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PREČO NOVÁ VÍZIA? 

P osledných 5 rokov prinieslo na Domine zásadné zmeny, ktoré odštartoval postup do 1. 
ligy žiakov. Klub za ten čas urobil výrazný pokrok po športovej aj organizačnej stránke. 

Rôzne nové situácie a problémy, ktoré vznikali, nás nútili reagovať a hľadať riešenia, ktoré 
v konečnom dôsledku stále posúvali klub vpred. Našim cieľom je teraz prevziať iniciatívu 
a nielen reagovať na vzniknuté situácie, ale proaktívne ich predvídať a myslieť o krok vpred.  

Nová Vízia by mala byť odpoveďou na štyri základné otázky: 

1. Ako zabezpečiť ďalšie športové napredovanie klubu? 

2. Ako umožniť hráčom, ktorí nie sú možno tak športovo nadaní alebo tak ambiciózni, 
aby aj napriek tomu ďalej mohli byť súčasťou SDMD? 

3. Ako organizačne zabezpečiť a viesť klub s 500 členmi a viac ako 70 ľuďmi, ktorí sa 
na jeho fungovaní podieľajú?  

4. Ako musí klub pracovať, aby nestratil svoju saleziánsku identitu, ktorú reprezentuje 
myšlienka, že bojujeme o duša nie len na ihrisku, ale aj v živote?  

Veríme, že v  tomto dokumente nájdete odpovede na tieto otázky. Vízia je však vždy len 
ideou. Ideou, ktorú možno meniť, dopĺňať, vylepšovať. Ale na konci dňa ju bude treba 
uviesť do života, a  to je vždy tá najťažšia úloha. Vízia je zároveň aj ponukou pre všetkých 
vás, ktorí tento dokument čítate, ponukou prispieť svojimi nápadmi, myšlienkami, 
skúsenosťami. Veríme, že sa pre tieto myšlienky postupne nadchnete rovnako ako my 
a  spolu sa pustíme do tej záverečnej a  zároveň najťažšej úlohy – premeniť túto ideu na 
realitu.  

2V1 – AKADÉMIA A GRASSROORS 

V edeli ste, že už dnes je náš klub najväčší na Slovensku počtom hráčov? Napriek tomu 
prakticky na dennej báze prichádzajú noví a noví záujemcovia, ktorí by sa radi stali 

členmi SDMD. Najradšej by sme boli klub pre všetkých, ale bohužiaľ naše možnosti sú 
limitované a posledné roky sa snažíme popasovať s  tým, ako udržať športovú kvalitu, ale 
zároveň zostať otvorený pre čo najväčší počet hráčov.  
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Od postupu do 1. ligy žiakov (2017/2018) sa klub rozhodol vytvárať aj tzv. „B“ kategórie. 
Počas nasledovných rokov sa vyskúšalo niekoľko modelov (spolupráca s  inými klubmi, 
spolupráca s Mamateykou, vlastné béčkové kategórie).  

V aktuálne sezóne ide o kategórie UY, UX, U13B, U15B, U16, U18. Tieto kategórie dnes 
viac či menej spĺňajú svoju úlohu, avšak vnímame viacero praktických problémov 
vyplývajúcich predovšetkým z  vysokého počtu hráčov. Preto sa v  rámci Vízie pokúsime 
v  najbližších rokoch postupne vytvoriť „B“ (Grassroots „G“) kategóriu pre každú vekovú 
úroveň a klub sa interne rozdelí akoby na dve časti – Akadémiu a Grassroots. 

Ako by to mohlo v praxi vyzerať si pozrite v tabuľke:  

? Otázky  
a odpovede: 

Aké pozitíva táto zmena prinesie?  

Akadémia 

Akadémia Aktuálne Plán POČET	HRÁČOV Grassroots Aktuálne Plán

	 	 	 	 	 	 	 	

U6 32 20 Aktuálne 480 U6 0 20

U7 40 20 Plán 505 U7 0 20

U8 30 20 	 	 U8 0 20

U9 30 20 	 	 U9 30 20

U10 24 20 	 	 U10 0 20

U11 20 20 	 	 U11 35 20

U12 28 20 	 	 U12 0 20

U13 20 20 	 	 U13 30 20

U14 18 20 	 	 U14 0 20

U15 23 20 	 	 U15 25 20

U17 21 20 	 	 U16 18 20

U19 26 20 	 	 U18 0 20

M 	 	 	 	 Die	Pri 0 10

	 	 	 	 	 Die	Žia 20 15
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! Nižší počet hráčov v kategórii = efektívnejší tréningový proces (viac opakovaní). 

! Možnosť jednoduchšie organizovať tréningový proces v blokoch podľa novej Vízie 
(viac na ďalších stranách). 

! Vyššiu hernú minutáž pre hráčov. 

! Väčšia individualizácia tréningového procesu a osobný prístup.  

Grassroots 

! Jednoduchšia organizácia tréningu vzhľadom k nižšiemu počtu hráčov. 

! Nižší počet hráčov na 1 trénera (osobnejší prístup). 

! Zapojenie všetkých hráčov pravidelne do zápasov (každá kategória bude 
prihlásená do súťaže s výnimkou najmladších prípraviek).  

! Vyššie spomenuté prinesie automaticky aj vyššiu športovú úroveň, vďaka ktorej 
budú mať hráči lepšie podmienky na svoj futbalový progres.  

! Vzhľadom k  zníženiu počtu hráčov v A kategóriách bude taktiež väčšia šanca pre 
hráčov z Grassroots zabojovať o miesto v Akadémii.  

Kedy dôjde k zmene? 

Väčšina kategórií vznikne už od nasledujúcej sezóny 2022/2023. Záležať to bude od počtu 
hráčov. V prípade, že budeme mať dostatok hráčov, tak otvoríme už budúcu sezónu všetky 
kategórie.  

Budeme mať dostatok trénerov, keď vznikne toľko nových kategórií?  

Nové kategórie vznikajú predovšetkým v najmenších prípravkách, kde tréneri majú iba 2 
tréningy za týždeň, takže viacero trénerov, ktorí budú mať záujem, môže trénovať súčasne 2 
kategórie. Navyše dnes v kategórií prípraviek sú min. 3 tréneri, dokonca niekde 4. Keďže 
počet hráčov bude nižší, tak už takýto počet trénerov nebude nutný a budeme ich môcť 
prerozdeliť do jednotlivých kategórií.  

Budú mať aj Grassroots kategórie adekvátne plochy na tréning?  

Počet tréningov sa meniť nebude a  je jasné, že nie je možné zabezpečiť rovnako kvalitné 
plochy pre všetky kategórie. Na druhej strane tým, že aj v Grassroots kategóriách bude 
menší počet hráčov, tak aj na menšej ploche sa bude dať urobiť kvalitný tréning. 

Počty hráčov, ktoré sú uvedené v tabuľke sú pevne dané?  

Nie, ale určite by počty nemali byť výrazne prekračované, aby sa zachovala štruktúra 
a kvalita tréningového procesu.  
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ŠPORTOVÝ  
ZÁŽITOK  

ROZDELENIE HRÁČOV MEDZI AKADÉMIU A 
GRASSROOTS 

A j keď klub bude interne rozdelený na dva časti (Akadémia a Grassroots), hodnoty 
a  prístup hráčov musia byť rovnaké v  oboch častiach. Od hráčov sa očakáva 

predovšetkým rešpekt. Rešpekt k  tomu, že sú v  saleziánskom klube, rešpekt k  trénerom, 
spoluhráčom, ale aj súperom či rozhodcom.  

Keďže záujem o pôsobenie v našom klube prevyšuje kapacitné možnosti, chceme aby tu 
boli výlučne hráči, ktorí skutočne žijú futbalom. Samozrejme nároky v  Akadémii budú 
výrazne vyššie, ale aj od hráčov v Grassroots sa očakáva, že budú pravidelne chodiť na 
tréningy a na tréningoch preukážu vôľu na sebe pracovať a zlepšovať sa.  

Počet miest v Akadémii je obmedzený a keďže je pre nás dôležité spĺňať aj naše športové 
ciele, tak z toho vyplýva aj neľahká úloha rozhodnúť, kto túto možnosť bude mať. Ako bolo 
napísané vyššie, to čo spája obe kategórie sú hodnoty a prístup, hráč Akadémie k nim musí 
pridať aj vysokú športovú výkonnosť, respektíve to musí byť hráč s veľkým potenciálom na 
futbalové napredovanie.  

PARAMETRE VÝKONNOSTI 

Kvalitatívne: Úspešnosť a prejav hráča v tréningovom procese a v zápasoch.  

Čo všetko u hráčov budeme sledovať: úroveň technických zručností, futbalové myslenie, 
charakterové vlastnosti – bojovnosť, súťaživosť, ctižiadostivosť, ambicióznosť, pôsobenie 
v kolektíve, ... 
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Kvantitatívne: To čo vieme odmerať a  vďaka čomu vieme do veľkej miery odhaliť 
dlhodobý potenciál hráča a  jeho pohybové a  predovšetkým rýchlostné schopnosti. Na 
tento účel bude prebiehať pravidelne 2x za rok testovanie s  využitím fotobuniek 
a optojump podložky. 

? Otázky  
a odpovede: 

Kto rozhoduje o tom či budú hráči v Akadémii alebo Grassroots? 

Šéftréner po konzultácii s trénermi danej kategórie.  

Je klub otvorený aj pre nových hráčov?  

Do Akadémie môže prísť len hráč, ktorý bude nadpriemerný v porovnaní s našimi hráčmi. 
Grassroots kategórie sú prioritne určené pre našich hráčov, ktorých preraďujeme 
z Akadémie, hráči mimo Domina môžu prísť len v prípade, že je voľná kapacita. O prijatí 
nového hráča rozhoduje šéftréner klubu.   

Za akých okolností je preradený hráč z Akadémie do Grassroots? 

Preraďovanie prebieha prioritne na konci sezóny. V prípade, že si to okolnosti vyžiadajú, 
tak aj počas zimnej prestávky. Preraďovanie počas jesennej alebo jarnej časti je možné iba 
v prípade veľmi vážneho dôvodu (dlhodobé zranenie, disciplinárne dôvody) 

Môže sa hráč z Grassroots dostať do Akadémie?  

Áno a  aj tréneri Akadémie budú povzbudzovaní k  tomu, aby si najlepších hráčov 
z Grassroots kategórie zobrali občas do tréningového procesu, aby ich motivovali. Zároveň 
znížený počet hráčov v Akadémii často vytvorí situácie, keď aj na zápas „A“ kategórie bude 
potrebné doplniť hráča z „G“ kategórie. 

Je možné vyradiť hráča z Grassroots kategórie? 

Ako je napísané vyššie, jednou z  podmienok je prístup hráča. Ak hráč opakovane 
vynecháva bez ospravedlnenia tréningy, závažným spôsobom narúša tréningový proces 
alebo nejaví dostatočný záujem o  futbal, v  takom prípade môže byť vyradený z  kádra. 
V  žiadnom prípade však nemôže byť dôvodom pre vyradenie z  kádra nedostatočná 
výkonnosť. Vylúčenie hráča z klubu musí schváliť vedenie klubu.  

NOVÝ STABILNÝ ROZPIS 

V  prílohe si môžete pozrieť nový rozpis.  
 K nemu niekoľko dôležitých poznámok: 
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! Rozpis je viac menej definitívny pre kategórie, ktoré budú trénovať podľa novej 
Vízie v blokoch t.j. U11-U17. Tréneri, ktorí majú ambíciu trénovať v Akadémií budú 
musieť byť schopní rozpisu prispôsobiť sa, keďže vzhľadom k  nadväznosti 
jednotlivých blokov a prepojenosti kategórií nie je možné robiť zásadnejšie zmeny.  

! Pre ostatné kategórie (či už prípravky alebo všetky Grassroots kategórie) je len 
orientačný a  bude prispôsobený trénerom danej kategórie a  ich časovým 
možnostiam.  

! Počet tréningov vo väčšine kategórií zostáva nezmenený. Menšia zmena je 
v doraste, kde U16 a U18 budú mať iba 3 tréningy (s možnosťou pre najlepších 
hráčov absolvovať 1 tréning navyše v rámci Akadémie)  

! PON a  ŠTV bude primárne Grassroots deň, kde smerujeme väčšinu tréningov 
týchto kategórií. 

! Priestorové podmienky bohužiaľ nie sú neobmedzené a preto sa niekomu môže 
zdať tréningová plocha nedostatočná. Nezabúdajte ale na to, že v  Grassroots 
kategóriách bude výrazne menší počet hráčov ako v  tejto sezóne, a  tak rovnako 
dobrý, ak nie lepší tréning bude možné urobiť aj na menšej ploche.  

! Do rozpisu budú následne po porade s  trénermi brankárov vložené aj brankárske 
tréningy. Vzhľadom k pevnému rozpisu sa ich časy a miesta nebudú meniť a budú 
stabilné.  

! Je pripravený predbežný dažďový aj zimný rozpis, kde logicky sú plochy ešte viac 
limitované, ale napriek tomu dostatočné pre solídny tréningový proces. 

AKADÉMIA – TRÉNINGOVÉ BLOKY 

Naprieč kategóriami vnímame, že na Domine máme ambicióznych hráčov, ktorí chcú 
na sebe pracovať a vedia, že jedinou cestou k úspechu je poctivý tréning. Už dnes 

väčšina hráčov v „A“ kategóriách sa snaží pracovať aj nad rámec štandardného 
tréningového procesu. Či už ide o osobné individuálne tréningy alebo viacero hráčov si 
platí tréningy navyše u  kondičných trénerov, fyzioterapeutov či technických trénerov.  

Cieľom novej Vízie je zabezpečiť hráčom v Akadémií také podmienky, aby toto všetko našli 
„pod jednou strechou“ na SDMD. Dnes hráči prídu, majú štandardný 90 min tréning so 
svojim tímom a idú domov. V novej Vízií bude tréningový blok dlhší 120-180min. Čo všetko 
bude toho súčasťou? 

! Štandardný tréning so svojím tímom 

! PZ medzi jednotlivými kategóriami  

! Tréningy s kondičným trénerom 
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! Spolupráca s fyzioterapeutom  

! Technické a  technicko-taktické tréningy (zväčša skupinovom formou podľa 
hráčskych postov) 

! Práca s videom (rozbor zápasov, videá s ukážkami ako herné situácie (HSi) riešia top 
hráči) 

! Rozšírené stretká, pohovory s trénermi, mentoring/mentálny coach 

? Otázky  
a odpovede: 

Kto a ako to bude organizovať a viesť tréningy? 

Pôjde o  spoluprácu šéftrénera, trénera a asistenta danej kategórie a  ďalších špecialistov 
(kondičného trénera, fyzioterapeuta, trénera techniky,...).  

Budú všetci hráči mať rovnaké tréningy?  

Cieľom je individualizácia tréningového procesu. Tréner nastaví zloženie jednotlivých 
blokov vždy podľa potrieb hráčov. V  rámci týchto častí tréningu budú hráči z  viacerých 
kategórií. Povedzme krajní útočníci z U14 a U15 budú s  trénerom techniky zdokonaľovať 
obchádzanie súpera, ďalšia časť hráčov bude mať silový blok s kondičným trénerom, hráči 
po zranení budú pracovať pod vedením fyzioterapeuta,... 

Nie je to príliš veľa? Nebudú hráči pretrénovaní?  

Veľká časť tréningov je individualizovaná. Je na trénerovi, aby zvolil primerané zaťaženie 
pre jednotlivých hráčov. Neznamená to, že každý tréning všetci hráči budú 2,5 hodiny na 
Domine. Predstavte si to tak, že napríklad v utorok budú mať technicko-taktický blok pred 
tréningom iba stredoví hráči a ostatní prídu len na spoločnú časť tréningu a na druhý deň 
zas naopak prídu obrancovia a útočníci. Je na trénerovi, aby odhadol fyzické a psychické 
limity hráča a zároveň zohľadnil aj mimofutbalové povinnosti hráčov.  

Budú sa pri takom množstve času stráveného na Domine stíhať učiť? 

Byť súčasťou Akadémie je výsada, z ktorej vyplýva aj určitá zodpovednosť. Je na hráčoch, 
aby si zosúladili svoje tréningové a  školské povinnosti, ale zároveň aj na tréneroch, aby 
v spolupráci s rodičmi na to dohliadali a v prípade, že sa vyskytnú problémy, dokázali nájsť 
riešenie. 
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AKADÉMIA - PZ MEDZI KATEGÓRIAMI 

Ď alšou novinkou, ktorá bude súčasťou tréningového procesu Akadémie budú 
pravidelné prípravné zápasy medzi kategóriami. Týka sa to predovšetkým žiackych 

a dorasteneckých tímov.  

Utorok: 

Zápasy v  rôznych formátoch (6v6, 7v7, 8v8) podľa počtu hráčov. Štandardne hrajú proti 
sebe kategórie spôsobom: 

!  U17 (slabší) vs U15 (lepší) 

!  U15 (slabší) vs U14 (lepší) 

!  atď.  

Trvanie zápasov je po dohode trénerov 30-60min. Cieľom je, aby sme do tréningového 
futbalu dostali väčší náboj, väčšie tempo, bojovnosť a  nasadenie, čo logicky takýto typ 
konfrontácie prinesie.  

Streda: 

Zápasy v štandardných zápasových formátoch (11v11, 7v7 – U11 a U12) 

!  U17 vs U15 

!  U14 vs U13 

!  U12 vs U11 

!  U19 vs M (v prípade záujmu a dohody trénerov) 

Trvanie zápasov je opäť po dohode trénerov. Cieľom je na jednej strane zväčšiť zápasovú 
minutáž, zapojiť do zápasu aj hráčov, ktorí cez víkend nehrali alebo hrali iba krátko 
a samozrejme je to priestor pre hráčov vyskúšať si v zápasovom tempe veci z tréningového 
procesu. Opäť konfrontácia medzi kategóriami prinesie väčšiu motiváciu, nasadenie 
a vyššie tempo hry.  

? Otázky  
a odpovede: 

Sú tieto zápasy povinné alebo sa tréner môže rozhodnúť, že sa hrať nebude?  

Zápasy sú povinnou súčasťou tréningového procesu. Samozrejme môžu vzniknúť 
špecifické situácie, ktoré vyžadujú zmenu, ale za štandardných okolností by k  zmenám 
dochádzať nemalo. Pre vyššiu efektivitu tréningového procesu dochádza v  Akadémii 
k prepojeniu kategórií (PZ, spoločné skupinové tréningy podľa hráčskych funkcií,...). Každý 
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tréner sa tak musí čiastočne prispôsobiť, lebo svojimi rozhodnutiami neovplyvňuje už iba 
svoj tím, ale aj ďalšie kategórie. 

Budú hrať proti sebe vždy tie isté kategórie?  

Toto je štandardný model, ale samozrejme môže dochádzať aj k posunom, že napr. U19 
bude hrať s U17, U15 s U14, atď. aby si hráči vyskúšali počas sezóny aj zápasy so staršími 
hráčmi, aj s mladšími.  

AKADÉMIA – PRÍKLADY AKO BY TO MOHLO 
VYZERAŤ 

D ve ukážky ako by to mohlo vyzerať. Takto rozpísaný tréningový plán dostane každý 
hráč na týždeň, aby vedel vždy čo ho čaká. Toto treba chápať ako ilustračné príklady. 

Meno Hráč	č.	1 Kategória U15

Deň Utorok 	 	

15:15 príchod	na	zraz

15:30-15:45 video	ukážka	na	čo	bude	zameraný	skupinový	tréning

15:45-16:00 roller	+	ind.	rozcvičenie

16:00-16:30 N+Z	skupinový	tréning	podľa	pozície

16:30-17:15 spoločný	tréning	s	Nmom

17:15-17:45 PZ	U15	vs	U14	(formát	7v7)

17:45-18:00 KC	+	zhodnotenie	dňa

Deň Streda 	 	

15:15 príchod	na	zraz

15:30-16:00 KT	-	rozvoj	silových	schopnosN

16:00-16:45 spoločný	tréning	s	Nmom

16:45-17:45 PZ	U15	vs	U17

17:45-18:00 KC	+	zhodnotenie	zápasu

Deň Štvrtok 	 	

15:15 príchod	na	zraz

15:30-16:00 stretko	so	Saleziánom

16:00-16:30 technický	skupinový	tréning	podľa	hráčskych	postov
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16:30-17:30 spoločný	tréning	s	Nmom

17:30-17:45 KC	+	zhodnotenie	dňa

Deň Piatok 	 	

15:15 príchod	na	zraz

15:30-17:00 predzápasový	tréning	s	Nmom

Meno Hráč	č.	2 Kategória U12

Deň Utorok 	 	

15:15 Príchod	na	zraz

15:30-16:00 Video	rozbor	zo	zápasu

16:00-16:30 KT	-	rýchlosť

16:30-17:30 spoločný	tréning	s	Nmom

17:30-18:00 PZ	U12vsU11

Deň Streda 	 	

15:15 príchod	na	zraz

15:30-16:00 stretko	so	Saleziánom

16:00-16:30 skupinový	tréning	s	trénerom	techniky

16:30-17:30 spoločný	tréning	s	Nmom

17:30-18:15 PZ	U12vsU11

Deň Štvrtok 	 	

17:15 príchod	na	zraz

17:30-19:00 spoločný	tréning	s	Nmom

19:00-19:15 KC	s	fyzioterapeutom

Deň Piatok 	 	

16:15 príchod	na	zraz

16:30-17:00 video	príprava	na	tréning

17:00-17:30 KT	-	koordinácia

17:30-19:00 spoločný	tréning	s	Nmom
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? Otázky  
a odpovede: 

Týka sa tento formát iba Akadémie? 

Áno, prioritne kategórií U11 – U17. Kategórie U8-U10 budú mať taktiež bloky, ale v 
menšom objeme (jedná sa gymnastický blok, technický blok a úpoly). 

Prečo do toho nie sú zapojené aj Grassroots kategórie? 

Na jednej strane z  dôvodu obmedzených personálnych a  infraštruktúrnych kapacít, ale 
zároveň Grassroots funguje aj ako určitá alternatíva pre tých, ktorí možno okrem futbalu 
majú aj iné krúžky alebo nemajú až také futbalové ambície a nevnímajú futbal ako svoju 
top prioritu.  

Budú zo športového napredovania a Vízie ako takej ťažiť aj Grassroots kategórie? 

Sme o  tom presvedčení. V  prvom rade, ako bolo už vyššie spomenuté, zníži sa počet 
hráčov v  kategóriách, čo umožní kvalitnejší tréningový proces, ale aj tréneri Grassroots 
budú mať prístup k zásobníkom cvičení, prípadne ďalším vzdelávacím materiálom určeným 
prioritne pre Akadémiu.  

ORGANIZAČNÝ  
ZÁŽITOK   

Z  pohľadu Organizačného zážitku zmena nastáva hlavne v športovej časti. Pre správne 
fungovanie klubu je nevyhnutné, aby klub dokázal zabezpečiť nad všetkými 

kategóriami dohľad, aby všetko fungovalo po športovej aj organizačnej stránke. 
V priebehu posledných rokov sa podarilo stabilizovať v tomto smere situáciu v prípravkách, 
ale v  kategórii žiakov a  dorastu sa aj napriek viacerým nápadom a  plánom žiadna 
zásadnejšia koncepčná zmena nepodarila.  

Preto sme sa rozhodli vytvoriť pozíciu Šéftrénera klubu. Sľubujeme si od toho dve veci. 
V prvom rade väčšie prepojenie a nadväznosť v tréningovom procese od prípraviek až po 
dorast, prípadne mužov. A  zároveň kumulácia funkcií vytvára pozíciu, ktorú je možné aj 
lepšie finančne ohodnotiť, čo je dôležité predovšetkým do budúcnosti, ak budeme musieť 
hľadať osobu na túto pozíciu mimo náš klub. Šéftréner klubu bude úzko spolupracovať 
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s manažérom klubu a zároveň bude viesť aj tím dvoch šéftrénerov-asistentov, ktorí budú 
mať na starosti prípravky a Grassroots kategórie.  

 

? Otázky  
a odpovede: 

Aké sú presne úlohy šéftrénera? 

Vytvárať a  implementovať športovú koncepciu klubu, dohliadať na tréningový proces, 
zabezpečiť interné/externé vzdelávanie trénerov, organizovať porady jednotlivých sekcií, 
rozhodovať o  prípadnom prijímaní nových hráčov resp. preraďovaní hráčov, aktívne 
komunikovať s trénermi a reagovať na ich problémy, podnety.  

Aká je úloha šéftrénerov prípraviek a Grassroots? 

Je na rozhodnutí šéftréner resp. na jeho dohode priamo s nimi aké úlohy na nich bude 
delegovať.  

VZŤAHOVÝ  
ZÁŽITOK 

B ojujeme o dušu na ihrisku aj v  živote. Toto je motto nášho klubu a práve vzťahový 
zážitok je tou nadstavbou k tomu futbalovému – vzťahový zážitok = SDMD je viac ako 

futbal.  
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HRÁČI 
Výchova k hodnotám – rešpekt, zodpovednosť, angažovanosť,... 

Veľmi nám záleží na tom, aby z hráčov SDMD vyrástli viac ako len dobrí futbalisti. Veríme, 
že aj futbal samotný a rôzne situácie, ktoré prináša resp. rôzne situácie priamo v kolektíve, 
sú sami o  sebe výchovným prostriedkom. Napriek tomu sa dlhodobo snažíme prinášať 
aktivity navyše, ktoré v hráčoch rozvíjajú vyššie spomenuté hodnoty.  

SÚČASNÉ AKTIVITY:  

Stretká 

Stretká sú krátke 5-10 min formáty, kde niekto zo Saleziánov, prípadne rodičov sa snaží 
hráčom formou príbehu sprostredkovať hodnotnú myšlienku.  

Aktuálne staršie kategórie 1x týždenne, mladšie 1x mesačne 

Cieľ: pridať raz za čas aj dlhšie stretká (v rámci sústredení, teambuildingov, pre Akadémiu 
aj v rámci tréningových blokov) s  vyššou mierou interakcie, kde by sa v  jednotlivých 
témach dalo ísť viac do hĺbky.  

Spolu budujeme jeden klub 

Ide o program, v  rámci ktorého má každá kategória do U15 jednoduchú tímovú úlohu, 
ktorú ma 1x do týždňa vykonať. Či už upratať garáž, bránky, pozbierať odpadky. Je to 
forma, ktorou ich vedieme k  určitej zodpovednosti a  aj angažovanosti v  rámci klubu. 
V kategóriách od U16 vyššie ide už o náročnejšiu individuálnu úlohu, najčastejšie vo forme 
pomoci pri tréningoch mladších kategórií alebo pomocou na brigáde. Sme presvedčení, 
že je to výborná myšlienka, ktorá spája 3 ústredné hodnoty klubu – rešpekt, zodpovednosť 
a angažovanosť.  

Cieľ: Hlavne v dôsledku Covidu a slabšej organizácie sa táto aktivita v poslednej sezóne 
trochu utlmila. Cieľ je jasný, znova to naplno rozbehnúť.   

NOVÉ AKTIVITY: 

Program – Som profesionál 

Cieľom programu je postupne naučiť hráčov preberať zodpovednosť. Radi by sme 
vypracovali pyramídu zodpovednosti/úloh, ktoré by hráči postupne na seba museli 
prebrať. Tu je len zopár príkladov, ako by to mohlo vyzerať. Nápady, čo ďalšie by malo byť 
súčasťou, sú vítané ako od trénerov, tak aj od rodičov.  

U6 – pozdraviť sa s trénerom na začiatku a na konci tréningu 

U7 – pozbierať všetky pomôcky po tréningu 
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U9 – pozdraviť aj ostatných trénerov, ktorých stretne  

U11 – pripraviť a pobaliť si samostatne veci na tréning 

U13 – tréner základné veci komunikuje už iba s hráčom (rozpis tréningov, čas zrazu) 

U14 – tím samostatne je zodpovedný za upratanie šatne po tréningu/zápase 

U15 – tím samostatne bez dohľadu trénera vykonáva svoju úlohu v rámci Spolu budujeme 
jeden klub 

Leadership workshop  

Ak chceme, aby hráči samostatne preberali aj tímové úlohy (upratať šatňu, splniť úlohu 
Spoju budujeme jeden klub) bez toho, aby im to tréner organizoval, tak musíme našich 
hráčov vybaviť zručnosťami, ako to spraviť.  

Cieľom je niekoľkokrát do roka zorganizovať workshop pre 3-4 hráčov z každej kategórie, 
ktorí majú líderské predispozície, kde by sa učili ako viesť tím na ihrisku, ale aj mimo neho.  

TRÉNERI 
Motivovaný kolektív s priateľskými vzťahmi  

AKTIVITY: 

Teambuildingy (vianočné posedenie, ukončenie sezóny,...) 

K tradičným akciám ako je Vianočné posedenie a Ukončenie sezóny by sme radi pridali aj 
nové. Už čoskoro by sme chceli začať hrávať 1x do týždňa trénerský futbal, ak sa nájde 
dostatok záujemcov. Samozrejme rozmýšľame aj nad inými akciami a v tomto smere, ak má 
niekto nápad, tak budeme radi ak nám ho odprezentuje.  

Klubovňa pre trénerov  

Aj keď to je ešte relatívne vzdialená budúcnosť, tak v  novej budove počítame aj 
s priestorom pre trénerov, kde by sa mohli porozprávať, vypiť si čaj alebo kávu. Dnes na to 
slúži dolná kancelária, ale pri takomto počte trénerov určite potrebujeme väčšie priestory.  

Čaj za príbeh 

Je to priestor, kde máte možnosť prediskutovať akékoľvek vážnu aj menej vážnu tému 
s predsedom klubu a  časom možno aj so šéftrénermi alebo inými ľuďmi angažovanými 
v klube.  

Pravidelné porady v rámci jednotlivých sekcií  
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Jednotný koncept prijímania nových trénerov (etický kódex, predstavenie koncepcie 
klubu predsedom a šéftrénerom) 

Koordinátor vzťahového zážitku pre trénerov 

Nová Vízia počíta aj s  osobou, ktorá bude mať organizačne a  aj obsahovo na starosti 
starostlivosť o  trénerov. Šíriť pozitívnu a  priateľskú atmosféru medzi trénermi 
a predovšetkým pomôcť novým trénerom sa tu zorientovať a začleniť do kolektívu.  

RODIČIA 
Športoví rodičia na SDMD 

SÚČASNÉ AKTIVITY: 

Pozitívni rodičia – program Slušnejší futbal: krátke animácie, videá, časopis 

Aktivity, ktoré robíme majú úspech a  prinášajú výsledky. „Fanúšikovské“ (rodičovské) 
prostredie sa v mladších kategóriách kultivuje a  vytvára pozitívnu atmosféru, v  ktorej je 
radosť hrať. Na druhej strane vidíme, že zlé návyky už je v starších kategóriách prakticky 
nemožné odstrániť alebo len formou disciplinárnych opatrení. Preto si uvedomujeme 
dôležitosť pracovať už od začiatku s rodičmi.  

Vzdelaní rodičia – prednášky (Pavlovič – výživa športovcov, Truhlář – detský mozog) 

Covid nám neumožnil v poslednej dobe organizovať tento typ hromadných akcií, ale ak to 
okolnosti dovolia, určite by sme radi nadviazali na túto aktivitu a priniesli ďalšie prednášky 
pre rodičov. Taktiež od budúcej sezóny by šéftréneri mali mať vstupy na stretnutiach s 
rodičmi, kde vysvetlia klubovú koncepciu, obsah tréningov, aby rodičia rozumeli, čo 
a prečo ich deti trénujú.  

Informovaní rodičia – newsletter, stretnutia s rodičmi  

Klub sa snaží v  rámci možností pôsobiť transparentne a  všetko čo sa v  klube deje 
komunikovať otvorene s  rodičmi či už na stretnutiach s rodičmi, radách rodičov alebo 
prostredníctvom pravidelného newslettra.  

Medzi rodičmi je ochota zapájať sa do klubových aktivít, aj keď aj tu je veľmi cítiť, že 
najlepšie to funguje, keď v  kategórii je niekto z  rodičov lídrom. Taktiež musí byť našim 
cieľom, aby každá kategória mala zastúpenie v rade rodičov, keďže to je naozaj podnetný 
priestor, kde majú rodičia možnosť nie len získať informácie, ale aj aktívne ovplyvňovať 
chod klubu.   
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NOVÉ AKTIVITY: 

Čaj za príbeh 

Nová aktivita, ktorú ste už možno stihli zaznamenať. Aj keď dnes je využívaná skôr hráčmi 
a trénermi, keďže režim v budove je stále ovplyvnený Covidom, ale časom by to mal byť aj 
priestor pre rodičov, ktorí tak budú mať možnosť neformálne sa porozprávať s predsedom 
klubu, prípadne šéftrénermi.  

Jednotný koncept prijímania hráčov (rodičov) do klubu 

๏ Predstavenie klubu a hodnôt – Predseda 

๏ Predstavenie športovej stránky klubu – Šéftréner 

Pracujeme na koncepte, na základe ktorého budú noví hráči a  ich rodičia oboznámení 
s  fungovaním a hodnotami nášho klubu. Keďže si uvedomujeme, že tie procesy sú často 
dynamické a nie vždy je možné hneď absolvovať osobné stretnutie, tak chceme vypracovať 
brožúru/časopis, kde by všetko našli na jednom mieste.  

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
Radi by sme pre každú oblasť (tréneri, hráči, rodičia) našli osobu, ktorá bude pôsobiť 
v  pozícií koordinátora a  bude zabezpečovať implementáciu jednotlivých programov do 
praxe a zároveň prinášať aj vlastné nápady.  

 

Koordinátori: 

Náplň práce: 

Tréneri – Martin Zužo 

- Úlohy: vytvárať pozitívnu a priateľskú atmosféru, začleniť do kolektívu nových 
trénerov, koordinácia a organizácia teambuildingových aktivít.  
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Hráči - ???  

- Úlohy: dohliadať na program – Spolu budujeme jeden klub, participácia na 
ostatných projektoch, obsahová aj organizačná (Leadership workshop, Som 
profesionál).  

Rodičia - ??? (momentálne zabezpečuje hromadne Rada rodičov) 

- Úlohy: zbierať podnety od rodičov, proaktívne navrhovať a pomôcť zorganizovať 
nové prednášky/projekty k vzdelávaniu a angažovaniu rodičov.  

AKO ĎALEJ? 

F1Fáza 1 – Stretnutia s  cieľom vytvoriť Víziu SDMD v  zložení: Radovan Rumanovič, 
Kevin Absolon, Samuel Karas, Patrik Bacho, Tibor Reimer – UKONČENÉ 

F2Fáza 2 – Predstavenie Vízie trénerom (porada, dokument Vízia SDMD) a  Rade 
Rodičov - UKONČENÉ 

F3  Fáza 3 – Individuálne rozhovory s  trénermi o  názoroch a  postrehoch k  Vízií 
a vzájomných predstavách o ich ďalšom pôsobení v rámci SDMD – PREBIEHA (plán 

ukončenia koniec marca) 

F4  Fáza 4 – Trénerské porady a workshopy po jednotlivých sekciách zamerané na 
finálne dotváranie Vízie a plánovanie jej postupného uvádzania do života – (marec/

apríl) 

F5  Fáza 5 – Predstavenie všetkým rodičom: dokument Vízia SDMD + rodičovské – 
(marec/apríl) 

F6  Fáza 6 – implementácia Vízie do praxe – (hlavná fáza júl, ale prvé zmeny 
prebiehajú od začiatku marca) 

VOĽNÉ POZÍCIE:  
Šéftréner Grassroots 

Približné úlohy: dohliadať na tréningový proces a zápasy Grassroots kategórií, poskytovať 
trénerom spätnú väzbu, podieľať sa na organizovaní interného vzdelávania, dohliada,  že 
všetko prebieha v súlade s hodnotami klubu,... 

Koordinátor vzťahového zážitku pre hráčov 

Približné úlohy: Úlohy: dohliadať na program – Spolu budujeme jeden klub, participácia na 
ostatných projektoch obsahová aj organizačná (Leadership workshop, Som profesionál) 

Koordinátor vzťahového zážitku pre rodičov 
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Približné úlohy: zbierať podnety od rodičov, proaktívne navrhovať a pomôcť zorganizovať 
nové prednášky/projekty k vzdelávaniu a angažovaniu rodičov.  

V prípade záujmu vám viac informácií poskytne predseda klubu.  

Páči sa vám niektorá z už obsadených pozícií a mali by ste o ňu záujem? Nebojte sa nám to 
dať vedieť. Môže sa stať, že niekoho plány sa zmenia a pozícia sa uvoľní alebo objem práce 
tam je dostatočne veľký, aby sa rozdelila medzi viac ľudí. Prípadne, ak máte vlastné nápady 
ako by ste chceli prispieť, budeme radi, keď nám o tom dáte vedieť.  

PRENIESŤ VÍZIU NA IHRISKO 

Čaká nás zásadná zmena. Tréningy v blokoch, prípravné zápasy medzi kategóriami, nový 
rozpis, zapojenie väčšieho počtu špecialistov, rozšírené stretká, videoanalýzy, 
individualizácia tréningového procesu, top skupiny,... to všetko čaká hráčov v Akadémií. 
Preniesť nápady z papiera na ihrisko predstavuje skutočne veľkú výzvu.  

O nič menšou výzvou je popri Akadémii dať vážnosť aj Grassroots kategóriám a vytvoriť 
v nich atmosféru, v ktorej sa hráči a hráčky budú cítiť ako plnohodnotní členovia SDM 
Domino. V konečnom dôsledku, radosť z gólu je vždy rovnaká, v prvej aj v tretej lige.   

Spolu budujeme jeden klub. Od tých najmenších hráčov, ktorí majú svoju týždennú úlohu, 
až po tých, ktorí sa podieľajú na vedení klubu. Takáto veľká zmena potrebuje každého 
z nás. Veríme, že sa dokážete rovnako ako my nadchnúť pre novú Víziu a nájdete si v nej 
svoju úlohu, ktorá vás bude baviť a napĺňať. 
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ROZPIS TRÉNINGOV

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK TJ
A:U6 16:00-17:00	HP1 16:00-17:00	SUT1 2

A:U7 16:00-17:30	HP2 16:00-17:30	MUT 2

A:U8 17:30-19:00	HP1 17:00-18:30	SUT 16:00-17:30	DŠ 3

A:U9 17:30-19:00	DŠ 17:30-19:00	DŠ 17:30-19:00	SUT 3

A:U10 17:30-19:00	VUT	1,2 16:00-17:30	DŠ 16:00-17:30	SUT 3

A:U11 17:30-19:00	VUT	3,4 16:30-18:30	MUT+SUT 16:30-18:30	SUT1	+	HP1,2,3 17:30-19:00	HP3,4 4

A:U12 16:30-18:30	SUT1+HP	1/3 16:30-18:30	SUT2	+	HP1,2,3 17:30-19:00	VUT1,2 17:30-19:00	VUT	3,4 4

A:U13 16:30-18:30	SUT2+HP	1/3 15:30-18:00	HP1,2 17:30-19:00	VUT3,4 17:00-19:00	VUT	1,2 4

A:U14 15:30-18:00	VUT	3,4 15:30-18:00	HP3,4 15:30-17:30	VUT3,4 15:30-17:30	HP3,4 4

A:U15 15:30-18:00	VUT	1,2 15:30-18:45	VUT 15:30-17:30	VUT1,2 15:30-17:30	HP1,2 4

A:U17 15:30-17:00	SUT 15:30-18:00	HP	1,2 15:30-18:45	VUT 15:30-17:00	VUT	1,2 4

A:U19 18:15-19:45	SUT 18:00-19:45	HP	1,2 17:30-19:30	SUT+HP1,2,3,4 17:30-19:00	HP1,2 4

G:U6 16:00-17:00	HP3 16:00-17:00	SUT1 2

G:U7 16:00-17:30	HP4 17:00-18:15	SUT1 2

G:U8 17:30-19:00	HP2 16:00-17:15	HP1 2

G:U9 15:45-17:00	MUT 16:00-17:15	HP2 2

G:U10 17:00-18:15	MUT 17:30-19:00	MUT 2

G:U11 17:30-19:00	HP4 17:30-19:00	DŠ 2

G:U12 16:00-17:15	1/3	VUT 16:00-17:15	DŠ 17:15-18:30	1/3	HP 3

G:U13 16:00-17:15	1/3	VUT 17:15-18:30	DŠ 17:15-18:30	1/3	HP 3

G:U14 16:00-17:15	1/3	VUT 16:00-17:15	HP3 17:15-18:30	1/3	HP 3

G:U15 16:00-17:30	DŠ 16:00-17:15	HP4 15:30-17:00	HP1,2 3

G:U16 18:00-19:30	VUT	1,2 18:30-20:00	HP1,2 16:00-17:30	VUT3,4 3

G:U18 18:15-19:30	MUT 18:30-19:45	HP	3,4 18:30-20:00	HP3,4 3

G:	Dievčatá 17:30-19:00	HP3 16:00-17:30	MUT 2
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