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PROJEKT – FUTBAL TO JE HRA 

realizovaný s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

 

V roku 2017 opäť pracoval na škole futbalový krúžok. Bol delený na skupiny podľa 

veku žiakov  - minifutbal a futbal žiakov. Spolu v krúžku pracovalo viac ako 35 žiakov. 

Náplňou krúžku boli aktivity zamerané na všeobecný rozvoj pohybových zručností 

a špecificky na vedenie lopty, prihrávky a ich spracovanie, obranné činnosti hráčov, 

uvoľňovanie a streľbu. Bola to zároveň aj príprava na súťaže v minifutbale, malom a veľkom 

futbale - postupové súťaže ZŠ. Na súťaže boli vybraní najtalentovanejší žiaci do jednotlivých 

družstiev, podľa propozícií daných súťaží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre skvalitnenie športovej prípravy počas futbalového krúžku – futbalových tréningov 

-  bolo nutné doplniť výbavu náradia a náčinia. Vďaka financiám získaných z projektu sa 

zakúpili tréningové pomôcky – nové futbalové lopty, kužele, tréningové tyče, brankárske 

rukavice. 

 

 Na dôstojnú reprezentáciu bolo potrebné 

zaobstarať predpísanú športovú výbavu – futbalové 

dresy. Financie z projektu boli použité na zakúpenie 

kompletných sád dresov pre najmladších žiakov. 

Okrem čísla a názvu školy je na každom drese 

umiestnené aj logo Nitrianskeho samosprávneho 

kraja. 
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Účasť a dosiahnuté výsledky v jednotlivých školských 

súťažiach v roku 2017: 

 
 Malý futbal ZŠ - FUTBAL CUP - základné kolo 

 Coca Cola Cup - veľký futbal ZŠ – kvalifikácia, 1. kolo, 2. kolo  

 Minifutbal najmladších žiakov McDonald Cup – 3. miesto v okrese Levice 

 Futsal – 2. miesto v okrese Levice 

 Malý futbal mladších žiakov - Školský pohár SFZ – 2. miesto v okrese Levice 

 

 Ako v mnohých obciach, aj 

v Kozárovciach existuje veľmi veľká 

prepojenosť medzi školou a obcou. Preto 

okrem školských súťaží žiaci pracujúci vo 

futbalovom krúžku hrávajú futbal aj za 

futbalový klub TJ Lokomotíva Kozárovce. 

V roku 2017 družstvo prípravky po 

víťazstve vo svojej skupine bojovalo 

v okresnom finále, kde obsadilo celkové  

2. miesto. 

 

 

 

Projektom sa nám podarilo 

podporiť aktívne využívanie voľného 

času detí. Rozvíjať v nich pohybové 

zručnosti a návyky a tým ich viesť 

k zdravšiemu životnému štýlu. 

Motivovať ich k tomu, aby stále 

zlepšovali svoje výkony. Veríme, že 

radosť z pohybu a dosiahnuté výsledky 

budú aj ostatné deti motivovať 

k aktívnym športovým činnostiam aj 

v ďalších rokoch. 

 

 

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za podporu v oblasti športu, 

vďaka ktorému sme mohli dokúpiť športové pomôcky a dresy pre skvalitnenie činnosti 

futbalového krúžku a reprezentáciu školy. 

 

Zodpovedná za projekt: Mgr. Zuzana Šebová  

Riaditeľ školy: Mgr. Richard Demian 
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FOTODOKUMENTÁCIA PROJEKTU 

 


