V minulom čísle sme uverejnili
informáciu, že prezident a tréner
VTC Pezinok Ľuboš Stražay sa
stal novým predsedom súťažnej
komisie Slovenskej volejbalovej
federácie (SVF). V článku, ktorý
sme spracovali podľa správy v
jednom slovenskom denníku, sme
uviedli, že do tejto funkcie nastúpi
od 1. 5. 2006 a týmto dňom ukončí
pôsobenie ako prezident a tréner
VTC.
Na obsah článku reagoval Ľ.
Stražay a označil ho za zavádzajúci. "V článku uvádzate, že do
funkcie predsedu súťažnej komisie nastúpim 1. mája, pritom ju už
zastávam od novembra 2005. Pri
nástupe som si dal podmienku, že
mi umožnia splniť si záväzky voči
klubu a trénersky post v extralige
žien budem vykonávať do skončenia ligovej sezóny. Od 1. mája nastúpim na 100-percentný úväzok
plnenia funkcie riadenia súťaží
SVF. Hoci s trénerskou činnosťou
v extralige skončím, na poste prezidenta VTC naďalej zostávam,"
informoval nás Ľ. Stražay.
Nového riaditeľa SVF sme sa
spýtali, aké povinnosti vyplývajú z
jeho funkcie:
– Ide o riadenie celoslovenských
súťaží, extraligy mužov a žien,
rovnako prvoligových súťaží, kadetských a žiackych finálových
podujatí majstrovstiev Slovenska
a pohárových súťaží. Spadá do
toho aj disciplinárna, legislatívna,
súťažná komisia a iné, ktoré sa
podieľajú na riadení súťaží a ich
organizovaní. Z funkcie však vyplýva aj množstvo ďalších povin(mo)
ností.

Komisia športu a mládeže pri
Mestskom zastupiteľstve v Pezinku
vyhodnotila 16. januára anketu o
najlepšieho športovca Pezinka v
roku 2005. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov na Mestskom úrade sa
však uskutoční až 16. februára. Výsledky ankety preto v Pezinčanovi
uverejníme vo februárovom čísle,
ktoré vyjde 24.2.
(pr)

Volejbal:
28.1. VTC Pezinok – Púchov
11.2. VTC Pezinok – Žilina
hrá sa v hale VTC
Basketbal:
28.1. MBK Pezinok – ŠKP Bratislava
29.1. MBK Pezinok – Trnava
4.2. MBK Pezinok – Prírodovedec Bratislava
hrá sa v hale SOU

V sobotu 7. januára sa v bratislavskej hale Mladosť uskutočnil semifinálový turnaj Slovenského pohára
volejbalistiek, na ktorom sa predstavili aj hráčky VTC Pezinok. Tri zúčastnené tímy (pôvodne bolo prihlásených päť družstiev, ale prvoligisti z
Hnúšte a Podbrezovej sa napokon
účasti vzdali) bojovali o postup do
pohárového finále. Najskôr Slávia
UK porazila juniorky Slávie 3:0, potom naše hráčky zdolali juniorky Slávie UK 3:1. V malom finále podľahli
pezinské volejbalistky Slávii UK 1:3.
VTC Pezinok teda obsadil v tabuľke
tohto turnaja 2. miesto a vybojoval si
postup do finále Slovenského pohára, ktoré sa uskutoční 19. februára v
Hnúšti. Obaja finalisti si zabezpečili
aj účasť na finálovom turnaji Československého pohára. "Škoda, že
sme hrali dva zápasy hneď po sebe,
bola to pre dievčatá veľká záťaž a
záver zápasu so Sláviou sme nezvládli. Podali sme však vyrovnaný
výkon a Sláviu sme potrápili. V
Hnúšti sa okrem ženského odohrá aj
mužské pohárové finále, teším sa
na pekný volejbalový sviatok. Určite
skúsime Sláviu potrápiť a zabojovať
o cennú trofej," zhodnotil turnaj tréner Ľubo Stražay.
Finále Česko-slovenského pohára
sa uskutoční 11. – 12. marca, o
mieste konania sa ešte nerozhodlo,
ale je veľmi reálne, že by sa dejis-

Začiatky basketbalu v Pezinku sa
spájajú s menom Ing. Karola
Pekníka, ktorý v roku 1945 okolo
seba zoskupil basketbalových nadšencov a založil basketbalový klub.
Prvý basketbalový zápas na pezinskej pôde sa odohral 27. mája 1945
na upravenom ihrisku v pezinskom
parku, SSM Pezinok v ňom zdolal 1.
RSG Bratislava 23:21.
V nasledujúcom období zaznamenal basketbal ohlas u obyvateľov,
stal sa populárny i medzi mládežou.
Družstvo mužov začalo pôsobiť v
krajskej súťaži, neskôr sa vytvorili
mládežnícke družstvá. Problémom
boli tréningové priestory, v zime sa
trénovalo v Sokolovni, ktorá však
slúžila aj ako kino.
Prvý veľký úspech prišiel v roku
1959, keď Slovan Pezinok postúpil
do najvyššej celoštátnej súťaže.
Vydržal v nej však len jednu sezónu,
z 22 zápasov vyhrali hráči iba dva.
Zaujímavosťou je, že Pezinčania
vyhrali na pôde obhajcu titulu Orbisu
Praha. Domáce zápasy muselo
družstvo pre pretrvávajúce problémy s telocvičňou odohrať v Bratislave a Galante. Klub vystriedal na
začiatku svojej existencie viacero
názvov (ŠK Železničiari, Sokol, Tatran, Slovan) až napokon od roku
1960 sa ujal názov Lokomotíva Pezinok.
Ďalším významným medzníkom
pezinského basketbalu je rok 1961,
keď bola postavená športová hala

VTC Pezinok, horný rad zľava – Ľubo Stražay, tréner, Paula Kubová, Lucia Slobodová, Jaroslava Pribičková, Miroslav Gajdoš, manažér, Ivana
Bujdošová, Barbora Kyselová, Nikola Nemcová, Viliam Kovár, fyzioterapeut, dolný rad zľava – Monika Stankovianska, Lenka Osvaldová, Martina Viestová, Miroslava Beňová, Lenka Orviská, Dominika Nestarcová.
kom mohol stať Pezinok. Na turnaji
sa zúčastnia finalisti českého i slovenského pohára. Finálová účasť
navyše priniesla pre VTC Pezinok
ešte jednu radostnú skutočnosť –
dievčatá vybojovali právo štartu v
Pohári CEV v budúcej sezóne. Pezinskí volejbaloví fanúšikovia sa tak
môžu opäť po rokoch tešiť aj na
európsku pohárovú súťaž.
O ďalších novinkách v klube nám

Ľ. Stražay prezradil: "Chceme ísť do
play off z čo najlepšieho miesta, je
reálne ísť doň z 5. – 6. pozície. Tým
sa chceme v prvom kole vyhnúť Senici a Slávii UK, našim najlepším
družstvám. Aj preto sme na hosťovanie do konca sezóny angažovali
nahrávačku Andreu Hnátovú a do
útoku Líviu Kručovskú, obe z bratislavskej Slávie UK. Veríme, že budú
vhodným doplnením tímu."
(pr)

na Holubyho ulici, ktorá slúžila basketbalu 40 rokov.
Lokomotíva Pezinok dlhé roky
pôsobila v druhej najvyššej súťaži,
kde sa neúspešne pokúšala o návrat do 1. ligy. V roku 1967 prišiel k
trénerskúmu kormidlu Ing. Richard
Frimmel, ktorý viedol pezinských
basketbalistov s prestávkami 24 rokov.
V 60-tych rokoch sa Pezinok zvyčajne umiestňoval tesne za postupovým miestom, naopak 70-te roky
boli poznačené postupnou prestavbou kádra a umiestneniami zväčša v
strede tabuľky. Od roku 1981 sa
opäť začalo každoročne bojovať o
postup až prišiel rok 1990, v ktorom
sa Lokomotíve podarilo splniť tento
vytúžený cieľ.
Účinkovanie Pezinka v najvyššej
súťaži bolo tentoraz dlhodobejšie,
po záchrane v prvej ligovej sezóne
funkcionári postupne zvyšovali ambície a posilňovali družstvo.
V roku 1992 sa basketbalisti presťahovali do novej športovej haly na
Komenského ulici, ktorú "pokrstili"
historickými medailovými úspechmi. V poslednom ročníku československej ligy získal Pezinok bronzové medaily a v prvom ročníku slovenskej ligy sa Pezinčania stali
prvými majstrami Slovenska v basketbale. Týmito úspechmi sa Pezinku otvorila aj cesta do európskych pohárov, prvým súperom BK

Pezinok bol na jeseň roku 1993 švajčiarsky klub Fidefinanz Bellinzona.
Nasledujúce roky priniesli najslávnejšie okamihy doterajšej histórie
pezinského basketbalu. Šesť majstrovských titulov za sebou, úspešné účinkovanie v pohárovej Európe,
kvalitní slovenskí i zahraniční hráči a
veľa nezabudnuteľných zápasov –
to bolo obdobie rokov 1996 – 2002.
Bohužiaľ, 26. 9. 2002 oznámilo
vtedajšie vedenie basketbalového
klubu, že končí s podporovaním
tohto športu, čo prakticky v tej chvíli
znamenalo zánik vrcholového mužského basketbalu v našom meste.
Iniciatívy sa chopili rodičia hráčov
mládežníckych družstiev na čele s
JUDr. Justínom Sedlákom a vznikol
Mládežnícky basketbalový klub Pezinok. Momentálne pôsobí družstvo
mužov v 1. lige (2. najvyššia súťaž)
a snaží sa o návrat do najvyššej
súťaže.
Nie je možné spomenúť všetkých
tých, ktorí za šesťdesiat rokov aktívne pracovali v pezinskom basketbale. Aj preto sa v nedeľu 18. decembra 2005 vo Vinárskom dome
uskutočnila slávnostná recepcia, na
ktorej si všetci pozvaní zaspomínali
na tie svoje časy, keď boli aktívnymi
hráčmi, trénermi či funkcionármi.
Príspevkom k oslavám je aj knižka s
názvom Šesťdesiat rokov pezinského basketbalu, ktorú spracovali
Justín Sedlák a Tomáš Prokop. (pr)

