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Kde sa podejú v klube peniaze od mojich rodičov? 

 Každé dieťa aspoň raz v živote chce byť v športovom klube alebo športovom krúžku v 

škole, chce byť športovcom a súťažiť, hrať.  

Záleží na športe, ktorý vám učaroval, ako finančne náročný bude pre peňaženku 

vašich rodičov. Či ide o individuálny alebo kolektívny šport, či na športovanie potrebujeme 

drahý výstroj, či je to šport halový alebo sa športuje vonku... Najviac detí u nás hrá futbal. 

Počet registrovaných futbalistov a futbalistiek v  SR je okolo 427 000, čo je najvyššia 

popularita v republike – až 29%. Preto si vyberieme finančnú náročnosť práve tohto športu 

– futbalu. 

 

Čo potrebujeme, aby sme mohli trénovať a hrať futbal? Koľko za to zaplatili moji 

rodičia? 

1. Určite loptu. Koľko stála tvoja lopta?  ..........................   € 

2. Futbalista má svoj výstroj, ktorý obsahuje viacero súčastí:  

a) Tričko, trenírky, štulpne, dres     ........................... € 

b) Kopačky    ........................... € 

c) Chrániče holení    ........................... € 

d) Ponožky    ........................... € 

3. Potom doplňujúci výstroj: 

a) Tepláková súprava  ........................... € 

b) Tenisky do haly   ........................... € 

c) Uterák    ........................... € 

d) Hygienické potreby  ........................... € 

e) Taška na výstroj   ........................... €  

4. Členský príspevok do klubu za rok ........................... € 

Skús vypočítať, koľko zaplatili tvoji rodičia za to, aby si mohol hrať futbal. 

http://www.vzdelavanie21.sk/
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Kde sa trénuje a hrajú zápasy? Koľkokrát v týždni/roku  trénujeme a odohráme zápasov? 

Trénujeme a hráme na ihriskách a v halách. Ich prevádzkovanie stojí veľa peňazí. 

Veľké kvalitné futbalové ihrisko sa kosí minimálne štyrikrát do týždňa, niekedy i viackrát – od 

apríla do konca októbra, teda 7 mesiacov.  

Keďže sa od novembra do konca marca, teda  5 mesiacov, zväčša trénuje v halách, 

kde treba kúriť a svietiť, náklady na ich prevádzku sú vysoké.  

Samozrejme, po tréningu či zápase sa chceme osprchovať, veď nepôjdeme domov 

spotení a špinaví. Čo by povedali ľudia? Teda aj celoročná prevádzka hygienických zariadení, 

šatní, spŕch niečo stojí, a to nehovoríme o ľuďoch, ktorí sa musia starať o trávnik a haly – aj 

ich treba zaplatiť.  

 Trénuje nás tréner a aj ten chce mať za svoju trénerskú prácu zaplatené. Réžia 

dobrovoľných funkcionárov klubu tiež niečo stojí.  

Za účasť v súťažiach sa musí zaplatiť štartovné a poplatky, za členstvo v SFZ 

(Slovenskom futbalovom zväze), treba platiť aj rozhodcov a tých, čo súťaže pripravujú a 

kúpia víťazom poháre a medaily. To všetko a ešte veľa ďalších vecí hradí klub, hovoríme 

tomu náklady. My všetci sa podieľame na týchto nákladoch, keď platíme členské príspevky. 

Naši rodičia sa snažia hľadať sponzorov pre klub a niektorí týmito sponzormi sami sú. 

 

1. Počet tréningových  hodín v týždni/roku ...............................  

2. Počet zápasov v sezóne/roku  ............................... 
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