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Dôraz na naše hodnoty

 sme mládežnícky basketbalový klub pôsobiaci v Karlovej vsi ako
občianske združenie už viac ako 17 rokov

 našim poslaním je komplexná výchova mládeže po športovej,
spoločenskej a osobnostnej stránke v súlade s našimi hodnotami

 riadi nás skupina dobrovoľníkov z radov rodičov, sympatizantov a
basketbalových nadšencov, ktorí sa vo svojom voľnom čase, bez
nároku na odmenu, snažia o naplnenie poslania a vízie klubu

 v našich radoch máme v súčasnosti takmer dvesto detí v rôznych
vekových kategóriách, od 6 - 18 rokov

 základy nášho klubu sme dlhé roky budovali v úzkej spolupráci a s
výraznou podporou vysokej školy VŠEMVS, zároveň boli liahňou
talentov pre jej extraligový tím

Spoločenská 
zodpovednosť

Fair - Play

Profesionalita

Tímovosť

Čestnosť



O športe, ale aj o komunite

 sme stálymi členmi Slovenskej Basketbalovej Asociácie, ďalej len „SBA“

 zastupujeme Karlovku / Bratislavu v súťaži organizovanej SBA vo všetkých
mládežníckych kategóriách - mladší mini, starší mini, mladší žiaci, žiaci, starší
žiaci, kadeti a juniori

 popri basketbale budujeme aj komunity a preto :

 sa zúčastňujeme domácich a zahraničných turnajov - napr. Senec, Ostrava, Belehrad

 organizujeme letné sústredenia, ktoré kombinujú športovú prípravu s pobytom detí
v prírode

 rozvíjame vzťah detí k športu prostredníctvom našich prípraviek zameraných na
pohybovú prípravu na základných školách: Karloveská, Majerníkova, Tilgnerova, Pri
Kríži, Pankúchova, Mudroňova

 realizujeme spoločenské a komunitné podujatia pre rodiny našich detí

 mikroligu – pravidelný víkendový turnaj medzi našimi najmladšími prípravkármi so zapojením
rodičov detí formou súťaži

 basketbalový guláš alias rozlúčka so sezónou

 basketbalový ples

 účasť na extraligových a medzištátnych zápasoch ako diváci

 vianočný a hodový basketbal, atď.



Naše piliere a skúsenosti

 rozvoj našich detí vedie náš trénerský tím = skúsení tréneri, ale
aj študenti FTVŠ, ktorí svoje praktické trénerské skúsenosti ešte
len získavajú

 celkovo v klube pôsobí 10 trénerov pod vedením Petra Ivanoviča

 náš najskúsenejší tréner a mentor

 s viac ako 25 - ročnými hráčskymi a trénerskými skúsenosťami

 P. Ivanovič – 12. sezónu v MBK Karlovka, ako tréner prešiel všetkými
kategóriami od prípravky, až k extralige mužov, tréner - pedagóg ->
odborný asistent na FTVŠ

 životné poslanie – “vychovať mladého človeka - športovca, viesť ho
k zodpovednosti, tímovosti, slušnému správaniu, disciplíne, ktorý bude
dodržiavať hru FAIR PLAY”

 našou základňou je telocvičňa na ZŠ A. Dubčeka - v roku 2011
vďaka finančným zdrojom klubu upravená na náročné
požiadavky SBA – využívame ju cca 30 hodín týždenne na
tréningový a zápasový proces



Načo sme pyšní

počas nášho viac ako 17-ročného pôsobenia sme:

 viedli viac ako 1 500 detí smerom k zdravému životnému štýlu,
fair-play, vytrvalosti a tímovosti

 prispeli k rozvoju mimoriadnych športových zručností našich
talentov -> viac ako 20 reprezentantov SR v basketbale
mládežníckych i seniorských kategóriách; viacero hráčov v
najvyšších súťažiach v SR i zahraničí -> jeden z nich, Marek
Doležaj v súčasnosti hrá za Syracuse Orange v zámorskej NCAA

 sa viac-krát s našimi tímami umiestnili v rámci prvých 3. miest
na Majstrovstvách Slovenska

 1 x majster SR v kategórii Kadeti

 2 x majster SR v kategórii Juniori

 2 x víťaz 1. liga muži

 v kategórií starší mini aktuálnymi majstrami Bratislavy v 3 x 3
basketbale



Bez podpory to nejde 

 náš cieľ = športový rozvoj detí, bez ohľadu na finančnú situáciu
v rodine => poplatky klubu musia byť pre rodičov prijateľné

 naše poplatky preto pokrývajú len cca 70% celkových nákladov

 takýto prístup je možný len vďaka sponzorským darom
a získaným príspevkom z 2% dane z príjmov

 veľmi si preto vážime dlhoročnú pomoc od našich
podporovateľov, ktorým poskytujeme prezentáciu:

 v telocvični počas ligových zápasov a tréningov

 na informačných dokumentoch klubu – letáky, propagačné 
dokumenty, atď.

 na webovej stránke www.mbkkarlovka.sk – viac ako 25 000 
vzhliadnutí/rok

 sociálnych sieťach Facebook a Instagram – 2 400, resp. 500 
followerov 
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Vážime si Vašu dôveru a podporu ...
... veľmi pekne ďakujeme 

Rodičia, sympatizanti –
dary, 2% z dane



MKB Karlovka v súčasnej Covid 19 
pandémii

 S maximálnym úsilím fungujeme v plnom rozsahu napriek náročným
podmienkam

 Zvýšili sa nám náklady na hygienu a kontrolu zdravotného stavu detí – dezinfekcia
priestorov, nákup teplomerov, atď.

 Strata potenciálnych sponzorov vzhľadom na neistú spoločenskú situáciu

 vrástli náklady na odmeny trénerov vzhľadom k obmedzeniu tréningových skupín na
6 účastníkov

 Stojí to za to, keďže naše tréningy sú v súčasnej dobe jedinou príležitosťou
socializácie detí, veľmi časté vyjadrenia vďaky rodičov v súčasnosti



Neváhaj a pridaj sa k nám ...

 osobne: Jozef Toth Vaňo, tajomník klubu a

zástupca rodičov, tel.: +421 902 352 206

e-mail: mbkkarlovka@mbkkarlovka.sk

 web: mbkkarlovka.sk

facebook.com/mbkkarlovka

instagram.com/mbkkarlovka

 sídlo: MBK Karlovka, Furdekova 3240/16

851 04 Bratislava


