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28. Senecká ruka - 

svetový pohár v 

pretláčaní rukou 

(armwrestling)

ARMWRESTLING KLUB 

SENEC
2 200,00  €

Senecká ruka je vo svete armwrestlingu pojmom. Aj v roku 2021 sa stala jedným z 

najvýznamnejších podujatí na svete. Účasť 16 reprezentačných tímov, mnohých svetových 

šampiónov ako aj zdravotne znevýhodnených športovcov len potvrdila, že Senecká ruka je 

vrcholným športovým podujatím pre všetky kategórie športovcov.

Májový turnaj mesta 

Senec + Celodenný 

volejbal hala / vonku + 

Medzinárodné turnaje 

doma a v zahraničí

ŠK GaFuGa 900,00  €

ŠK GaFuGa Senec vyvíja svoju činnosť už viac ako 18 rokov. Od roku 2012 sme občianskym 

združením, odkedy sme oficiálne partnerom pre všetky úradné inštitúcie v SR. V klube pôsobia 

športoví nadšenci zo širokej verejnosti, ktorí svojou činnosťou propagujú klub , mesto Senec a 

náš región.

Pôsobíme v rôznych športových odvetviach, pohybových činnostiach i na spoločenských 

podujatiach. Najväčší rozmer má pravidelná futbalová činnosť.

Tohto roku bol znova zrušený 16.ročník májového turnaja mesta Senec, ale zorganizovali sme 

9. ročník plážového volejbalového turnaja. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú 

epidemiologickú situáciu sa nám ani tento rok nepodarilo zúčastniť turnaja v zahraničí.

Organizovali sme tradičný splav Malého Dunaja.

1.výcvik v bazéne 2. 

12.ročník čistenia vôd 

Slnečných jazier

Piccard Senec 1 400,00  €

1.výcvik v bazéne, zdokonaľovanie plaveckej a potápačskej prípravy naplnilo požadované ciele

2.12.ročník čistenia vôd Slnečných jazier, ekologická akcia zameraná na čistenie vôd Slnečných 

jazier pred LTS 2021 s výsledkom:

účasť 31 potápačov

vyzbieraných 207 kg odpadu

za 12 rokov vyzbierali potápači 3907 kg

Behom ku zdraviu Beh Senec 500,00  €

1. V priebehu roku 2021 sme sa zúčastňovali bežeckých súťaží a podarilo sa nám aj získať pekné 

umiestnenia.

2. Podporovali sme tréningový proces členov občianskeho združenia na atletickom ováli Slávia 

Senec, spoločným výbehmi okolo Slnečných jazier, Martinského les či do Malých Karpát.

Nakoľko sa nám na konci roka nepodarilo zorganizovať tradičný Vianočný stromčekový beh, 

finančná dotácia bola použitá hlavne na materiálno- technické zabezpečenie účasti na súťažiach 

( oblečenie, obuv, príspevky na štartovné)
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