
SPRAVODAJ  BOL  AKTUALIZOVANÝ 17.4.2015;  texty a grafická úprava: Dominik Katona 

 

Spravodaj  junior  
 

 
  

                   FK Stupava (U11 - Prípravka) 
                                                               a 
                       FK Pajštunáčik (U7 - Predprípravka)  

 
Milí rodičia a priaznivci stupavského futbalu. Do rúk sa vám dostáva vôbec 

prvý spravodaj venovaný výhradne žiackym kategóriám. Prísľubom pre rozvoj 
stupavského futbalu je totiž široká základňa našich najmenších futbalistov. Po 
dohode s vedením klubu prevzali koncom marca prípravku FK Stupava Michal 
Pokorný (študent fakulty telesnej výchovy a športu) - hlavný tréner a Dominik 
Katona - asistent trénera a vedúci mužstva, ktorí vedú už dva roky predprípravku 
s názvom FK Pajštunáčik. Pri tejto príležitosti bol spustený nový web: 
www.fkstupava-ziaci.eu  

Pôvodný tím prípravky po letnej časti súťaže z viacerých organizačných 
dôvodov, najmä nedostatku hráčov, ukončil tréningovú aj hernú činnosť. Keďže z ich 
kádra ostali len dvaja hráči, súčasní tréneri museli vytvoriť prakticky nový tím. Jeho 
základom sa stalo  10 mladých futbalistov z predprípravky FK Pajštunáčik  
http://www.pajstunacik.eu/, a 3 hráči z FK pri ZŠ Stupava. Postupne sa pridávajú noví 
hráči i tí, ktorí futbal z rôznych príčin zanechali. V súčasnosti je v kádri prípravky 20 
hráčov a väčšina už nastupuje na súťažné zápasy.  

Začala sa nám jarná časť a s ňou sa tréningy vrátili z krytých priestorov 
telocvične pod šíre nebo. Trénujeme na tráve aj na mini ihrisku s umelým povrchom 
a keď sa zhorší počasie máme pripravené futbalové videá, spoločenské hry či 
kresliace pomôcky. Tie sú k dispozícií aj mladším súrodencom a rodičom, ktorí chodia 
ako doprovod   

Na nasledujúcich 2 stranách nájdete informácie o tréningoch a zápasoch 
prípravky FK Stupava a na zadnej strane o tréningoch a plánovaných akciách 
predprípravky FK Pajštunáčik, na ktoré vás srdečne pozývame.   

 
 
 
 

http://www.fkstupava-ziaci.eu/
http://www.pajstunacik.eu/
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FK Stupava (U11 - Prípravka)* 
štadión FK Stupava, Park č.1   
 *U11 - znamená vek pod 11 rokov; v tejto kategórií sú prevažne hráči vo veku 7-10 rokov; 
mladší vo veku 4 až 6 rokov(U7) trénujú v predprípravke FK Pajštunáčik; 

Rozpis tréningov: 

Pondelok:                   17:30  - 18:45      

Štvrtok:                       16:15  -   17:30 
Piatok:                         16:15  -   17:30 
Nedeľa:                       zápasy  (12.4-7.6)  

Vždy aktuálny rozpis: http://www.fkstupava-ziaci.eu/pripravka/rozpis-treningov/ 
 

 
V tréningovom procese využívame množstvo pomôcok ako vytyčovacie méty, kužele, 

koordinačné rebríky, kruhy, slalomové tyče, prekážky, a pod.  
 

Náš tím:  
 Michal Pokorný - tréner prípravky - 0949 720 087 

 Dominik Katona - asistent trénera, vedúci mužstva - 0944 071 357 
o mail: pripravka.stupava@gmail.com   
o web: http://www.fkstupava-ziaci.eu/  

 Samuel Janovický - asistent trénera 

 zastupujúci tréneri a odborní konzultanti: Martin Havran, Ján Katona, Jakub 
Pavlačič, Miroslav Velčický 

 
Vedenie FK Stupava:  

 predseda Ivan Morávek, tajomník Ondrej Zezula, člen výboru Miroslav 
Pavlačič, predseda revíznej komisie Ing. František Horecký 

 
 

http://www.fkstupava-ziaci.eu/pripravka/rozpis-treningov/
mailto:pripravka.stupava@gmail.com
http://www.fkstupava-ziaci.eu/


SPRAVODAJ  BOL  AKTUALIZOVANÝ 17.4.2015;  texty a grafická úprava: Dominik Katona 

 

Plánované zápasy: FK Stupava (U11 - Prípravka) 
  

 
           Naši chlapci po prvom odohratom zápase v Zohore, kde zbierali cenné skúsenosti       

 

 

 
Zdroj: http://novy.futbalnet.sk/   
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FK Pajštunáčik (U7 -Predprípravka)* 
štadión FK Stupava, Park č.1  
*deti vo veku 4-6(7) rokov  

Rozpis tréningov: 

Streda:                 17:30  - 18:30  

Sobota:                16:00  - 17:00  

 

Trénerský  tím:                                                                                                          
 Dominik Katona - 0944 071 357 

 Michal Pokorný - 0949 720 087 
 Martin Havran - odborný konzultant 

 Samuel Janovický - asistent trénera 

 
mail: pajstunacik@gmail.com 
web: http://www.pajstunacik.eu/    
 

Dôležité udalosti:  
26.4.2015 Turnaj predprípraviek - Kopčany, okres Senica 

 ročníky 2008 a mladší (narodení po 1.1.2008) 
 

1.5.2015 Exibičný predzápas Internacionálom na memorial Jána Beleša 

 o 14:00 hrá predprípravka, 14:30 starí páni (internacionáli) 

 akcia  sa pripravuje - informácie u trénerov/ na stránke 

 

Naši partneri a sponzori: 

                      
www.dopravabratislava.sk         www.stahovanie-sks.sk 
Mikrobusová preprava /Nákladná doprava                  Sťahovanie domov, bytov, kancelárií; likvidácia 
nábytku 
 

 

mailto:pajstunacik@gmail.com
http://www.pajstunacik.eu/
http://www.dopravabratislava.sk/
http://www.stahovanie-sks.sk/

