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Projekt Žiadateľ
Poskytnutá 

dotácia 
Zhodnotenie projektov 

Nákup novej podlahy a 

športových potrieb pre 

deti a mládež Boxerňa 

Senec

Demons Fighting Team 1 000,00  €

Potrebovali sme do Boxerne Senec silovú klietku na silové tréningy. Nakoľko sme mali iba takú 

provizórnu na ktorej trénovanie nebolo bezpečné. V rámci tréningov boxu je dôležité rozvíjať aj silu a 

preto sme potrebovali na tréningy silovú klietku, kde vieme teraz odcvičiť všetko. Finančné prostriedky 

boli použité na nákup silovej klietky.

Podpora mládežníckeho 

a seniorského futbalu v 

Senci

Mládežnícky športový 

klub Senec
68 000,00  €

Vďaka finančným prostriedkom sme nakúpili potrebné pomôcky na tréningovú činnosť, vďaka ktorým 

sme mohli viesť moderné tréningy podľa svetových trendov. Vynovili sme regeneračnú miestnosť. 

Rovnako sme mali možnosť vykonávať tréningový proces a súťažiť na potrebných športoviskách. 

Zorganizovali sme 2. ročník denného kempu počas letných prázdnin pre deti do 15 rokov, na ktorom sa 

zúčastnilo 152 detí. Naše mužstvá U13 a U14 sa zúčastnili na letných sústredeniach v Brezovej pod 

Bradlom.

Skvalitnenie 

tréningových podmienok 

a zlepšenie dostupnosti 

tenisu pre deti a mládež 

do 23 rokov

TK PROFI Senec 2 500,00  €

Vďaka projektu "Skvalitnenie tréningových podmienok a zlepšenie dostupnosti tenisu pre deti a mládež 

do 23 rokov" sme v roku 2021 modernizovali a doplnili materiálno-technické vybavenie – športové 

pomôcky a náčinia slúžiace na rozvoj všeobecnej telesnej kultúry detí, rozvoj koordinačných schopností, 

kondície, ako aj rozvoj špeciálnych tenisových zručností. Sú to prevažne lopty, tenisové lopty, tenisové 

rakety, koordinačné pomôcky, kruhy, tréningové prekážky, atď.

Nutnou podmienkou rozvoja športu u detí raného školského veku je aj prenájom adekvátneho 

športoviska – v teplom období sú to tenisové kurty, v prípade zhoršeného počasia / zimy – tenisová 

hala, v čom nám pomohol aj príspevok od Mesta Senec, ktorý sme využili práve pri prenájme haly, za čo 

mestu aj v mene

všetkých členov ďakujeme. Žiaľ, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nebolo možné zrealizovať 

plánované tradičné turnaje (letný a vianočný).

Rozvoj stolného tenisu 

zdravotne 

znevýhodnených

STK TP PARA SENEC 600,00  €
Za poskytnuté dotácie od mesta Senec veľmi pekne ďakujeme.

Nakúpili sme potrebný stolnotenisový materiál a vykrytie dopravných nákladov na dopravu.
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Podpora a propagácia 

Taekwon- Do
PRO- TAEKWON 4 800,00  €

Finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie tréningov zakúpením tréningových pomôcok. Klub 

každoročne investuje financie do tréningového procesu, aby bol stále kvalitnejší, príťažlivejší a napokon 

aby výstup z neho bol videný aj na súťažiach. Finančné prostriedky boli použité aj na podporu účasti 

našich cvičencov na sústredeniach, kde sa zdokonaľujú ale aj oddychujú, čo je pre kvalitný rast nemenej 

dôležité.  Taktiež finančná podpora pri úhrade priestorov na trénovanie nie je zanedbateľná položka, za 

ktorú je klub vďačný.

Zabezpečenie 

tréningového procesu a 

účasť členov STK Senec v 

súťažiach v roku 2021

Stolnotenisový klub 

Senec
1 900,00  €

V súčasnosti má klub 55 členov, pričom z uvedeného počtu je 44 členov registrovaných v SSTZ. Klub má 

v dlhodobých súťažiach 3 družstvá, ktoré sa v prebiehajúcom ročníku zúčastňujú nasledovných súťaží:

- “A“ družstvo mužov: Súťaž: I. liga

- “B“ družstvo mužov: Súťaž: III. liga

- “C“ družstvo mužov: Súťaž: IV. liga

Je zabezpečený tréningový proces pre mládež 3 x do týždňa.

Viac informácii na www.stksenec.sk

Materiálno – technické 

vybavenie futbalovej 

akadémie Senec

Senec Football Academy 1 000,00  €

Suma ktorá sme v rámci dotácie požadovali nenaplnila potrebnú časť finančných prostriedkov, ktoré by 

sme potrebovali na dostatočné pokrytie materiálno - technického zabezpečenia a tak sme z pôvodného 

plánu dokázali obstarať iba zlomok.

Reprezentovanie mesta 

Senec v ľadovom hokeji
HC Senec 1 000,00  €

Vďaka projektu a dotácii sa nám podarilo naďalej reprezentovať mesto Senec a náš klub HC Senec v 

amatérskom ľadovom hokeji. Dotácia nám umožnila zaplatiť časť štartovného na sezónu 2020/2021 

Ružinovskej amatérskej hokejovej lige.Sezónu máme zatiaľ dobre rozbehnutú sme na prvom mieste v 

tabuľke. Dúfame, že budeme tak isto úspešný ako po minulé roky kde sa nám podarilo sezónu vyhrať. A 

veríme, že týmto rozšírime hokejovú komunitu a záujem o tento šport v našom meste.

Športová aktivita 

mládeže a dospelých
Šachový klub Senec 600,00  € Výsledky budú až na konci sezóny. Ale veľmi ma teší prístup niektorých šachistov.
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Podpora pohybových a 

športových aktivít v 

rozvoji športu pre detí, 

mládež SPORT CLUB 

Senec

SPORT CLUB Senec 35 500,00  €

Cieľom projektu bolo finančne zabezpečiť členov jednotlivých oddielov, podporiť ich pravidelné 

pohybové aktivity a reprezentáciu ,tréningové procesy. Túto podporu sme dostali od mesta Senec

Využili sme možnosti prenájmu športových priestorov počas obdobia covid 19.

Príprava najúspešnejších výkonnostných športovcov bola na vyššej kvalitnej úrovni, čo sa odzrkadlilo aj 

v úspechoch a reprezentácií nielen klubu, ale mesta Senec v období covid 19. Najúspešnejších 

športovcov sme podporili nielen na pohárových súťažiach v rámci SR, ale  i  medzinárondých.

Zabezpečenie 

tréningovej prípravy a 

súťaží vo VK GAB Senec

VK GAB Senec 12 500,00  €

Napriek nepriazni Corony sa nám v klube podarilo väčšinu detí udržať, dokonca aj zväčšiť ich počet v 

niektorých kategóriách - hlavne v prípravke. To je veľmi potešiteľné, lebo bude s kým do budúcnosti 

pracovať. Prišli do klubu noví nádejní tréneri a telocvikári pôsobiaci na školách, ktorí sú ochotní pomôcť 

pri nábore a následnom raste výkonnosti u detí. Oproti minulosti sa naše deti aktívne angažovali aj v 

doplnkovom plážovom volejbale a dosiahlo už aj prvé úspechy. Zväčšil sa počet našich hráčov v 

najvyšších slovenských súťažiach - po dlhom čase naši zverenci formou hosťovania  (5 hráči) a prestupu 

(1 hráčka) zažili v drese VKP Bratislava a VK Slávia UK úspechy v mužskej extralige, 1. mužskej lige, 1. 

juniorskej lige, Bratislavskej Volejbalovej Lige a ženskej extralige, 1. juniorskej, kadetskej a finále žiackej 

ligy MSR.

Basketbalový klub Gabko 

Senec - rozširovanie a 

stabilita basketbalu v 

Senci

Gabko n.f. 9 000,00  €

Basketbalový klub Gabko Senec je záruka pravidelného pohybu a športovania pre deti a mládež od 3 do 

23 rokov a tým aj zmysluplného využívania voľného času. Napriek pandemickej situácie spôsobenej 

ochorením Covid -19, svoju činnosť nepozastavil a v prvom polroku počas lockdownu sa stretával so 

svojimi zverencami prostredníctvom callmetingov. V máji začal klub  trénovať v skupinách po 6 hráčoch, 

čo bolo komplikované na logistiku predovšetkým trénerov.  BK Gabko Senec túto ťažku situáciu zvládol 

a zosilnel, čo vidieť na zvýšenom záujme deti o basketbal. Vďaka finančnej pomoci mesta Senec sa 

fungovanie klubu posunulo na vyššiu kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň. Klub nakúpil pre svojich 

najstarších hráčov dresy a rozcvičovacie trička s novým logom, pre nižšie kategórie krycie trička. 

Zlepšilo sa materiálno technické vybavenie všetkých telocviční a to nákupom tréningových pomôcok, 

žineniek, prenosnej časomiery. Rozšírili sa tréningové jednotky klubu na 27 TJ na týždeň, čo je 

dostatočný počet na pokrytie tréningov v  ôsmych družstvách vrátane krúžkov na základných školách a 

rovnako sa stabilizoval kvalitný tím trénerov v počte 7.  Jeden z trénerov ma najvyššiu trénerskú FIBA 

liceniu. Bez finančnej pomoci mesta Senec sa by to basketbalovému klubu Gabko Senec nepodarilo. 

Ďakujeme.

3


