
Príloha č.1 

Športové aktivity v meste Sereď  
od ostatného zasadnutia športovej komisie 

 
MÁJ: 
- Na kolieskových korčuliach, kolobežkách a skateboardoch 
        Akcia sa uskutočnila na uliciach Fraňa Kráľa a Krásna,  dňa 22. mája 2010   
        v popoludňajších hodinách, za účasti 77 súťažiacich.  
        Súťažilo sa v rôznych kategóriách podľa veku na kolieskových korčuliach, kolobežkách     
        aj skateboardoch. Sprievodné podujatia: vystúpenie členov Kynologického klubu „Pri   
        Kolene v Seredi, vystúpenie tanečného súboru LY DANCE  UNITED, vystúpenie       
        Mažoretiek zo ZŠ J.A.Komenského. 
                        
 
JÚN: 

- Škôlkarska olympiáda zúčastnili sa športovci MŠ ( D.Štúra, Cukrovarská, Fándlyho, 
Pažitná, Komenského, Jesenského, Murgašova, Podzámska, Pata, Šintava, Zem. Sady, 
Pusté Sady, Vlčkovce, Šoporňa ) Deti súťažili v rôznych disciplínach zo všetkých síl: 

1. Cesta do Narnie  (beh cez strachové vrece) 

2. Beh za Aslanom  ( prekážkový beh medzi kužele ) 

3. Kráľ strelcov ( presnosť striel na ciel) 

4. Kvietky pre fauna Tumnusa  ( zbieranie kvetov do košíka na rýchlosť) 

5. Spolu dokážeme viac  ( beh okolo telocvične ) 

Víťazom sa stal každý zúčastnený. 
         Športová hala OA, dňa 4. júna 201  
 
               
-  Medzinárodný turnaj futbalistov Slovinsko - Sereď  

Štadión v Hornom Čepeni, dňa 05. júna 2010 
 
 
- Futbalový turnaj o pohár primátora pri príležitosti MDD, zúčastnili sa žiaci našich ZŠ    

 Mestský štadión,  dňa 7. júna 2010  
                           
- Na vysokých bicykloch OZ „Deťom pre život“ 

  Pelotón cyklistov pred OD Jednota – odovzdanie finančného daru pre deti    
   s onkologickým ochorením, dňa 12. júna 2010  

                
- Národná cyklistická súťaž o pohár Antona Tkáča – Okresné kolo  
             uskutočnila sa na sídl. D. Štúra na bicrossovej dráhe dňa 13. júna 2010  
    

- Sprievodné jarmočné podujatia :  
- Amatérsky turnaj vo volejbale ( Camping, 26. júna 2010 )  
    
 

-        VII. Jarmočný streetball ( Mlynárska, 26. júna 2010 )  



- Jarmok cup ( Tenisové kurty, 26.-27.júna 2010 )   
- Jarmočný stolnotenisový turnaj ( Hala Relax, 26.júna 2010 ) 
- Turnaj o pohár primátora v hádzanej ( športová hala OA 26.júna 2010 )   
- Jarmočný speedminton  ( pred Jednotou, 26.júna 2010 )  
- Taekwon do – exhibičné jarmočné vystúpenie ( pódium, dňa 25. júna 2010 ) 

 
 

JÚL: 
-  Štafetové bežecké posolstvá členov Matice slovenskej  
                privítanie pelotónu v Seredi pred OD Jednota, dňa 2. júla 2010  
                 
 
SEPTEMBER: 
- Cyklománia pre všetkých 
                 priestory bývalého dopravného ihriska, dňa 04. 09.2010   

 
            

ZŠ Juraja Fándlyho 
 

- MO v brannom viacboji žiakov ZŠ v Seredi na ZŠ J. Fándlyho dňa 19.05.2010   
1. miesto: Šíp, Kurillová, Baša 
3. miesto: Šíp, Skubeň, Gálová 

                Jednotlivci: 2.miesto: Paulovič 
 

- MO v hádzanej žiakov v Seredi    
1. miesto: žiaci ZŠ J.Fándlyho 

             2.miesto: žiaci – regionálne kolo 
 

- MO v hádzanej žiačok v Seredi  
1.miesto: žiačky ZŠ J. Fándlyho 
1.miesto: žiačky regionálne kolo 
2.miesto: žiačky krajské kolo 
 

- Majstrovstvá okresu v brannom viacboji zmiešaných družstiev uskutočnené v Seredi                     
dňa   02.06. 2010 

            2.miesto: Paulovič, Skubeň, Kulišiaková   
 
      -     Futbalový turnaj 5.- 6. roč. uskutočnený v Seredi dňa 14. 06. 2010 
             1.miesto: 6.A    2.miesto: 6.C      3.miesto:  6.B 
 

-  Školský volejbalový turnaj uskutočnený v Seredi dňa 16.06.2010 
       1. miesto: 9.B,     2.miesto: 7.tr.,       3.miesto:  9.A 
 
- Športové stretnutie so ZŠ Tišňov v Seredi dňa 24.06.2010   

 
 
ZŠ Jána Amosa Komenského 
       



- účasť žiakov na obvodnom a okresnom kole  v malom futbale Jednota CUP ZŠ 
- atletika žiackych družstiev – okresné kolo 12. mája 2010 
- Branný viacboj zmiešaných družstiev žiakov – obvodné kolo 19. mája 2010 
- Branný viacboj žiakov – obvodné kolo 27. mája 2010 
- Basketbalový turnaj o pohár primátora  31. mája 2010 
- Považské hry 2010 dňa 18. júna 2010 ( Šoporňa, Vinohrady nad Váhom, ZŠ J.A.Komenského ) 
- Detská olympiáda zdatnosti – 1.stupeň dňa 23. júna 2010 
- Letný tábor ( od 01. júla 2010 do 17. júla 2010 ) športové aktivity detí 
- Tišnov ( jún ) medzinárodné športové stretnutie v Tišnove na ZŠ Smíškova 

 
 
 ZŠ Pavla Orságha Hviezdoslava 
 

- Malý futbal – mladší žiaci Jednota Cup 
- Škola v prírode 3.-4. ročník ( športové aktivity, turizmus ) 
- Dopravné ihrisko 1.-4.ročník 
- Viacboj zdatnosti 3.-4.ročník 
- Stretnutie s klientami DSS v Galante na „Ranči na Striebornom jazere“ 
- Slávnostné odovzdávanie viacúčelového ihriska v Dolních Loučkách ( ČR) – 

futbalové stretnutia a stretnutia vo vybíjanej 
- 24-hodinový maratón športu a zábavy za účasti rodičov – športové hry, súťaže 

v telocvični a na školskom ihrisku. 
 
Obchodná akadémia Sereď 
 

- Športový deň pre III. ročník 
- Športový deň pre II. ročník 

 
Gymnázium Vojtecha Mihálika 
      
     -    Turistika žiakov školy v Pieninách dňa 04.- 06. júna 2010 
 

 


