10 420,00 náklady na cestovné, stravu a ubytovanie, pitný režim
2. Turnaje, majstrovstvá SR, prípravné zápasy 3 740,00 náklady na cestovné, stravu, ubytovanie, štartovné na turnajoch
3. Náklady na trénerov vrátane cestovného 23 219,00 náklady na trénerov a asistentov podľa zmlúv a dohôd
4. Poplatky za rozhodovanie zápasov + pomocný rozhodcovia 4 619,00 platí sa SBA podľa poplatkov dohodnutých na sezónu
5. Náklady na agendu, administratívu 595,00 kancelarske potreby, zariadenie kancelarie, spotrebný materiál
6. Náklady na zamestnanca Bosý Martin - cena práce 7 850,00 pracovná náplň v zmysle prac. zmluvy z AŠK Lokomotíva
7. Akcie AŠK - Streetbal, letný kemp, denný tábor, Mikuláš 3 550,00 náklady na športovo spoločenské akcie celomestského charakteru
8. Poplatky SBA - Štartovné, vklady do súťaží, licencie 2 143,00 platí sa SBA podľa poplatkov dohodnutých na sezónu
9. výdaj - nefinančné príjmy, materiálne dary a sponzoring 10 500,00  dary: oblečenie, strava, regenerácia, Europska liga Kadetky
10. Športové oblečenie, výstroj a pomôcky 4 496,00 dresy, rozlišovačky,lopty, tréningové pomôcky -prekážky, kužely...
11. Náklady klubu - Klub rekreačného športu 1 123,00 prenájom telocvič., vonkajšieho ihriska, ceny na tunaje, občerst.
12. Náklady klubu - Klub turistov 1 688,00 organiz. turistických akcií, strava, cestovné, ubytovanie
13. Platby za hráčov pri prestupoch z iných klubov do BK AŠK Lokomotíva 1 500,00 výchovné za prestupy hráčov do iných klubov
14. Platba za deti do CVČ pri ZŠ Komenského Sereď 5 280,00 66€/rok na dieťa podľa platných poplatkov

SPOLU 80 723,00

Pečiatka

Hospodárenie ŠK, OZ rok 2018 
Názov ŠK, OZ:  

 Podpis štatutáraV Seredi dňa:  9.1.2019

členské do AŠK hráči 70€/rok, dospelý 4€/rok, prispevky do CVČ 66€/rok, 
príspevok na športovu činnost podľa veku a kategórie od 64€/rok do 164€ /rok



družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: dospelý členovia BK Kolektívny člen AŠK Kolektívny člen AŠK

Muži Juniorky

St.žiaci              
5 hráčov aj na 
súpiske 2.liga 

st. ziaci

St.žiaci 2.Liga St.žiačky Ml.žiaci St.minižiačky
prípravka 3-4 
nie su členmi 

AŠK

prípravka 1-2 
nie su členmi 

AŠK

dospelý mimo 
registrovaných v SBA 

Basketbalový klub 

klub Rekreačného 
športu

Klub Turistov

1. Počet členov ku dňu podania žiadosti (družstvá podla 
súpisiek SBA) prípravky nie su členmi AŠK 161 17 11 14 12 15 18 22 20 25 24 16 12

2.
Priemerný počet tréningových hodín týždenne  u 
jednotlivých družstiev v rámci AŠK + individuálne a ranné 
tréningy 6,25 4 8 5,5 3,5 10 3,5 3 x x

3 Priemerný počet tréningových hodín týždenne  u 
jednotlivých družstiev v rámci CVČ 3,5 x x 4,5 4,5 x 4,5 3 3 1,5

4 počet zápasov za mesiac vrátane prípravných zápasov a 
zápasov v rámci MSR 28 2 4 4 4 4 4 4 2 x

5 Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2019 
7838 70 70 70 70 70 70 70 0 0 4 4 4

6 Účasť jednotlivých družstiev na súťažiach (názov, úroveň - 
miestna, okresná, krajská, medzinárodná, ...)

2.Liga SR 1.Liga SR 1.Liga SR 2.Liga SR 1.Liga SR 1.Liga západ 1.Liga stred mikroliga x x x x

7 Počet členov do 18 rokov 93

8 Počet družstiev ku dňu podania žiadosti 9

9 Z toho registrovaných v súťažiach 7

V Seredi dňa: 9.1.2019 Pečiatka Podpis štatutára

1. - 7.
8. Žiadame podrobne  rozpísať dosiahnuté umiestnenia v súťažiach podľa družstiev, prípadne výsledky jednotlivcov 

10

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2018: 
Kadeti 1.miesto MSR, Kadetky 3.miesto MSR, Žiaci 2. miesto MSR, Žiačky 6. miesto MSR, Starší minižiaci 3.miesto západ SR, Staršie minižiačky 6. miesto západ SR. II.Liga Juniori 1,miesto, II.Liga Staršížiaci 
2.miesto. Reprezentanti SR - Balogh, Marčok, Skubeň, Scerhauferová, Zaťková. Vybratí hráči a hráčky do kempov pre talentovaných športovcov budúcich reprezentantov SR - Ištok, Užovičová, Žemlová, 
Dudonová, Vaňoučeková. Odchovanci v EXTRALIGE - Sedláčková, Zaťková, Scherhauferová, Balogh - Maďarská extraliga a Alpsko-Adriatiský pohár za Kormend HU

Názov ŠK, OZ:

Kritérium SPOLU 

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov
Je potrebné podrobne špecifikovať uvedené položky podľa zamerania športového klubu, občianskeho združenia, rozpísať podľa družstiev



Program zápasov a výdavky AŠK Lokomotíva Sereď na I. Polrok 2018 pre súťaže SBA, turnaje, mikroligu a prípravné zápasy minižiactva

Spolu

799,76
2 926,00
3 306,20
3 209,60

206,76
Mladší žiaci 1 305,84

1 168,40
611,00

13 533,56

Muži 2. Liga
1.polrok 799,76 0,72€/1km s DPH

rozhodcovia pomocní rozh. nápoje cest.,str.,ubyt. zdrav.materiál
138,00 42,00 12,00 557,76 50,00

Partizánske Sereď
Sereď Holíč 46,00 6,00 3,00 113,76
Ivánka p.Dunaji Sereď 3,00 79,20
Sereď Trnava 46,00 6,00 3,00
Dunajská Streda Sereď 3,00 64,80
Sereď Nitra 46,00 6,00 3,00
Sereď Partizánske 46,00 6,00 3,00
PLAY OFF predpoklad podla umie 46,00 6,00 3,00 100,00
PLAY OFF predpoklad podla umie 46,00 6,00 3,00 100,00
PLAY OFF predpoklad podla umie 46,00 6,00 3,00 100,00

Juniorky
1.polrok 2 926,00

rozhodcovia pomocní roz nápoje cest.,str.,ubyt. zdrav.materiál MSR + turnaje Nadstavba
143,20 12,00 12,00 208,80 50,00 1 000,00 1 500,00

Staršie žiačky

Staršie minižiačky

SPOLU

Starší žiaci 2.Liga

pripravky mikroliga

Družstvo

Muži 2.Liga
Juniorky
Starší žiaci 



Sereď Stará turá 71,60 6,00 3,00
Stará turá Sereď 3,00 120,96
Sereď Slovan Bratislava 71,60 6,00 3,00
Slovan Bratislava Sereď 3,00 87,84

1500,00

Starší žiaci
1.polrok 3 306,20

rozhodcovia pomocní nápoje cest.,str.,ubyt. zdrav.materiál MSR + turnaje
468,80 48,00 24,00 1715,40 50,00 1000

Sereď Levice 58,60 6,00 3,00
Sereď Svit 58,60 6,00 3,00
Sereď Košice 58,60 6,00 3,00
Sereď SnV 58,60 6,00 3,00
Sereď Žilina 58,60 6,00 3,00
Sereď Inter 58,60 6,00 3,00
Sereď Prievidza 58,60 6,00 3,00
Sereď Levice 58,60 6,00 3,00
Svit Sereď 375,00
Košice Sereď 375,00
SnV Sereď 375,00
Žilina Sereď 234,72
Inter Sereď 87,84
Prievidza Sereď 155,52
Levice Sereď 112,32

Staršie žiačky
1.polrok 3 209,60

rozhodcovia pomocní nápoje cest.,str.,ubyt. zdrav.materiál MSR + turnaje Nadstavba
117,20 12,00 12,00 518,40 50,00 1000,00 1 500,00

Sereď Trnava 58,60 6,00 3,00
Ružomberok 3,00 296,64
B.Bystrica 3,00 221,76
Sereď Stará Turá 58,60 6,00 3,00

1500,00

Starší žiaci 2.Liga
1.polrok 206,76

rozhodcovia pomocní nápoje cest.,str.,ubyt. zdrav.materiál MSR + turnaje

dalsia časť súťaže sa hrá podla umiestnenia družstva v zákl. časti približné náklady odhadované na

dalsia časť súťaže sa hrá podla umiestnenia družstva v zákl. časti približné náklady odhadované na



65,20 12,00 9,00 70,56 50,00
Sereď B.Bystrica 32,60 6,00 3,00
Piešťany Sereď 3,00 70,56
Sereď Pezinok 32,60 6,00 3,00

Mladší žiaci
1.polrok 1 305,84

rozhodcovia pomocní nápoje cest.,str.,ubyt. zdrav.materiál MSR + turnaje
81,60 18,00 18,00 138,24 50,00 1000,00

Sereď Inter 27,20 6,00 3,00
Sereď BSC Bratislava 27,20 6,00 3,00
Sereď Trnava 27,20 6,00 3,00
Nitra Sereď 3,00 50,40
Fándly Sered Sereď 3,00
Inter Sereď 3,00 87,84

Staršie minižiačky 
1.polrok 1 168,40

rozhodcovia pomocní nápoje cest.,str.,ubyt. zdrav.materiál turnaje
61,20 18,00 24,00 1015,20 50,00

Banská Bystrica Sereď 3,00 221,76
Trnava Sereď 3,00 23,04
Ružomberok Sereď 3,00 296,64
Lučenec Sereď 3,00 277,92
Sereď Nitra 20,40 6,00 3,00
Zvolen 3,00 195,84
Sereď Banská Bystrica 20,40 6,00 3,00
Sereď Trnava 20,4 6 3,00

Prípravky mikroliga
1.polrok 611,00

rozhodcovia pomocní nápoje cest.,str.,ubyt. zdrav.materiál
80,00 16,00 15,00 450,00 50,00

Sereď januar 20,00 4,00 3,00 100,00
Sereď február 20,00 4,00 3,00 100,00
Sereď marec 20,00 4,00 3,00 100,00
Sereď apríl 20,00 4,00 3,00
Sereď finále 3 150,00



AŠK Lokomotíva Sereď svoju činnosť propagovala na svojej FB stránke a www.lokosered.sk v Seredských 
novinkách, tak ako v tlačených tak aj internetových, bolo uverejnených cez 80 článkov o činnosti AŠK. Ďalej 
sme svoju činnosť zverejňovali v internetových médiách ako Seredonline, Seredsity, prispievali sme do 
Nitrianských novín, naše aktivity zachytila RTV Krea.  

Okrem množstva domácich prípravných zápasov a turnajov s družstvami zo Slovenska ako aj zo zahraničia 
sme v roku 2018 usporiadali pre širokú verejnosť mesta Sereď nasledovné akcie.  

LOKOSEREĎ CAMP 2018 

V dňoch 4.3.2018 – 8.7.2018 usporiadal Basketbalový klub AŠK Lokomotíva Sereď , už ho môžeme nazvať 
tradičný, LOKOSEREĎ CAMP 2018. Z prihláseného počtu 30 camperov prišlo zo zdravotných dôvodov v piatok o 
9:00 skvelých 24 basketbalistov, ktorí si prišli zdokonaľovať svoje zručnosti a schopnosti. Na camperov čakalo 
päť trénerov.  

V prvý deň sme po zahájení campu a rozdaní pár najdôležitejších informácii hráčov a hráčky ubytovali v ŠH 
Sokolovňa. Nasledoval prvý tréning, ktorý sme absolvovali ešte všetci spolu. Po tréningu sme sa rozdelili do 2 
družstiev/skupín (YOUNG GUNS, OLD GUNS). Odchod na obed bol vždy 13,00h. Poobede krátky odpočinok a 
nasledoval tréning družstva YOUNG GUNS. Samozrejme po tomto tréningu nasledoval tréning pre družstvo 
zložené zo starších hráčov/hráčok. Po večeri prišiel čas na spoločenské hry a samozrejme sa odštartovala súťaž 
pre najlepšieho hráča/hráčku stolného tenisu a air hokeja. Netrvalo dlho a už si všetci snívali svoj sen a 
prebúdzali sa do ďalšieho campového dňa... 

V druhý deň sme po raňajkách absolvovali spoločný 2-hodinový tréning pre 18 camperov. 6 camperov 
absolvovalo tréning zameraný na streľbu. Na zaslúžený obed sme prišli klasicky o 13:00 do reštaurácie Grill Bar. 
Po obede prišiel k nám hosť a tréner – Miloš Babič. Družstvá absolvovali tréning už aj pod jeho vedením. Pohľad 
na tvár a výraz detí, ktorý bol plný očakávania z tréningu s bývalým hráčom NBA je neopísateľný. Tréning si 
samozrejme všetci užili. Po večeri pokračovali súťaže a hry. Večierka 21:41 bola znamením oddychu a blížiaceho 
sa spánku. 

V tretí deň sme naraňajkovaných camperov rozdelili na tri 8-členné skupiny. Tieto skupiny absolvovali hodinový 
intenzívny tréning, kde sa každému z nich naplno moholi venovať všetci tréneri. Po obede sme mali pre 
camperov pripravenú besedu, o tom ako je ťažké a náročné stať sa basketbalistom, o tom ako T.E.A.M. a 
tímová práca je to najdôležitejšie v basketbale. Na večerných tréningoch sme už odštartovali súťaže, v ktorých 
si hráči a hráčky porovnávali svoje zručnosti a schopnosti. 

Predposledný deň priniesol camperom ďalšie 2 tréningy a pokračovanie v campových súťažiach. Hráči a hráčky 
rozdelení do kategórii súťažili v hre 1 on 1, v súťaži basketbalových zručností, v streľbe trestných hodov a v 
campermi vymyslenej súťaži Mike´s challenge (podstatou súťaže bolo v čo najkratšom čase zakončiť pravým a 
ľavým dvojtaktom + 2 úspešné trestné hody). Posledná noc na campe bola niečím špecifická a to tým, že všetci 
sme zaspávali s pocitom, že zajtra je koniec tohto krásneho týždňa plného basketbalu, zážitkov, kamarátstiev, 
ale aj sĺz, ktoré vždy nahradil smiech. 

Posledný piaty campový deň nás čakalo už len veľké finále súťaží, voľná hra v hale, neskutočne dramatické 
súboje s trénermi v hre 1:1, niekedy to vyústilo až do hry 1:3  a nakoniec campu po poslednom spoločnom 
obede veľké vyhlásenie a ukončenie, pri ktorom bol odmenený každý camper. 
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým camperom a ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom zapojili do nášho LokoSereď 
campu 2018. Je neuveriteľné sledovať ako sa každým dňom camperi zlepšujú a užívajú si minúty strávené na 
palubovke, ale i mimo nej. Mnohým z nás sa ani nechcelo z campu odísť a tréneri ťažko hľadali odpovede na 
otázky, či ďalší ročník môže byť dlhší. Skvelých 5 dní, ktorými sme si všetci naštartovali úspešné leto. 
 
  
XIV. Jarmočný streetball 2018   
                                                                                                                                                                                                 
Počas jarmočnej soboty 23.6.2018 organizoval Basketbalový klub Lokomotíva Sereď Jarmočný streetball. Keďže 
sa konal už pätnásty ročník, môžeme ho nazvať tradičný. Všetko prebiehalo na Mlynárskej ulici, kde sa 
nachádzajú 4 ihriská, okrem toho, že to je skvelý priestor pre takéto alebo obdobné akcie, všetko sa nachádza 



50 metrov od centra samotného jarmoku. Prihlasovanie družstiev bolo spustené už 3 týždne pred samotným 
začiatkom. Prihlásených bolo do začiatku 22 družstiev v štyroch kategóriách (A,B,C,D), čo predstavovalo spolu 
82 hráčok alebo hráčov. Prezentácia prebiehala od 8:30 – 9:00, po ktorej slávnostne zahájil začiatok streetballu 
primátor mesta Martin Tomčányi, ktorému chceme poďakovať, že nás poctil svojou návštevou. Od 9:00 začali 
samotné zápasy, v ktorých sme mali možnosť vidieť veľa športového umenia, mnoho radosti z dosiahnutých 
košov v tvárach mladých hráčok/hráčov, ale aj mnoho tuhých bojov do samotných záverov zápasov. Do začiatku 
súťaže o najlepšieho strelca trojbodových pokusov, ktorá začínala 11:00 a prebiehala formou streľby 30 sekúnd 
a rátal sa počet dosiahnutých košov, malo každé družstvo odohraté 2 zápasy. Po našej prvej súťaži pokračovali 
zápasy v skupinách v kategóriách A,B a D a v kategórii C nasledovali semifinálové zápasy. O 13:00 bola v pláne 
naša druhá súťaž a to súťaž o najlepšieho strelca trestných hodov, kde boli prihlásené hráčky a hráči rozdelení 
do dvoch skupín a strieľali na ihrisku č. 3 a č.4 trestné hody formou vypadávania (hráč predo mnou dá, ja 
nedám = vypadol som). Následne po súťaži sa dohrali posledné zápasy v skupinách a zápasy o umiestnenie. 
Posledné zápasy celého streetballového dňa boli na pláne 15:20. Po skončení týchto zápasov sme už poznali 
víťazov vo všetkých kategóriách a mohlo prísť na rad vyhodnotenie a odmeňovanie každého jedného 
zúčastneného. 

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách: 

 Kategória A – rok narodenia 2007 a mladší 

1. miesto – Baskeťáci  

2. miesto – Lakers  

3. miesto – ZuHaDia  

4. miesto – STARS  

5. miesto – LuMaRoPa 

 Kategória B – rok narodenia 2004 – 2006 

1. miesto – Flying girls  

2. miesto – Chemické prvky  

3. miesto – Nebeská štvorka  

4. miesto – VraKuŠa  

5. miesto – Cleveland  

 Kategória C – rok narodenia 1999 - 2003 

1. miesto – Peepshow  

2. miesto – Bratislavské vemená  

3. miesto – Golfisti  

4. miesto – hráme zľahka  

5. miesto – Tak to neviem!  



6. miesto – Power rangers  

7. miesto – Čistíme pre Valériu  

 Kategória D – bez obmedzenia 

1. miesto – Narcis  

2. miesto – Zruby Telgárt  

3. miesto – Dvojmetroví-bosonohí kudrnáči  

4. miesto – Bang!  

5. miesto – Back in game  

Napriek tomu, že nám atmosféru trošku narúšal vietor a miestami aj dážď veríme, že sa všetci zúčastnení 
zabavili a spríjemnili si deň zápasmi a stretnutím sa s kamarátmi, spoluhráčmi a protihráčmi. Zároveň chceme 
poďakovať mestu Sereď, ktoré nám pomohlo s organizáciou a samozrejme aj  všetkým, ktorí nám akýmkoľvek 
spôsobom pomohli k tomu, aby sme tento skvelý deň mohli zažiť. 

 
Denný športový tábor 2018. 
Pod vedením našej bývalej hráčky, študentky FTVŠ Bratislava a extraligovej hráčky Slovana Bratislava sme pre 
deti ročníkov 2006 a mladšie zorganizovali letný, denný, športový tábor 2018. 
20 detí si v priebehu týždňa mohli vyskúšať rôzne športy a športové aktivity a rodičia tak mohli svoje deti počas 
pracovnej doby zveriť do rúk našim trénerom. 
 
 
Mikulášky basketbal 2018. 
1.12.2018 sa Športová hala sa začala zapĺňať malými aj veľkými basketbalistami. O 15:00 sa v hale stretli naši 
najmenší, prezliekli sa a hneď sa začali baviť basketbalom. Čakalo ich veľké množstvo súťaží a zábavy. Medzi 
tým sa mohli občerstviť množstvom dobrôt, ktoré spolu s rodičmi priniesli. Postupne začali prichádzať aj väčší 
basketbalisti a basketbalistky a začali sa zapájať do súťaží. Tréneri ich rozdelili do rôznych skupín a mohlo sa 
začať. Odohrali veľké množstvo zápasov, kde si mohli zmerať sily. Hrali menší proti väčším, chlapci proti 
dievčatám... . Aj naši muži sa zapojili do rozbehnutej zábavy i napriek odohranému zápasu v Nitre. Tieto súťaže 
prerušila nečakaná návšteva. Zastavil sa u nás Mikuláš s čertom. Prišli sa pozrieť na to, ako sa v Sokolovni všetci 
spolu zabávame. Deti recitovali Mikulášovi básničky, za ktoré ich odmenil sladkými dobrotami. Čert ponaháňal 
našich hráčov po ihrisku. Táto návšteva všetkých veľmi potešila. Po ich odchode však zábava v telocvični 
nekončila. Súťaže pokračovali až do večera. Všetci malí aj veľkí odchádzali  s dobrým pocitom a radosťou 
z pekne stráveného dňa pri ich obľúbenom športe v kruhu svojich kamarátov.  
 
 

V Seredi dňa 9.1.2019 

                                                                                                                .................................................... 

                                                                                                          Marián Majerník, prezident AŠK Lokomotíva Sereď 



Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď  č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď  

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  MESTA SEREĎ  NA ROK 2019 

Označenie cieľovej oblasti:  Rozvoj telesnej kultúry a športu  

1) Žiadateľ  
(Názov PO, FO, IČO):       

Hádzanársky Klub Slávia Sereď 

IČO 31872662 

2) Štatutárny zástupca organizácie 
(Meno, priezvisko) 

Mgr. Milan Novák 

3) Adresa žiadateľa  
(sídla, resp. trvalého pobytu) 

Garbiarska 51/57 926 01 Sereď 

4) Bankové spojenie:               SK1211110000001033153008 

UniCredit Bank 

5) Tel., fax, mail: 0904569348 milannovak650@gmail.com 

6) Názov projektu  Športom za zdravý život 

7) Účel použitia dotácia: Športová činnosť detí, mládeže, dospelých 

8) Celkový rozpočet akcie: 117.000,- 

9) Požadovaná výška dotácie: 80.000,- 

10) Miesto a dátum realizácie:   Sereď, SR, zahraničie 

 

POPIS PROJEKTU: 

Ciele projektu  (Aký je problém vo Vašej organizácii a aké ciele chcete dosiahnuť): 

Dlhodobo upozorňujeme na problém športových a klubových priestorov /vyše 20 rokov 

/na zabezpečenie našej dlhoročnej aktívnej športovej činnosti, najmä na prácu s deťmi 
a mládežou.  Doteraz sa však nič nevyriešilo, všetko je len provizórne.  

Do svojho projektu chceme zapojiť čo najviac detí. Chceme vzorne reprezentovať Sereď na 
Slovensku a v zahraničí. V kategórii dospelých štartujú ženy v 1. lige a po jesennej časti 
sú na 2. mieste. Žiacke kolektívy a prípravka štartujú v súťažiach NiaTKZH. Toto 
všetko však predpokladá  navýšenie našich nákladov na zabezpečenie ich športovej 
činnosti, preto potrebujeme navýšiť náš rozpočet. 

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený): deti, mládež a dospelí 

 



Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu):  

Projekt nadväzuje na úspešné predchádzajúce projekty. Súťaže sa konajú hracím systémom 
jeseň – jar. Ženy štartujú v 1. lige, žiačky a prípravka v súťažiach NiaTKZH, 
predprípravka Tipos liga /turnajový systém/. V súťažnom ročníku 2019/20 plánujeme 
prihlásiť družstvo dorasteniek do 1. ligy. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujeme a tiež 
organizujeme medzinárodné podujatia. 

Prínosy projektu do budúcnosti: 

- Zapojenie detí a mládeže do pravidelných športových aktivít  
- Zdravý životný štýl 
- Prezentácia Serede v rámci SR a zahraničia 
- Vytvorenie vhodných podmienok na športovanie 
- Vhodné a kvalitné vyplnenie voľného času detí a dospelých 
- Protidrogová prevencia 

 

 

 

ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov  v projekte): 

Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné prostriedky Suma v € 

Členské 12.000,- 

Sponzori 15.000,- 

Dotácia mesta 80.000,- 

Iné 10.000,- 

  

Príjmy spolu 117.000,- 

  

Výdavky  (na akú položku, aký tovar, službu  a koľko budete 
potrebovať na projekt) 

Suma v € 

Športová výstroj 8.000, 

Prenájom ŠH, priestorov na športovanie, sústredenie 30.000,- 

Súťažné náklady- rozhodcovia, doprava na MZ, strava, ubytovanie 32.000,- 

Účasť na turnajoch, organizovanie turnajoch 20.000,- 

Cestovné na tréningy – hráčky, tréneri 5.000,- 



Odmeny trénerom  

Štartovné, vklady do súťaží     

DKP, zdravot. mater., poštovné                             

15.000,- 

4.000,- 

3.000,- 

Výdavky spolu 117.000,- 

 

Prílohami žiadosti sú aj: 

a) doklad osvedčujúci existenciu subjektu  (napr. aktuálny výpis z príslušného registra nie starší ako 3 
mesiace),  
b) preukázanie spolupráce s mestom pri organizovaní aktivít a podujatí celomestského charakteru, 
c) ďalšie dokumenty preukazujúce predchádzajúcu činnosť žiadateľa (napr. fotodokumentácia, 
súťažné výsledky a pod.) 
d) čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti má splnené všetky splatné záväzky voči 
mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným mestom, má splnené všetky odvodové povinnosti 
a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, 
má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vo vzťahu k nemu nebol 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená 
reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre 
nedostatok majetku, nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 
e) doklad splnenia podmienky podľa osobitného predpisu 8 (výpis z registra trestov právnickej osoby 
nie starší ako 3 mesiace) 
 

8 § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Čestné vyhlásenie  

 

Mgr. Milan Novák ako štatutárny orgán žiadateľa Hádzanársky klub Slávia Sereď 

čestne vyhlasuje, 

 

že ku dňu podania žiadosti  

má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným 
mestom,  

má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému 
úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam,  

má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,  



nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol 
zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie 
je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

 
 
V Seredi 

Dátum: 26.12.2018  

                             
............................................................................ 

                                                                        podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu  žiadateľa   
              odtlačok pečiatky, ak ňou žiadateľ disponuje 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príjmy (z akých zdrojov budú finančné prostriedky) Spolu €

1. členské 12.000.-

2. sponzori 15.000,-

3. dotácia MÚ 80.000,-

4. Iné: 2 % 3.000,-

5. projekty 7.000,-

6.

7.

8.
SPOLU  117.000,-

Výdavky (na akú položku, aký tovar, službu a 
koľko budete potrebovať na projekt)

Spolu €

1. športová výstroj 8.000,-

2. prenájom ŠH, priestorov na šport., sústredenia 30.000,-

3. súťažné náklady - rozhodcovia, doprava na MZ, 23.000,-

4.                                  ubytovanie, strava 9.000,-

5. Účasť na turnajoch, organizovanie turnajov 20.000,-

6. Cestovné na tréningy - hráčky, tréneri 5.000,-

7. Odmeny trénerom 15.000,-

8. Štartovné, vklady do súťaží, školenia 4.000,-

9. DKP, zdrav. mater., poštovné, poplatky 3.000,-

10.

11.

12.

13.

14.
SPOLU 117.000,-

V Seredi 29.12.2018 Pečiatka Podpis štatutára

Rozpočet ŠK, OZ na rok 2019 

Názov ŠK. OZ: HK Slávia Sereď

Príjmy:
Vysvetlivky k vypracovaniu údajov

Výdavky:

Napr. Dotácia od mesta, Členské, Sponzorské, 2% z dane....

Položky je potrebné podrobne rozpísať podľa presného plánovaného čerpania, podľa funkčnej klasifikácie účtovníctva 

Celková suma uvedená v Žiadosti o dotáciu musí súhlasiť s celkovou sumou v prílohách

Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám!
Všetky položky rozpočtu musia byť v slovnom komentári rozčlenené na jednotlivé podpoložky,



nedôsledné, nejasné, resp. nepreukázateľné sumy môžu viesť k neposkytnutiu dotácie,   
resp. môžu ovplyvniť jej výšku.



Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné 
prostriedky)

Spolu €

1. členské 7.050,-
2. sponzorské 5.100,-
3. dotácia z MÚ 22.000,-
4. 2% 2.227,81
5. iné 2.096,-
6.
7.
8.

SPOLU 38.473,81

Výdavky (na akú položku, aký tovar, službu a koľko 
budete potrebovať)

Spolu €

1. športová výstroj 4.753,32
2. Súťažné náklady:  rozhodcovia 3.163,92
3.                                   preprava 6.036,48
4.                                   stravné 1.027,94
5.                                  občerstvenie 159,88
6.                                  MSR ml. žiačok 1.023,-
7. Nájomné ŠH, športových priestorov 8.853,97
8.                                    sústredenia 2.250,-
9.                                    služba v ŠH     478,-
10. Cestovné na tréningy - hráčky, tréneri 2.411,93
11. Turnaje 4.285,-
12. Trénerské - odmeny 5.000,-
13. Poplatky, poštovné 2.839,65
14. DKP, zdravotnícky materiál 1.118,15
15. Poplatky za vedenie účtu 161,90

SPOLU 43.563,14

Pečiatka

Hospodárenie ŠK, OZ rok 2018 
Názov ŠK, OZ: HK Slávia Sereď

 Podpis štatutára

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov

v Seredi: 29.12.2018

Príjmy:



Napr. Dotácia od mesta, Členské, Sponzorské, 2% z dane....

resp. môžu ovplyvniť jej výšku.

Výdavky:
Položky je potrebné podrobne rozpísať podľa presného plánovaného čerpania, podľa funkčnej klasifikácie účtovníctva 

Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám!
Všetky položky rozpočtu musia byť v slovnom komentári rozčlenené na jednotlivé podpoložky,
nedôsledné, nejasné, resp. nepreukázateľné sumy môžu viesť k neposkytnutiu dotácie,   



družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo:
ženy st.žiačky ml. žiačky prípravka predpípravka

1. Počet členov ku dňu podania žiadosti
86 30 14 14 16 12

2.
Priemerný počet tréningových hodín týždenne  u 
jednotlivých družstiev 5 10 10 8 6

3. Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2019
82 82 82 82 82 82

4.
Účasť jednotlivých družstiev na súťažiach (názov, úroveň 
- miestna, okresná, krajská, medzinárodná, ...)

1.liga
MNiaTK /počet 
družstiev 13/

MiaTk / počet 
družstiev 15 /

MNiaTK / počet 
družstiev 14 /

MNiaTK / počet 
družstiev 10 /

5. Počet členov do 18 rokov 48

6. Počet družstiev ku dňu podania žiadosti 5

7. Z toho registrovaných v súťažiach 5

8.

Dosiahnuté športové výsledky: družsvto žien zvíťazilo v 2. lige a v 1. lige sa po jesennej  časti umiestnilo na 2. mieste, postúpilo do semifinále SP. 
Ml. a st. žiačky sa v súť. roč. 2017/2018 umiestnili na 3. mieste. V ročníku 2018/2019 po jeseni sú st. žiačky na 5. a ml. žiačky na 2. mieste. Prípravka 
sa v roč. 2O17/18 umiestnilo na 5. mieste. Okrem účasti na medzinárodných a domácich turnajoch pravidelne organizujeme pre jednotlivé 
družstvá: Memoriál JUDr. J. Horvátha, Hráme pre radosť, Jarmočný primátorský turnaj, Deň športu.

Názov ŠK, OZ HK Slávia Sereď

Kritérium SPOLU 



v Seredi dňa 29.12.2018 Pečiatka Podpis štatutára

1. - 
8. Žiadame podrobne  rozpísať dosiahnuté umiestnenia v súťažiach podľa družstiev, prípadne výsledky jednotlivcov 

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov
Je potrebné podrobne špecifikovať uvedené položky podľa zamerania športového klubu, občianskeho združenia, rozpísať podľa družstiev
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