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Projekt

Žiadateľ

Poskytnutá
dotácia

Zhodnotenie projektov

Timotej Žbodákpodpora talentovanej
mládeže

ŠPORTOVÁ ŠKOLA
KARATE BRATISLAVA

Timotej Žbodák je talentovaný mladý karatista, ktorý aj vďaka finančnej podpore mesta
Senec mohol v roku 2021 naplno rozvíjať svoj športový talent bez výraznejších
obmedzení. V čase pandemických opatrení sa popri ONLINE príprave zúčastnil
národných reprezentačných sústredení v karanténnom centre pre vrcholový šport (X1 300,00 € Bionic, Šamorín) a taktiež klubového sústredenia (SRS, Moštenica). Po zlepšení situácie
sa vďaka podpore zúčastnil množstva turnajov doma i v zahraničí (Chorvátsko, Rakúsko,
Maďarsko, Turecko, Poľsko...) Finančné prostriedky z projektu boli použité na podporu
jeho talentu, na kvalitnú prípravu a vybavenie a v neposlednej rade i na vzornú
reprezentáciu mesta Senec a Slovenska.

Silová a technická
príprava športovcov na
turnaje

ŠPORT KLUB - LUCIA
DEBNÁROVÁ

Členovia šport klubu - Lucia Debnárová vyhrali každú súťaž na ktorej sa zúčastnili.
2 800,00 € Vrcholom boli tohtoročné majstrovstvá Európy kde sa Lucii Debnárovej podarilo vyhrať
svoj jedenásty titul majsterky Európy a Filip Hritz vyhral bronzovú medailu.

Aikido – zdravý životný
štýl

SHUMEIKAN SLOVAKIA

2 200,00 €

J&T Sport Team, o. z.

Aktivity sa týkali najmä plaveckých tréningov v období corony, tieto prostridky sme
využili na plavecké sústredenia a neskôr keď sa opatrenia uvolnili na prenájom dráh pre
Nellku.
1 000,00 € Nella získala medaile na vrcholných podujatiach v jej ročníku.
Rast výkonnosti v jej hlavných disciplínach.
Zlepšenie techniky a plaveckých zručností.
Ukázala veľký predpoklad do budúcnosti.

Nella Martišovičová a
podpora plavkyňe

Organizácia Shumeikan Slovakia použila dotáciu poskytnutú mestom Senec na rok 2021
na úhradu časti nákladov za prenájom telocvične a vzdelávanie inštruktorov.
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Podpora skvalitnenia
športovej prípravy a
reprezentácie Richarda
Schwartza

Prenájom
pretekárskeho miesta
na automobilových
pretekoch a služieb s
tým spojených v roku
2021

Plavecký klub STU
Trnava

HOMOLA Sport s.r.o.

Zámerom a cieľom projektu, bola podpora plavca v tréningom procese, zlepšiť
výkonnosť a výrazne prispieť k zlepšeniu podmienok. Finančne podporiť, tréningový
proces, sústredenie, prípravu na MSR, ktorý je momentálne veľmi finančne náročný v
1 000,00 €
tomto období pandémie Covid19.
Finančné prostriedky sa použili na podporu plavca, nákup plaveckých pomôcok,
plaviek,sústredenie, tréningový proces.

V sezóne 2021 sme získali zo 14 pretekov
1x 1. miesto
1x 2. miesto
1x 6. miesto
1x 7. miesto
1x 9. miesto
7 500,00 € 1x 10.miesto
2x 11.miesto
1x 12.miesto
2x 13.miesto
1x 14.miesto
Celkovo sa Maťo Homola umiestnil na 13.mieste zo 26. bodovaných účastníkov.
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