ŠPECIÁL 2008

JOURNAL

Špeciál Baumit Junior Soccer

BAUMIT JUNIOR SOCCER
BAUMIT CUP 2007
VEĽKÉ EURÓPSKE FINÁLE SALZBURG 2008
SLÁVNOSTNÁ BODKA OPÄŤ V DUBNICI

Baumit Junior Soccer,
alebo ako sa to všetko začalo
Baumit Junior Soccer odštartoval novú éru
detského futbalu
V roku 2004 odštartoval Baumit celkom
novú éru mládežníckeho futbalu. Ako prvý
veľký projekt iniciatívy „S Baumitom sú deti
fit“ naštartoval Baumit práve projekt Baumit
Junior Soccer – jedinečný program podpory
juniorského futbalu v krajinách, kde pôsobí
značka Baumit. Cieľovou skupinou sa stali
mužstvá kategórie U9/U10. Za posledné
4 roky sa do projektu zapojilo vyše 100 futbalových zväzov, 400 futbalových klubov, čo
predstavuje viac ako 6 000 detí, ktoré boli
vďaka projektu cielene podporené. Zorganizovaním futbalových turnajov, na ktorých sa
zúčastnilo až 2 000(!) tímov hráčov z Rakúska a viacerých krajín Európy, sa stal tento
projekt jedinečným v celej Európe. „Celkom
cielene chceme investovať do zdravia našich
detí. Chlapcov chceme odpútať od pasívnych
počítačových hier a televízneho konzumu
a motivovať ich, aby sa zapojili aktívne do
futbalu“, hovorí Mag. Robert Schmid, konateľ Baumit International. Vyvrcholením projektu sa stal tohtoročný európsky šampionát
v Salzburgu, kde sa 29. júna na Red-Bull
štadióne stretli chlapci z 13 krajín Európy.
Robert Schmid dodáva: „Resumé nášho projektu Baumit Junior Soccer je viac ako pozitívne. Je naozaj úžasné, akou inštitúciou sa
po štyroch rokoch vzniku stal Junior Soccer“.
Aká je krátka história Baumit Junior
soccer na Slovensku?
Na Slovensku odštartoval tento jedinečný
projekt podpory detského futbalu v roku
2006. „Krstným otcom“ a organizátorom
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projektu na Slovensku je od jeho vzniku spoločnosť Baumit Slovensko. Záštitu nad projektom prevzal hneď po jeho predstavení
Slovenský futbalový zväz (SFZ). V utorok
25. júna 2006 slávnostne podpísali zmluvu
o spolupráci vtedajší generálny sekretár SFZ
Dušan Tittel a za spoločnosť Baumit riaditeľ
Ing. Ľuboš Fussek spolu s marketingovým
riaditeľom Ing. Tomášom Seppom. „Cieľom
projektu Baumit Junior Soccer je materiálová a finančná podpora vybraných detských
futbalových klubov v kategórii prípravky
U9/U10. Na Slovensku štartujeme s desiatimi klubmi, ktoré vybrala komisia zložená
zo zástupcov SFZ, spoločnosti Baumit a externých partnerov projektu.“ uviedli predstavitelia spoločnosti pri príležitosti tlačovej konferencie. Zástupcom médií bol projekt Baumit

Junior Soccer predstavený na slávnostnej
tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila
za účasti zástupcov 10-tich vybraných klubov
na pôde SFZ dňa 3. 10. 2006. Okrem podpisu zmluvy odovzdali zástupcovia spoločnosti
Baumit zástupcom detských klubov po
2 sady značkových futbalových dresov spolu
s futbalovými loptami, čo tvorí súčasť materiálovej podpory klubov.
Vybrané kluby odohrali v roku 2007 národný
turnaj Baumit Junior Soccer Cup 2007,
z ktorého víťazné družstvo postúpilo na
európsku súťaž Baumit Junior Soccer Europa Cup, ktorá sa uskutočnila v deň finále
Majstrovstiev Európy 2008 vo futbale
v Rakúsku. O tom, prečo sa spoločnosť
Baumit rozhodla podporiť práve takýto pro-
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jekt nám povedal viac Tomáš Sepp: „Mottom
spoločnosti Baumit je „Myšlienky s budúcnosťou“. Toto motto bolo a je pre nás inšpirá-

ciou, ktorej výsledkom je vznik projektu
Baumit Junior Soccer. Je to jedinečný projekt
podpory mládežníckeho futbalu, cieľom kto-

rého je investovať do budúcnosti mládeže.
Podpora športových aktivít detí je príspevkom k rozvoju ich telesného a duševného
zdravia.“ Podľa posledných výskumov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO sa čoraz
viac detí vo svojom voľnom čase venuje
pasívnym činnostiam. Namiesto pohybu
a športovaniu dávajú prednosť počítačovým
hrám, sledovaniu nevhodných televíznych
programov a bezcieľnemu potulovaniu sa
bez dozoru a zmysluplnej činnosti. Často
potom chýba už len krôčik k tomu, aby do
ich života vstúpili alkohol, cigarety a drogy.
A prečo práve futbal? „Rovnako ako na celom
svete, aj na Slovensku patrí futbal k najobľúbenejším športom. Preto sa Baumit rozhodol
podporovať práve mládežnícky futbal na Slovensku a prispieť tak nielen k objavovaniu
mladých talentov, ale prostredníctvom športu podnietiť v deťoch súťaživosť, zdravú ctižiadosť a telesnou aktivitou prispieť k upevneniu ich zdravia,“ uvádza Tomáš Sepp.
Parafrázujúc sympatický slogan Slovenského
futbalového zväzu „Futbal je hra pre všetkých“ môžeme povedať „Futbal je hra pre
všetky deti“. Projekt Baumit Junior Soccer
nie je len jedinečnou realizáciou týchto myšlienok,
ale aj hodnotným
príspevkom k sociálnej zodpovednosti
spoločnosti
Baumit na Slovensku.
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Baumit Cup 2007

Chystáme sa na národný turnaj
Baumit Cup 2007
Vyvrcholením projektu Baumit Junior Soccer
na Slovensku sa stal národný turnaj Baumit
Cup 2007, ktorý sa organizátori rozhodli
uskutočniť v Dubnici nad Váhom, na pôde
jedného z klubov, ktoré sa na Slovensku
zapojili do projektu. V sobotu 2. júna 2007
privítal futbalový štadión v Dubnici nad
Váhom mladých futbalistov zo všetkých
10-tich vybraných klubov Slovenska, ktoré
sú súčasťou projektu Baumit Junior Soccer
na Slovensku.
O organizácii a priebehu národného turnaja
Baumit Cup 2007 v Dubnici nad Váhom
informovali podrobne médiá zástupcovia
spoločnosti Baumit spolu s koordinátormi
projektu na tlačovej konferencii, ktorá sa
uskutočnila dňa 1. júna 2007 v City Hoteli
Bratislava.
V úvode predstavil novinárom projekt marketingový riaditeľ spoločnosti Baumit, Tomáš
Sepp. O jednotlivých futbalových kluboch
a o organizácii turnaja informoval Dušan Tittel, výkonný sekretár projektu. „V teréne sme
sa mohli presvedčiť, že kluby na Slovensku
žijú veľmi bohatým životom a práci s deťmi
sa venuje naozaj veľmi veľa ľudí. Za týmto
všetkým sú konkrétni ľudia, konkrétne
výsledky. Chceme byť súčasťou tohto súkolia, súčasťou tímu ľudí, ktorí sa zaujímajú
o šport, prácu s mládežou a výchovu mladých talentov“, povedal na tlačovej konferencii Ľuboš Fussek, riaditeľ spoločnosti
Baumit. Generálny sekretár projektu Peter
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Bzdúch konštatoval, že v tejto vekovej kategórii nejde ani tak o výsledky, ale predovšetkým o to, že chlapci majú príležitosť ukázať,
čo v nich je. Projekt má podporiť vybrané
kluby a vzbudiť v mladých hráčoch športového ducha a lásku k futbalu.
Baumit Cup 2007 v Dubnici nad Váhom
Futbalový turnaj Baumit Cup 2007 sa uskutočnil 2. júna v Dubnici nad Váhom, hostiteľom bol domáci FK ZŤS Dubnica. Záštita Slovenského Futbalového Zväzu a prítomnosť
Dušana Tittela, bývalého vynikajúceho slovenského futbalového reprezentanta, dala
punc zaujímavosti a profesionality, čo museli
skonštatovať ako priami účastníci turnaja,
tak aj jeho návštevníci. Súčasťou turnaja boli
aj sprievodné atrakcie pre mladých hráčov,
zákazníkov a priateľov spoločnosti Baumit,
ktoré sa niesli v duchu oslavy Medzinárodného dňa detí. Nosnou časťou turnaja boli
zápasy v dvoch päťčlenných skupinách, kde
systém zápasov „každý s každým“ určil
nasadenie družstiev do zápasov o umiestnenie. Víťazom turnaja a putovný pohár si prevzalo domáce družstvo FK ZŤS Dubnica za
finálové víťazstvo v pomere 3 : 0. Domáci
zaznamenali v turnaji 9 gólov a inkasovali
iba 1 gól, čím potvrdili efektivitu v útoku
a najkvalitnejšiu hru v obrane v celom turnaji. Na druhom mieste skončili mladí futbalisti
MŠK Tesla Stropkov, ktorí inkasovali prvé
góly až v samotnom finále. V zápase o tretie
miesto boli úspešnejší hráči FK Slovan Levice, ktorí zdolali v susedskom derby družstvo
FC ViOn Zlaté Moravce 2 : 0. Družstvo FC
ViOn však ako jediné dokázalo skórovať proti
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domácim Dubničanom hneď v prvom zápase turnaja (1 : 2) a celkovým počtom nastrieľaných gólov v počte 10 sa stalo najlepšie
strieľajúcim družstvom turnaja. Na ďalších
miestach sa umiestnili družstvá BŠK Bardejov, MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín,
FO Spartak Myjava, FK LAFC Lučenec a FC
Artmedia Bratislava, ktoré prišlo na turnaj

s vekovo najmladším kolektívom, z ktorého
väčšina hráčov sa mohla zúčastniť na turnajoch aj v roku 2008. Na minuloročnom turnaji Baumit Cup 2007 nechýbalo oduševnenie
a talent, ktorý potvrdili hráči všetkých družstiev projektu Baumit Junior Soccer.
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BAUMIT UNITED

Veľké európske finále Salzburg 2008

V duchu motta „Baumit United“
Vyvrcholením projektu Baumit Junior Soccer
sa stal dlho očakávaný európsky šampionát
Baumit Junior Soccer Europa Cup 2008.
Salzburgský Red-Bull štadión vo Wals-Siezenheim sa stal v deň finále Majstrovstiev Európy
2008 aj veľkolepou kulisou veľkej narodeninovej párty. V duchu motta „Baumit United“
oslávil Baumit spolu s viac ako 4 000
partnermi a priateľmi 20. Výročie značky
Baumit. Už v dopoludňajších hodinách však
bojovalo vyše 200 zástupcov mládežníckeho
futbalu z 13 krajín Európy o titul Európskeho
šampióna súťaže Baumit Junior Soccer.
Salzburg víta viac ako 4 000 spolupracovníkov a partnerov Baumitu
Mozartove mesto privítalo v poslednú júnovú
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nedeľu viac ako 4 000 partnerov a priateľov
spoločností Baumit z viac ako 20 krajín
sveta. Slovenský Baumit dôstojne reprezentovalo viac ako 200 obchodných partnerov
a priateľov spoločnosti Baumit, ktorí pricestovali 5 autobusmi zo všetkých kútov Slovenska. V dopoludňajších hodinách ich
čakal zaujímavý kultúrny program, ktorého

VEĽKÉ
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súčasťou boli okrem prehliadky historického
centra Salzburgu aj návšteva soľnej bane
„Salzwelten Hallstatt“, či výlet loďou na jazere Wolfgangsee. Podvečer nasledoval dlho
očakávaný event, ktorý nenechal nikoho
chladným. Len niekoľko hodín pred začiatkom veľkého finále ME 2008 Nemecko :
Španielsko sa stretlo na salzburgskom šta-

dióne asi 200 detí vekovej kategórie U10
z 13 krajín Európy aby si zmerali sily na
európskom šampionáte súťaže Baumit
Junior Soccer. 14 detských tímov bojovalo
o postup do veľkého finále. Slovensko reprezentoval náš klub ZŤS z Dubnice nad Váhom,
víťaz národného kola Baumit Junior Soccer.
Slovensko vicemajstrom európskeho
šampionátu Baumit Junior Soccer!
Do veľkého finále futbalovej súťaže sa prebojovali v silnej konkurencii rakúsky Wiener
Sportklub a slovenská ZŤS Dubnica nad
Váhom. Naši napokon podľahli 5 : 2 silnejšiemu Rakúsku a stali sa tak vicemajstrami
súťaže Baumit Junior Soccer. Strieborné
medaile prevzali z rúk riaditeľa Baumit
Slovensko, Ing. Ľuboša Fusseka. „V prvom
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BAUMIT UNITED

rade sme chceli deťom sprostredkovať
neopakovateľnú atmosféru jedinečného
športového podujatia a prezentovať šport
ako silný nástroj, ktorý spája ľudí a národy,
čo sa nám aj perfektne podarilo“ povedal
Mag. Robert Schmid, konateľ Baumit International. „Bolo dojímavé sledovať, s akým
nadšením a zápalom deti bojovali. Pre mňa
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to bolo porovnateľné s nadšením a dynamikou, ktoré v sebe nesie naša značka Baumit,“
dopĺňa Dr. Wolf Klammerth, konateľ a spoločník skupiny Wietersdorfer.
Známa rakúska moderátorská dvojica Evelyn
Vysher a Alfons Haider sprevádzala účastníkov celým večerom, ktorý bol nabitý kvalit-
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ným programom. Okrem iných vystúpila
mladá rakúska speváčka Missy May, nová
„vychádzajúca hviezda“ Vincent Bueno (víťaz
rakúskej súťaže televízie ORF „Musical die
Show“), bubnoví virtuózi „Drumatical Theatre“. Vyvrcholením večera bolo live vystúpenie legendárnej „Hot Chocolate“, ktorá rozvášnila prítomných hitmi ako „So You Win

Again“ a pripravila skvelú atmosféru pre sledovanie finálového zápasu z Majstrostiev
Európy. O spektakulárne veľkolepé finále
večera sa svojou ohňovou show postarali
tanečníci „Phoenix Firedancers“. Viac ako
4 000 hostí oslavovalo do neskorých nočných hodín čerstvých majstrov Európy 2008
a náš jubilujúci Baumit.
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Slávnostná bodka opäť v Dubnici

Vynikajúce futbalové výsledky, ktoré v lete
tohto roku dosiahli naši mladí dubnickí futbalisti na európskom šampionáte Baumit
Junior Soccer, nezostali zapadnuté prachom.
S cieľom oceniť nezabudnuteľné športové
výsledky sa uskutočnilo v priestoroch futbalového štadióna FK ZŤS Dubnica nad Váhom
vyhodnotenie výsledkov európskeho šampionátu Baumit Junior Soccer 2008. Jeho hlavnými aktérmi sa stali práve tí futbalisti
v kategórii U10 rokov, ktorí v lete tohto roku
v rakúskom Salzburgu úspešne reprezentovali farby dubnického klubu ako aj celého
Slovenska. Medzi 14 tímami z trinástich
európskych krajín dokázali vybojovať v ťažkej
konkurencii vynikajúce druhé miesto, keď
v jednotlivých zápasoch postupne porazili
výbery Nemecka, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Slovinska a Českej republiky.
Po náročných stretnutiach narazil náš tím na
silný rakúsky celok Wiener Sportclub, ktorému podľahol pomerom 2 : 5. Dubnickí mládežníci tak obsadili druhé miesto a boli korunovaní na titul vicemajstri Európy. Za tento
výkon im bolo v domácom klube pripravené
zaslúžené poďakovanie. Krátkym príhovorom
ho otvoril Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ
spoločnosti Baumit. Poukázal na nezlomné
úsilie mladých futbalistov a poďakoval im
v mene vedenia spoločnosti a celého slovenského futbalu. Nasledoval prípitok, odovzdávanie vecných darov a pohostenie. Na podujatí sa okrem detí a predstaviteľov spoločnosti Baumit zúčastnil aj Peter Gergely predseda predstavenstva MFK Dubnica nad
Váhom, a. s., a tréner Mgr. Miloš Púček spolu
s asistentom Mariánom Harvilom. Deti spre-
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vádzali rodičia a súrodenci, ktorí sa spolu
s nimi tešili z dosiahnutých výsledkov. Po oficiálnej časti si všetci spoločne prostredníctvom DVD pripomenuli vzrušujúce chvíle
európskeho šampionátu. Mladí futbalisti
dostali od spoločnosti Baumit ako poďakovanie za vynikajúci výsledok nové tréningové

súpravy. Priateľské rozhovory a spomienky
na Salzburg pokračovali do večerných hodín.
Ktovie, či aj títo mladí futbalisti nie sú budúcimi hviezdami futbalového neba? Čas
ukáže. Náš Baumit Junior Soccer bol ale
v každom prípade pri tom...

SLÁVNOSTNÁ
BODKA OPÄŤ
V DUBNICI

Na slovíčko
Po úspešnej reprezentácii slovenského
družstva v Salzburgu sme položili niekoľko
otázok aj najpovolanejšej osobe.
Na otázky odpovedá tréner dubnických
vicemajstrov, Mgr. Miloš Púček:

veď sa na ňom zúčastnili najlepšie družstvá z celej Európy. Najlepšie preto, lebo
museli vyhrať kvalifikáciu v jednotlivých
krajinách a tým si získať právo reprezentovať svoju vlasť. Aj po organizačnej stránke
hodnotím tento turnaj veľmi pozitívne,
konal sa počas EURO 2008 a v tomto
duchu sa niesla aj celá táto súťaž.

S akými cieľmi ste odchádzali na Európsky šampionát do Salzburgu?
Na Európsky šampionát do Salzburgu sme
odchádzali s cieľom nesklamať či už vedenie Baumitu Slovensko ako aj samotný
klub Mfk Dubnica nad Váhom. Súperov
sme nepoznali, tak naše taktické prípravy
išli od zápasu k zápasu. Už úvodné zápasy
naznačili, že z turnaja by sme nemuseli
odchádzať s prázdnymi rukami, získali sme
v nich dôležité body a sebavedomie, ktoré
nám zostalo až do finále.

Čo Vám priniesol projekt Baumit Junior
soccer, ako ho vnímate ako tréner?
Tento projekt po výsledkovej stránke nám
priniesol titul vicemajstrov Európy, čo je
pre také malé Slovensko určite veľmi
veľký úspech. Po stránke ľudskej to bolo
nielen pre hráčov, ale aj či už pre trénerov,
alebo celý realizačný tím, krásny zážitok.
Takéto megalomanské turnaje u nás na
Slovensku nie sú, takže aj pre samotných
hráčov či už vidieť takéto štadióny s elektrizujúcou atmosférou, konfrontácia
s omnoho vyspelejšími futbalovými krajinami, sú veľké skúsenosti, ktoré nám
môžu v budúcnosti napomôcť k tomu,
aby sa takéto úspechy mohli raz dosiahnuť aj v seniorských kategóriách. Mne ako
trénerovi zostáva len poďakovať vedeniu
Baumitu Slovensko, že nám umožnili sa
zúčastniť tohto projektu, všetci zúčastnení
majú nezabudnuteľný zážitok a vo vitrínach medailu značiacu titul vicemajstrov
Európy, takže ten prvotný cieľ nesklamať
v úvode spomínané vedenia sa nám
nakoniec podaril naplniť.

Ako hodnotíte úroveň súťaže?
Úroveň súťaže hodnotím veľmi vysoko,

Ďakujeme za rozhovor
Daniela Čachanová

Mgr. Miloš Púček
tréner európskych vicemajstrov
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Baumit.
S futbalom sú deti fit!

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33

Myšlienky s budúcnosťou.

