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Charakteristika technického úseku SFZ: 
 
Technický úsek SFZ sa zaoberá piatimi hlavnými oblasťami riadenia futbalu v SR: 
 
1.  Oblasť národných tímov (SR 15 – SR “A”, WU 17 – W “A”). 

2.  Oblasť vzdelávania trénerov (UEFA “PRO”, UEFA “A”, UEFA “B”? Grassroots “C”, 
špecializované licencie: brankári, kondiční tréneri, UEFA Elite Youth). 

3.  Oblasť starostlivosti o športovo – talentovanú mládež (regionálne a oblastné výbery 
U 12 – U 14, regionálne turnaje U 14, letné športové tábory U 12 – U 13) a práca s 
ÚTM a FK s Grassroots licenciou. 

4.  Oblasť Grassroots futbalu (školský a amatérskyfutbal). 

5.  Oblasť ženského futbalu (rozvoj ženského futbalu). 
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Organizačná štruktúra technického úseku SFZ 
 

 
 
 
 

Príloha 
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Futbalové kluby s licenciou mládeže SFZ: 
 
 
Súťažný ročník 2013 / 2014 (nový licenčný systém mládeže SFZ): 
 

 
 

ÚTM: 14  
Grassroots: 20 
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Štruktúra mládežníckych súťaží: 
 
 
Súťažný ročník 2013/2014 – dorastenecké súťaže (nový licenčný systém – 
len pre FK s licenciou ÚTM): 
 
 

1. LSD: 14 FK (ÚTM) 
(U 19, U 17 + U 16) 

ê    ê    ê  
     2.  ligy  –  regionálna  úroveň 
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Štruktúra mládežníckych súťaží: 
 
Súťažný ročník 2013/2014 – žiacke súťaže (nový licenčný systém – len pre 
FK s licenciou ÚTM a Grassroots): 
 

1. liga:14 FK (BFZ+ZsFZ) 1. liga:10 FK (SsFZ) 1. liga:10 FK (VsFZ)  
(U 15 + U 14) 

    ê     ê     ê     ê 
       2.  ligy  –  regionálna  úroveň 

 
1. liga:14 FK (BFZ+ZsFZ) 1. liga:10 FK (SsFZ) 1. liga:10 FK (VsFZ)  

(U 13 + U 12) 
    ê     ê     ê     ê 
       2.  ligy  –  regionálna  úroveň 
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Pravidlá U 12 + U 13: 
 
Hráči: 7 + 1,lopta: č. 4, brány: 5 x 2m 
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Pravidlá U 11 + U 10 a U 9 + U 8: 
U 10 a U 11: hráči: 5 + 1, lopta: č. 4, brány: 5 x 2m 
U 8 and U 9: hráči: 4 + 1, lopta: č. 3, brány: 3 x 2m 
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ÚTM a Grassroots – licenčné podmienky: 
 
1. Športové kritériá 
2.  Infraštruktúrne kritériá 
3. Personálno – administratívne kritériá 
4. Právne kritériá 
5. Finančné kritériá 

3 stupne kritérií: 
 
Kritérium A – povinné 
Kritérium B – povinné s alternatívou 
Kritérium C - odporúčané 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
•  Implementovať charakteristické znaky „Slovenskej futbalovej školy“ do športovej prípravy vo 

futbalových kluboch (metodika vo futbalovom tréningu), t.: priebežne, od kalendárneho roka 
2014, 

•  Inovovať systém práce s futbalovými klubmi s licenciou mládeže SFZ (ÚTM a Grassroots), 
snažiť sa o zmenu systému podpory športových tried, t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014, 

•  Podľa potreby aktualizovať smernicu o licenčnom systéme mládeže SFZ, t.: priebežne, 
•  Spolupracovať s futbalovými klubmi pri prenose dominantných znakov hernej koncepcie 

reprezentačných výberov SR, t.: priebežne, od 01. 07. 2014, 
•  Nájsť optimálny model fungovania a štruktúry mládežníckych súťaží v SR, t.: do 30. 06. 2015, 
•  Pripraviť systém diagnostiky vo futbalových kluboch (jednotné testovanie reprezentačných 

družstiev SR a aj vo futbalových kluboch, diagnostika trénovanosti, testovanie všeobecnej 
a špeciálnej motorickej výkonnosti, diagnostika zdravotného stavu), t.: 30. 06. 2014, 

•  Nájsť optimálny model financovania futbalových klubov s Licenciou ÚTM a Licenciou 
Grassroots, t.: 31. 12. 2014, 

•  Vytvoriť systém kontroly činnosti futbalových klubov s Licenciou ÚTM a Licenciou Grassroots 
(financie, tréningový proces), t.: 30. 06. 2014, 

•  Pripraviť možnosti prechodu futbalových klubov s Licenciou ÚTM na systém futbalových 
akadémií, t.: 30. 06. 2016. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti rozvoja Grassroots futbalu: 
 
•  Zvýšenie evidovanej futbalovej základne, t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014, 
•  Vytvoriť systém podpory základných škôl, stredných škôl a menších futbalových klubov, t.: 31. 

12. 2016, 
•  Podporiť akcie pre amatérov, zdravotne a sociálne znevýhodnených (turnaje, športové tábory, 

vzdelávanie, semináre, besedy), t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014, 
•  Rozvíjať školský futbal na úrovni základných a stredných škôl (organizácia turnajov, letné 

futbalové sústredenia, vzdelávanie a besedy pre učiteľov a žiakov), t.: priebežne od 
kalendárneho roka 2014, 

•  Popularizácia futbalu na Slovensku prostredníctvom podpory masového futbalu, t.: priebežne, 
od kalendárneho roka 2014, 

•  Získať v UEFA Grassroots charte minimálne 5 hviezd – v novom systéme striebornú medailu, t.: 
31. 12. 2016. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
•  Technický úsek SFZ sa v oblasti športovo – talentovanej mládeže zaoberá hlavne prácou 

s talentovanými hráčmi v Útvaroch talentovanej mládeže a vo futbalových kluboch s licenciou 
Grassroots. Hlavným cieľom technického úseku SFZ v systéme starostlivosti o športovo – 
talentovanú mládež je zabezpečiť možnosť prechodu na systém futbalových akadémií a vytvoriť 
talentovaným hráčom optimálne podmienky na ich futbalový rozvoj. 

•  Garantom pre oblasť starostlivosti o športovo – talentovanú mládež je manažér úseku mládeže 
a rozvoja SFZ, ktorý je zodpovedný za prípravu koncepcie v oblasti starostlivosti o športovo – 
talentovanú mládež a aj za jej plnenie. 

•  Hlavnými úlohami v oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež sú: 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
1.  Metodika tréningu vo futbalových kluboch (znaky „Slovenskej futbalovej školy“). 
 
•  Po vypracovaní koncepcie „Slovenskej futbalovej školy“ je cieľom jej charakteristické znaky 

realizovať nielen na úrovni mládežníckych reprezentačných družstiev a družstva SR 21 a SR A, 
ale aj v tréningovom procese vo futbalových kluboch s Licenciou mládeže SFZ. 

•  Tieto znaky sa budú objavovať aj v obsahovej náplni teoretickej a praktickej výuky jednotlivých 
školení vo vzdelávaní trénerov a budú smerodajné pre celkový profil absolventov školení 
trénerov na Slovensku, pretože práve budúci absolventi budú tieto znaky implementovať a  
využívať v príprave talentovaných hráčov na Slovensku. 

•  Cieľom jednotnej metodiky je zabezpečiť transfer požiadaviek na jednotlivé hráčske funkcie 
a organizáciu hry reprezentačných družstiev do futbalových klubov. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
2. Systém práce s futbalovými klubmi s Licenciou mládeže SFZ a so športovými triedami. 
 
•  Prehodnotiť a prispôsobiť požiadavky na vytváranie a fungovanie športových tried na 

základných a stredných školách k podmienkym súčasnej doby. 
•  Vytvoriť efektívny systém kontroly a poradenstva vo futbalových kluboch s Licenciou mládeže 

SFZ. 
•  Organizácia odborných seminárov pre trénerov mládeže vo futbalových kluboch. 
•  Aktívne zapájanie sa pracovníkov SFZ hlavne do obsahu tréningového procesu vo futbalových 

kluboch. 



Konferencia k problematike mládežníckeho  
futbalu na strednom Slovensku 

 
Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
3. Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ. 
 
•  Priebežne aktualizovať Smernicu o licenčnom systéme mládeže v súvislosti s meniacou sa 

legislatívou SR a aktuálnym vývojom futbalu u nás, v Európe a vo svete. 
•  Podmienky na udelenie Licencie mládeže SFZ zosúladiť v čo najvyššej možnej miere 

s Klubovým licenčným systémom a so zreteľom na umožnenie prechodu z Licencií ÚTM 
a Grassroots na futbalové akadémie. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
4. Prenos dominantných znakov hernej koncepcie reprezentačných družstiev SR 
    do tréningového procesu vo futbalových kluboch. 
 
•  Zabezpečiť transfer požiadaviek na jednotlivé hráčke funkcie hráčov reprezentačných družstiev 

do futbalových klubov. 
•  Zabezpečiť transfer prvkov základnej organizácie hry a koncepcie reprezentačných družstiev SR 

do futbalových klubov. 
•  Prostriedky na zabezpečenie transferu: 

•  Organizácia odborných seminárov a pracovných porád, 
•  Návštevy futbalových klubov, účasť na tréningovom procese, 
•  Kontrola a poradenstvo, 
•  Distribúcia odborných materiálov, 
•  Organizácia odborných stáží pre trénerov. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
5. Štruktúra mládežníckych súťaží. 
 
•  Nájsť optimálny model fungovania, štruktúry a pravidiel mládežníckych súťaží v SR so zreteľom 

na špecifiká jednotlivých vekových kategórií, vývojom futbalovej hry u nás, v Európe a vo svete. 
•  Prihliadnuť pri vytváraní štruktúry mládežníckych súťaží na špecifiká profesionálneho 

a amatérskeho mládežníckeho a seniorského futbalu. 
•  Vytvoriť optimálny model riadenia futbalových súťaží mládeže a seniorov. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
6. Diagnostika vo futbalových kluboch. 
 
•  Aktualizovať požiadavky na diagnostiku hráčov vo futbalových kluboch v súlade so súčasnými 

požiadavkami na hráča vo futbalovej hre. 
•  Aktualizovať batériu testov zameraných na testovanie všeobecnej a špeciálnej motorickej 

výkonnosti. 
•  Pripraviť podklady na hodnotenie hráča nielen v tréningovom procese, ale aj v zápase. 
•  Aktualizovať požiadavky na zisťovanie funkčného a zdravotného stavu hráčov. 
•  Zosúladiť požiadavky na diagnostiku hráčov reprezentačných družstiev s diagnostikou vo 

futbalových kluboch. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
7. Financovanie futbalových klubov s Licenciou mládeže SFZ. 
 
•  Nájsť optimálny model financovania futbalových klubov s Licenciou mládeže SFZ. 
•  Získať partnera pre oblasť starostlivosti o športovo – talentovanú mládež. 
•  Presadiť v legislatíve SR možnosť väčšieho objemu finančných prostriedkov získaných nielen 

pre futbal, ale celý šport v SR. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
8. Kontrolná činnosť vo futbalových kluboch s Licenciou mládeže SFZ. 
 
•  Vytvoriť efektívny systém kontroly futbalových klubov s Licenciou mládeže SFZ (tréningový 

proces, financovanie). 
•  Cieľom kontrolnej činnosti je nielen samotná kontrola, ale aj vyhodnotenie a návrhy na zlepšenie 
činnosti a fungovania futbalových klubov. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 
 
9. Futbalové akadémie. 
 
•  Licenčný systém mládeže SFZ pripraviť tak, aby bol možný aj pri zmene legislatívy SR plynulý 

prechod na systém futbalových akadémií. 
•  Príprava podkladov pre vznik futbalovej akadémie SFZ, regionálnych futbalových akadémií 

a futbalových akadémií zriadených pri futbalových kluboch (licenčný systém, financovanie). 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti Grassroots futbalu: 
 
•  Grassroots futbal ako súčasť činnosti technického úseku SFZ znamená vo svojej podstate tzv. 

„futbal pre všetkých“ (amatérsky futbal, futbal mládeže do 15 rokov, futbal pre zdravotne 
a sociálne znevýhodnených, mebnšiny, atď.). V činnosti strešnej organizácie futbalu v Európe 
UEFA je na túto oblasť kladený veľký dôraz. 

•  Garantom pre oblasť rozvoja Grassroots futbalu je koordinátor SFZ pre Grassroots futbal, ktorý 
je zodpovedný za prípravu koncepcie v oblasti rozvoja Grassroots futbalu a aj za jej plnenie. 

•  Hlavnými úlohami v oblasti rozvoja Grassroots futbalu sú: 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti Grassroots futbalu: 
 
1. Zvyšovanie evidovanej futbalovej základne. 
•  Vytvorenie optimálneho modulu na evidenciu všetkých grassroots hráčov – ISSF pre Grassroots 

futbal. 
•  Vytvorenie novej školskej súťaže v minifutbale pre kategóriu U 8 v spolupráci s partnerom 

(podmienka účasti v súťaži bude ko-edukované družstvo s minimálne 1 žiačkou – zvyšovanie 
členskej základne dievčat). 

•  Vytvorenie novej futbalovej súťaže univerzít v malom futbale pre družstvá chlapcov vysokých 
škôl (zapojenie 15-20 univerzít, vyvrcholenie finálovým turnajom na ihriskách 1 univerzity: 2-
dňový festival vysokoškolského futbalu). 

•  Zastrešenie futbalových líg veteránov (35-50 rokov) odohrávajúcich sa v rôznych regiónoch 
Slovenska. 

•  Rozvoj plážového futbalu a futsalu. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti Grassroots futbalu: 
 
2. Systém podpory základných škôl, stredných škôl a menších futbalových klubov. 
•  Organizácia školení a vzdelávaní manažérmi vzdelávania a Grassroots koordinátormi v 

jednotivých regiónoch pre učiteľov ZŠ a SŠ, rodičov, hráčov a trénerov z menších futbalových 
klubov na získanie UEFA Grassroots „C“ licencie. 

•  Materiálna podpora škôl – víťazov  a organizátorov jednotlivých kôl školských súťaží (napr: 
Dôvera Školský pohár SFZ). 

•  Materiálna a finančná podpora mládežníckych družstiev v menších kluboch. 
•  Podpora klubov pri založení dievčenských družstiev už od kategórie U10. 
•  Podpora spolupráce menších futbalových klubov so základnými školami. 
•  Realizácia krúžkov futbalu na základných školách každý týždeň počas školského roka. 
•  Organizácia tréningových jednotiek pre deti a mládež v menších kluboch profesionálnymi 

trénermi z Útvarov talentovanej mládeže spojené s prednáškou pre trénerov mládeže z klubu 1 
x mesačne. 

•  Spolupráca klubov a samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni (udržiavanie mini ihrísk a ich 
bezplatné využívanie mládežníckymi družstvami lokálnymi klubmi a školami pre krúžky futbalu). 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti Grassroots futbalu: 
 
3. Systém podpory akcií pre amatérov, zdravotne a sociálne znevýhodnených. 
•  Podpora a organizácia turnajov v jednotlivých regiónoch Grassroots koordinátorom. 
•  Spolupráca so Slovenskou federáciou nepočujúcich športovcov v oblasti futbalu nepočujúcich 
športovcov. 

•  Spolupráca so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád v oblasti unifikovaného futbalu. 
•  Spolupráca s partnerom v oblasti existujúcej súťaži  detí z detských domovov. 
•  Vytvorenie dlhodobých súťaží – mini turnajov pre zdravotne znevýhodnených športovcov. 
•  Začleňovanie zdravotne  a sociálne znevýhodnených športovcov do „futbalovej rodiny“. 
•  Organizácia športových táborov. 
•  Organizácia školení a vzdelávaní pre učiteľov a trénerov sociálne a zdravotne znevýhodnených 
športovcov – futbalistov. 

•  Organizácia besied s osobnosťami slovenského futbalu v jednotlivých regiónoch. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti Grassroots futbalu: 
 
4. Rozvoj školského futbalu. 
•  Rozvíjanie školského futbalu na úrovni základných a stredných škôl. 
•  Realizácia krúžkov futbalu na základných školách každý týždeň minimálne 1-krát počas 
školského roka učiteľmi TV, učiteľkami TV, hráčmi a trénermi z miestneho klubu, pripadne 
rodičmi (všetci musia byť držiteľmi Grassroots „C“licencie). 

•  Podpora a organizácia školských turnajov v jednotlivých regiónoch Grassroots koordinátorom. 
•  Program pre školy - „O majstra školy“ - súťaž na základných školách medzi triedami v hre 4 na 4 

so zapojením min.1 hráčky v tíme v kategóriách U7 - U9. 
•  Organizácia futbalových sústrední na školách. 
•  Organizácia školení a vzdelávaní pre učiteľov TV, učiteľky  a rodičov na získanie UEFA 

Grassroots „C“ licencie. 
•  Organizácia besied pre učiteľov a žiakov na školách s hráčmi, trénermi a osobnosťami 

slovenského futbalu. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti Grassroots futbalu: 
 
5. Popularizácia futbalu na Slovensku. 
•  Popularizácia futbalu na Slovensku prostredníctvom podpory masového futbalu (hry 5 na 5, 

resp. 7 na 7 u detí a dospelých v rámci klubu na takej istej úrovni ako futbal 11 na 11- ako 
prostriedok rozvoja). 

•  Organizácia futbalových podujatí pre deti a mládež – futbalových festivalov. 
•  Organizácia športových táborov – futbalových kempov počas školských prázdnin v rámci celého 

Slovenska pre hráčov a  hráčky v kategóriách U 7 – U 10 a U 11 – U 15. 
•  Každá Grassroots súťaž bude mať svojho patróna turnaja, ktorý by sa zúčastňoval jednotlivých 

kôl spojených s autogramiádov. 
•  Počas krajských kôl školských súťaží (hrajú sa na ihriskách ÚTM) sa odohrá exhibícia 

súčastných a bývalých ligových hráčov usporiadajúceho FK (ÚTM). 
•  Podpora fan – klubov ohľadom popularizácie futbalových aktivít a potešenia byť aktívnou 

súčasťou futbalu. 
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Koncepcia rozvoja futbalu na Slovensku 
 
V oblasti Grassroots futbalu: 
 
6. Získavanie UEFA Grassroots hviezd, v novom systéme medailí. 
•  Skompletizovanie podrobnej databázy Grassroots hráčov zo ISSF pre Grassroots futbal. 
•  Zvyšovanie počtu zapojených dievčat do futbalových súťaží. 
•  Sumarizovanie rastu ženskej členskej základne v priebehu posledných 3 rokov ( podmienka 

získania striebornej hviezdy). 
•  Realizácia trénerských kurzov pre dievčatá, učiteľky TV, bývalé hráčky na získanie Grassrooots 

„C“ licencie. 
•  Organizácia Galavečeru Grassroots futbalu na Slovensku (predstavenie jednotlivých víťazov 

Grassroots súťaží, oceňovanie Grassroots hráč roka, Grassroots tréner roka, autogramiáda s 
pozvanými hráčmi a trénermi). 
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Rozpočet Úseku mládeže a rozvoja SFZ  
 
 
Zdroje financovania:  
 
            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR           UEFA   FIFA 
    ê          ê          ê    ê   ê ê 
Národné tímy    Športovo – talentovaná mládež   Školské súťaže  Grassroots  Projekty 
 
 

         Partneri, sponzori 
         ê   ê  ê 

        Projekty   Súťaže   Turnaje 
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Rozpočet Úseku mládeže a rozvoja SFZ na jeden súťažný ročník 
 
 
Mládežnícke národné tímy U 15 – U 20, WU 15 – WU 19:  800 000,- Eur 
 
Športovo talentovaná mládež:       706 000,- Eur 
•  ÚTM:            476 000,- Eur 
•  Grassroots:          130 000,- Eur 
•  MTZ:            100 000,- Eur 
 
1 ÚTM / 1 súťažný ročník:          37 000,- Eur 
•  Tréneri:             24 000,- Eur 
•  Činnosť:             10 000,- Eur 
•  MTZ:                3 000,- Eur 

1 Grassroots / 1 súťažný ročník:           9 500,- Eur 
•  Tréner:               3 000,- Eur 
•  Činnosť:               3 500,- Eur 
•  MTZ:                3 000,- Eur 
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Rozpočet Úseku mládeže a rozvoja SFZ na jeden súťažný ročník 
 
 
Projekt Grassroots:        410 000,- Eur 
 
Realizované projekty: 
 
•  Regionálne turnaje U 14 
•  Letné športové tábory U 12 a U 13 
•  Príprava oblastných a regionálnych výberov U 12 – U 14 
•  Majstrovstvá Slovenska starších žiakov 
•  Česko – Slovenský pohár 
•  Halová sezóna mládeže 
•  Mini Champions League 
•  Podpora organizácie nepočujúcich 
•  Podpora súťaže pre detské domovy 
•  Podpora unifikovaného futbalu pre mentálne postihnutých 
•  Školské súťaže: 

•  Dôvera – školský pohár 
•  Coca Cola Cup 
•  McDonald’s Cup 



Konferencia k problematike mládežníckeho  
futbalu na strednom Slovensku 

 
Možnosti – zdroje financovania 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: 
 
•  Športové poukazy 
•  Vzdelávacie poukazy 
•  Využívanie CVČ 
•  Infraštruktúra osobitného významu 
•  Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí 
 

http://www.minedu.sk/uzatvorene-vyzvy/ 
 

•  Programy pre mládež na roky 2014 – 2020  
 

http://www.minedu.sk/programy-pre-mladez-na-roky-2014-2020/ 
 

•  Programy pre mládež ADAM 
 
http://www.minedu.sk/programy-financnej-podpory-aktivit-deti-a-mladeze-

na-roky-2008-2013/ 
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Možnosti – zdroje financovania a inej podpory 
 
•  Úrad vlády splnomocnenca pre šport 
•  Nadácia Slovenskej Sporiteľne: 
 

http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/futbal-to-je-hra-2014 
 

•  Súkromné spoločnosti, partneri, sponzori 
•  Mestá, obce, VÚC 
•  SFZ 
•  Granty EU, štrukturálne fondy 
•  UEFA, FIFA 
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Propagácia futbalu 
 
 
 
•  Internet  
•  Tlač 
•  TV 
•  Rozhlas  
•  Regionálna úroveň 
•  Celoslovenská úroveň 
•  SFZ 
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Futbal u nás a v zahraničí 
 
 
 
 
ROZDIEL: 
 

MNOŽSTVO FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV! 
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Futbal u nás a v zahraničí 
 

 
 
 
REALITA: 
 
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VO FUTBALE (V ŠPORTE) V 

BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI VÝRAZNE VIAC NEBUDE! 
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Futbal u nás a v zahraničí 
 

 
 
 
 

KONŠTATOVANIE: 
 

AJ S NIŽŠÍM ROZPOČTOM SA DÁ ROBIŤ KVALITNEJŠIE! 
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Námety na diskusiu: 
 

 
 
 
 

FUTBALOVÁ HRA SA STÁLE VÝVÍJA – IDEME S VÝVOJOM? 
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Námety na diskusiu: 
 

 
 
 
 

ROBÍME VŠETKO PRETO, ABY BOL CENTROM POZORNOSTI 
PRODUKT – TEDA MLADÝ HRÁČ A JEHO VÝVOJ? 
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Námety na diskusiu: 
 
 
 
 
 
 

JE ŠTÁT PRIPRAVENÝ POMÔCŤ ŠPORTU? 
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Námety na diskusiu: 
 

 
 
 
 

JE “FUTBALOVÁ RODINA” JEDNOTNÁ A PRIPRAVENÁ 
POMÁHAŤ SI NAVZÁJOM A “ŤAHAŤ ZA JEDEN KONIEC 

POVRAZU”? 
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Námety na diskusiu: 
 

 
 
 
 

SÚ VŠETCI ŠPORTOVCI SCHOPNÍ BYŤ “JEDNOTNÍ”? 
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Námety na diskusiu: 
 

 
 
 
 

PRACUJEME TAK PROFESIONÁLNE AKO BY SME MOHLI? 
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Námety na diskusiu: 
 

 
 
 
 

KDE ROBÍME CHYBU? 
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Ďakujem za pozornosť! 
 
 
 
 
 
 
 
 


