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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  
 

schvaľuje 
 

Koncepciu rozvoja športu 
2020-2024 

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok  
 

b) s týmito pripomienkami 
 



Dôvodová správa: 
 
V zmysle § 64 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
§ 64 

Obec  

Obec pri výkone samosprávy 

a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, 

  

b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej 

infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami, 

  

c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je 

zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre 

všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené, 

  

d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie 

športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka, 

  

e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v 

obci, 

  

f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne 

postihnutých v obci, 

  

g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 

 
 
 
Na prípravu predloženej koncepcie bola vytvorená pracovná skupina, pod vedením 
zástupkyne primátora Mgr. Márie Wagingerovej. Súčasťou boli aj poslanci MsZ, ktorí sú 
zároveň aj členmi komisie športu. Zosumarizovanie podkladov zabezpečovala vedúca 
majetkového oddelenia MsÚ v Pezinku Ing. Silvia Ruppertová. 
 
Koncepciu rozvoja športu tvoria dve časti. Prvá analytická časť sumarizuje súčasné 
podmienky športu na území mesta Pezinok realizovaného prostredníctvom športových 
klubov, príp. individuálnej športovej činnosti v existujúcich športových zariadeniach, pričom 
v závere tejto časti je spracovaná SWOT analýza so zadefinovanými silnými a slabými 
stránkami a zameraním na príležitosti a ohrozenia. Druhá programová časť stanovuje ciele 
rozvoja športu pre najširší okruh obyvateľov, zlepšenia materiálno-technických podmienok 
pre rôzne pohybové aktivity a budovanie športovej infraštruktúry.  
Koncepcia rozvoja športu je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné dopĺňať 
a aktualizovať  podľa potrieb, aktuálneho stavu a finančných možností mesta. 
 
Koncepcia rozvoja športu sa prekladá na obdobie rokov 2020-2024 
 
 
 
Spracovali dňa 12.02.2020 
Mgr. Silvia Ruppertová 
Mgr. Peter Štetka 
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1. Úvod 
 

Šport a pohybové aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu,  ako aj rozvoja osobnosti a nedá sa 
ničím nahradiť. Vedie k vytváraniu fyzickej zdatnosti  a výkonnosti, uspokojovaniu osobných záujmov a potrieb. 
Zároveň je nástrojom boja proti intolerancii, rasizmu a v neposlednom rade nástrojom boja proti drogám, pretože 
umožňuje zmysluplné trávenie voľného času nielen deťom, ale aj dospelým. Absencia pravidelnosti pohybu 
spôsobuje nárast civilizačných chorôb a s tým spojený nárast nákladov na zdravotnú starostlivosť.  Verejným 
záujmom  je preto vytvárať podmienky na športovanie občanov mesta,  a to najmä voľno časových aktivít na 
školách a športoviskách, zabezpečiť dostupnosť športovísk, sprístupniť športové zariadenia a plochy pri školách  
i širokej verejnosti.  

Táto koncepcia analyzuje aktuálny stav úrovne športu na školách a v športových kluboch s nastavením 
cieľov a zámerov rozvoja športu pre najbližšiu budúcnosť.  

Pravidelná športová činnosť vedie k vytváraniu si pozitívnych zdravotných, hygienických a sociálnych 
návykov, ktoré vedú k zdravému štýlu života a vyššej fyzickej zdatnosti. Športom sú všetky formy telesných 
aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu 
telesnej zdatnosti a duševnej pohody, čím sa ďalej formujú sociálne väzby.  

Obec pri výkone samosprávy podľa § 64 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: 
a)  vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, 
b)  podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v 

obci v spolupráci so športovými organizáciami,  
c)  zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom, a 

športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac 
za náklady s tým spojené,  

d)  môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre 
všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,  

e)  podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci, 
f)  podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých 

v obci,  
g)  oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 
 
Na koordinované zabezpečenie úloh mesta vyplývajúcich z legislatívy je spracovaná „Koncepcia rozvoja 

športu mesta Pezinok“ na roky 2020 – 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Analýza súčasného stavu  

 

2.1. Šport v MŠ, ZŠ, CVČ 
 

 

2.1.1. Materské školy 
 

2.1.1.1 MŠ Bystrická 

 

Počas školského roka sú v materskej škole organizované športové podujatia: 
- súťaže detí v atletike /beh, skok do pieskoviska, hod loptou, beh pomedzi prekážky a iné..../- areál MŠ  
- branné cvičenia  spojené so súťažením - areál MŠ  
- súťaže v dopravných disciplínach /súťaže detí s kolobežkami, bicyklami, odrážadlami +    
  precvičovanie si pravidiel cestnej premávky/ - areál MŠ  
- športovanie spojené s relaxom /chôdza, beh  po chodníku zdravia, osviežovanie  detí v  
  hmlovisku/ v ,,Zóne zdravia a relaxu"- areál MŠ v letnom období  
- Deň pohybu - organizované cvičenie detí spolu s rodičmi a p. učiteľkami poobede - areál  
  MŠ /Ale nerealizujeme to každý školský rok/  
- MDD - súťaže detí - areál MŠ 
  
 Mimo areál materskej školy sú organizované športové podujatia: 
 - Olympijský deň so seniormi zo ZOS /Súťaženie detí so seniormi v rozličných športových  
    disciplínach, ktoré nie sú náročné/ - areál zariadenia ZOS, tento šk. rok to bude už 4. ročník  

- pravidelné cvičenie detí v SPORTFITE - komplex Sportfit, Bystrická 28, PEZINOK  
- plavecký výcvik - Plavecká akadémia Limbach 
  

V materskej škole sa realizuje aj Tanečný krúžok externou lektorkou. 
 
 

2.1.1.2 MŠ gen. Pekníka 

 

Materská škola podporuje pozitívny vzťah k aktívnemu pohybu aktivitami: 
-  ranné cvičenia 
-  plavecký kurz 
-  korčuliarsky kurz 
-  letná olympiáda 
-  súťaživé hry 
-  vychádzky do prírody a do okolia Pezinka 
 
MŠ má zakúpené  mobilné dopravné ihrisko a pre deti nakúpili odrážadlá a prilby.  
 

Je zapojená do projektov a edukačných aktivít: 
- Adamko hravo zdravo – cieľom je pozitívne ovplyvniť správanie a rozšíriť poznanie o ochrane a podpore 

vlastného zdravia. 
- Korytnačka – na záhrade je vybudovaný kopec na zimné radovánky na snehu 
- Športom k zdraviu 



- Moje telo a iné aktivity zamerané na šport a zdravie 
 

2.1.1.3 MŠ Vajanského 

 
Materská škola organizuje  počas školského roka športové podujatia a výcviky pre predškolákov: 

- v trvaní 5 dní alebo cca 10 h - korčuliarsky, lyžiarsky, lezecký, plavecký,  
- 7/10 mesiacov v školskom roku  1 hodina týždenne judo v Judo aréne  v Pezinku. Deti netrénujú v decembri, 
januári a februári kvôli zimným a jarným prázdninám,  
-  7/10 mesiacov v školskom roku 1 hodina týždenne tenis v Tenis palace v Pezinku  
- deti cvičia denne v rámci ranného cvičenia - buď ako rozcvička, alebo ako hlavná denná aktivita  
 
 

2.1.1.4. MŠ Za hradbami 

 

Na materskej škole je zabezpečená krúžková činnosť – tanečníček a v rámci akcií sa zabezpečujú voľno-
časové aktivity :  
- korčuľovanie na ľade v Pezinku 
- plavecký výcvik v Bratislave 
- korčuľovanie in-line v areáli MŠ 
- každodenný pobyt vonku v MŠ - športové hry na dvore,  olympiáda,  MDD,  
 
 

2.1.1.5 MŠ Záhradná 

 

Na materskej škole sú zabezpečované aktivity: 
- Jesenná olympiáda 
- korčuliarsky výcvik 
- plavecký výcvik 
- krúžok - tanečníček 1x týždenne 
- denný pohyb - ranné cvičenie, tanec kedykoľvek vo voľnom čase, športové činnosti pri pobyte  
 
 

 

2.1.2. Základné školy 
 

2.1.2.1 ZŠ Fándlyho 

 

Škola okrem bežných hodín telesnej výchovy zabezpečuje pre žiakov v  1. ročníku plavecký výcvik, v 2.  
a 4. ročníku kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy, v 3. ročníku kurz pohybových 
aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky alebo korčuliarsky kurz). V 6.  ročníku  absolvujú žiaci 
plavecký výcvik dennou dochádzkou, v 7. ročníku  sa žiaci zúčastňujú kurzu pohybových aktivít  so zameraním 
na zimné športy (lyžiarsky výcvik) a v 8. ročníku absolvujú turisticko-poznávací kurz.  
Škola sa zaoberá aj inovatívnymi metódami telesnej výchovy a športu s využitím netradičného náradia ako halové 
veslovanie, jumping, ringo, frisbee, indiaca a tabata. Škola dosiahla 2. miesto na ME zo 105 profesionálnych 
klubov v halovom veslovaní.  
Dlhoročnú tradíciu má na škole gymnastika, na súťažiach dosahujú dievčatá  v gymnastickom štvorboji 
umiestnenie na 1. – 3. mieste na Slovensku. Škola sa tiež venuje atletike, na atletické súťaže sa dievčatá a chlapci 



pripravujú 2 hodiny týždenne v rámci krúžkovej činnosti. Záujem o atletiku je hlavne v nižších ročníkoch, vo 
vyšších ročníkoch záujem klesá.  
Škola dlhodobo organizuje pre žiakov celého okresu okresné kolo v basketbale chlapcov a dievčat. Žiaci 
základnej školy sú členmi pezinských a bratislavských športových oddielov (karate, judo, plávanie, futbal, 
gymnastika), kde dosahujú veľmi dobré výsledky na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.  
Škola organizuje na doplnenie edukačných činností aj krúžkovú činnosť so športovým zameraním  - stolný tenis, 
futbal, basketbal, atletika, gymnastika, jumping, vybíjaná, florbal, šach. Veľký záujem je o pohybovo-tanečné 
krúžky – hip-hop, tanečná akadémia Sunny dance.  
Športové zariadenie školy je veľká telocvičňa, učebňa halového veslovania, cvičebňa pre 1. stupeň, dve šatne so 
sociálnymi zariadeniami. Vonkajšie športoviská – basketbalové ihrisko, univerzálna asfaltová plocha, softbalové, 
ihrisko, doskočisko s rozbehovou dráhou, bežecká dráha na 60 metrov, workoutové ihrisko, 2 basketbalové koše 
osadené v basketbalovom asfaltovom ihrisku. 
Športoviská školy sú v plnej miere využívané v dopoludňajších hodinách na povinnú telesnú výchovu, 
v popoludňajších hodinách ich využívajú žiaci v školskom klube detí a krúžkovú činnosť alebo sú prenajímané 
športovým klubom a jednotlivcom.  
 
2.1.2.2. ZŠ Kupeckého 

 

Pravidelné športové a pohybové krúžky pre žiakov školy: florbal, hádzaná, detská atletika, basketbal, hip-
hop, vybíjaná, športové hry, šach, rope skipping (skákanie cez švihadlo). 
Pre žiakov 6. ročníka sa organizuje týždňový plavecký výcvik a pre žiakov 7. ročníka týždňový lyžiarsky výcvik. 
Škola prenajíma priestory športovísk na pravidelnú činnosť pezinským športovým klubom: karate, basketbal, 
orientačný beh, triatlon, Sunny dance academy a v popoludňajších a večerných hodinách fyzickým osobám na 
športové aktivity. 
V mesiaci september škola organizuje okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl, 
v mesiaci máj okresné kolo v atletike žiakov základných škôl, počas celého roka škola poskytuje svoje priestory 
na organizovanie žiackej ligy v orientačnom behu a zápasy v midivolejbale dievčat. 
Vonkajšie športoviská – atletická dráha, viacúčelové ihrisko, asfaltové ihrisko na futbal a basketbal, sú okrem 
zimných mesiacov v popoludňajších hodinách a počas víkendov voľne prístupné verejnosti. 
 
2.1.2.3. ZŠ Na bielenisku 

 

Škola realizuje pravidelné voľno časové športové aktivity v rozsahu – stolný tenis, pohybové hry, 
basketbal, športový krúžok, vybíjaná, futbal a športová príprava. Už 15. rok spoluorganizuje Pezinskú školskú 
ligu v stolnom tenise ako pravidelnú súťaž, do ktorej sa zapájajú školy celého bratislavského kraja. Okrem toho 
ponúka aj príležitostné aktivity, ako sú okresné kolo  v stolnom tenise, okresné kolo vo vybíjanej najmladších 
žiakov pre 1. stupeň, okresné kolo vo vybíjanej pre 2. stupeň.  
 

2.1.2.4. ZŠ  a MŠ Orešie  

 

Základná škola s materskou školou Orešie 3 ponúka žiakom I. a  II. stupňa športový krúžok, žiakom I. 
stupňa a MŠ gymnastiku a žiakom MŠ tanečný krúžok. V materskej škole je  pre deti zriadené aj fitnes centrum. 
 
 
 
 
 
 



2.1.3. Centrum voľného času   
 

Centrum voľného času Pezinok je štátne školské zariadenie. S účinnosťou od 1.1.2014 bolo zriadené 
zriaďovacou listinou ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. 
Prioritu pre centrum už dlhé roky predstavuje krúžková činnosť pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých. 
Okrem toho organizuje pravidelne letné akcie pre deti a mládež a podujatia rôzneho charakteru počas celého roku. 
K pravidelným ponukám patrí taktiež možnosť návštevy internetovej miestnosti, posilňovne a čajovne. 
Pre rok 2020 má plánované športové podujatia: 

- „Pripraviť sa, pozor, štart“ – športove popoludnie pre ŠKD 
- Beh Mesta Pezinok – v spolupráci TJ Sokol 
- Olympiáda pre rodičov s deťmi  
- Zorganizovanie športového dňa v parku pre ZŠ v programoch pre školy – využívané školami počas  

monitoru  
Športové krúžky: 
MŠ - tanečníček,  gymnastika,  joga,  pohybovka 
ZŠ - športovci, tanečný krúžok, gymnastika,  joga, šach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Športové kluby 
 

Mesto Pezinok má bohatú športovú tradíciu. V Pezinku je činných viac ako 30 športových klubov, 
spolkov a zväzov, avšak len cca 25 z nich je registrovaných prostredníctvom žiadostí o dotácie. Vytvárajú 
podmienky nielen pre rekreačné športovanie, ale mnohé z nich vychovali slovenských reprezentantov alebo sú 
zapojené do celoslovenských vrcholových súťaží, resp. medzinárodných líg. K najúspešnejším športom v Pezinku 
patria mužský basketbal, ženský volejbal, karate-kickbox, džudo, futbal, orientačný beh a plávanie. Pezinok je 
tiež lákadlom motorizmu – každoročné preteky do vrchu na Pezinskej Babe patria k najobľúbenejším pretekom.  
 

 

2.2.1. Basketbalový klub Pezinok (www.bkpezinok.sk) 

 
Basketbalový klub bol založený v roku 2011 s cieľom zachovať v Pezinku basketbal na aktívnej úrovni 

a dať mládeži možnosť stále sa tomuto športu naplno venovať. V súčasnosti má 63 členov. Medzi najväčšie 
úspechy klubu patrí 1. miesto  v roku 2011, 2012, 2014 a 2015  a 2. miesto v roku 2013 a 2018 v súťaži Najlepší 
mládežnícky kolektív. 
 

 
Zdroj: http://www.chcemsportovat.sk/nabory/ 

 

 

2.2.2. Amatérsky športový klub Pezinok (www.askpez.wbl.sk) 

 
Amatérsky športový klub Pezinok je občianske združenie združujúce občanov vykonávajúcich športovú 

činnosť. Cieľom OZ je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na 
upevnenie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Je otvorenou 
organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť v oblasti akýchkoľvek športových aktivít, najmä však vo všetkých 



druhoch športovej orientácie, behu na lyžiach, turistiky, rekreačného behu a cyklistiky. Vytvárať podmienky pre 
športovú činnosť mládeže, ich výkonnostný a kvalifikačný športový rast. 
Občianske združenie AŠK Pezinok vzniklo 30.3.2005. Športovci svoju činnosť vykonávajú v troch oddieloch 
registrovaných na príslušnom športovom zväze. 
Oddiel orientačného behu 36 členov 
Oddiel cyklistiky   21 členov 
Oddiel bežeckého lyžovania    9 členov  
AŠK Pezinok je správcom lyžiarskeho bežeckého areálu na Pezinskej Babe, ktorý postupne buduje. V zime 
pravidelne upravuje bežecké trate, ktoré slúžia širokej verejnosti, pričom sú to jediné upravované trate 
v Bratislavskom kraji a veľmi vyhľadávané lyžiarmi. 
Počas celého roka slúži tento areál ako tréningové centrum pre mládež a na prípravu bežcov aj cyklistov. 
 

 

2.2.3. Autoklub Pezinok (kokso.palo@gmail.com) 

 
Autoklub Pezinok vznikol v roku 2008. Činnosť klubu je zameraná na organizovanie  automobilových 

podujatí, vrátane účasti jazdcov na pretekoch a  výučba mladých nadšencov automotošportu . Klub ma 8 
aktívnych členov a medzi jeho úspechy patrí získanie titulu Víťaza v pretekoch do vrchu v triede E1-2000 v roku 
2013, 2014 a 2015 , kde ho reprezentoval v tom čase po kopcových pretekoch Pavol Jajcay. Autoklub 
nedisponuje žiadnym  športoviskom, aj keď v Pezinku je motoristický areál   za kameňolom Pezinská Baba. 

 

2.2.4. Mestská minifutbalová liga Pezinok (www.mmfl.sk) 

 
Mestská minifutbalová liga začala svoju činnosť v roku 2013, a to za pomoci Občianskeho združenia 

RAKERI obnovením starej Mestskej multifunkčnej ligy mesta Pezinok z roku 1999, ktorá sa hrala 4 sezóny na 
starom hádzanárskom ihrisku pri parku. Novodobá MMFL odštartovala 2.11.2013 s 11-timi účastníkmi. Cieľom 
MMFL je združiť futbalových priaznivcov a hráčov, ktorí si chcú užiť futbal v zime na kvalitnom povrchu, so 
všetkým potrebným sociálnym zabezpečením, zápasmi pískanými pod taktovkou oficiálnych rozhodcov a 
spracovanými podrobnými štatistikami. Liga sa hráva v Športovej hale na Komenského ulici každoročne v 
mesiacoch cca od novembra do februára (marca). Počet prihlásených mužstiev má rastúci trend: 2013-
11mužstiev, 2014-10, 2015-10, 2016-14, 2017-14, 2018-17, 2019-16. Každé mužstvo môže mať na súpiske až 15 
hráčov (spolu teda združujeme cca okolo 250 hráčov z Pezinka a blízkeho okolia).  
 



 
 
Zdroj: mmfl Pezinok 

 
 

2.2.5. Malokarpatská hokejbalová liga v Pezinku (www.hokejbalpezinok.sk) 

 
Tradícia pezinského hokejbalu je dlhá a známa. Jej predchodcom v novodobej histórii bola Pezinská 

hokejbalová liga (od roku 2010). Členskú základňu tvorí viac ako 300 hráčov. V lige pôsobili resp. pôsobia celky 
nielen z Pezinka, ale aj blízkeho okolia ako z Rece, Senca, Hrnčiarovec nad Parnou,  Bratislavy (Savages 
Petržalka),  Budmeríc, či Modry. Počet prihlásených mužstiev sa v jednotlivých ročníkoch mení (8-16) 
v závislosti od počtu prihlásených v danom roku. V lige pôsobia, resp. pôsobili  viacerí bývalí, či súčasní 
extraligisti  ako aj reprezentanti  v rôznych kategóriách - seniori, juniori, Old Boys, Ladies (niektorí z nich sú 
Pezinčania). Niektorí z týchto hráčov boli úspešní aj na medzinárodnej pôde a môžu sa pochváliť peknými 
výsledkami. Okrem nich ligu reprezentujú na turnajoch aj hráči pod hlavičkou OLD BOYS Pezinok – 
Malokarpatskej hokejbalovej ligy v kategórii nad 40 rokov.  
  Malokarpatská hokejbalová liga okrem samotného pôsobenia a vytvárania podmienok pre samotných 
hráčov a divákov v spolupráci s Mestom Pezinok, resp. jednotlivými sponzormi sa snaží podporovať taktiež deti 
a mládež, ktorým poskytuje priestor v rámci tréningov a usporiadania turnajov pre ne. V predchádzajúcich 
ročníkoch bol vytvorený mládežníčky team Jokerit Juniors Pezinok pôsobiaci v Slovenskej extralige juniorov 
v kategórii U16. Zúčastňoval sa Slovenského pohára MAMUT CUP a absolvoval prípravné zápasy a turnaje 
doma a v blízkom okolí. Úspechom sú nominácie niektorých hráčov do výberu štátnej hokejbalovej reprezentácie 
Slovenska v kategórii U16, resp. U18 (Lukáš Šoka, Lukáš Baksa, Peter Vrábel, Róbert Král).  Lukáš Šoka bol 
súčasťou reprezentácie SR na Svetovom pohári (MS) v Českej republike 2019 do U16. V minulosti to boli 
úspechy Pezinčanov napr.  v kategórii juniorov do U20 získali na MS v ČR bronz Erik Baláž, Mikuláš Feder, 
Adam Bagin, Pavel Uher. Martina Klúčiková a Silvia Kochanová 4. miesto na MS v kategórii žien v ČR resp. 
v kategórii OLD BOYS 4., 5.miesta na MS v Kanade (D. Klúčik, R. Kochan).  



 MHbL v spolupráci s Mestom Pezinok začali s organizovaním  hokejbalového turnaja žiakov a študentov 
základných škôl v roku 2012, kedy sa uskutočnil jeho prvý ročník. V roku 2019 sa uskutočnil už  VIII. ročník 
turnaja, kde si sily zmerali tímy nielen z Pezinka, ale aj blízkeho okolia. V celej histórii si na tomto turnaji 
zmerali sily hráči zo všetkých pezinských škôl (ZŠ J. Kupeckého, Na bielenisku, Orešie, Fándlyho), ale aj Modry, 
Budmeríc, Šenkvíc, Rece a v poslednom ročníku sa zúčastnilo aj mužstvo HBT Slovan Bratislava. 
 
MHbL organizuje: 

- VETERÁN CUP – každoročný turnaj hráčov nad 40 rokov (na Veľkonočný piatok) 
- Školský turnaj žiakov a študentov od roku 2012 (doteraz bolo 8. ročníkov) 

Reprezentácia MHbL na rôznych turnajoch: 
- Výber MHbL Pezinok reprezentujúci OLD BOYS  
- Majster resp. vicemajster ligy sa zúčastňuje na Celoslovenskom turnaji majstrov  
- Účasť výberu mužstva z ligy na medzinárodnom a najväčšom európskom turnaji na ORSZÁGH CUP-e 
- V roku 2020 snaha obnoviť v minulosti tradičný turnaj KARPATSKÝ POHÁR  

 

 

2.2.6.  1.JUDO Club Pezinok (www.judopezinok.sk) 

 
1.JUDO club Pezinok vznikol v roku 1982. Jeho zameraním sú judo tréningy, sústredenia a súťaže, 

pričom v súčasnosti má 160-člennú základňu.  
Rok 2019 bol pre 1. JC Pezinok skutočne výnimočným z pohľadu výsledkov. Tie najzaujímavejšie sú 3. a 5. 
miesto z Európskeho pohára kadetov a tým aj priama nominácia na podujatia Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá 
Európy a Európsky mládežnícky olympijský festival. Nemenej dôležitý je zisk 9 titulov majstra Slovenskej 
republiky, 2 zlatých, 2 strieborných a 1 bronzovej medaily z medzinárodného turnaja v Budapešti, zisk zlata z 
medzinárodného turnaja vo Varšave. Športový klub získal tiež titul majstra Slovenskej republiky družstiev 
starších žiakov a dorasteniek.  
 
 

2.2.7. 1.KARATE Club Pezinok (www.facebook.com/1-Karate-Club-Pezinok-142032072989/ 

 
1.KARATE Club Pezinok  je športový klub  pre deti a mládež z Pezinka  a okolia, ktorý je riadnym 

členom Slovenského zväzu karate - uznaným športovým zväzom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. Klub je zameraný na výuku karate, správne dýchanie,  držanie tela, na športovo-pohybovú prípravu detí a 
disciplínu. Klub dbá na rozvoj osobnosti dieťaťa.  1.Karate Club Pezinok  pracuje s deťmi a mládežou od 
septembra roku 2009.  V školskom roku 2019/2020 má registrovaných 85 detí a juniorov, ktorí aktívne 
navštevujú hodiny karate, kde  cieľom je nácvik zručností  KATA a KUMITE. V klube sú športovci - držitelia od 
10 kyu až po 1 kyu. 1.Karate Club organizuje domáce súťaže aj Krajské súťaže Asociácie karate klubov 
Bratislava.  Karatisti klubu sa zúčastňujú domácich a medzinárodných súťaží. Členovia sú medailisti 
z Majstrovstiev Európy juniorov, dorastencov a z medzinárodných pohárových súťaží v rokoch 2013 – 2019. 
Odchovanec 1.KCP je v súčasnosti členom reprezentačného tímu Slovenska. Hlavný tréner -  Juraj Gažo 2. Dan 
Tréner I. triedy karate, absolvent FTVŠ UK, Vicemajster sveta, 20- násobný majster Slovenska, III. miesto na 
Majstrovstvách Európy v družstvách, víťaz Svetového pohára, dlhoročný  reprezentant Slovenska, špecializácia: 
kumite. Trénerka: Svatava Sulanová , 1. Dan Majsterka sveta v kickboxe, absolventka FTVŠ UK Bratislava, 
I. trieda tréner úpolových športov. Viacnásobná majsterka Slovenska.  
 
 



2.2.8. Basketbal Pezinok, s.r.o. (www.facebook.com/Basketbal-Pezinok-basketbalový-klub) 

 
Predmetom činnosti spoločnosti je organizácia športových podujatí, trénerská činnosť, odborná športová 

príprava špecializovaná na basketbal, podpora a vedenie basketbalových družstiev. Spoločnosť vznikla 1.7.2002 
pod názvom Mládežnícky basketbalový klub Pezinok, od 22.10.2008 zmena subjektivity a názvu na 
BASKETBAL PEZINOK. V súčasnosti má členskú základňu cca 150 žiakov základných škôl a gymnázií 
v Pezinku a blízkom okolí.  Medzi úspechy klubu patrí:  
sezóna 2006/2007 - víťaz 1.ligy a postup do extraligy 
sezóna 2007/2008 - Majster Slovenska Extraliga muži, víťaz Slovenského pohára 
sezóna 2008/2009 - Vicemajster Slovenska Extraliga muži, víťaz Slovenského pohára 
sezóna 2009/2010 - Majster Slovenska Extraliga muži, víťaz Slovenského pohára 
sezóna 2011/2020  - organizácia súťaže Školská basketbalová liga 
 
 

2.2.9. Cajlanský futbalový klub (www.cfkpezinok.com) 

 
Cajlanský futbalový klub (CFK) sa zaoberá futbalom riadeným pod hlavičkou BFZ – Bratislavský 

futbalový zväz. CFK vznikol v marci 1926 a v priebehu svojej existencie sa počet členov menil, v minulosti boli 
hráči len v 3 kategóriách - mladší žiaci, dorast a seniori + starí páni. Pred niekoľkými rokmi klub začal vytvárať 
podmienky viac pre mládež,  kde na vrchole bolo až 7 kategórií  - predprípravka , prípravka mladší žiaci, starší 
žiaci, dorast, seniori a starí páni, ale vzhľadom na nedostatočné finančné a technické zabezpečenie  bol rozsah 
tejto činnosti znížený.  V súčasnosti má klub cca 190 členov, a to deti od 5 rokov až po seniora vo veku  70 rokov. 
 
 

 
 
Zdroj: cfk Pezinok 

 
 
 
 



2.2.10.   1.Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia 
(www.facebook.com/carpathians.slovakia) 
   

Športový klub vznikol v roku 2013 so zameraním na futbalgolf a footgolf. V súčasnosti zastrešuje 15 
členov a je súčasťou Footgolfovej ligy Carpathians Pezinok. Medzi hlavné úspechy klubu patrí 2. miesto v súťaži 
klubov na 6 kôl – Slovenský Footgolfový pohár 2019 a  3. miesto v 12-člennej reprezentácii Slovenska na  
majstrovstvách Európy tímov 2019 v Anglicku.  
 

 
 
Zdroj: https://www.facebook.com/carpathians.slovakia/ 
 
 

2.2.11.  Plavecký klub Pezinok, o.z. (www.plaveckyklubpezinok.sk) 

 
Športový klub vznikol v roku 2005 a je zameraný na rozvoj základných plaveckých zručností až po 

výkonnostné plávanie na medzinárodnej úrovni pre deti od 5 do 18 rokov, ako aj pre deti s telesným postihnutím. 
Taktiež sa venuje príprave triatlonistov a diaľkoplavcov.   
V súčasnosti má klub 250 členov. Ako spoluorganizátor sa už viac ako 10 rokov podieľa na príprave 24-
hodinového plaveckého maratónu v Pezinku a dvakrát ročne organizuje klubové preteky pre členov klubu.  Medzi 
úspechy klubu patrí účasť juniorských reprezentantov  na medzinárodných hrách v Kórei, majstrovská sveta 
juniorov v Singapure, medailové umiestnenia na pretekoch v Paríži a majstrovstvách SR (kategória žiaci 
a juniori) a pravidelná účasť na majstrovstvách SR vo všetkých vekových kategóriách, vrátane seniorov.  
Klub obsadil 1. miesto ako najlepší  športový klub v kategórii seniori hodnotený odbornou porotou. Juniorská 
reprezentantka obsadila 2. miesto v kategórii športovec roka juniorky a špeciálne ocenenie plavca s dawnovym 
syndrómom.  
 
 
 
 
 



2.2.12. HK´18 Karpatský Sokol (info@karpatskysokol.sk) 

 
Hokejový klub vznikol 18.9.2018 a je určený pre deti narodené v roku 2010 a mladšie, aktuálne rozdelené 

do dvoch skupín podľa veku, každá skupina trénuje trikrát týždenne  a staršie deti hrajú jedenkrát mesačne 
hokejové turnaje pod hlavičkou SZĽH.  V súčasnosti má 75 členov.  
 
 

2.2.13. KO Karpatský Sokol (kraso@karpatskysokol.sk) 

 
Krasokorčuliarsky klub vznikol v roku 2019 a je určený pre deti narodené v roku 2009 a mladšie, 

aktuálne deti trénujú v dvoch skupinách podľa veku, každá skupina trénuje trikrát   týždenne pod dohľadom 
bývalej reprezentačnej trénerky Ivety Reitmayerovej a bývalého slovenského reprezentanta Rastislava Vnučka. 
Prvá účasť na súťažiach je plánovaná od septembra 2020. V súčasnosti má 23 členov. Pôsobí na športovisku 
Aréna Pezinok,  Rozálka. 
 

 

2.2.14.  AHC DUCKS Pezinok (zvastaandrej@gmail.com) 

 
Amatérsky hokejový klub bol založený 26.3.2019 a združuje 29 členov. Zúčastňuje sa súťaží KAHL 

a pôsobí na športovisku Aréna Pezinok, Rozálka. 
 

 

2.2.15. GRAPES Pezinok  (Rastislav Janáč , t.č. – 0903 729 099) 

 
Amatérsky hokejový klub bol založený 5.10.2017 a združuje 30 členov. 

 

 

2.2.16. Športový triatlonový klub Pezinok (www.triatlonpk.sk) 

 
Triatlonový klub vznikol 15.11.2013 s cieľom  vytvoriť priestor pre vykonávanie  triatlonu v Pezinku, ale 

aj ako možnosť pre všestranný rozvoj pohybových a športových aktivít. Klub  ponúka možnosť rekreačného, 
rovnako aj výkonnostného športovania. Je zameraný predovšetkým na rozvoj pohybových aktivít detí a mládeže 
vo veku 6-18 rokov, taktiež ponúka alternatívu pre dospelých, aktívnych obyvateľov  z Pezinka a okolitých obcí.  
 Triatlon svojou pestrosťou  pohybových aktivít zabezpečuje všestranný rozvoj, podporu zdravia a zamedzuje 
jednostranné zaťažovanie organizmu. Klub pod vedením edukovaných trénerov, podporuje aktívne a zmysluplné 
využívanie voľného času, rozvoj triatlonu, atletiky a plávania v Pezinku. 
Triatlonový klub svoju  činnosť obohacuje aj o  organizovanie športových podujatí -  Letný klubový trojboj, 
Vianočný trojboj a patrí k zakladateľom športového podujatia Duatlon Pezinok. 
Pre členov ponúka tréningové sústredenia na Slovensku aj v zahraničí. Usporadúva športové kempy a denné 
tábory. Klub spolupracuje s tímom olympionika triatlonistu Richarda Vargu, čo zabezpečuje mládeži možnosť 
pokračovania na vrcholovej úrovni. Napriek svojmu krátkemu pôsobeniu patrí Športový triatlonový klub Pezinok 
medzi najlepšie triatlonové kluby na Slovensku. V  súčasnosti  v ňom pôsobí 180 členov (150 detí vo veku 6-18 
rokov, 30 dospelých).  Na svoje konto si za tento čas pripísal viaceré úspechy zo žiackych, juniorských  a aj  
seniorských kategórii. Medzi najvýznamnejšie  úspechy patrí: ocenenie z roku 2019 od Slovenskej triatlonovej 
únie (Národný športový zväz): 3. miesto v Slovenskom pohári DUATLON, 3. miesto v súťaži Slovenský pohár 
žiakov v TRIATLONE.  



Medzi individuálne úspechy členov patrí  
- účasť a medailové umiestnenia na Majstrovstvách Európy,  
- viacnásobní medailisti na Majstrovstvách SR, 
- medailové umiestnenia jednotlivcov v Slovenskom pohári. 

 
 

2.2.17. ŠKH  Agrokarpaty Pezinok (www.hadzanapezinok.sk) 

 
Športový klub bol založený v roku 1950 so zameraním na športovú prípravu a komplexný rozvoj 

osobnosti mládeže pre šport hádzaná. V súčasnosti zastrešuje 102 členov, z toho 79 súťažne aktívnych a 23 
pasívnych.  Športový klub organizuje podujatie – Pezinok Cup medzinárodný turnaj mládeže a medzi jeho 
úspechy patrí hlavne dlhoročné fungovanie a množstvo úspešných osobností, ktoré boli členmi klubu.  
Športový klub pôsobí v športovej hale na Komenského 27 na základe prenájmu, preto dlhodobo odporúčajú 
vybudovanie multifunkčnej haly.  
 
 

2.2.18. Pétanque Club Spiders Pezinok (www.spiders.sk) 

 
Športový klub vznikol v roku 2007, kedy sa zároveň podarilo vybudovať 24 pétanque ihrísk v areáli SOŠ 

na Komenského. Od roku 2008 klub aktívne funguje v Slovenskej Federácii Pétanque (SFP). Hlavným poslaním 
klubu je rozširovať povedomie o hre pétanque,  organizovanie pétanque podujatí/turnajov a združovanie ľudí, 
ktorí majú záujem trénovať a hrávať pétanque na súťažnej úrovni.  
V roku 2019 mal klub 20 aktívnych členov. Klub každoročne organizuje turnaje Pezinský Demižón (11. 
ročníkov) a Slovak Open (7. ročníkov) za začiatku sezóny (apríl - máj) a tradične pred vinobraním v Pezinku 
turnaj Guľobranie (13. ročníkov ). Okrem týchto turnajov organizovali rôzne MSR (16x) a kolá Slovenskej Ligy 
Klubov (SLK). Klub sa stal 2x víťazom Slovenskej Ligy Klubov,  v roku 2016 reprezentoval SR na EuroCup,  čo 
je Liga majstrov v pétanque.  Medzi úspechy patrí takmer každoročná účasť členov klubu v reprezentačných 
tímoch, v roku 2019 sme mali zastúpenie na 4 svetových podujatiach, celkovo sa reprezentácie SR zúčastnilo 10 
členov klubu. 
 
 

2.2.19. Karate-kicbox klub Pezinok (www.kkk-pezinok.sk) 
 
Karate-kicbox klub Pezinok vznikol v roku 1983 ešte ako oddiel karate pri PÚVB SR. V tom čase  v 

klube pôsobili iba frekventanti PÚVB. V roku 1985 sa klub presťahoval na ZŠ Kupeckého, kde pracuje a trénuje 
do dnešného dňa a tým sa otvoril aj verejnosti. V klube od jeho začiatku až do dnešného dňa pracuje ako hlavný 
tréner Mgr. Miroslav Horák. Pod jeho vedením, ale aj pod vedením jeho asistentov vyrástlo v klube niekoľko 
Majstrov sveta, Európy a Slovenska , ako napr.  Michal Peniak, Ivan Marko, Daniel Ryška, Radoslav Klučár, 
Gajane Krianová, Alexandra Horáková, Zuzana Gregušová,  Daniela Šiandorová, Patrik Leschinger, Peter 
Rozbeský a mnoho iných pretekárov. Klub sa  do budúcnosti  plánuje  hlavne zameriavať na zvyšovanie členskej 
základne,  a to hlavne z radov detí a mládeže od 6 do 18 rokov. Klub chce i naďalej dosahovať veľmi dobré 
výsledky na súťažiach a turnajoch doma,  ale aj v zahraničí, viesť mladých, ale aj pokročilých členov k etike 
karate a kickboxu.  Klub trénujeme v telocvični ZŠ Kupeckého. 
 
 
 
 



2.2.20. Tanečné centrum Charizma, o.z. (0905 264 228, e-mail : strbova@stavkvet.sk ) 

(www.facebook.com/pages/category/Gym-Physical-Fitness-Center/KST-PETAN-Pezinok) 
 
Tanečné centrum bolo založené  v roku  1997 a  je záujmové združenie občanov, ktoré sa zameriava na 

výuku rôznych foriem tanečných žánrov pre všetky vekové kategórie.  
Krúžok pohybovej a tanečnej prípravy – je určený najmä pre začiatočníkov, žiakov  ZŠ a SŠ. Tréningy 
obsahujú všeobecnú pohybovú  a tanečnú prípravu, tanečné hry, country, waltz, valčík, blues, chacha, polka, jive, 
hip-hop, salsa, zumba a iné.    
Krúžok pohybovej a tanečnej prípravy pre predškolákov –  náplňou krúžku sú pohybové a tanečné hry, deti 
sa naučia country, waltz, valčík, chacha, a iné.         
Klub spoločenských tancov PETAN, založený 4.1.1971 - je určený pre deti, mládež a dospelých, ktorí sa 
rozhodli venovať  súťažnej forme tanca  - tanečnému športu. Tréningy sú rozdelené podľa veku a podľa 
výkonnosti jednotlivých členov. Súčasťou tréningového procesu sú tréningy štandardných a latinskoamerických 
tancov, vedený kondičný tanečný tréning, večerný voľný tréning, individuálne lekcie pre jednotlivcov alebo 
tanečný pár. Okrem sólového tanca sa v rámci tréningov venujeme i tvorbe a nácviku kolektívnych choreografií.  
Počas predchádzajúcich rokov klub vychoval množstvo špičkových slovenských párov - finalistov Majstrovstiev 
Slovenska, najväčší úspech dosiahli - majstrovský pár Mário Wild – Viktória Fraňová (neskôr reprezentujúca 
Dánsko, viacnásobná majsterka Európy, vicemajsterka sveta, víťazka Grandslamov v latinskoamerických 
tancoch), Richard Forro – Petra Víťazková – akademickí majstri SR, majstri SR v exhibíciách, a iní. Klub je 
držiteľom mnohých titulov majstrov Slovenska v choreografickej tvorbe v kategóriách juniorov, dospelých, 
finalisti MSR v ktg. Seniorov ako aj finalisti Európskeho pohára v choreografiách juniori aj seniori. 
V súčasnosti k najúspešnejším párom patria  :  
Samuel Kmeťka  -  Sára Dobšovičová , Marco Kmeťka  -  Sofia Zubčáková – 3 násobní majstri SR v r. 2019 – 
ktg. junior, Oliver Kasa – Viktória Poláková -  finalisti MSR ktg. junior, Igor Dobrotka  -  Vanessa Bútorová -  
finalisti celoslovenských súťaží JUN 1, Dávid Szekeresz – Aneta Vrablanská  - finalisti MSR a mnohých 
celoslovenských súťaží. 
 Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy – určený pre žiakov 9. ročníkov ZŠ a stredoškolákov. V 10 
týždňovom kurze  sa vyučujú tance waltz, tango, valčík, foxtrot, chacha, rumba, jive, polka, blues, country. 
Súčasťou kurzu je úvod do spoločenskej výchovy. Kurz je ukončený spoločenským večerom – VENČEKOM pre 
absolventov kurzu, rodičov a pozvaných hostí. Po ukončení základného kurzu je možné pokračovať medailovými 
nadstavbovými kurzami alebo v Klube spoločenských tancov PETAN -  súťažným športovým tancom. 
Každoročne kurz absolvujú študenti Gymnázia Pezinok.   
Klub seniorov – je určený pre dospelých, ktorí majú záujem naučiť sa základy spoločenských tancov. Tréningy 
sú rozdelené podľa výkonnosti na začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. Učia sa základné kroky 
a variácie z tancov waltz, valčík, tango, blues, chacha, rumba, jive, quickstep, sambu, salsu, tango argentino, 
boogie-woogie. Tréningový proces u pokročilých je zameraný na súťažnú formu seniorského tancovania v zmysle 
súťažného poriadku SZTŠ pre jednotlivé vekové  kategórie a výkonnostné triedy.  Súčasťou je i nácvik 
choreografií. 
Počas roka organizuje tanečné centrum v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom súťaže: 

„POHÁR DOMU KULTÚRY“ – súťaž pre začínajúce páry v detských a juniorských kategóriách a 
celoslovenská bodovacia súťaž určená najmä pre detské a juniorské páry tried E,D,C,B – otvorená pre zahraničné 
tanečné páry .   
 



 
Zdroj: https://www.archivtvpezinok.sk/sport/pohar-tanecneho-centra-charizma 

 
 „PEZINSKÝ STRAPEC“ – svoju históriu píše od roku 1974. Tradičná medzinárodná súťaž pre páry B,A,S 
a Slovenský pohár juniorov a dospelých prideľovaný na základe konkurzu SZTŠ.  Táto 2-dňová súťaž nesie 
i názov Spomienka na Pavla Paulisa,  zakladateľa TC CHARIZMA, dlhoročného trénera KST PETAN. 
„SÚŤAŽ SENIOROV “ - otvorená súťaž seniorských párov . 
Seniori  I  – jeden partner minimálne 30 a druhý min. 35 rokov v roku konania súťaže 
Seniori II –  jeden partner minimálne 40 a druhý min. 45 rokov v roku konania súťaže 
Seniori III –  jeden partner minimálne 50 a druhý min. 55 rokov v roku konania súťaže 
Seniori IV  - jeden partner minimálne 60 a druhý min. 65 rokov v roku konania súťaže  
 
„MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA„  - celomestské podujatie pod holým nebom, tradične na Radničnom 
námestí, ktorého cieľom je prezentovať čo najširšej verejnosti kluby, krúžky, súbory amatérske i profesionálne, 
ktoré sa venujú rôznym tanečným žánrom. Každoročne sa do nácviku spoločných choreografií zapojí čo najväčší 
počet účastníkov bez rozdielu veku.  Medzinárodný deň tanca sa organizuje každoročne  od r. 2013 .  Toto 
podujatie má veľkú obľubu medzi účinkujúcimi, ale i medzi verejnosťou.  Do podujatia sa každoročne aktívne 
zapojí viac ako 1000 účastníkov. 
 
Okrem súťažného športového tanca tanečné centrum ponúka:  

- výchovné koncerty pre základné a stredné školy – zamerané na históriu tanca, predstavenie rôznych 
tanečných žánrov, tanec ako umenie a tanečný šport  

- ukážky štandardných a latinskoamerických tancov, vystúpenia na plesoch, spoločenských podujatiach, 
svadbách, team buildingových podujatiach a pod. 

- Individuálne i skupinové lekcie pred stužkovou, svadbou, rodinnými či spoločenskými udalosťami, 
príprava  na „Miss... „, na talentové skúšky a pod. 

- letnú školu tanca pre deti a mládež v čase letných prázdnin 



- víkendové semináre a sústredenia pre súťažné páry  

 

Tréningový proces :   

V súčasnosti má tanečné centrum takmer  130 členov rozdelených do 5  krúžkov / oddielov detí, juniorov 
a dospelých a 2 krúžky seniorov. Tréningy sú najmä v Dome kultúry v zrkadlovej sále a spoločenskej sále. 
Z kapacitných dôvodov sú využívané aj telocvične ZŠ Kupeckého, Fittness centrum v Pezinku, Plaváreň Pezinok 
, vonkajšie dostupné športoviská,  na regeneráciu HIP centrum Pezinok. 
Individuálne lekcie najmä cez víkendy z kapacitných dôvodov  páry absolvujú v Bratislave v kluboch: FTVŠ UK 
La Franconi  Bratislava, UNI DANCE Bratislava – Pekná cesta, KTC – Tehelná. 
Tréningový proces je zabezpečený kvalifikovanými trénermi I.triedy  (p. Štrbová) a 3 kvalifikačného stupňa (p. 
Kmeťka). Externí slovenskí lektori spĺňajú kvalifikačné trénerské predpoklady, zahraniční lektori sú svetovo 
uznávané osobnosti v tanečnom športe. 
 

2.2.21. Volejbal Tenis Club Pezinok (www.tenisvtc.com) 

 
Volejbal Tenis Club Pezinok vznikol do súčasnej podoby k 1.5.1990 ako samostatný subjekt, ktorý bol 

dovtedy súčasťou telovýchovnej jednoty Stavbár Pezinok. Zrod klubu začal už v pezinskej Lokomotíve, kedy u 
miestnych nadšencov vznikla myšlienka hrať na vonkajších ihriskách v Starej Tehelni, a potom na ihrisku školy 
Panelky. Až neskôr sa začala písať história klubu v areáli súčasného štadióna, kde dobrovoľníci vybudovali dve 
volejbalové a dve tenisové ihriská, ku ktorým koncom osemdesiatych rokov pribudol piaty spoločný kurt. Aj hala 
VTC na Komenského ulici je dielom nadšencov, ktorí ju dobudovali v roku 1978. Vtedy slúžila viacerým 
oddielom vtedajšej TJ Lokomotíva, neskôr TJ Stavbár a po jeho rozdelení slúži VTC Pezinok. 
VTC Pezinok je  klub s dlhoročnou tenisovou tradíciou, ktorý má momentálne 102 členov. Ako jediný ponúka 
členstvo v riadnom tenisovom klube s početnou členskou základňou. Disponuje 4 antukovými dvorcami v letnej 
sezóne. V zimnej sezóne využíva 2 antukové dvorce kryté nafukovacou halou. K dispozícií má aj 1 krytý tenisový 
kurt s gumeným povrchom, ktorý sa dá využiť celoročne.  
Klub vytvára podmienky pre športovcov na akejkoľvek hernej úrovni a veku. 
Zabezpečuje starostlivosť o športový rozvoj talentovanej mládeže, rozvoj výkonnostného a vrcholového športu,  
Tenisová škola https://www.tenisvtc.com/skola, Tenisová akadémia https://www.tenisvtc.com/akademia, 
Akadémia pohybu https://www.tenisvtc.com/akademiapohybu a Tenisová škôlka 
https://www.tenisvtc.com/skolka.   
VTC Pezinok organizuje množstvo turnajov pre rekreačný tenis, ale aj pre závodných hráčov v spolupráci s STZ, 
organizovanie detských táborov a tenisových kempov. 
Momentálne pracuje klub so svojim  tímom na rozvoji potenciálu hráča a celkového tréningového procesu 
Pripravované podujatia: 
4 NO LIMIT OPEN 2020 
Kategória: dorast U18 – dievčatá (32), chlapci (32) 
Trieda : B 
Termín:14-17.7.2020 
Popis: VTC Pezinok v spolupráci STZ organizuje celoštátny tenisový turnaj dorastu U 18. 
Majstrovstvá Pezinka v tenise 
Kategórie: 
Minimajsterko Pezinka U 12 
Minimajster Pezinka U 18 
Majster Pezinka do U 99 
Termín: 5-6.9.2020 
Popis: Turnaj o majstra Pezinka v tenise, spojenie amatérskeho a závodného tenisu 



https://www.tenisvtc.com/majstrovstva-pezinka 
 
Medzi úspechy klubu patrí, že vo VTC Pezinok sa pripravuje hráčka Stella Kovačičová, niekoľkonásobná 
reprezentantka Slovenska a momentálne 1522 hráčka sveta. 
Majsterka SR vo štvorhre v doraste za rok 2019. 
HTO U 8 1. miesto v BTZ ( Bratislavský Tenisový zväz ) 
 

 
 
Zdroj: https://zv-podujatia.com/tag/vtc-pezinok/ 

 
 

2.2.22. Klub orientačného behu Sokol Pezinok (www.sokiolpezinok.sk) 

 
Klub orientačného behu Sokol Pezinok vznikol v novembri 1951.V súčasnosti má 139 členov a je 

najväčší klub v orientačnom behu na Slovensku. V roku 2020 plánuje uskutočniť 21 ročník Trojkráľových 
mestských orientačných pretekov, 23.-24.5.2020  63. ročník "Pohár oslobodenia mesta Pezinok" - preteky 
slovenského rebríčka, 2.-3.6.2020 Školské majstrovstvá Slovenska, marec-apríl, september-október 12. ročník 
"Pezinská školská liga". 
Družstvo žiakov opakovane v roku 2019 vyhralo celoslovenskú súťaž družstiev "O pohár predsedu SZOŠ" - 
najlepšie družstvo na Slovensku. Družstvo dospelých skončilo v roku 2019 na 2. mieste v celoslovenskej súťaži 
družstiev. 
V roku 2019 mal klub reprezentantov Slovenska na Majstrovstvách Európy dorastu, Majstrovstvách sveta 
juniorov, Školských majstrovstvách sveta. 
 
 
 
 
 



2.2.23. Klub šachu Pezinok (www.chess.sk) 

 
Klub šachu vznikol ako občianske združenie  30.5.1996 a jeho zastrešujúcim zväzom je Slovenský 

šachový zväz. V súčasnosti má 48 registrovaných členov, z toho 38 aktívnych. Organizuje mestské, okresné, ako 
aj krajské súťaže v rámci 3. – 5. ligy.   
Hráči sú zaradení do jednotlivých družstiev,  ktoré pravidelne v každom ročníku hrávajú 3., 4., a 5. ligu v 
regiónoch Bratislavy, okresných mestách a Západoslovenskom kraji. Každý rok klub organizuje v meste Pezinok 
na pamiatku jedného z najlepších šachistov sveta spomienkový Memoriál Richarda Rétiho. 
Medzi najväčšie úspechy klubu určite patrí účasť v ročníku 2018/2019 v 2. lige. V tomto roku zabojujú s  
najlepšími šachistami o postup do 2. ligy . Medzi najväčšie úspechy jednotlivcov patrí 6. miesto na 
Akademických Majstrovstvách Slovenska 2008 v Žiline. 
V roku 2020 má klub pozvánku na uzavretý turnaj TOP desiatich hráčov Majstrovstiev Bratislavského kraja 
víťazstvá na turnajoch: Open Tatran MMX 2010, FIDE Open Dúbravan O Pohár SNP 2019, O Pohár Nitranskej 
Akadémie 2019,  
2. miesta na  FIDE Open Sklené 2006, Open Prievidza 2006, O Pohár SNP 2016, FIDE Open Nové Zámky 2013,  
3. miesta FIDE Open Dúbravan O Pohár SNP 2018, FIDE Open Alexandra Handla 2011, Open Slovan 2013. V 
rapid šachu máme víťazstvá: Valentínsky šachový turnaj Malacky 2014, Memorial Kazimira Kvietka Kremnické 
Bane 2014, Dúbravský Trojkráľový turnaj 2018, Bleskový turnaj o Pohár Nitrianskej šachovej akadémie. 
 
 

2.2.24. Lyžiarsky klub Baba  (www.lkbaba.sk/sk/lyziarsky-klub-pezinska-baba) 

 
Lyžiarsky klub Pezinská Baba sa venuje príprave detí a mládeže na zjazdové lyžovanie. Tréningový 

proces vedú skúsení tréneri s telovýchovným a trénerským vzdelaním. Využívajú prostriedky všeobecnej – 
kondičnej a koordinačnej prípravy variabilného zamerania (korčule, trampolína, lanová dráha, bouldering). 
Lyžiarsky klub Pezinská Baba je jediný klub v oblasti s vinohradníckou tradíciou. Napriek dlhoročnému 
fungovaniu sa do dnešnej podoby etabloval až v roku 2005, kedy sa zaznamenáva  prvá sezónna. Na začiatku 
združoval 4 deti v predprípravnom veku. V sezónne 2005/06 sa deti zúčastnili prvých pretekov na Pezinskej 
Babe, kde dosiahli veľmi slušné umiestnenia v konkurencii silných bratislavských klubov. 
V sezónne 2007 sa klub rozšíril na 11 detí, ktoré súťažia v kategóriach superbaby a mladší predžiaci. V súčasnosti 
má klub 96 členov, z toho 11 aktívnych.  
 
 

2.2.25. Športový volejbalový klub (www.svkpezinok.sk) 

 
ŠVK Pezinok vznikol 3. júla 2013 ako samostatná iniciatíva a snaha značného množstva rodičov detí, 

kvalifikovaných volejbalových a kondičných trénerov a osôb dlhodobo sa zaoberajúcich športom. Táto iniciatíva 
sa stretla s enormným záujmom a v priebehu niekoľkých týždňov mal klub takmer 100 členov, z toho takmer 50 
hráčok. Klub veľmi rýchlo splnil okrem legislatívno-technických povinností aj povinnosti voči športovému zväzu 
(Slovenskej volejbalovej federácii) a prihlásil v súťažnej sezóne 2013/14 do celoštátnych súťaží 4 mládežnícke 
družstvá dievčat, stihol zabezpečiť prestupy hráčok z iných klubov a vybaviť hráčske licencie novým hráčkam. V  
2018/19 už klub trénoval 23 krát do týždňa najmä v telocvični ZŠ Na bielenisku a v Športovej  hale na 
Komenského 30. Celkom má klub v súčasnosti 12 družstiev prihlásených do dlhodobých súťaží majstrovstiev SR 
a to 4 družstvá najmladších žiačok,  tri v mladších žiačkách,  jedno v starších žiačkách, jedno v kadetkách, jedno 
v juniorkách a  jedno v BVL lige žien a jedno aj v súťaži mladších žiakov. 
V  roku 2016  klub na základe dlhodobej absencie chlapčenského volejbalu v meste a regióne, ponúkol možnosť 
trénovať aj chlapcom od 8 rokov,   ktorí boli v tomto súťažnom ročníku, prihlásený aj  do súťaže. Ďalej sa klub 



zúčastňuje aj turnajov v SR a v zahraničí a sám organizuje medzinárodný volejbalový turnaj dievčat (Pezinok 
Cup), ktorý sa po úspešnom 5.ročníku môže stať tradíciou výrazne pozitívnou pre mesto a región. Zmysluplné 
vyplnenie času detí a mládeže, zvyšovanie ich telesnej kultúry, reprezentácii mesta a regiónu na celoštátnej 
i medzinárodnej úrovni,  výchove detí a mládeže k zmysluplnosti, disciplíne, prosociálnosti, tímovej spolupráci 
a pod. – toto všetko považuje klub  za svoje ciele, ale aj za celospoločenský prínos. 
 
 

2.2.26. Futbalový klub PSČ Pezinok (www.pscpezinok.sk) 

 

Pezinský športový klub Pezinok je futbalový klub s bohatou históriou, ktorý sa zameriava 
predovšetkým na prácu s mládežou.V klube pôsobí viac ako 300 členov, z toho väčšinu tvoria mladí ľudia. 
Čoskoro to bude už storočná história klubu, ktorá je skutočne bohatá a na pezinskom trávniku hrávalo viacero 
legiend. Športový klub vznikol v roku 1921  a v súčasnosti má 570 registrovaných členov, z toho 262 členov je 
aktívnych. Zastrešujúcim zväzom je Bratislavský futbalový zväz. Družstvá sa zúčastňujú rôznych turnajov v 
rámci okresných a krajských súťaží.  

 

 
 
Zdroj: http://pscpezinok.sk/ 
 

 

2.2.27. 1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia – (www.stkslovkarpatia.sk) 

 
1.stolnotenisový klub SLOVKARPATIA vznikol na jeseň roku 2002 z podnetu stolného tenistu vozičkára 

– olympionika Petra Valku (1959 – 2011) a vnútornej potreby skupiny ZŤP športovcov – vozičkárov mať vlastný 
športový klub, ktorý by ich reprezentoval navonok a aj hájil ich spoločné záujmy. Klub je otvorený aj chodiacim, 
ktorí sa rozhodli spraviť niečo pre svojich kamarátov,  postihnutých športovcov. Klub je riadnym členom 
Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov a jeho členovia sa pravidelne (a úspešne) zúčastňujú 
 ligových súťaží v stolnom tenise. Okrem toho je aj pravidelným organizátorom týchto súťaží. Poslaním klubu je 



poskytovanie možnosti kvalitného tréningu a športu pre ZŤP športovcov, vyhľadávanie talentov z radov ZŤP 
mládeže, skvalitňovanie tréningového procesu špeciálne pre vozičkárov a ich výkonnostný rast. 
Klub spolupracuje so stolnotenisovým klubom STK ZŠ Na bielenisku a spoločne prebudovali nevyužité priestory 
školy na krásnu tréningovú halu so zázemím.  
 
 

2.2.28. Športový plavecký klub Polície Pezinok -  (www.plavaniepezinok.sk) 

 
Športový plavecký klub polície Pezinok bol založený v roku 2013 s úmyslom  združovania prevažne 

detí, mládeže  a širokej verejnosti z okresu Pezinok za účelom výučby plávania od neplavcov až po plynulý 
prechod ku športovému plávaniu. Hlavnou myšlienkou klubu je poskytnúť možnosť naučiť sa základným 
plaveckým zručnostiam, rozvíjať všeobecné pohybové aktivity všetkým deťom, mládeži a dospelým, ktorí 
prejavia záujem a zároveň im dať možnosť rozvíjať svoju osobnosť ako celok.  
V súčasnosti má klub 227 riadnych aktívnych členov ktorí sa denne zúčastňujú systematického tréningového a 
výukového procesu pod vedením skúsených trénerov a inštruktorov s dosiahnutým najvyšším vzdelaním. 
Z daného počtu členov je 54 detí  registrovaných v Slovenskej plaveckej federácií ktorí dosiahli z neplavcov 
úroveň vhodnú na pretekársku činnosť. Túto možnosť klub ponúka všetkým svojím členom. 
Klub reprezentuje mesto Pezinok so svojimi plavcami na celoslovenských súťažiach organizovaných v rámci SR, 
od súťaží na  krajskej úrovni  až po majstrovstvá SR v rôznych vekových a výkonnostných  kategóriách, pričom 
dosahuje na každej úrovni medailové umiestnenia. Medzi úspechy patria ocenenia majster SR.  Taktiež sa klub 
zúčastňuje medzinárodných pretekov v plávaní kde reprezentuje mesto Pezinok . Klub organizuje pre členov 
rôzne aktivity ako plavecké sústredenia, kondičné pobyty, tábory pre deti a mládež. Tréningy prebiehajú denne na 
mestskej plavárni v Pezinku, v bazéne Hipp centra Pezinok, športoviskách ZŠ Kupeckého v Pezinku. Klub 
spolupracuje s inými klubmi v rôznych športových odvetviach nielen na území Pezinka a taktiež s odborníkmi 
z oblasti športu, výchovy, psychológie a zdravia.  
Víziou klubu je naďalej približovať plavecký šport širokej verejnosti, odstraňovanie plaveckej negramotnosti 
u populácie vo všetkých vekových kategóriách, vypĺňanie voľno časových aktivít u detí a mládeže športom 
a klubovou činnosťou, spropagovať plávanie a všeobecnú pohybovú prípravu na základných školách 
a v predškolských zariadeniach, poskytnúť všetkým deťom a mládeži možnosť naučiť sa základným plaveckým 
zručnostiam, plynule s deťmi a mládežou, ktorá bude mať záujem prejsť k výkonnostnému športu, zúčastňovať sa 
súťaží v plávaní v rámci SR a v zahraničí, reprezentovať mesto Pezinok. 
 
 

2.2.29. Grinavský futbalový klub 1923 (www.grinavsky-futbalovy-klub-1923.futbalnet.sk) 
 
Novovzniknutý futbalový klub GFC 1923 nadväzuje na tradície pôvodného futbalového klubu Grinavský 

futbalový club. Sídli na Myslenickej ulici číslo 3. V spolupráci so Základnou školou Orešie bola otvorená 
futbalová prípravka pre deti od 4 do 6 rokov ako aj žiacke družstvo pre deti od 7 do 12 rokov. V súčasnosti má 56 
registrovaných členov. GFK 1923 sa zúčastňuje 5. ligy a v rámci okresnej a krajskej súťaže – Družstvo mládeže 
a Družstvo seniorov. 
 
 

2.2.30. Jazdecký klub Rozálka  (www.rozalka.sk) 

 
JK Rozálka je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012 a má v súčasnosti 60 registrovaných 

členov. Pravidelne organizuje voltížne preteky, Majstrovstvá SR v skoku na koni, ako aj rôzne medzinárodné 
súťaže. Areál zdravia Rozálka sa zmodernizoval pred niekoľkými rokmi a stal sa ideálnym miestom pre jazdecký 



šport. Na mieste zanedbaných poľnohospodárskych objektov vyrástol moderný komplex pre ustajnenie koní s 
kolbiskami ideálnymi na všetky typy jazdeckých pretekov a vnútornou arénou . Areál má svoju vysokú športovú, 
spoločenskú, estetickú a architektonickú úroveň. Práve pre tieto nevšedné vlastnosti sem ľudia chodia stále 
častejšie. Priťahuje a fascinuje ich najmä previazanosť človeka a koňa, ale aj vôľou a radosťou z prekonávania 
prekážok, túžbou víťaziť. Súčasťou každej letnej sezóny na Rozálke sú jazdecké preteky v rôznych disciplínach, 
ktoré sa po viacročnom úsilí stali pravidlom pre plné tribúny, účasť médií a významných osobností kultúrneho, 
spoločenského a politického života. A práve týmto sa Areálu zdravia Rozálka podarilo naplniť jeden z cieľov, 
ktorý si predsavzala, a to spopularizovať jazdecký šport v akejkoľvek forme a prebudiť záujem, najmä mladých 
ľudí o prírodu a predovšetkým, o také ušľachtilé zviera ako je kôň. Disponuje vlastnou jazdeckou školou, 
organizuje jazdecké podujatia a jazdecké tábory pre najmenších.  
 
 

 
 
Zdroj: http://www.rozalka.sk/index.php?id=10&gi=19 

 

 

2.2.31. Stolnotenisový klub ZŠ na bielenisku (www.stkpk.sk) 

 
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku vznikol pod týmto názvom v lete 2004, avšak svojou členskou 

základňou a históriou je priamym pokračovateľom dlhoročnej tradície stolného tenisu v Pezinku. Počiatky 
stolného tenisu v Pezinku sú späté s postavením „Sokolovne“, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1928 
a v ktorej začal svoju činnosť stolnotenisový oddiel pod názvom Lokomotíva Pezinok. Pre nedostatok hracieho 
času a času na tréningy, ktorý bol stolným tenistom pridelený, nemal tento šport možnosť rozvinúť sa na 
republikovú úroveň výkonnostného stolného tenisu. V rámci Bratislavského regiónu stolní tenisti z Pezinka 
dosahovali dlhodobo veľmi slušné výsledky v rámci III. krajskej ligy. Počas svojej športovej činnosti bol klub 
nútený doslova kočovať po rôznych telocvičniach. Až po roku 1989 prichýlil stolných tenistov pod svoje krídla 
športový klub policajtov pri SOŠ PZ na Fajgalskej ulici. V tomto období bolo vďaka relatívne dobrým 
podmienkam možné viac priestoru venovať deťom. V klube začali vyrastať prvé talenty a začali sa dostavovať aj 
prvé úspechy v žiackych kategóriách. Možno spomenúť najmä Kristiána Križanoviča a Juraja Počucha, ktorí na 



konci 90-tych rokoch vyrástli najmä pod vedením Vojtecha Križanoviča a Ing. Pavla Hodáka. V ročníku 
2004/2005 sa v celoslovenských rebríčkoch umiestnili na veľmi pekných miestach – 18. miesto na Slovensku 
v kategórii mladší žiaci, 38. a 50. miesto  v kategórii starší žiaci. Dospelí hrávali v hracej sezóne 2004/2005 
v štyroch družstvách III., IV. a VI. ligu. V sezóne 2005/2006 v II., III., V. a VI. lige bratislavského kraja. 
V súčasnosti má klub 57 aktívnych členov a cca 200 detí v dlhodobo organizovanej školskej lige. Zúčastňuje sa  
krajských líg až po I. ligu, dorastenecká extraliga.  
Dlhodobým cieľom klubu je upevňovať členskú základňu najmä v nižších vekových kategóriách a vytvárať 
postupne lepšie a lepšie podmienky pre rozvoj výkonnostného stolného tenisu, najmä detí a mládeže 
a vychovávať si tak vlastné dobré zázemie pre ďalší rast kvalitného „dospelého“ stolného tenisu v Pezinku. Klub 

chce rozvíjať úzku spoluprácu s telesne postihnutými stolnými tenistami, s ktorými sa delí o novú hala 

a ktorí takt isto prispeli na jej vybudovanie, či už to je 1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia, pôsobiaci 

v Pezinku alebo Slovenský paralympijský výbor.  

 

 
 

Zdroj: https://www.archivtvpezinok.sk/sport/vysledkovy-servis-stolny-tenis-64 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.  Analýza štruktúry členskej základne športových klubov 

 

Pre účely vypracovania koncepcie športu v Pezinku bola spracovaná štatistika – štruktúra – športujúcich v meste 
Pezinok. Východiská: 

- spracovali sa žiadosti o podporu činnosti klubov pre rok 2019 
- športový volejbalový klub bol hodnotený na základe údajov z roku 2018, lebo v roku 2019 nebol 

evidovaný z technických príčin 
- v štatistike sú len tie kluby a tí športovci, ktorí žiadali o podporu, nie sú evidovaní športovci 

z jednorazových podujatí a jednotlivých projektov 
- športovci nie sú diferencovaní podľa úrovne súťaží, t.j. sú zahrnutí od výkonnosti na okresnej úrovni 

až po reprezentantov SR, vrátane Pezinských školských líg, ak sú vedené ako činnosť (napr. 
stolnotenisový klub), ale nie je zahrnutá basketbalová školská liga, nakoľko žiadateľ neuvádza počty 
zapojených športovcov a ligu nevedie ako činnosť ale ako projekt 

- neboli eliminované duplicity – t.j. ak dieťa robí dva športy organizovane, je vedené v oboch kluboch 
 
 

Členenie podľa veku: 

 

 



 

 

 

 

 

Členenie podľa trvalého bydliska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Členenie 
podľa 
klubov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



2.4. Zariadenia pre šport v správe mesta 
 
V Pezinku je vybudovaných niekoľko objektov určených primárne na vykonávanie športových 

činností, pričom tieto športové zariadenia je možné rozdeliť podľa zriaďovateľa a podľa 
zodpovednosti za ich správu na verejné, školské alebo súkromné. V správe mesta Pezinok sú 
športoviská pre vnútorné ako aj vonkajšie využitie.   

 

2.4.1. Zariadenia určené len pre šport 
 

2.4.1.1. Indoorové športoviská 

 
Krytá plaváreň (veľký plavecký bazén 25x10 m, malý detský bazén 4x3,5 m) 
 

 

Zdroj: https://www.mpspezinok.sk/sk/plavaren/ 

 

2.4.1.2. Outdoorové športoviská 

Futbalový štadión + multifunkčné ihrisko, Komenského 30   
Futbalový štadión + multifunkčné ihrisko, Cajlanská 243/A 
Futbalový štadión + multifunkčné ihrisko, Myslenická 3 
Multifunkčné ihrisko – volejbal, streetbal, minifutbal, ZŠ Kupeckého  
Športový areál – volejbal, plážový volejbal, antukové tenisové kurty Komenského 30 
Hokejbalový areál Fajgalská cesta 
 

 

 



2.4.2. Viacúčelové zariadenia 

2.4.2.1. Indoorové športoviská 

Telocvičňa na ZŠ Fándlyho  
Telocvičňa na ZŠ Jána Kupeckého  
Malá telocvičňa na ZŠ Kupeckého 
Telocvičňa a účelová stolnotenisová hala na ZŠ Na bielenisku  
Malá telocvičňa na ZŠ Na bielenisku 
Telocvičňa na ZŠ s MŠ Orešie  
Dom kultúry na Holubyho 42 
 
 

 
 

Zdroj: https://m.pezinok.sk/?yggid=140 

 
2.4.2.2. Outdoorové športoviská 

Letné kúpalisko (komplex 4 bazénov – veľký 25x12,5 m, elipsovitý 15x8 m, 2 malé kruhové 
s priemerom 3 a 5 m) 
2 Multifunkčné ihriská - ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku 
Oplotené ihrisko (asfaltová plocha) na sídlisku Sever, ulica L. Novomeského  
Ihrisko (asfaltová plocha) na sídlisku Sever, Svätoplukova ulica 
Ihriská na sídlisku Za hradbami  
Ihrisko na ulici 1.mája  
Športovisko pre hasičov na ulici Rozálka  
Park 
Workoutové ihrisko na ZŠ Na bielenisku 



Street workout park Panelka  na ZŠ Fándlyho 
 

 

 

 

Zdroj: http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2017-04&article=14831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Športové zariadenia, ktoré nie sú  v správe mesta 
 

2.5.1. Fitnesscentrá 
 
Fitnescentrum Dr Rimana na Kuzmányho 8 – posilňovňa, kardio stroje, zumba fitness, pilates a pod. 
Fitneclub Pezinok na Šenkvickej 9 – posilňovňa, fitness a pod. 
Fitkoníček Pezinok na Jesenského 8 – spinning, zumba, pilates a pod.  
Sport Fit na Bystrickej 28 – fitness, TRX, crossfit, pilates a pod.  
Aerobic Centrum Dag Club na Holubyho 28 – aerobic, zumba, stepaerobic, flow tonic  a pod.  
Fittnes Girl Club na M.R. Štefánika 12/A – fitness, kardio a pod. 
Mirage Fitness Club na Kalinčiakovej 4 – posilňovňa, zumba, jumping, pilates, joga 
Crossfit na Bratislavskej 85 – cvičenie pre telesne hendikepovaných ľudí 

 

 

2.5.2. Ostatné športoviská 
 
JUDO hala na ulici 1.mája (vlastník EURO HOME TRUST a.s.)  
Squash centrum + stolný tenis na Tolstého (vlastník BAKK s.r.o.)  
Tenisová hala a vonkajšie tenisové kurty na ulici Fraňa Kráľa (vlastník Sport palace s.r.o.) 
Zimný štadión na ulici Rozálka (vlastník ARÉNA Pezinok s.r.o.)  
Lyžiarsky areál na Pezinskej babe (vlastník  Lyžiarsky klub BABA) 
Jazdecký areál v Areáli zdravia Rozálka (vlastník TATRA UNITED CORPORATION) 
Športová hala na Komenského (vlastník Bratislavský samosprávny kraj)  
Telocvičňa na Gymnáziu Pezinok na Seneckej ulici (vlastník Bratislavský samosprávny kraj) 
Telocvičňa v areáli PNPP na Malackej ceste (vlastník Slovenská republika) + workout  + športový 
areál 
Hipcentrum na Holubyho 41 – aquabike, aquaerobic, plávanie detí, sauna, jacuzzi, vodoliečba 
Lunares na Myslenickej 1/G – tanečný priestor s ponukou tanečných a pohybových aktivít pre deti 
a dospelých  
Vitálka na Suvorovovej 2A – štúdio zdravého pohybu 
BigHugGym na Myslenickej 2/C - špeciálny edukatívny gymnastický program, realizovaný 
prostredníctvom zábavných fyzických aktivít. Pomáha deťom vybudovať si potrebné schopnosti pre 
školu a život, vytvára zdravý životný štýl pre celú rodinu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Športové akcie organizované na území mesta 
 

2.6.1. Mestské športové podujatia  
 

Plavecký klub Pezinok, o.z. – Plavecký maratón 
Športový triatlonový klub Pezinok – Letný trojboj, Vianočný trojboj 
Volejbal Tenis Club – Majstrovstvá Pezinka, klubové a amatérske turnaje 
Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok – Veterán Cup, školský turnaj žiakov a študentov 
Basketbal Pezinok, s.r.o. – školská basketbalová liga 
Klub orientačného behu Sokol Pezinok – Mestské trojkráľové preteky, pezinská školská liga 
Pétanque Club Spiders Pezinok – Guľobranie 
Klub šachu Pezinok – súťaže 3. – 5. ligy 

 

 

2.6.2. Oblastné športové podujatia (na úrovni okresu a kraja) 
 

Plavecký klub Pezinok, o.z. –  Šamorínska vlnka 
1. JUDO  Club Pezinok -  krajské súťaže, olympiády 
Klub orientačného behu Sokol Pezinok – Štúrov bajúz 
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku – krajské ligové súťaže dospelých a mládeže, krajské 
bodovacie turnaje mládeže, majstrovstvá kraja mládeže, pezinská školská liga, ktorá má charakter 
krajskej školskej súťaže 
Karate-kickbox klub Pezinok – klubové súťaže 
CFK Pezinok – Cajla – liga seniori, liga dorast, regionálna liga mládeže 
Futbalový klub PSČ Pezinok – II. a III. liga žiakov a dorast, prípravka 
Grinavský futbalový klub 1923 – V. liga, družstvo mládeže, družstvo seniorov 
AHC Ducks Pezinok – KAHL 
1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia - ligové kolo vozičkárskej ligy a letný stolnotenisový turnaj 
„BERTI CUP“ 
1.Karate Club Pezinok – domáce a krajské súťaže Asociácie karate klubov Bratislava 
1. Slovenský futbalgolfový  a footgolfový klub Carpathians Slovakia – footgolfová liga 
Carpanthians/Pezinok 

 

 

2.6.3. Celoslovenské podujatia 
 

Lyžiarsky klub Baba – Baba Slalom 2020, Majstrovstvá SR, Československý pohár 
Tanečné centrum Charizma – Pohár PKC a Slovenský pohár (celoslovenské bodovacie súťaže), Súťaž 
seniorov 
Volejbal Tenis Club – Extraliga  
Športový triatlonový klub  Pezinok – Duatlon Pezinok 
Športový volejbalový klub Pezinok o.z. – celoslovenský zápasy, prípravný turnaj starších žiačok 
1. JUDO  Club Pezinok – Majstrovstvá SR 
JK Rozálka Pezinok – Rozálka Grand Prix, Medzinárodné voltížne preteky CVI – Majstrovstvá SR 
v skoku na koni 
Klub orientačného behu Sokol – Pohár oslobodenia mesta Pezinok , školské majstrovstvá Slovenska 



AŠK Pezinok oddiel bežeckého lyžovania – majstrovstvá SR, Slovenský pohár 
AŠK Pezinok oddiel orientačného behu - majstrovstvá SR, Slovenský pohár 
AŠK Pezinok oddiel cyklistiky – majstrovstvá SR, Slovenský pohár 
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku – turnaje slovenského pohára mládeže, majstrovstvá Slovenska 
mládeže, Štefanský turnaj pre neregistrovaných športovcov, celoslovenské ligové súťaže dospelých a 
mládeže 
Karate-kickbox klub Pezinok – Slovenský pohár, majstrovstvá Slovenska 
Pétanque Club Spiders Pezinok – Slovenská liga klubov, Pezinský Demižón, Majstrovstvá SR 
HK´18 Karpatský Sokol – hokejová prípravka 3 
Športový triatlonový klub Pezinok – Slovenský pohár Duatlon, Slovenský  pohár žiakov v triatlone 
Športový plavecký klub Polície Pezinok – klubové preteky, Slovenský pohár Duatlon 

  

 

2.6.4. Medzinárodné podujatia 
 

Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok – Medzinárodný turnaj mládeže 
Tanečné centrum Charizma – Pezinský strapec 
Volejbal Tenis Club – Pezinský strapec  
1. JUDO  Club  Pezinok– Medzinárodná súťaž Grand Prix, 
Autoklub Pezinok – Preteky do vrchu, okruhové preteky 
JK Rozálka Pezinok – Rozálka Grand Prix, Medzinárodné voltížne preteky CVI 
Klub šachu – Memoriál Richard Rétiho 
Lyžiarsky klub Baba – Inline alpine slalom (svetový pohár), Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Podpora športu zo strany mesta 

Mesto Pezinok postupuje pri rozdeľovaní finančných prostriedkov podľa platného všeobecne 
záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných 
prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu mesta Pezinok.  

 

2.7.1. Dotačná schéma podľa VZN 

 
V štvrtej časti spomínaného VZN je  v § 14 presne definovaný spôsob prerozdeľovania 

finančných prostriedkov pre oblasť športu. Celková finančná čiastka vyčlenená na základe rozpočtu 
mesta Pezinok na príslušný kalendárny rok sa percentuálne rozdelí pre nasledovné kapitoly, a to:  

• A.  Podpora športovej činnosti   84 %  

• B.  Športové projekty a podujatia   10 %  

• C.  Podpora individuálnych športovcov  1 %  

• D.  Rezerva primátora    5 % 
 
Presný systém prerozdelenia finančných prostriedkov, ako aj vzorec pre výpočet výšky finančného 
príspevku je v § 15 a v § 16 štvrtej časti VZN č.6/2019, link: 
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/VZN/vzn2019_06.pdf 

Mesto v posledných rokoch vyčleňuje v rozpočte podporu v rámci VZN na úrovni 80 000 – 100 000 
EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. SWOT analýza 
 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 
- viac ako 30 športových klubov, zväzov a 

spolkov 
- bohatá športová tradícia  v oblasti  

futbalu, basketbalu a volejbalu, 
orientačný  beh  

- 3 multifunkčné ihriská 
- rozmanitosť športovej ponuky, 

rôznorodosť zamerania športových 
klubov 

- krytá plaváreň,  letné kúpalisko, 
lyžiarsky a jazdecký areál, zimný štadión 

- oceňovanie úspešných športovcov 
mestom 

- pravidelná finančná podpora 
prostredníctvom dotácií 

 
 

 
- chýbajúca analýza potrieb obyvateľov 
- rekonštrukcia športových plôch 

a zariadení  
- chýbajúca stratégia rozvoja a podpory 

športu v meste v nadväznosti na rozpočet 
- nedostupnosť športových aktivít pre 

niektoré vrstvy obyvateľov 
z ekonomických dôvodov 

- chýbajúce aktivity pre ZŤP  
- chýbajúca pracovná pozícia športového 

referenta 
- absencia atletických a gymnastických 

športov a športovísk 
 

Príležitosti Ohrozenia 

 
- zvyšujúci sa záujem obyvateľov o zdravý 

spôsob života 
- rozšírenie systému cyklotrás 
- propagácia športových príležitostí, ako aj 

aktivít a činností klubov verejnosti 
- zlepšenie prostredia a služieb na 

športoviskách 
- využitie dotačných a grantových 

programov BSK, MŠ SR a pod. 
- vzájomná spolupráca školy so 

športovými klubmi, športovými zväzmi 
a občianskymi združeniami 

- zníženie výskytu sociálno-patologických 
javov u mládeže vplyvom športu 
a pohybových aktivít 

 
 

 
- pokles záujmu mládeže o športovú 

činnosť 
- nedostatočné financovanie športových 

klubov 
- zahusťovanie výstavby, čím prichádza 

mesto o vhodné pozemky na budovanie 
športovej infraštruktúry 

- nedostatok ľudských zdrojov 
- konzumný spôsob života 

 

 

 
 
 
 
 



3. Ciele koncepcie rozvoja športu 
 

3.1. Krátkodobé ciele  
 

- spracovanie Kalendára športových podujatí a aktivít na príslušný kalendárny rok a jeho  
  publikovanie prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta 
- finančná podpora činnosti športových klubov prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta 
- podpora športových podujatí s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou na území mesta 
- podpora organizácie športových aktivít zdravotne postihnutých občanov 
- každoročné zriadenie ľadovej plochy 
- pasportizácia technického stavu športovísk v správe mesta 
 
 

3.2. Strednodobé ciele 
 

- postupné zvyšovanie rozpočtu na rozvoj športu v meste 
- budovanie cyklo a inline trás 
- bikesharing 
- obnova a rekonštrukcia súčasných športovísk a krytej plavárne 
- vytvorenie pracovnej pozície športového referenta na MsÚ, ktorého úlohou bude  vytypovanie druhu 
a termínov vhodných športových aktivít pre obyvateľov mesta, ktoré bude organizovať  mesto 
Pezinok, ich propagácia so zameraním hlavne na deti a mládež  

 

3.3. Dlhodobé ciele 
 

- vybudovanie novej multifunkčnej haly  
- rozšírenie, príp. vybudovanie nového letného kúpaliska 
- vybudovanie novej plavárne 
- podpora atletických a gymnastických športov, vrátane budovania infraštruktúry 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



4. Záver 
 

Mesto Pezinok si uvedomuje význam rozvoja a podpory športu ako prostriedok rozvoja 
osobnosti a upevňovania zdravia v súčasnej dobe informačných a telekomunikačných technológií.  

Cieľom Koncepcie rozvoja športu je poskytovať a vytvárať podmienky na rozvoj športu 
v meste, podpora mládežníckeho športu, vytváranie priestoru jednotlivým športovým odvetviam, 
vychovávať vlastných športovcov a zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadení.  Rozvoj športu 
je pre mesto Pezinok jednou z priorít, a preto bude podporovať projekty v oblasti športu, ktoré 
umožnia zapojiť sa širokej verejnosti do aktívneho, ale aj rekreačného športu. Koncepcia je 
otvorený dokument, ktorý je možné a potrebné dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb, aktuálneho stavu 
a finančných možností mesta. Sú vítané námety na rozvoj a skvalitnenie tohto koncepčného materiálu.  



5. Prílohy                                                                                                                                                                             Príloha č. 1 

Prehľad športovísk na školách k 
15.01.2020    

Ihriská / športoviská 

Názov školy telocvičňa 
trávnatý 
povrch 

asfaltový 
povrch 

viacúčelové 
ihrisko s 
umelým 

trávnikom 

atletická 
dráha 

dopravné 
ihrisko 

detské 
ihrisko 

diaľkarsky 
sektor 

iné 

MŠ Bystrická 1 0 3 1 0 0 0 3 0   

MŠ Gen. Pekníka2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

MŠ Na bielenisku 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

MŠ Cajlanská 7 0 1 0 0 0 1 mobilné 1 0 0 

MŠ Svätoplukova 51 1 1 1 1 0 1 2 0 3 

MŠ Vajanského 16  0 1 1 0 0 0 1 0 0 

MŠ Za hradbami 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

el. Za hradbami 2   1 1 1 0 1 3 0 0 

el. Holubyho 49   1 1 0 0 0 1 0 0 

MŠ Záhradná 34, PK 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

ZŠ Fándlyho 11  1 1 1 0 0 0 1 0 0 

ZŠ Jána Kupeckého 3 0 1 1 1 0 0 1 0 

ZŠ  Na bielenisku 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2* 

MŠ Orešie 3 Pezinok 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

ZŠ Orešie 3 Pezinok 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

ZUŠ Pezinok - Tanečný odbor 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 tanečné 

sály  

*stolnotenisová hala, zrkadlová miestnosť 
 


