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(pokračovanie zo str. 1) do Banskej Bystrice - obidvaja už 
viac nechceli pokračovť v tréningovom procese pod 
vedením Dušana Kasuma. Mário Bratič ostal doma 
v Chorvátsku, Marek Jonas a Daniel Mužík skončili 
s aktívnou činnosťou, hlavne čo sa týka Mužíka je to 
škoda, ale bolo to hlavne na ňom, ako sa rozhodne 
pokračovať ďalej vo svojej basketbalovej kariére.
       Takže dnes už môžme povedať že družstvo pe 
budúcu sezónu budú tvoriť týto hrači: 

Dominitrix JOHNSON, Ondrej HAVIAR, Ľudovít 
SMAČKO, Jaroslav ŠTEFÁNIK, António BIČVIČ, Jozef 
VOJTEK, Juraj KLÁTIK, Marko VLAIČ, Ľubomír 
ŠTEVULA, Matúš HAVIAR, Erik PROKEIN, Boris VLK, 
Tomáš MRVIŠ, Bela ČIZMAR, Tomáš DAUBNER, Tibor 
JÁNY, Trénerom bude aj naďaľej Dušan KASUM.

Ako je zabezpečené financovanie tejto sezóny a kto je 
hlavným sponzorom – partnerom nášho klubu.
Financovanie klubu nie je jednoduché, každým 
rokom sa zvyšuje nákladová čiastka klubu. Bude stále 
ťažšie a ťažšie udržať extraligu v Handlovej aj napriek 
medailovému umiestneniu sa sponzori v našom regi-
óne hľadajú veľmi ťažko. Najväčším problémom je, že 
stále nedokážeme hovoriť o Generálnom sponzorovi, 
ktorý by pokryl 2/3 nakladov klubu. Aj pre to patrí 
veľká vďaka vedeniu mesta a mestu Handlová, ktoré 
je hlavným sponzorom a zabezpečuje 1/3 nu pre 

chod klubu. Ďaľšiu tretinu zabezpečujú firmy, ktoré 
ovplyvňuje tak isto mesto, no a ostatné sa pokúsime 
zabezpečiť prostredníctvom menších sponzorov. 
Bohužiaľ SBA od nás peniaze len pýta a zákon o špor-

te vedenie tohto štátu stále nedokáže vyriešiť, ale toje 
problém celého Slovenského športu.

Spomínal si v kádri aj mená mladých hráčov, odcho-
vancov ZŚBK  aká je spolupráca pri tvorení mužstva 
a ako vidíš budúcnosť mladých handlovských hráčov.
Čo ste nového pripravili pre divákov a s kým extraligu 
začíname?
       V poslednej dobe nám so školského basketba-
lového klubu prichádza veľmi málo hráčov, ktorí by 
mohli hrať extraligový basketbal. Veľkým talentom je 
však bez pochýb Tomáš MRVIŠ , ktorý je reprezentan-
tom Slovenska do 18 rokov, ďaľší talentovaný hrači 
v družstve sú 20 ročný Erik PROKEIN, Matúš HAVIAR 
dopĺňa ich Boris VLK, Tomáš DAUBNER, Bela ČIZMAR 
a Tibor Jány, ale týto hráči si musia na svoju šancu 
trpezlivo počkať a poctivým tréningom sa jej chytiť.
       V novej sezóne  budeme hrať stredoeurópsky 
pohár takzavaný CEBL, kde sme v skupine s ra-
kuskym Kafenbergom, českou Opavou a Interom 
Bratislava, verím že po dlhšej dobe sa handlovský 
divák príde rád pozrieť aj na madzinárodné družstvá 
a my môžeme reprezentovať naše mesto aj v zahrani-
čí. Veď povedzme si, koľko klubov reprezentuje naše 
mesto aj v zahraníčí.
       Prvý extraligový zápas hrame v sezóne 2008/
2009 doma 8.10.2008 s Dolným Kubínom.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa dobrých výsled-
kov.

V. Horváth


