
Vitajte vo futbalovom 

klube FKM Žraloci 

Devínska Nová Ves

Ako fungujeme a aké sú 

naše tímové hodnoty.



Ako a prečo vznikol FKM Devínska Nová Ves (FKM DNV)?

V septembri 2017 sme založili o.z. Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves, nakoľko vo futbalovom klube 

Lokomotíva DNV absentoval záujem a ponuka športovej prípravy pre deti. 

Motto FKM Devínska Nová Ves: „Naším prvoradým cieľom je rozvoj športových a futbalových zručností 

u detí v FKM Devínska Nová Ves.“

Filozofia futbalového klubu FKM Devínska Nová Ves je založená na 3 základných pilieroch:

• kvalitné futbalové a športové tréningy pod vedením skúsených a kvalifikovaných trénerov

• zameranie športových aktivít výlučne na potreby detí a ich športový rozvoj

• otvorený klub pre všetkých rodičov, otvorená komunikácia v rámci klubu ako aj s partnermi klubu

a transparentné financovanie



Základné princípy fungovania FKM Devínska Nová Ves, o.z.

• Všetky mesačné príspevky (finančné dary) od rodičov sú používané výlučne na zaplatenie 

trénerom za ich tréningové aktivity (tréningové jednotky a zápasy).

• Všetky ostatné náklady (turnaje, telocvične, prenájmy, športové pomôcky, dresy, vybavenie, 

zdravotná služba na zápasy atď.) sú hradené výlučne z dotácií, príjmov 2% alebo sponzorských 

príjmov.

• Futbal v Devínskej Novej Vsi by mal byť dostupný pre čo najviac detí, tak aby všetky deti, ktoré 

majú záujem, mohli trénovať v FKM DNV.

• Transparentné využívanie dotácií a podpora zo strany DNV, kde za využívanie tréningových

a zápasových plôch platíme 1 Euro / rok. 



DNA a hodnoty FKM Devínska Nová Ves

Naším prvoradým cieľom je rozvoj športových a futbalových zručností u detí v FKM Devínska 

Nová Ves. 

V rámci hodnôt FKM DNV budeme prácu s deťmi a fungovanie organizácie stavať na týchto 

hodnotách, ktoré sú základom DNA FKM DNV:

• Radosť

• Samostatnosť

• Komunita

• Rozvoj



Radosť

Táto emócia je základný predpoklad pre dlhodobé fungovanie ako 

jednotlivca, tak aj organizácie.

Poslaním FKM DNV je vytvoriť také podmienky, aby deti 

radosť zažívali a opätovne prežívali.

Naša spoločná snaha (rodičia a tréneri) je, aby každé dieťa v FKM 

DNV zažívalo radosť. Radosť z tréningov, pohybu, zlepšovania sa, 

úspechov, kamarátstiev na ihrisku, individuálnych ako aj 

spoločných víťazstiev. Lebo ak radosť prežívajú deti, budú mať 

radosť rodičia aj tréneri. 

Netreba sa báť aj sklamania a deťom neúspech vysvetliť ako 

prirodzenú cestu k neskoršiemu víťazstvu a ako správny impulz a 

motiváciu do ďalšieho tréningu.



Radosť detí Radosť trénera Radosť rodičov

Futbal je hra. Hra prináša radosť pre 

všetkých – hráme, aby sme sa tešili z hry 

my, ale aj tí, s ktorými hru hráme.

Radosť je najdôležitejšia emócia pre 

akúkoľvek činnosť. Tréner využíva všetky 

potrebné činnosti v tréningu, aby deti 

mali radosť z tréningu a tešili sa na 

tréningy a zápasy.

Hlavným mottom je fakt, že futbal detí 

sa hrá pre radosť.

Futbal je hra pre radosť. Rodičia svoje 

ani iné deti nekritizujú, nič, čo sa udialo v 

hre, im nevyčítajú. Pre deti je vek U5 –

U15 kľúčový pre fázu učenia sa, aj za 

cenu veľkého množstva chýb. Na 

vysvetlenie chýb je iba tréner a asistent.

Zápas alebo turnaj je priestorom, kde 

deti môžu v hre ukázať, čo sa naučili na 

tréningoch a je to indikácia pre trénerov, 

aké činnosti deti zvládajú, v čom sú ich 

silné stránky a na akých činnostiach 

musia pracovať.  

Z víťazstiev sa všetci tešíme, prehry 

neoplakávame. Vyhratý zápas nám 

ukáže, čo deti lepšie zvládajú ako tím, s 

ktorým hrali a prehratý zápas nám 

ukazuje, čo musia deti zlepšovať.



Samostatnosť

Samostatnosť je prejavom inteligencie

a zodpovednosti.

Poslaním FKM DNV je povzbudzovať deti 

k samostatnosti, nebáť sa sám rozhodovať a tým 

zvyšovať svoju hráčsku aj osobnostnú inteligenciu.

Povzbudzujeme deti k samostatnosti, vlastnému 

zváženiu situácie a rozhodovaniu. 

Samostatnosť si v žiadnom prípade nezamieňame 

so sebeckosťou a individualizmom.



Samostatnosť deti Samostatnosť tréner Samostatnosť rodičia

Zvyšovanie hráčskej a 

osobnostnej inteligencie.

Nebáť sa samostatnosti a 

vlastného rozhodnutia. 

Podporujeme u detí odvahu 

robiť rozhodnutia.

Tréner vysvetlí deťom cvičenie, 

ale nechá im cvičenie realizovať 

samostatne. Deťom, ktoré 

riešenie nevedia, pomôže, deti, 

ktoré riešenie vedia, pokračujú 

samostatne v cvičení. 

Tréner na tréningu podporuje 

herné činnosti jednotlivca a dbá 

na plynulosť tréningu a zápasu.

S pribúdajúcim vekom dieťaťa 

tréner menej zasahuje do 

coachingu zápasu (riadenie hry) 

a sústreďuje sa na 

vysvetľovanie počas prerušenej 

hry alebo pokiaľ sú hráči na 

striedačke.

Rodičia nezasahujú do tréningu ani do 

zápasu. Neradia deťom, nekričia pokyny.

U7 a U8 – rodičia postupne menej pomáhajú 

deťom s obliekaním na tréning a zápas.

Od U9 (PMC)  – deti sa samé prezliekajú v 

kabíne, pomáha im iba tréner, asistent alebo 

vedúci. Rodičia nemajú prístup do kabíny.

Rodičia deťom fandia, nekričia na nich 

žiadne pokyny, čo majú robiť v tréningu či 

zápase. 

Od U11 deti už dosahujú úplnú 

samostatnosť, je to príprava aj na výberové 

tréningy s deťmi z iných tímov, zúčastnia sa 

sústredenia bez rodičov atď. 



Komunita

Poslaním FKM DNV je podporovať kamarátstvo v rámci 

tímov a organizácie, budovať komunitu a pevné vzťahy.

Deti by mali pocítiť, že niekam patria, že sa môžu spoľahnúť 

na rodičov, trénerov a aby mali kamarátske vzťahy v rámci 

klubu a tímu. Aby pocítili spolupatričnosť a vytvorili sa 

väzby, ktoré si budú vážiť a ctiť. Zároveň práve kamarátstvo 

v rámci tímov je to, čo deti posúva dopredu a pomáha v 

zlepšovaní. Dôležité je aj prepojenie detí a rodičov v 

organizácií aj naprieč ročníkmi.  

Klub je previazaný a homogénny aj hmotnými prvkami, 

ktoré klub zabezpečuje, teda rovnakým oblečením, ale aj 

nehmotnými prvkami, ktoré sa zase prejavujú vystupovaním 

a správaním sa. Deti, tréneri, rodičia, my všetci 

reprezentujeme klub FKM Devínska Nová Ves.



Komunita detí Komunita trénerov Komunita rodičov

Podporujeme u detí komunitu 

a súdržnosť v rámci tímu ako 

aj v celom klube. Deti v FKM 

sa navzájom poznajú a 

vzájomne podporujú.

Deti od predprípravky majú 

rovnaké dresy a športové 

oblečenie, podporujeme tak 

príslušnosť k FKM DNV.

Deti si navzájom pomáhajú 

a podporujú sa.

Tréner zapojí deti do zbierania 

pomôcok formou hry, so zbieraním 

alebo prípravou (nosenie bránok) 

pomáhajú všetky deti. 

Tréneri poznajú deti naprieč 

všetkými kategóriami.

Pomáhaju deťom pri zoznámení 

s inými deťmi z ďalších kategórií, 

integrujú deti do kolektívu.

Tréneri podporujú pozitivitu

a tímového ducha.

Tréneri podporujú prechod detí 

medzi kategóriami o rok nižšie / 

rok vyššie podľa potreby dieťaťa.

Rodičia svojou účasťou a 

povzbudzovaním na zápase, ako aj na 

klubových aktivitách vytvárajú dôležitú 

spolupatričnosť dieťa+rodina+komunita.

Z každej kategórie sú rodičia zastúpení 

aj v rade rodičov, pričom jeden z rodičov 

je vedúcim kategórie. Vedúci kategórií 

pravidelne medzi sebou komunikujú, 

pomáhajú si navzájom a zdieľajú 

informácie.

Podpora vo forme 2% - rodičia 

pomáhajú klubu s finančnou podporou  

2% z daní, nakoľko komunitný efekt 

príspevku od veľkého počtu rodičov sa 

prejaví vo výške celkovo vyzbieranej 

sumy, ktorá je určená výlučne pre deti.



Rozvoj a pravidelné zlepšovanie ako cieľ

Poslaním FKM DNV je dbať na neustály rozvoj a zlepšovanie detí, tak aj 

organizácie v podobe tréningových postupov a materiálneho 

zabezpečenia.

Snahou tréningového procesu je zlepšovanie športových a futbalových 

zručností u detí. Zároveň u detí formou pozitívnych prístupov formujeme 

osobnosť, aby sa z detí stali slušní a zodpovední ľudia. Aby rešpektovali 

svojich spoluhráčov rovnako ako aj protihráčov, hrali v duchu fair play, aby si 

uvedomili, že sú súčasť tímu a každý člen tohto tímu je dôležitý, ak chceme 

dosiahnuť spoločné víťazstvo, aby zažili pocit zodpovednosti za svoje vlastné 

rozhodnutia, túžbu zlepšovať sa a byť vytrvalý so snahou dosiahnuť svoj 

vysnívaný cieľ.

K tomu potrebujeme partnerov, rodičov, ktorí nebudú nevhodne zasahovať do 

tréningov, naopak budú kooperovať, keď budú o to požiadaní. Pre neustále 

zlepšovanie je veľmi potrebná aj podpora zo strany miestnych organizácií,  

sponzorov a donorov. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú deťom plniť ich sny.



Rozvoj detí Rozvoj tréneri Rozvoj rodičia

Uvedomenie si, že jedine 

dlhodobá a pravidelná aktivita 

vedie k zlepšeniu a rozvoju.

Každý tréning ako aj zápas sa 

dieťa učí a rozvíja, zažije nové 

situácie, emócie, ktoré mu 

pomáhajú v budovaní hráčskej 

aj osobnostnej inteligencie.

Množstvo nových atraktívnych 

a hravých podnetov vplýva na 

rozvoj detí.

Tréneri prinášajú do tréningového 

a zápasového procesu nové 

a progresívne trendy.

Tréneri sa vzdelávajú, navštevujú 

semináre, spolu sa radia a zdieľajú 

nové skúsenosti s progresívnymi 

tréningovými metódami.

Tréneri sledujú najnovšie trendy vo 

futbalovo vyspelých krajinách 

a snažia sa ich vhodne 

implementovať do tréningových 

a zápasových aktivít.

Len vďaka napredovaniu trénera 

môžu napredovať aj deti.

Zámerom FKM DNV a rodičov je 

dlhodobý rozvoj ako v zlepšovaní 

materiálneho zabezpečenia, tak aj 

tréningovej a zápasovej 

infraštruktúry.

Rodičia podporujú rozvoj klubu, 

nakoľko FKM DNV má dlhodobú 

víziu fungovania a neustáleho 

zlepšovania. Rodičia sa aktívne 

zapájajú do rozvojových aktivít.

Zlepšovaním pomáhame vlastným 

deťom, ale aj budúcim ročníkom, 

ktoré do FKM DNV ešte len budú 

prichádzať.



Desatoro pre rodičov

1. ĎAKUJEME a vážime si, že nás podporujete, fandíte nám a povzbudzujete nás.

2. Nenadávajte nám a nekričte na nás. Futbal sa stále len učíme. Namiesto toho nás radšej 

povzbuďte.

3. Tréner trénuje a koučuje, rodič fandí. Vás chceme počuť povzbudzovať a fandiť!

4. Buďte našimi pravými fanúšikmi. Stojte pri nás, aj keď sa nám nedarí.

5. NERAĎTE NÁM A NEKRIČTE NÁM NA ZÁPASE, ČO MÁME ROBIŤ. Na to máme svojho 

trénera.

6. Výhra je pre nás dôležitá, ale nie na úkor kvality hry. Futbal je hra, nie vojna. Nechcite vyhrať 

za každú cenu! Prioritou je postupné, progresívne napredovanie jednotlivcov a až potom družstva 

ako celku.



Desatoro pre rodičov

7. Rešpektujte rozhodcu. Je to človek ako každý iný a tak, ako my v zápase, robí občas chyby aj on.

8. Zatlieskajte aj súperovi, pokiaľ vyhral a predviedol kvalitný výkon.

9. S naším trénerom komunikujte na rovinu. Nerozprávajte doma pred nami, čo Vám vadí. 

Povedzte to trénerovi.

10. Majte nadhľad. Naším cieľom je vidieť vás usmiatych, nie zamračených :-)

„Prosíme, dodržujte tieto pravidlá a pripravte pre nás, aj pre vás príjemnejšie a zábavnejšie futbalové 

prostredie, kde je hlavným cieľom radosť z hry. Pokiaľ nie ste schopní tieto pravidlá dodržiavať, nie ste

našimi pravými fanúšikmi a my deti vás prosíme, zostaňte doma!“



Kontakty FKM DNV

Martin Krička, športový riaditeľ FKM Devínska Nová Ves

Výkonná rada: Martin Krička (predseda), Radko 

Mihál, Karol Naništa, Jaroslav Blatnický, Juraj 

Maxian, Martin Kaniansky, Martin Vajda, Tomáš Straka

Kontrolná komisia: Frenky Maliková, Janka Georgievská 

(predsedníčka), Janko Orlík

Rada rodičov: 

https://fkmdnv.sk/o-nas/clenovia-oz-a-rada-rodicov/m45

www.fkmdnv.sk

fkmdnv@gmail.com

https://fkmdnv.sk/o-nas/clenovia-oz-a-rada-rodicov/m45
http://www.fkmdnv.sk/
mailto:fkmdnv@gmail.com

