Športová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 5
zo zasadnutia športovej komisie konaného dňa 29. septembra 2010
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Príprava Oceňovania najlepších športovcov v meste Sereď za ročník 2009/2010
3. Športové aktivity v meste Sereď od ostatného zasadnutia športovej komisie
4. Informácia o aktuálnom stave športovej činnosti zabezpečovanej na školách
a školských zariadeniach v meste Sereď k 31.08.2010
5. Rôzne
6. Záver
Prítomní členovia:
Róbert Stareček, Ing. Rozália Lukáčová, Božena Vydarená, Ing. Tibor Krajčovič, Alena
Kiradžievová, Dušan Irsák,
Začiatok komisie: 17.00 hod
Ukončenie komisie: 18.10 hod
1. Otvorenie:
Predseda športovej komisie p. Róbert Stareček privítal prítomných členov na zasadnutí
a oboznámil ich s programom, ktorý bol schválený.
2. Príprava Oceňovania najlepších športovcov v meste Sereď za ročník 2009/2010.
Predseda komisie navrhol členom prerokovať návrh kritérií, ktoré im boli doručené
s pozvánkou pred zasadnutím komisie, navrhnúť zmeny, zapracovať pripomienky.
ROZPRAVA
Uznesenie č. 13/2010
Športová komisia pri MsZ v Seredi sa na svojom zasadnutí uzniesla že v tomto roku
nebude vyhodnocovať najlepších športovcov v meste Sereď za výsledky v súťažnom
ročníku 2009/2010 v kategóriách:
1. Jednotlivci
2. Družstvá
Z: Zaslať uznesenie č.14/2010 predsedom športových klubov.
odd. ŠMaTK
T: do 4. októbra 2010
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Vzhľadom k novej kategórii v návrhu kritérií, potrebných na Oceňovanie športovcov
s názvom „Športovec roka s veľkým srdcom pre Sereď“ sa členovia dohodli, že
v tomto roku sa budeme venovať bývalým, alebo ešte aj toho času aktívnym
osobnostiam, ktoré pôsobia v seredskom športe min. 20 rokov.
Návrhy členov športovej komisie na ocenenia v novej kategórii „Športovec roka
s veľkým srdcom pre Sereď“: p. Šimák, p. Horváth, p. Hrušovská, p. Holík, p. Laštic,
p. Schifer, p. Hrušovský, p. Vydarený, p. Kapoš, p. Kudela, p. Gála, p. Varga, p. Hošták,
p. Kovačik, p. Pšenko, p. Janikovič
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Športová komisia pri MsZ v Seredi schvaľuje kritériá novej kategórie pre oceňovanie
najlepších športovcov v meste Sereď v nasledovnom znení:
„ Športovec roka s veľkým srdcom pre Sereď “.
Ocenený športovec pôsobí ( pôsobil) v športe minimálne 20 rokov ako aktívny športovec,
tréner, prípadne funkcionár, dosahoval výborné športové výsledky, alebo vynikajúce
výsledky v práci s mládežou, riadil sa pravidlami čestnosti, slušnosti tak na športoviskách,
ako aj mimo nich, čím si zaslúži verejné uznanie a poďakovanie za svoju dlhoročnú prácu
v oblasti športu pre Sereď.
Z: Zaslať uznesenie č.14/2010 predsedom športových klubov.
odd. ŠMaTK
T: do 4. októbra 2010
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/2010
Športová komisia pri MsZ v Seredi sa uzniesla organizovať v roku 2010 Oceňovanie
najlepších športovcov v meste Sereď v kategórii „ Športovec roka s veľkým srdcom pre
Sereď “s nasledovnými organizačnými pokynmi.
Organizačné pokyny:
a. písomné návrhy na ocenenie adresovať na odd. ŠMaTK pri MsÚ v Seredi
najneskôr do 15. októbra 2010.
b. písomné návrhy na ocenenie športovca, trénera, príp. funkcionára je
potrebné doplniť charakteristikou, príp. fotkami
c. komisia si vyhradzuje právo po prerokovaní predložených návrhov tieto
zamietnuť z dôvodov hodných zreteľa
d. s návrhmi, ktoré budú podané po 15. 10. 2010 sa komisia nebude zaoberať.
e. športová komisia si tiež vyhradzuje právo nominovať osobnosti na
ocenenie
f. Oceňovanie športovcov v meste Sereď sa uskutoční dňa 11. novembra
2010 o 17.00 hod na MsÚ v Seredi. Na upresnenie budú zaslané pozvánky.
Z: Zaslať uznesenie č.15/2010 predsedom športových klubov.
odd. ŠMaTK
T: do 4. októbra 2010
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
3. Športové aktivity v meste Sereď od ostatného zasadnutia športovej komisie.
Ing. Lukáčová predniesla informáciu o uskutočnených športových aktivitách, ktoré sú
podrobne spracované v prílohe, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Tento rok bolo naozaj chvályhodné, koľko športových klubov sa zapojilo do
sprievodných športových podujatí počas Seredského hodového jarmoku. Navrhujem
predsedom TJaŠK zaslať poďakovanie od športovej komisii za spestrenie jarmočných
dní.
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Uznesenie č. 16/2010
Zaslať poďakovanie od športovej komisii za spestrenie jarmočných dní.
Z: odd. ŠM a TK
T: do 15. októbra 2010
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
4. Informácia o aktuálnom stave športovej činnosti zabezpečovanej na školách
a školských zariadeniach v meste Sereď k 31. 08. 2010
Tajomníčka šport. komisie, p. Kavoňová uviedla spracovaný materiál o aktuálnom stave
športovej činnosti zabezpečovanej na školách a v školských zariadeniach.
Materiál tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice a bude predkladaný pre informáciu členom
športovej komisie pravidelne na začiatku šk. roku.
ROZPRAVA
5. Rôzne
p. Stareček: Vo štvrtok 30. 09. 2010 sa má na futbalovom štadióne začať s montážou
lavičiek zo štadióna Slovana, verím, že sa tak zlepší pohodlie pre fanúšikov futbalu,
ktorých teraz prichádza naozaj hojný počet na zápasy.
p. Vydarená: Na minulej športovej komisii sme prejednávali florbalové mantinely, ktoré
boli vo výpožičke Florbalového klubu. Aká je situácia dnes?
Ing. Lukáčová: Mantinely sú vo výpožičke na ZŠ P. O. Hviezdoslava, kde je prísľub od
riaditeľa Mgr. Horniaka, že ich bude podľa potreby využívať aj ZŠ J. A. Komenského.
p. Kiradžievová: V minulom týždni sme mali vypožičané mantinely, keď sme tu mali
medzinárodné športové hry s Tišnovom, ktorej súčasťou bol aj turnaj vo florbale.
6. Záver
p. Stareček poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a členovia určili po
dohode termín ďalšieho zasadnutia športovej komisie na 18. 10. 2010 Programom
zasadnutia bude prejednanie nominácií na Oceňovanie najlepších športovcov mesta.

Róbert Stareček, v.r.
predseda športovej komisie
V Seredi dňa 30.09.2010
Zapísala: Kavoňová

