utbalový
lub
ládeže

Kto sme?
•
•

•

Futbalový klub mládeže pôsobiaci v Stupave
a v Borinke
Tím kvalifikovaných trénerov s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti futbalu a ďalších
športov
Tím investujúci do kvalitného tréningového
vybavenia a do inovácií v oblasti riadenia a
propagácie klubu

Čo prinášame?
•

•
•

Systematický tréningový proces pre vyše 200
detí a mládežníkov v 10 tréningových
skupinách
Kvalitné tréningové plány a jednotnú klubovú
metodiku
Projekt Pajštunáčik pre deti od 4 do 8 rokov
zameraný na všeobecnú pohybovú prípravu a
základy futbalu

História klubu
•
•
•
•

V lete 2013 vznik záujmovej športovej aktivity pre deti v
Borinke s cieľom rozvíjať futbal medzi mládežou
Od roku 2014 predprípravka Pajštunáčik v rámci FK
Stupava
Koncom roku 2015 prevzatie klubu FK Stupava našimi
trénermi
V roku 2016 vznik nového Občianskeho združenia FKM
Stupava, ktoré je pokračovateľom futbalovej tradície - v
roku 1921 vznikol prvý futbalový oddiel

Poslanie FKM Stupava
•

Poskytnúť deťom a mládeži kvalitný a systematický
tréningový proces,

•

vychovávať úspešných futbalistov - šťastných ľudí

schopných rozhodovať sa v živote samostatne
a dosahovať svoje ciele,
•

zabezpečiť trávenie voľného času dieťaťa najlepším
možným spôsobom pod dohľadom odborníkov a
nadšencov v bezpečnom a príjemnom prostredí,

•

vzdelávať deti a mládež o správnej životospráve
športovca a viesť ich ku pravidelnému pohybu,

•

viesť deti k fair-play a dôstojnému vystupovaniu na
verejnosti, či doma a medzi členmi klubu,

•

učiť deti komunikovať a viesť ich k disciplíne a
sebakontrole v tíme,

•

učiť deti vidieť vyšší cieľ ako sú osobné ambície a
potreby ega.

Ciele FKM Stupava
•

Rozvoj mládežníckeho futbalu a pohybovej prípravy predovšetkým v meste Stupava a v širšom okolí
Bratislavského kraja,

•

vybudovanie moderného tréningového centra s mládežníckou akadémiou vychovávajúcou
profesionálnych futbalistov, trénerov v svetovom meradle,

•

presadenie odchovancov FKM Stupava v 1. lige, v mládežníckych reprezentačných výberoch, či ako
reprezentanta v skupine A, vďaka spolupráci s FK Inter Bratislava a AS Trenčín,

•

organizovanie vzdelávacích kurzov v oblasti športu (trénerské, manažérske, zdravotné, digitálne a iné).

Rozvoj futbalu v Stupave
•

Vybudovanie spolupráce v oblasti športu a vzdelávania s:
 Českým mestom Kuřim – medzinárodné turnaje,

 FK Inter Bratislava – zdieľanie a budovanie infraštruktúry,
 FK Lozorno – letné kempy,
 FK Borinka – tréningová plocha, zdieľanie hráčov,
 Mestom Stupava – organizácia podujatí,
 Základnou školou kpt. Jána Nálepku v Stupave – tréningy, plochy

•

•

Podpora od:


občanov Stupavy, Borinky



rodičov a rodín detí, ktoré trénujeme.

Naše plány na sezónu 2017/18 :


Príprava založenia A mužstva a Mladších žiakov



Triedy so športovým zameraním



Zriadenie nových tréningových priestorov v Stupave



Tanečná a gymnastická príprava pre dievčatá

Kde trénujeme?
Futbalový štadión v Stupave

Športová hala- SportPark

http://fkmstupava.sk/
treningove-hracieplochy/

Obecný úrad v Borinke

Kultúrny dom

Základná škola v Stupave

Futbalové ihrisko v Borinke

Trénerský tím mládeže –hlavní tréneri
Michal Pokorný

Dominik Katona

Martin Havran

UEFA Grassroots Licence C
študent FTVŠ

UEFA Grassroots Licence C
Coerver Coaching Diploma

UEFA Licence B
tréner FK Borinka

Samuel Janovický

Vašek Měšťan

Coerver Coaching Diploma

UEFA Grassroots Licence C

Prípravky FKM Stupava
•
•
•
•

Hráči do 11 rokov
Tvoria jadro nášho klubu
Tréneri s licenciou UEFA
Základom sú profesionálne
tréningy

•

Súčasťou aktivít sú:






•

ligové zápasy,
turnaje,
klubové akcie,
Sústredenia,
Letné kempy.

Tréningy moderného futbalu:






Coerver metóda,
Cogi metóda,
Senseball technika,
SAQ metóda,
Smartball technológia.

Pajštunáčik
Klubový projekt pre deti vo veku
4-8 (9) rokov so zameraním na
futbal a všeobecnú pohybovú
prípravu pôsobiaci v Stupave a
Borinke

•

V súčasnosti máme v Pajštunáčiku v
Stupave a Borinke vyše 130 detí, pre ktoré
okrem pravidelných tréningov
organizujeme:
 priateľské futbalové zápasy s
rovesníkmi,
 turnaje,
 športové súťaže.
 rodinné akcie
Využívame množstvo športových
pomôcok, vďaka ktorým môžeme u detí
efektívnejšie rozvíjať pohybové aj
koordinačné schopnosti.

http://www.pajstunacik.eu/

Vedieme deti k tomu, aby:
strávili kvalitne naplnený čas,
zažili množstvo zábavy s novými
kamarátmi,
získavali pozitívny vzťah k športu,
stali sa súčasťou svetového fenoménu
s názvom FUTBAL.

Klubové akcie Pajštunáčik
•

Nezabúdame ani na budovanie spoločného
športového ducha klubu organizovaním športových
akcií pre členov a ich rodiny:

VEĽKONOČNÝ TURNAJ

MIKULÁŠSKY TURNAJ

FAMILY DAY

PODPORUJEME ŠPORTOVÉ PODUJATIA
•

Aktívne sa zapájame do programu mestských podujatí a ďalších
športových klubov v Stupave a Borinke

DEŇ DETÍ

ZUMBA PÁRTY

STUPAVSKÉ
BEŽECKÉ
PRETEKY

Písalo sa o nás...
•

Vložiť články

https://www.profutbal.sk/clanok/204836Bratislavsky_Inter_nadviazal_po_Trencine_
spolupracu_aj_s_FK_Stupava
http://stupava.sk/materialy/dokumenty34
//SN-september.pdf str.25

Kontakt
Michal Pokorný (Športový riaditeľ):
0949 720 087

Korešpondenčná adresa:
Kalinčiakova 22, Stupava 900 31

Dominik Katona (Predseda FKM Stupava):
0944 071 357

IČO: 50369849
Bankové spojenie: SK27 0200 0000 0037 0639 2353

E-mail: fkmstupava@gmail.com
http://fkmstupava.sk/

