
Športová komisia pri MsZ v Seredi   
Z á p i s n i c a  č. 4 

zo zasadnutia športovej komisie konaného dňa 12.  05. 2010 
 
PROGRAM ZASADNUTIA: 
1. Otvorenie 
2. Hodnotiaca správa o využívaní florbalových mantinelov – termín uplynutia doby    
    výpožičky 1. júna 2010  
3. Informácia o plánovanej činnosti a zámeroch AŠK Lokomotíva Sereď (p. Skubeň) 
4. Aktuálny stav čerpania dotácií z rozpočtu mesta Sereď na športovú činnosť v roku 2010 ku   
    dňu 30.04.2010.  
5. Informácia o sprievodných športových podujatiach počas Seredského hodového jarmoku 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
Prítomní členovia: 
Róbert Stareček, Ing. Rozália Lukáčová, Ing. Martin Tomčányi, Božena Vydarená, Ing. Tibor 
Krajčovič, Mgr. Milan Novák, Mgr. Tibor Nešťák, Alena Kiradžievová, Dušan Irsák 
prizvaný: 
Pavol Skubeň 
 
Začiatok komisie:     18.00 hod 
Ukončenie komisie:  19.45 hod 
 
1.  Otvorenie 
Predseda športovej komisie Róbert Stareček privítal prítomných členov a predložil program 
rokovania, ktorý bol prítomnými schválený.  
 
2. Hodnotiaca správa o využívaní florbalových mantinelov – termín uplynutia doby 
výpožičky 1. júna 2010  
Na zasadnutie bola pozvaná predsedkyňa Florbalového klubu, ktorá sa ho nemohla zúčastniť 
a tak správu o využívaní mantinelov predniesol Mgr. Nešťák zástupca Florbalového klubu: 
- florbalové mantinely náš klub používal na ligové zápasy. Nie je teraz vhodný priestor na 
zabezpečenie tréningov na gymnáziu vzhľadom k potrebným rozmerom ihriska. Vyhovuje len  
v športovej hale OA , ktorá je však obsadená. Podľa môjho názoru by sa dali mantinely 
využiť aj efektívnejšie ako sa v súčasnosti používajú. Počet mantinelov aj ich stav sú 
v poriadku, ako pri preberaní do výpožičky, sú vzorne uložené na stojanoch, aby sa 
neznehodnotili. 
p. Vydarená -   ak je teda taký stav, je potrebné ich ponúknuť Základným školám v našom 
meste. Možno oni by prejavili záujem. 
Ing. Lukáčová – skutkový stav je potrebné preveriť a spísať záznam o odovzdaní a prevzatí 
majetku mesta. ZŠ J.A.Komenského teraz nedávno zakúpila pre školu mantinely na florbal, 
ale určite prejavia záujem aj iné školy. 
Ing. Krajčovič – krúžok florbalu je aj na ZŠ P.O.Hviezdoslava. 
 
ROZPRAVA 
 
Uznesenie č. 8/2010 
Športová komisia pri MsÚ berie na vedomie informácie o využívaní florbalových 
mantinelov. 
 
3.  Informácia o plánovanej činnosti a zámeroch AŠK Lokomotíva Sereď (p. Skubeň) 
p. Skubeň – Telovýchovná jednota Lokomotíva Sereď prešla personálnymi a inými zmenami, 
ktoré by som teraz predniesol.  
1. Prvá zmena ja názov klubu – registrovaný klub je v súčasnosti pod názvom Asociácia 
športových klubov „AŠK Lokomotíva Sereď“ 



II. 
 

2. Ďalšia zmena nastala v zložení prezídia klubu - prezidentom som ja, viceprezidentom sa 
stal PaedDr.Jaroslav Čomaj, hospodárkou p. Lámalová, členovia prezídia sú Bohuslav Láštic 
a Roman Šíp.  
Hlavný zámer AŠK Lokomotívy je zabezpečiť možnosť športovania pre deti a mládež. Našim 
cieľom je usporiadanie Majstrovstiev Slovenska. Samozrejme nám záleží na dostavbe 
Sokolovne, venujeme sa hľadaniu rôznych možností spolufinancovania. Plánujeme jednať 
s vedením mesta. Nevieme aké sú možnosti mesta na dostavbu. Potrebujeme dokončiť šatne, 
palubovku, zabezpečiť basketbalové koše, všetko dotiahnuť do konca, aby sa dala telocvičňa 
prevádzkovať a mohla by sa potom uvolniť športová hala OA pre iné kluby v Seredi. 
p. Irsák – robil sa aj audit telocvične? Zaujímal by ma začiatočný stav stavby a súčasný stav.   
p. Skubeň – audit neprešiel, pretože je tam veľa nejasností, stavebný denník o prácach 
neexistuje, iba jedna firma robila záznam čo a kedy robila. Ostatné je nejasné. Stavebné 
povolenie máme do roku 2012.  
p. Tomčányi – treba zabezpečiť kvalitný finančný rozpočet, nie približný, aspoň od dvoch 
firiem, lebo určite budú veľké rozdiely v rozpočte. Treba stavbu dotiahnuť do detailov aj 
s bleskozvodmi, omietkou, revíznymi správami, kúrením. Ak sa to nedotiahne hneď poriadne, 
bude sa majetok znehodnocovať. V meste už prebehlo rokovanie na túto tému a priechodná 
alternatíva bola, aby sa Sokolovňa stala majetkom mesta celá, nie iba telocvičňa, ale aj 
kancelárske priestory. Vášmu klubu sa to dá do prenájmu na 50 rokov za minimum. Inak si  
mesto nebude brať úver na dostavbu, keď to nie je jeho majetok.  
p. Skubeň – úver na dokončenie si môže vybaviť aj AŠK Lokomotíva. 
p. Novák – mňa zaujíma či bude telocvičňa dokončená v krátkom čase, o nič iné mi v tomto 
prípade nejde. Telocvičňa je najdôležitejšia. 
p. Skubeň – na rokovanie s mestom určite pôjdeme, skúsiť to musíme a potom zistíme 
podmienky, možnosti, aby to bolo v poriadku aj po právnej stránke. 
p. Vydarená – treba to dotiahnuť naozaj k úspešnému koncu, aby sa už nepýtali financie na 
dokončenie.  
p. Skubeň – realitou je, že financie neboli preinvestované správnym spôsobom hneď na 
začiatku. My musíme prísť s návrhom na MsÚ. 
p. Krajčovič – v klube sa peniaze z dotácií delia medzi všetkých rovnakým spôsobom ako 
pred zmenami, ktoré nastali v klube. Hospodári každý klub samostatne, podmienky sa 
dodržujú, prezídium podpisuje dokumenty, preberá zodpovednosť, bolo zvolené 
právoplatným spôsobom. 
ROZPRAVA 
 
Uznesenie č. 9/2010 
Športová komisia berie na vedomie záujem AŠK Lokomotíva dokončiť rozostavanú 
Sokolovňu, podľa najlepšej možnej alternatívy.  
 
Uznesenie č. 10/2010 
Športová komisia podporuje iniciatívu prezídia AŠK riešiť  dostavbu telocvične. 
 
Uznesenie č. 11/2010 
Športová komisia odporúča vedeniu mesta rokovať s vedením AŠK Lokomotíva ohľadom 
dostavby telocvične a odporúča prezídiu AŠK Lokomotíva predložiť na rokovanie 
kvalifikovane spracované návrhy  na dostavbu telocvične, opierajúce sa o rozpočet a súvisiacu 
legislatívu. 
 
4. Aktuálny stav čerpania dotácií z rozpočtu mesta Sereď na športovú činnosť v roku 
2010 ku dňu 30. 04. 2010. 
– viď. spracovaná príloha č. 1 
ROZPRAVA 
 
 



III. 
 

5. Informácia o sprievodných športových podujatiach počas Seredského hodového 
jarmoku 
– viď. spracovaná príloha č. 2 
 
Ing. Lukáčová – je chvályhodné, že toľko našich klubov má záujem prezentovať svoju 
činnosťou počas jarmoku. Kluby tieto aktivity plánovali už pri svojich rozpočtoch uvedených 
na žiadostiach o dotáciu, preto už nie je možné požadovať ďalšie financovanie prezentácie 
z rozpočtu mesta. 
 
Mgr. Nešťák – náš klub SpeedFlo tiež plánuje sprievodnú akciu počas SHJ pri Jednote, ale 
tento rok sme na činnosť od mesta neobdržali dotáciu. Bolo by možné nám schváliť finančné 
prostriedky na túto akciu? Veľmi by nám pomohla suma aspoň 150 €.  
 
Ing. Lukáčová – športová komisia môže odporučiť na schválenie primátorovi mesta dotáciu 
pre Váš klub na túto akciu, avšak žiadateľ musí predložiť identifikačné a iné doklady              
( registrácia na MV SR, stanovy.....) a žiadosť. 
 
Uznesenie č. 12/2010 
Športová komisia odporúča primátorovi mesta schváliť dotáciu pre klub SpeedFlo Sereď  na 
usporiadanie sprievodného podujatia počas SHJ 2010 vo výške 150 € po predložení žiadosti 
na MsÚ. 
 
6. Rôzne 
 
Mgr. Novák – ja by som chcel poukázať na skutočnosť, prečo je krytá plaváreň v lete 
zatvorená?  
Ing. Lukáčová – od roku 2004 náklady na plaváreň hradí čiastočne mesto a čiastočne je 
financovaná zo štátneho rozpočtu normatívom na jedného žiaka, prevádzkové náklady sú 
vysoké. 
Ing. Krajčovič – treba spraviť prieskum, či by ľudia mali záujem o plaváreň aj v letných 
mesiacoch. 
p. Irsák – ja súhlasím, treba spraviť prieskum a aj ohľadom financovania treba túto záležitosť 
riešiť. 
p. Vydarená – cena lístku na plaváreň ani z mála nepostačuje na čiastočné vykrytie nákladov. 
Ak by bol naozaj využívaný naplno, je to v poriadku, ale v lete sú ľudia vonku. 
Rozprava 
p. Irsák – ešte by som vás rád pozval na Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov, 
bližšie informácie uvedieme na stránke mesta. 
Ing. Tomčányi – 12. júna 2010 sa uskutoční akcia na Vysokých bicykloch pre život 
a pozývam vás všetkých, aby ste prišli podporiť svojou účasťou našich účastníkov a aj hostí 
v pelotóne. Akcia bude prebiehať v čase okolo deviatej pred Jednotou v Seredi. 
Rozprava 
 
7. Záver 
 
Predseda športovej komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 
stretnutie.                                                                                                                                                                                        
                                                                             
                                                                             Róbert Stareček, v.r. 
                                                                         predseda športovej komisie 
 
 
 
zapísala:   Kavoňová Eva 


