УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року № 104
м. Ужгород
Про клопотання щодо нагородження
Грамотою Верховної Ради України
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005
року № 3216-ІV «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
«Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України», подання
управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації обласна рада
вирішила:
Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Горвата Томаша Ласловича, вчителя фізичної культури
Свалявської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1, Грамотою Верховної
Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію
фізичної культури і спорту в краї, багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм та активну громадську діяльність.

Голова ради

І. Балога

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Грамотою
Верховної Ради України
1. Прізвище, ім’я, по батькові ГОРВАТ ТОМАШ ЛАСЛОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби вчитель фізичної культури Свалявської
ЗОШ I-III ступенів № 1 Закарпатської області
3. Число, місяць, рік і місце народження 7 квітня 1940 року в
с. Пістрялово Мукачівського району Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність позапартійний
7. Освіта вища, Львівський державний інститут фізичної культури в 1963
році, викладач фізичної культури
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання майстер спорту
СРСР (1968 рік)
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10. Домашня адреса Закарпатська область, м. Свалява, вул. Головна, 56/35,
тел.:(03133) 2-29-26
11.Службова адреса м. Свалява, вул. Шевченка, 1
12. Загальний стаж роботи – 47 років. Стаж роботи у даному колективі –
18 років
13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи
Горват Томаш Ласлович закінчив Львівський державний інститут
фізичної культури. З 1963 року працював тренером з легкої атлетики
добровільного спортивного товариства «Авангард» Закарпатської обласної
ради.
З 1963 по 1965 рік – служба у Збройних силах СРСР. З 1965 року
продовжував свою трудову діяльність учителем фізичної культури в
Свалявській середній школі № 2 та тренером-викладачем легкої атлетики
Свалявської дитячо-юнацької спортивної школи. Одночасно продовжував
удосконалювати свою спортивну майстерність, виконавши у 1968 році
норматив майстра спорту СРСР з легкої атлетики у метанні молота.
З 1992 року до цього часу працює у Свалявській ЗОШ I-III ступенів № 1
на посадах директора, заступника директора з виховної роботи, учителя
фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни». У 1984 році йому присвоєно
звання «Старший учитель», а в 1996 році – «Вчитель-методист». Як вчитель
фізичної культури та тренер з легкої атлетики Горват Т. Л. виховав багато
висококваліфікованих спортсменів. Чемпіонами України серед школярів були
Сергій Пащенко та Вадим Горват, майстром спорту СРСР – Павло Пинзеник.
Більше 30 спортсменів стали рекордсменами і чемпіонами області з легкої
атлетики.
Томаш Ласлович зробив значний внесок у розвиток матеріальнотехнічної бази Свалявського району. Зокрема, у реконструкцію стадіону в
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м. Свалява, створення спеціалізованих майданчиків з легкоатлетичних видів
спорту тощо. Обладнаний учителем кабінет з предмету «Захист Вітчизни»
визнаний кращим у районі. Досягнувши пенсійного віку, продовжує брати
участь і показує високі результати в спорті ветеранів, входить до складу збірної
України з легкої атлетики, на XV чемпіонаті Європи серед ветеранів завоював
срібну медаль та встановив рекорд України.
Горват Т. Л. веде значну громадську роботу. Обирався головою
районного комітету профспілки працівників освіти та наукових установ,
депутатом Свалявської районної ради двох скликань. Очолює федерацію легкої
атлетики Свалявського району, є членом виконкому федерації легкої атлетики
Закарпатської області, членом обласної асоціації ветеранів фізичної культури і
спорту.
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту. У 2006 році удостоєний звання «Почесний громадянин міста
Свалява». Має заслужену повагу та вагомий авторитетом серед педагогічної та
спортивної громадськості області.
Кандидатура Горват Томаша Ласловича представляється до
нагородження Грамотою Верховної Ради України.
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