
 

 

 

Projekt „Dajme spolu gól“ je súčasťou Grassroots programu SFZ. Najväčšou výzvou 

dnešnej doby je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského 

systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Futbal 

však svoju jedinečnosťou stále láka časť mladých ľudí, ktorých je ale podľa vývoja demografie 

a aj medzinárodných analýz čím ďalej tým menej. Preto je nevyhnutné ponúknuť atraktívne 

futbalové aktivity deťom a mladým ľuďom. V minulom školskom roku SFZ začal realizovať 

projekt zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách s názvom „Dajme spolu 

gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal), ktorý bude pokračovať 

aj v školskom roku 2018/19 s možnosťou zapojenia ďalších materských škôl.  

Cieľ projektu 

1. Ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity 

2. Osvojenie si základných pohybových návykov 

3. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku 

4. Rozvoj kognitívnych funkcií detí 

5. Motivovať deti k športovej aktivite 

6. Vytvárať v nich trvalý vzťah k športovej aktivite - futbalu 

7. Hravými prostriedkami ukázať (nie presviedčať) pozitíva pohybu a samotnej hry 

- futbalu 

8. Získať pre futbal čo najviac detí z materských škôl  pre futbalové kluby v obci/meste 

Cieľová skupina: 

 deti vo veku 5 - 6 rokov, s primárnym zameraním na deti navštevujúce predškolské 

triedy v materskej škole/základnej škole s materskou školou 

Organizácia a časový harmonogram projektu: 

 vytvorenie pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal pre deti na materských 

školách/základných školách s materskou školou pod vedením športových odborníkov - 

trénerov s platnou futbalovou licenciou z futbalových klubov v obciach a mestách 

 pravidelná pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal pre deti (chlapcov aj 

dievčatá) bude realizovaná 1-krát v kalendárnom týždni v trvaní od 30 do 45 minút v 

čase od 10.00 hod do 10.45 hod. (v prípadne 2 skupín na jednej materskej škole, druhú 



skupinu v čase od 10.45 hod. do 11.30 hod.); v prípade nemožnosti realizovať projekt v 

dopoludňajších hodinách, je možné aktivitu presunúť na poobedie so začiatkom od 

13.30 hod. do 14.30 hod. 

 realizácia pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL je v priestoroch 

materskej školy/základnej školy s materskou školou: školský dvor, telocvičňa, átrium, 

mini ihriská v blízkosti MŠ; prípadne na futbalovom ihrisku   

 realizácia projektu na území celého Slovenska v spolupráci materskými školami v 

obciach a mestách počas jedného školského roka bude trvať 7 mesiacov (október, 

november 2017 – február, marec, apríl, máj a jún 2019) 

 počas jedného mesiaca športový odborník - futbalový tréner zrealizuje 4-5 pohybovo-

športových aktivít so zameraním na FUTBAL na jednej materskej škole/základnej škole 

s materskou školou 

 počet detí a trénerov na jednej pohybovo-športovej aktivite so zameraním na FUTBAL 

je stanovený nasledovne: počet detí od 10 do 15 na 1 skupinu – musia byť prítomní 2 

tréneri, v prípade menšieho počtu deti, tzn. od 7 do 9 deti (1 skupina - 1 tréner) 

 počas pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL sú prítomné aj triedne 

učiteľky materskej školy, ktoré dohliadajú na ostatné deti, ktoré sa pohybovo-

športových aktivít so zameraním na futbal nezúčastňujú 

 každé dieťa a tréner (účastníci projektu) pohybovo-športových aktivít so zameraním na 

FUTBAL obdrží tričko (deti – žlté, tréner – modré), ktoré je povinný mať počas 

aktivít na sebe 

Obsah projektu: 

Pohybovo-športová aktivita so zameraním na FUTBAL bude mať rôzne zameranie: 

1. všeobecný pohybový rozvoj: 

 všeobecná pohybová príprava - koordinácia 

 rýchlosť 

 obratnosť 

2. rôzne formy hier a súťaží: 

 pohybové hry (naháňačky, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry) 

 pohybové hry s loptou 

 pohybové hry so zameraním na futbal 

3. voľná hra: 

(väčší počet skupín, mini ihrísk, bránok a väčší počet gólov...) 
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Zdroj internet: 

www.dajmespolugol.sk  

http://www.dajmespolugol.sk/

