Vážený pán primátor, vedenie FTC, vážení športoví priatelia
Dovoľte mi, aby som predniesol správu o činnosti mládežníckeho futbalu Futbalového
Oddielu FTC Fiľakovo.
V prvom rade by som sa chcel predstaviť. Moje meno je Bolla Zsolt. Od roku 2013 zastávam
funkciu manažéra mládeže FTC Fiľakovo.
Touto cestou by som Vám rád predstavil ľudí, ktorí vyvíjajú nemalé úsilie, aby mládežnícke
kategórie fungovali na takej úrovni ako momentálne je .
Členenie mládežníckych mužstiev je nasledovné :
Prípravka : p. Rákoš Štefan - tréner
Mladší žiaci U 13 : p. Košík Tibor – tréner, Bolla Zsolt vedúci mužstva
Starší žiaci U 15 : p. Tóth Róbert - tréner, p. Szabó Zoltán vedúci mužstva, p. Mokány Ľudovít
lekár - ktorý zastrešuje obidva mužstvá
Musím podotknúť, že obidva mužstvá ako U 13 a U 15 súťažia v II. Lige Juh, a prípravka
v okresnej súťaži.
A teraz trošku priblížim činnosť za jednotlivé mužstvá, mladších žiakov U 13 a starších
žiakov U15.
Nový súťažný ročník 2014/2015 II. Liga Juh mladší žiaci ukončili na 3. mieste zo 14
zaradených mužstiev. Káder tvoria 16 hráči, ktorí ku každému majstrovskému zápasu
pristupujú zodpovedne. Druhé družstvo starší žiaci U 15 ukončili jesennú časť na poprednom
prvom mieste. Hráči z obidvoch mužstiev nie sú len z nášho mesta ale aj dochádzajú
z okolitých dedín. Nemalú zásluhu tu majú aj rodičia, ktorí podporujú svoje deti. Tréningový
proces u mladších žiakov je zavedený 2 x týždenne po 1 a ½ hodine, počas ktorej tréner
hravou formou usmerňuje budúce nádejné talenty. U starších žiakov je to trikrát do týždňa
rovnaký čas. K tréningovému procesu vďaka vedeniu FTC Fiľakovo sú zabezpečené rôzne
pomôcky, rôzne druhy prekážok, tyčí ako aj futbalové lopty. Takže môžem konštatovať, že
materiálne zabezpečenie je na vysokej úrovni. Účasť na jednotlivých tréningoch taktiež
prezrádza fakt, že chlapcov to baví a chcú dosiahnuť čo najvyššie umiestnenie. Ani počas
zimných mesiacov nezanedbáme pravidelné tréningy. Popri tréningoch organizujeme halové
turnaje v domácom prostredí, kde pomocnú ruku podalo vedenie ZŠ Mocsáryho na Farskej
lúke, ktoré nám poskytlo telocvičňu. Koncom roka 2014 sa nám podarilo zorganizovať už
druhý ročník halového turnaja s názvom „ Halový turnaj U 13 o pohár prezidenta FTC
Fiľakovo „ktorý vyrástol do medzinárodného, nakoľko pozvanie prijalo aj mužstvo SBTC
Salgótarján. Cieľom vedenia FTC je naďalej spolupracovať so zahraničnými klubmi o zvýšenie
atraktivity týchto turnajov. Mladí hráči ako aj členovia jednotlivých realizačných tímov
odchádzali z nášho mesta veľmi spokojní. Tomu nasvedčuje aj pozvanie od zúčastnených

družstiev na podobné podujatia. Naposledy sme sa zúčastnili v Lučenci kde nás pozvalo
vedenie mužstva ŠK Novohrad a taktiež sme prijali pozvanie na halový turnaj do
Salgótarjánu. V roku 2014 sa uskutočnil II. Ročník halového turnaja pre starších žiakov, ktorý
dostal názov „ Halový turnaj o pohár primátora mesta Fiľakovo “. Aj na tomto turnaji sa
zúčastnili futbalisti z blízkeho Salgótarjánu. Na deň 17.01.2015 sme s radosťou privítali
pozvanie na halový turnaj do Krupiny, kde chlapci vybojovali v silnej konkurencii tretie
miesto. Aj takéto aktivity pomôžu k tréningovému procesu.
Pomaličky nám začína jarné kolo, už každú sobotu sa budú konať zápasy či už v domácom
prostredí alebo mimo mesta.
Prípravka
Nasledovnú správu o činnosti som pripravil v spolupráci trénerom prípravky s p. Štefanom
Rákošom. Organickou súčasťou nášho futbalového oddielu je už dlhšiu dobu „ prípravka „
teda družstvo mladých chlapcov vo vekových kategóriách od 6 do 10 rokov. Už tretí rok
prebieha v našej organizácii športovo – futbalová príprava pod heslom „ Hľadáme talenty „
pre naše mládežnícke družstva. Začali sme to náborom mladých adeptov už v škôlkarskom
veku od roku 2011. Hlavným cieľom tejto akcie je zistiť záujem o organizovaný futbal ako aj
zapojiť chlapcov do športovej prípravy a umožniť im zdokonaľovať sa v tomto obľúbenom
športe. Začiatky boli dosť rozpačité a veľmi ťažko sme sa dopracovali k tomu, aby sme ich
priviedli na pravidelný športový tréning. Trvalo to prakticky 2 roky kým sa nám podarilo už
aké – také výsledky dosiahnuť. Počas týchto rokov sa vytvorili dve družstvá prípravky a to
podľa vekových kategórií. Mladšia prípravka od 5 do 7 rokov a staršia prípravka od 7 do 10
rokov. Skoro všetky tréningové procesy sú zamerané na všeobecný rozvoj pohybových
vlastností. Teda pohyb bez lopty s loptou a adaptácia na samotnú hru. Pre obidve kategórie
tréningový proces je rozdelený či už na ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični.
Vypracovali sme sa na úroveň, že obidve mužstvá sú schopné súťažiť. V minulom roku naše
obidve mužstvá sa zapojili aj do okresnej súťaže organizovanej Futbalovým Zväzom Lučenec.
Súťaží tu sedem kolektívov. V jesennej časti súťaže sme sa umiestnili na predposlednom
mieste, ale dúfame že jarné kolo bude lepšie. Hoci u tejto vekovej kategórie výsledky nie sú
dôležité. Treba pripomenúť, že spomenutá súťaž vyvrcholila turnajom s účasťou všetkých
siedmich mužstiev v Lučenci, kde naši chlapci zabojovali a obsadili pekné tretie miesto. Na
spestrenie tréningového procesu boli organizované rôzne turnaje, či už v našich
podmienkach alebo u našich susedských futbalových oddielov. Spomeniem tu Lučenec,
Kalinovo, Hnúšťa, Detva ako aj v Salgótarján. Taktiež môžem konštatovať, že po materiálno –
technickej stránky obidve mužstvá sú dôstojne zabezpečené.

Ďakujem za pozornosť

