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Občianske združenie - ORF COSMOS CAMPING SEREĎ 

Rekreačný futbal a turistika 

Február 1980 

Vedúci kolektívu : Správna rada .Milan Buch, Ľubo_mír Bundzel, 

Ľubomír Kyselý, Dušan lrsák, Dušan Kabát 

Názov ocenenia: CENA MESTA SEREĎ 

Vec: Návrh na ocenenie kolektívu. Zdôvodnenie návrh 

Vážené vedenie mesta Sereď, 

spi1u: 

\)h„•Jr: 

Podávam návrh na ocenenie kolektívu - občianske združenie ORF Cosmos Camping Sereď pri 

príležitosti „ 35 „ výročia založeni a klubu . 

Založenie ná šho oddi elu sa datuj e do feb ruára vr. 1980. V Pri ebehu tohto roku sa postupne 

vykryštalizovala pôvodná štrná stka futbali stov ORF Cosmos Campin g -Jozef Jánošík, Peter 

Varga, Michal Čapkovič, Jaroslav Valach, Pavel Kuchynka, Dušan Kabát, Milan Krajčír, Miroslav 

a Ľudovít Penciak, Igor Filo, Mari án Šalmík, ku ktorím sa v lete pridali Miloš Gála, Viktor 

Mesároš a Ladislav Ujlaky. Hrávalo sa vždy v nedeÍu doobeda . 

Názov klubu vznikol tak, že Peter Varga nav rhol aby sme sa volali Cosmos a k tomu sme 

pridali ORF - oddiel rekreačného futbalu a Campin - pretože sme hraliv campingu . 

Spoločným cieľom partie mladých futbalistov bolo pravid elné stretávan.ie a odohranie 

futbalového zápasu vždy v nedeľu doobeda v areáli Campingu Sereď bez ohľadu na počasie -

plu s 35 alebo mínu s 20 stupňov, vždy sa hralo . 

K uvedením zakl adateľom sa post up ne prid ávaii ďa l š í nad šenci . Zo za č i atku neboli k dispozícii 

žiadne priestory na prezliekani e a hygienu. Na umytie slú žili t eč úce vo dy rieky Váh . Neskôr 

sme si zabezpečili dve unimo bunky na prezliekanie a po zá pasovú analýzu zápasu . Pretože 

hracia plocha nebola upravovaná, hráči si organizovali brigády, zo svojich finančných 

prostr iedkov si skvalitňovali prieb ež ne povrch ihriska a priľahlý areál . 
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Každý z nás celý týždeň netrpezlivo čc:iká na našu posvätnú nedeľu na ktorú nám nesmie nikto 

siahnuť (ani najbli žšia rodina ) aby vybehol na ihri sko a najbližšie dve hodiny sa cítil ako 

profesionálny fut balista a prežíval krásne a nezabudnuteľné futbalové chví le. 

Od roku 1985 sa každoročne spracovavél vyhodnotenie roznych štatistických ukazovateľov 

odohraných zápélsov. Túto ú loh u premne a zodpovedne spracováva Pavel Kuchynka, Miloš 

Gála, Dušan Ka bát a ďalší s pol uhráči . 

Od roku 2013 hráva svoje nedeľn é zápasy ORF Cosmos Camping Sereď na tréningovom 

ihrisku, resp. umelej tráve futbalového štadióna ŠKF Sereď. Vďaka ústretovosti a pochopeniu 

hlavných predstaviteľov mesta Sereď a výboru FO ŠKF Sereď sa pre náš oddiel vytvorili 

ideálne podmienky na skva litn enie sam otnej hry, pribudl a možnosť prez liekania či 

sp rchovania sa v kultl'.1rnom prostred1. Vytvorili sme si podmienky aj na po zá pasové 

občerstven ie , kde následne vykonávame podrobnú analýzu odohraného zápasu . 

V roku 2010 sa oddiel pretransformoval na občianske združenie s tým istým názvom . 

V súčasnosti má naše občianske združe nie 76 členov tt'.1to z~klaciň u tvoria aktívni hráči 

a ostatní - rod inní príbuzní, naše deti , vnuci a vnučky a naši priatelia. 

Popri pravidelných nedeľných zápasov naš klub organizuje futbalové turnaje, turistické akcie . 

Zúčastňujeme sa aj na futbalových turnajoch v meste Sereď, v našich družobných mestách 

Liptovský Ján - jedenásť rokov, lzola v Slovinsku d esať rokov. Zúčastňujeme sa aj na iných 

kultúrno spoločenských akciách ako súťaž vo varení gulášu či kap ustn ice, brigády a mnoho 

iných aktivít, ktoré spájajú našich rodinných príslušníkov, členov a priateľov nášho klubu . Na 

všetkých akciách sa snažíme vzorne reprezentovať svoj oddiel i mesto Sereď, ktoré nás 

každoročne finančne podporuje. 

Na záve r uved iem veľmi zaujímavé štatistické údaje z našej trid saťpäťročnej hi stórie ktorými 

sa môžeme pochváliť. 

Zakladateľov i súčasnýc h č l enov ORF Cosmos Camping Sereď teší, že oddiel svojou 

tridsaťpäťročnou č i nnosťou a prezentáciou na verejnosti oslovuje i m ladších č lenov 

a priateľov oddielu, ktorí u nás nachádzajú pre seba, svoje manželky, pr i ate ľky i deti 

športové , kultúrne a spoločen ské vyžitie s možnosťou príjemne stráviť svoj voľný čas v kruhu 

srdečných a priateľských ľud í. / 
Správna rada ORF Cosmos Camping Sereď /

V Seredi 28.09.2019 



OR.F COSMOS CAMPING 1980 - 2015 
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j 2. KABÁT 1 462 
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*od 1985 - najv. vyhrat)1ch Z i 

1. .JANOSIK 620 
KUCHYJ\JKA 620 

3. ČAPKOVIČ 567 

--------··--------
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1. GULAS 1,38 
2. BUNDZEL 1,35 
3. VANCU R. 1,15 

2. JÁNOŠÍK 
3. HL:EŠČÁK 
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81 'OJ 

p~----·---·----··----··---

lidd 1985 ·· vyhrate Z po sd1(; 

1

1.--.iANOŠÍK IO '85 
PENCIAK e. 1 O '9'.f 

LJ-'lLO 9 '96' 
, v 1 -, .) ~ .., C) , 
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SAIDL 9 '96 
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2. BUNDZEL 9 

ČAPKOVIČ 9 
VANCUR. 9 
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2. BUNDZEL 79 'B 
3. BUNDZEL 72 '14 

GULÁŠ 72 'B 

*od 1985 - Z v rade bez prehry 
1. IRSAK 15 13-2-0 '03 i 
2. FILO 13 11-2-0 '97 1 

MÁNIK 13 11-2-0 '031 
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r-··--·--------·-·---. --·-·--·---, 

i *od 1985 -- Z v rade, min. l gól i 
11. V ANCU R. 21 -- 40 g. i 
2. BUNDZEL 16-37 g. ! 
3. VANCUR. 16-29g. 

V čiernom= čísla za 31 rokov (nedele sme :rnfaH písať rokom 1985, do ir. 2015je to spolu 31 rokov) 

V zelenom by som tam. ncdi-ival vôbec, vyzdvihovali by SNJlH~ km útočníkov a tí tu majú už dost' úda,jov 



niekoľko základných údajov o našom oddieli rekreačného futbalu: 

* od roku 1980 sa v sereďskom Campingu začalo pravidelne stretávať 14 hráčov: Jozef Jánošík, Peter 
Varga, Michal Čapkovič, Jaroslav Valach, Pavel Kuchynka, Dušan Kabát, Miroslav Penciak, Milan 
Krajčír, eudovít Penciak, Igor Filo, Marián Šalmík, Miloš Gála, Viktor Mesároš, Ladislav Ujlaky„ z tejto 
pôvodnej 14-ky aktívne stále hdlvc~jú ešte šiesti - J. Jánošík, M. Čapkovič, P. Kuchynka, D. Kabát, Ľ. 
Penciak e. a I. Filo, dvaja sú nehsajúcimi členmi -- l\/L. Penciak a M. Gála 

* za obdobie 36 rokov (1980 - 2015) hralo v ORF Cosrnos Camping sp. 60 hráčov, z toho 8 brankárov: 
M. Šalmík, J. Takáč, M. Navrátil, P. Navrátil, R. Šmehlík, J. Záhumenský, Ľ. Penciak, P. Tarancla 
(v poradí 60. hráčom Cosrnosu sa stal v uplynulom roku Lubomír Tomášek, r.1983) 

*najstarší aktívni hráči- J. Jánošík a M. Kamenický, obaja r.1951, 
*najmladší hráči - A. Huszarik, r.1984, L Tomášek r. 1983 

*najznámejší hráč - V. Martinák, dlhoročný hráč Spartak TAZ Trnava a olympijský reprezentant ČSSR 

* bratské dvojice - František a Anton Molnár, Pavel a Peter Kuchynka, Miroslav a I~udovít Penciak, 
Cornel Torna (Tomáš) a Roman V,ancu, ktorí pochádzajú zo západorumunského mestečka Nadla_k; 

* názov „Cosmos Camping" navrhol Peter Varga, ktorý bol od r.1980 v čele oddielu, neskôr ho vymenili 
František Molnár a Dušan Irsák, výbor vr. 2015 mal 5 členov (Dušan Kabát, Dušan Irsák, Milan Buch, 
Ľubomír Bundzel a Ľubomír K'yselý) 

*pokladníkom oddielu je nepretržite od roku 1980 Ludko Penciak 

*trénerom oddielu bol prvých 30 rokov Miloš Gála, od r. 201 O Viliam Martinák 

*evidenciu odohran~1 ch zápasov zabezpečoval v začiatkoch D. Kabát, dlhodobo P. Kuchynka a M. Gálô. 
(evidovanie oclohratých zápasov presadil Anton Molnár v roku 1985) 

*vr. 2001 sme odohrali predzápas slávnemu rakúskemu klubu Austria Wien v mestečku Untersiebenbrun 
Ked' za Austriu nastúpil slovenský reprezentant Vladimír J anočko) 
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*naši najčastejší súperi: na začiatku starí páni Šintavy, aktuálne v roku 2016 zahájime už 15. rok zápase 
s Old Boys Liptovsk)1 Ján a 1 O. rok so slovinským NK Veterani Izola, k týmto stretnutiam patrí zárove1'1 
niekoľkode1mý pobyt v L. Júne a Izole, spolu s rodinnými príslušníkmi a kamarátmi 

* Ján Foldeši navrhol od r. 2014 rozhodovanie nedieľ členmi Cosmosu (zápasy rozhodujú zranení hľáči), 
jeho nápad sa vcelku ujal, i keď treba priznať, že niekoľkí hráči majú s rozhodcom neustále problémy 

* fotodokumentácíu zo zápasov a dovoleniek zabezpečuje JV[iroslav Penciak 

*napriek, postupnému omladzovaniu má Cosmos vekov)· priemer hráčov presahuje 11111 

*naše rady opustili - Michal Červenka vr. 1996., Pavol Navrátil vr. 2011, F~antišek Molnár vr. 2012 




