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Mestské zastupiteľstvo na návrh
Komisie mládeže a športu MsZ
schválilo na rok 2004 udelenie
týchto finančných príspevkov a
grantov..
Športové podujatia - fond športu
Dušan Slimák (na 9. ročník Nový život
Cup, memoriál M. Bacigála) - 10 000 Sk
PERUTÝN (Klub športového potápania
poskytnutie plavárne - úhrada) - 2800 Sk
ŠKP Pezinok, stolnotenisový oddiel
(nákup materiálu, chod klubu)
- 10 000 Sk
Filip Polc, cyklista (nákup športového
oblečenia)
- 10 000 Sk
SLOVKARPATIA, stolnotenisový klub
(na činnosť)
- 10 000 Sk
TAEKWON-DO (nákup materiálu)
- 15 000 Sk
Michal Peniak, karate (športová výstroj)
- 5000 Sk
TJ Sokol - Klub orientačného behu (na
šport. podujatia)
- 35 000 Sk
ZŠ Fándlyho (Pezinská olympiáda,
šport. potreby)
- 5000 Sk
KOB - Klub bežeckého lyžovania
(údržba areálu)
- 5000 Sk
ZŠ Kupeckého (materiálne vybavenie)
- 5000 Sk
Ján Valaštiak, šport. streľba (na výstroj)
- 5000 Sk
Svatava Špániková, kickbox (športové
oblečenie)
- 10 000 Sk
Jakub Kováčik, šport. lezenie (nákup
šport. materiálu)
- 5000 Sk
Dominika Kováčiková, šport. lezenie
(nákup šport. materiálu)
- 5000 Sk
TJ Baník Pezinok, futb. oddiel (nákup
dresov)
- 5000 Sk
Miestny klub Slovenského Orla (na
činnosť klubu)
- 10 000 Sk
Slovenský skauting (na činnosť)
- 10 000 Sk
ZŠ Na bielenisku (činnosť športového
centra)
- 5000 Sk
Matej Pilka, orient. cyklistika - 5000 Sk
Klub šachu Pezinok (na činnosť klubu)
- 2000 Sk
ZŠ Holubyho (nákup stolnotenis. stola)
- 5000 Sk
Matej Kunert, vodné lyžovanie (šport.
oblečenie)
- 5000 Sk
Softbalový klub MaSK Pezinok (výstavba ihriska)
- 58 000 Sk
JUDO CLUB Pezinok (na činnosť)
- 65 000 Sk
Centrum voľného času (liga v orient.
behu)
- 10 000 Sk
Oddiel karate pri ZŠ Kupeckého (na
činnosť)
- 50 000 Sk

SPOLU

rozpačité, ale postupne sa
ukázalo, že pri väčšej hernej disciplíne a postupnom
na beraní skús eností by
postup mohol byť reálny.
Bez prehry sme postúpili do
finálovej skupiny kde už
sme narazili na podstatne
silnejších súperov ale vyhrali sme všetky zápasy i tu
a postup sme si vybojovali
už v predstihu a bez prehry,
čo je veľmi cenné.
Chcel by som vyzdvihnúť
prístup chalanov k tréningovým povinnostiam i k zápasom, poďakovať im a samozrejme aj zablahoželať.
Vďaka patrí aj všetkým tým,
ktorí nám v sezóne pomáhali a taktiež podporovali.
l Po oslavách postupu
V stoji zľava: Justín Sedlák - tréner, Daniel Mizera, Peter Chudík, Matej Benko,
Peter Bednár, Tomáš Michálik, Janis Azacis, Rudolf Pulman, Branislav Daruľa, však už bude zrejme poDominik Valenta, Marek Červenka, Richard Urland, Ľubomír Blažek - člen výbo- trebné myslieť na budúcu
ru. V pokľaku zľava: Lukáš Blažek, Tomáš Prokop, Martin Rýdzi, Rudolf Čermák. sezónu, pretože 1. liga je
určite kvalitnejšia. Aká
bude najbližšia budúcnosť mužov v Pezinku?
V sobotu 24. apríla sa skončila 2.
- Chcem zdôrazniť, že je dobré,
liga v basketbale mužov, v ktorej
keď sme postúpili, lebo mladí hráči
štartoval aj MBK Pezinok. A hoci
majú po skončení mládežníckych
boli v súťaži nováčikom a jednokate górií ďalšiu perspektívu a
znač ne najmladším m užstvom
uplatnenie. Výbor MBK už prepočínali si v nej nadmieru úspešne.
mýšľa nad novou sezónou. Chceli
Súťaž zvládli bez jedinej prehry a s
by sme pre družstvo mužov získať
prehľadom postúpili do 1. ligy, čo
generálneho sponzora, aby bolo
bolo cieľom družstva a klubu. O
finančne samostatné. Po krátkej
tom čo predchádzalo tomuto úspeprestávke začneme asi v polovici
- Keďže v tíme sú väčšinou ešte
chu, o sezóne ale i o budúcnosti
mája s prvou fázou prípravy na
juniori, veď len piati hráči patria do
basketbalu sme sa porozprávali s
mužskej kategórie, tréningy a prínovú sezónu s pokračovaním od 1.
trénerom družstva Justínom Sedaugusta a to už bude naozaj opäť
pravu ako aj nácvik herného syslákom.
tému sme riešili tak, že sme trénovážne a naostro. Chceme pripraviť
l Prečo ste sa vlastne rozhodli
kvalitnú prípravu a program, skonvali spolu, juniori aj muži. Tým sme
utvoriť v mládežníckom klube aj
solidovať káder, doplniť ho o dvoch
zároveň vyriešeili aj otázku priestodružstvo mužov?
rov. Veľmi nám v tomto smere poskúsených hráčov a zároveň odo- Dlho sme sa rozhodovali či máme
hrať čo najviac zápasov, aby sme
mohlo Mesto Pezinok. Chcel by
vytvoriť pri MBK aj družstvo mužov.
som tiež poďakovať hlavnému
už v príprave otestovali svoje
Zvažovali sme naše priestorové,
sponzorovi Pezinským tehelniam,
schopnosti. Určite nastanú aj perfinančné i hráčske možnosti. Napoa.s., ktoré nám finančne vyriešili
sonálne zmeny vo vedení klubu,
kon sme sa predsa len rozhodli toto
účinkovanie družstva v súťaži.
ktoré bude zodpovedné za finanmužsto utvoriť, pretože sme chceli
l Ako prebiehala samotná súčné zabezpečenie chodu klubu v
dať ďalšiu perspektívu chlapcom,
ťaž?
novej sezóne. Je nám jasné, že 1.
ktorí skončia juniorskú kategóriu, s
- Mali sme aj problémy, niekedy
liga bude herne oveľa náročnejšia,
basketbalom ďalej pokračovať a
nám kolidovali termíny zápasov
čo nás všetkých zaväzuje, pretože
tiež sme chceli nadviazať na tradíjuniorov a mužov, takže sme tomu
sa chceme v lige nielen udržať ale
ciu basketbalu v Pezinku.
museli prispôsobovať celý program
postupne chceme vychovať a pril Spomínali ste problémy,
praviť vlastných odchovancov s
tréningov i zápasov. Stávalo sa, že
ktoré súviseli so vznikom tímu
perspektívou v ďalších rokoch skúsme v jeden deň museli odohrať
siť zabojovať o postup do extraligy.
mužov. Ako sa vám darilo ich
zápasy v juniorskej i mužskej
(pr)
prekonať?
súťaži. Začiatky v súťaži boli trocha

- 367 800 Sk

Podpora mládežníckeho športu
TJ Baník Pezinok, futbal (dorast, žiaci,
prípravka)
- 36 000 Sk
MBK Pezinok, basketbal (na činnosť)
- 90 000 Sk
VTC Pezinok, volejbal
- 75 000 Sk
Grinavský futbalový klub, futbal (žiaci,
dorast)
- 36 000 Sk
Pezinský športový klub, futbal
- 110 000 Sk
ŠK hádzanej Agrokarpaty - 53 000 Sk

Na podporu mládežníckeho
športu je v rozpočte na rok 2004
schválených 800 tisíc Sk, na I. polrok bolo rozdelených 400 tisíc Sk.

V sobotu 20. marca sa v Bratislave konalo 1. kolo 1. ligy družstiev mužov v džude. Obhajcovia
strieborných medailí, džudisti Sokola Pezinok obsadili na tomto turnaji 3. miesto, keď zvíťazili v štyroch dueloch a v dvoch prehrali. V
priebežnej tabuľke vedie Slávia
STU Bratislava. Výsledky: Pezinok - ZTS Martin 3:4, Pezinok - Slávia STU 4:3, Pezinok - Pov. Bystrica 6:1, Pezinok - Dukla B. Bystrica
2:5, Pezinok - Trnava 4:3, Pezinok Sokol Bratislava 5:2.
(pr)

Dňa 20. marca sa v Ivanke pri
Dunaji konali majstrovstvá Bratislavského kraja družstiev starších
žiakov v stolnom tenise. Družstvo
ŠKP Pezinok v zložení Jozef Hodák, Kristián Križanovič a Juraj
Počuch po výbornom výkone obsadilo 3. miesto. Na turnaji prehrali
len s neskorším víťazom domácim
tímom STK Ivanka pri Dunaji 3:6 a
ŠKST Karlová Ves 4:6, ktorá obsadila druhé miesto. Ostatné zápasy
naši vyhrali presvedčivo 6:0. Uznanie patrí najmä najlepšiemu hráčovi - Pezinčanovi Kristiánovi Križanovičovi.
P. Hodák

V športovej hale Slovšportu v Trnave sa uskutočnilo 20. marca III.
kolo Pohára Federácie karate za
účasti pretekárov z celého Slovenska. Pezinok reprezentovali karatisti z Karate klubu ZŠ Kupeckého.
Umiestnenie: jednotlivci - 1.
miesto Michaela Kohútová, dorastenky (-52 kg), 2. Miroslav Černák, žiaci (+170 cm), 3. Peter Matúšek, dorastenci (-65 kg), Andrej
Palčík, dor. (-72 kg), Alena Hupková, dor. (-60 kg), družstvá - 1. Michaela Kohútová, Alena Hupková,
Zuzana Gregušová.
Z. Tahotná

