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Svoj návrh na udelenie Ceny mesta Sereď pre Basketbalový klub AŠK Lokomotíva Sereď 
odôvodňujeme takto : 

Basketbal v Seredi v tomto kalendárnom roku oslávi 60. výročie organizovanej činnosti 
najprv v TJ Slavoj Sereď a po jej zániku v TJ Lokomotíva Sereď. Za toto obdobie vychoval 
nemálo dobrých hráčov a hráčok a dosiahol významné úspechy. 
O to, že basketbal v Seredi začal písať svoju históriu, sa zaslúžil Mgr. Ján Kolný po príchode 
na vtedajšiu Jedenásťročnú strednú školu Sereď. Získal preň skupinu záujemcov 
a záujemkýň a v hracom období 1957/ 58 družstvá dorasteniek a dorastencov 
Basketbalového oddielu Slavoj Sereď sa predstavili v krajských súťažiach. Prvý výraznejší 
úspech dosiahli mladšie dorastenky ( dnes kadetky ) na Veľkej cene Slovenska v Leviciach 
v roku 1959, kde obsadili 2. miesto. Staršie dorastenky ( dnes juniorky ) v tomto roku na 
Majstrovstvách Slovenska vo Svite skončili druhé a zabezpečili si účasť na Majstrovstvách 
Československa v Kromeríži, kde obsadili 6. miesto. Reprezentovali Bratislavský kraj na 
Veľkej cene Košíc, kde vybojovali 3. miesto. 
Mladšie dorastenky si na Veľkej cene Slovenska na Starej Turej v roku 1960 zopakovali 
druhé miesto a staršie doraste nky úspešne bojovali o postup do Slovenskej národnej ligy, 
v ktorej sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach. Hráčky M. Scherhauferová, 
Bíliková, Poláková, Szabóová a Tanušková pod vedením trénera Jána Kolného úspešne 
reprezentovali Slovensko na trojboji Čechy - Morava - Slovensko. 
V sezóne 1965/ 66 si úspešne viedlo družstvo žien, ktoré zvíťazilo v krajskom majstrovstve 
a postúpilo do Slovenskej národne{ ligy ( dnes 1. liga ) a stalo sa jej dlhoročným 
účastníkom. 

Už v priebehu tejto sezóny basketbal pociťoval slabší záujem zo strany TJ Slavoj Sereď a po 
jej zániku stál na rozhraní. Pomocnú ruku podala Železničná stanica Sereď a za pomoci 
obetavých funkcionárov vznikla nová TJ - Lokomotíva Sereď. 
V hracom období 1966/67 sa o slovo prihlásili aj starší dorastenci, ktorí zvíťazili v krajskom 
prebore a postúpili do dorasteneckej ligy. 
V roku 1970 družstvo minibasketbalistov uopakoval vlaňajší primát na Slovensku získalo 
titul majstra ČSSR, keď vo finálových zápasoch zdolalo Tatran Kostelec nad Černými lesy. 



V sezóne 1970/71 staršie dorastenky obsadili v dorasteneckej lige druhé miesto a postúpili 
na Majstrovstvá ČSSR, kde sa umiestnili na šiestom mieste. V nasledujúcej sezóne ich 
napodobnili mladšie dorastenky, keď po 2. mieste na Slovensku štartovali na 
Majstrovstvách ČSSR v Prahe, kde skončili piate. 
V tomto období sa družstvá dorasteniek pravidelne zúčastňovali na najvýznamnejších 
turnajoch v Československu - Vianočnom turnaji v Prahe a Pohári oslobodenia v Bratislave, 
staršie dorastenky na Majstrovstvách ČSSR Telovýchovných jednôt Lokomotíva obsadili 
tretie, piate a šieste miesto. 
Pri ZŠ Sereď, Kamenského ul. vzniklo 1. IX. 1972 Školské športove stredisko, ktoré 23 rokov 
viedol Albert Kudela. Dievčatá a chlapci majú za sebou nemálo úspechov. 
Mladšie žiačky ( teraz minibasketbalistky ) zvíťazili v majstrovstvách kraja v rokoch 1974, 
1975, 1982, 1983 a 1991, 2. miesto obsadili deväťkrát na Majstrovstvách Slovenska boli 
tretie vr. 1975 a 1991. Staršie žiačky zvíťazili v majstrovstvách kraja osemkrát, šesťkrát boli 
druhé, na Majstrovstvách Slovenska boli tretie vr. 1975 a 1991. 
V rokoch 1991 - 1995 sa pozornosť zamerala na účinkovanie v krajských súťažiach, kde 
jednotlivé družstvá dosahovali dobré výsledky. Staršie dorastenky v roku 1992 postúpili do 
dorasteneckej ligy a v hracom období 1993/ 94 mladšie dorastenky na Majstrovstvách 
Slovenska obsadili 2. miesto. 
V nasledujúcom období sa juniorky v lige umiestnili na 5. mieste, kadetky zvíťazili 

v krajskom majstrovstve a staršie žiačky postúpili do žiackej ligy. 
Z dievčenských družstiev sa na MSR v sezóne 2004/ 2005 mladšie žiačky umiestnili na 6. 
mieste, o rok neskoršie minižiačky 5. a staršie žiačky na 6. mieste, v hracom období 2006/ 
2007 mladšie žiačky skončili druhé, o rok neskoršiebžiačky tretie a v sezóne 200182009 boli 
žiačky druhé. 
V roku 2011 muži postúpili do 1. ligy a v najvyšších slovenských súťažiach pôsobia 
v súčasnosti aj kadeti a kadetky. 
Viacerí odchovanci a viaceré odchovankyne obliekali reprezentačný dres - v juniorskom 
veku za ČSSR hral Peter Bílik, neskôr reprezentoval Rakúsko a Slovensko reprezentoval 
Krivošík, zo žien Adriana Bíliková -Biermaierová ženy ČSSR a Rakúska, Martina Godályová -
Vrťová ženy SR, zúťastnila sa OH v r. 2000, Bronislava Borovičková juniorky a ženy SR, 
juniorský dres ČSSR resp. SR Monika Gajdošová - Belajová, Jozefína Kozová - Brezíková, 
Mária Kukučková - Majerčíková a kadetský Andrea Horská - Van ková. 
Eva Sabová - Prekopová v družstve junioriek SR získala na MS v Brazílii v r. 1997 bronzovú 
medailu. 
Milan Lihan sa ako tréner zaslúžil o zisk zlatých medailí junioriek ČCSR na ME vo Vigu 
v r.1975 a bronzových v Bulharsku v r. 1977. 
V najvyšších súťažiach v ČSSR, SR, ČR a v zahraničí štartovali Peter Bílik, Krivošík, Lukáš 
Sečen, Adriana Bíliková - Biermaierová,Marta Tanušková, Eva Medovarská - Poštrková, 
Jozefína Kozová - Brezíková, Eva Králiková - Sabová. Martina Godályová - Vrťová, 

Branislava Borovičková, Alena Kalinayová - Hudáková, lvets Koštrnová, Andrea Horská -
Vanková, Zuzana Javorová - Stejskalová, Darina Hančinová - Vydarená, Eva Sabová -
Prekopová, Simona Krivosudská a Michaela Sedláčková. 




