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Pred novou basketbalovou sezónou
I. LIGA MUŽOV
základná èasť I.
22.9.
29.9.
6.10.
10.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.
1.12.
8.12.
15.12.
22.12.
5.1.
12.1.
19.1.
23.1.
2.2.

Pezinok - Váhostav Žilina
Baník Handlová - Pezinok
Pezinok - BC Prievidza
E.S.O. Luèenec - Pezinok
Pezinok - Chemosvit Svit
ŠKP Bratislava - Pezinok
Pezinok - Rieker Komárno
Pezinok - VTJ Levice
Inter Bratislava - Pezinok
Váhostav Žilina - Pezinok
Pezinok - Baník Handlová
BC Prievidza - Pezinok
Pezinok - E.S.O. Luèenec
Chemosvit Svit - Pezinok
Pezinok - ŠKP Bratislava
Rieker Komárno - Pezinok
VTJ Levice - Pezinok
Pezinok - Inter Bratislava

VIZITKY
nových hráèov
BK Pezinok

Na snímke z¾ava horný rad: ¼. Urban - tréner, A. Lukjanec, J. Radakoviè, O. Šoška, P. Mièuda, B. Tomek, A.
Nagliè, M. Èernický - asistent trénera, dolný rad - P. Weiss, D. Mujagiè, P. Háger, V. Hovaòák.

DENIS MUJAGIÈ (32)
Narodil sa v Zadare, má 193 cm a 86
kg. Hrá na pozícii
krídla. Doteraz hral
v KK Zadar, KK Rijeka a HKK Brotnjo
Citluk. V minulej
sezóne pôsobil v Bnei Hertzliya
(Izrael) a UNIA Tarnow (Po¾sko).

ONDREJ ŠOŠKA (22)
Má 205 cm a 100
kg. Hrá na pozícii
pivota. Pochádza
zo Žiliny, kde doteraz aj hrával za Váhostav Žilina. Je
èlenom reprezentácie SR.

BRANISLAV TOMEK (18)
Je vysoký 205
cm, váži 105 kg.
Hrá na poste pivota, doteraz pôsobil
v SPU Nitra. Je
èlenom reprezentácie SR do 20 rokov.

VLADIMÍR HOVAÒÁK (19)
Hrá na krídle,
meria 192 cm, váži
88 kg. Je odchovanec BK Spišská
Nová Ves. Je èlen
reprezentácie do
20 rokov.

JOZEF RADAKOVIÈ (18)
Odchovanec BK
SCP Ružomberok
je vysoký 203 cm a
váži 110 kg. Hrá na
pivote a je taktiež
èlen reprezentácie
SR do 20 rokov.

· Ako ste prijali ponuku trénovať šesťnásobného majstra Slovenska?
- Pre každého trénera je
takáto ponuka výzvou.
Videl som za tým oživenie
svojej trénerskej èinnosti,
možnosť získania nových
skúseností. Za dnešnej
situácie je Slovakofarma
jediné družstvo, ktoré má
ambície každoroène hrať medzinárodné pohárové súťaže. V tomto
roku bude úèinkovať v Saportovom
pohári.
· Mali ste voèi novému zamestnávate¾ovi nejaké požiadavky?
- Všetko sa to zohralo ve¾mi rýchlo,
nebol èas myslieť na niektoré veci.
Najprv sme si museli ujasniť perspektívy. Nevedelo sa, èo sa vlastne chce v budúcej sezóne. Až neskôr sa vykryštalizovalo, že klub
má záujem naïalej pokraèovať v
trendoch z minulého obdobia a
chce znovu vybudovať silné družstvo, schopné hrať nároènú európsku súťaž. Tento rok sa nám naskytá aj možnosť hrať Èesko-slovenský pohár.
· Naèo ste sa hlavne zamerali v
príprave?

- Zatia¾ sme sa nemohli ani na èosi špeciálne zameriavať, lebo družstvo stále nie
je kompletné. Doplniť
by sa malo v septembri. S prípravou na novú sezónu sme zaèali
23. júla. Dostali sme
sa však do nepriaznivej situácie, keï družstvo neèakane opustili dvaja hráèi, s ktorými sme už rátali. Beťko mal byť druhým èi tretím
rozohrávaèom a Štec (obaja odišli
študovať do USA) mal byť hráèom
základnej päťky. Keï zoberieme do
úvahy, že predtým odišli Ristanoviè, Andruška a Lake, tak náš tím
sa znaène oslabil. Aj preto vedenie
klubu h¾adá ešte posily v zahranièí.
V súèasnosti máme v príprave
týchto hráèov: Andrej Lukjanec,
Peter Mièuda, Pavol Weiss, Aramis
Nagliè, Peter Háger, Denis Mujagiè, Ondrej Šoška, Branislav Tomek, Vladimír Hovaòák, Jozef Radakoviè a aj Vladimír Kuznecov,
ktorý sa predsa len rozhodol ostať.
· Nová sezóna bude pre vás
dosť nároèná...
- Áno. Budeme hrať štyri súťaže Saportov pohár, Èesko-Slovenský
pohár, slovenskú ligu a pohár.

SLOVO KAPITÁNA
Kapitánom BK Pezinok ostáva aj v nasledujúcej sezóne Peter Mièuda. Práve
jeho sme požiadali, aby nám povedal, èo
chcú spraviť hráèi pre splnenie klubových cie¾ov a ako chcú prilákať divákov
späť do h¾adiska.
- Ciele sú znova tie isté - na Slovensku
vyhrať všetko a v Saportovom pohári minimálne postup zo skupiny, aj keï tento rok to bude
maximálne ťažké, lebo je tam ve¾mi ve¾a dobrých klubov. Chceli by sme vylepšiť našu hru a skrášliť herný

· Aký ste si postavili na túto
sezónu cie¾?
- Ja si nedávam nejaké výsledkové
ciele, pretože mnohokrát ich tréner
ani samotní hráèi nevedia ovplyvniť. Sú to skôr procesné ciele, ktoré
sa dajú sledovať. Tréner dostane
družstvo, ktoré má viesť, obohatiť
ho novými hernými prvkami, dosiahnuť aby hralo èo najefektívnejší basketbal. Nako¾ko sa mi to podarí, ukáže až èas.
· Èo vás èaká ešte v rámci prípravy do zaèiatku ligy?
- Do 12. septembra sme absolvovali sériu ťažších prípravných zápasov v Rakúsku, Slovinsku a Taliansku. Tu sme ešte dolaïovali hru. V
septembri (22.) zaèína slovenská
liga a najostrejšou previerkou našich kvalít budú zápasy Saportovho pohára, ktorý pre nás zaèína
30.10.
· Premýš¾ali ste o tom, ako
znovu pritiahnuť väèší poèet divákov do h¾adiska?
- Aj keï, priznám sa, nepoznám
presnú odpoveï, preèo prestali
niektorí priaznivci chodiť na basketbal, budeme sa usilovať, aby
sme ich predovšetkým dobrou
(mo)
hrou znovu pritiahli.

prejav, aby sme prilákali opäť fanúšikov do h¾adiska. Aj
nás hráèov to hnevalo, že ¾udia prestali chodiť na basketbal, pretože predtým bolo hlavne na zápasoch Saportovho pohára pravidlom, že bola plná hala. Za hráèov môžem povedať, že na ihrisku urobíme svojou
hrou, ale aj herným prejavom a nasadením všetko pre
to, aby sme splnili naše ciele a uspokojili aj divákov.
Nechceme sa uspokojiť s tesnými prehrami v Saportovom pohári alebo iba s našou ligou. Všetko je otvorené, príprava sa rozbehla dobre, tvorí sa nový káder, sú
to noví hráèi, myslím, že tvár družstva bude iná ako po
minulé roky. Urobiť všetko pre diváka a pre dobrý basketbal je cie¾, o ktorý sa budeme snažiť.
(pr)

