
PREZENTÁCIA

PROJEKT

2018/2019





V STRUČNOSTI
V roku 2017 bolo na Slovensku registrovaných 360 tisíc 
futbalistov. Futbal je športom, ktorý hýbe svetom, 
mení ľudské životy a ako jeden z mála športov 
dokáže rozhýbať masy ľudí. 

Futbal v meste je celosezónnym projektom Únie ligových 
klubov a jej partnerov. Projekt je zameraný na širokú 
športovú verejnosti so záujmom o futbal. Futbal v meste 
je napojený na Fortuna ligu a jej kluby. Projekt sa tak 
dostane do 12-tich miest na Slovensku. Do miest, 
kde sa hrá naša liga. 



CIELE PROJEKTU

1 POPULARIZÁCIA FUTBALU

2 FUTBAL = SUPER VOĽNOČASOVÁ AKTIVITA 
PRE VŠETKY VRSTVY SPOLOČNOSTI

5 POPULARIZÁCIA SLOVENSKÉHO FUTBALU

6 DOSTAŤ FUTBAL NA NETRADIČNÉ MIESTA, 
NA NÁMESTIA, PLOCHY SUPERMARKETOV, 
DO PARKOV A POD. 

7 VYTVORIŤ V MESTE POZITÍVNU  
FUTBALOVÚ ATMOSFÉRU

3 PRILÁKANIE DETÍ K FUTBALU

4 PREZENTÁCIA FORTUNALIGOVÝCH  
KLUBOV A ICH PROPAGÁCIA



AKO TO BUDE V PRAXI VYZERAŤ 

Na námestiach,
 resp. iných mestských plochách si 

rozložíme zónu, v centre ktorej bude 
stáť futbalové „street“ ihrisko. 

Na ňom sa rozohrá turnaj pre mladých 
i dospelých futbalistov. Zóna obsahuje aj 

ďalšie futbalové atrakcie a ponúka i priestor 
pre partnerov s možnosťou interaktívneho 

zapojenia návštevníkov. 
Futbal v meste je určený pre širokú 

vrstvu spoločnosti so záujmom 
o futbal. 



HRACIE DNI 
A PROGRAM
Futbal v meste sa bude konať vždy v nedeľu. 
Predbežný program vyzerá nasledovne:

900 hod.
štart Futbalu v meste

900 – 1300 hod.
turnaj pre najmenších

1400 – 1800 hod.
turnaj pre prihlásené družstvá

1800 hod.
finálový zápas: 

víťaz turnaja + all stars tím



FUTBALOVÉ 
TURNAJE
V rámci Futbalu v meste sa na mestských 
plochách rozohrajú turnaje. Doobeda je 
naplánovaný turnaj pre malých futbalistov, 
poobede pre dospelých. Turnaj pre malých 
futbalistov nesie názov „Dajme spolu gól“ 
a  Dospelí si zostavujú svoje tímy. Tie si 
prihlasujú online. Víťazný tím odohrá finále 
proti all-stars tímu zostaveného z futbalových 
osobností, ambasádorov Fortuna ligy a 
miestnych celebrít. 



AMBASÁDOR 
STANO LOBOTKA

VÍŤAZNÉ MUŽSTVO 
SA POCESTUJE 
ZA STANOM 
LOBOTKOM
Čestným ambasádorom Futbalu v meste  
je slovenský futbalový reprezentant a odchovanec  
AS Trenčín Stanislav Lobotka. Víťazný tím získa  
okrem iných cien aj exkluzívny zájazd  
za Stanislavom Lobotkom spojený s prehliadkou 
štadiónu a návštevou futbalového zápasu. 



SPRIEVODNÝ 
PROGRAM
Futbalové turnaje na mestských plochách 
však nie sú všetko, čo ponúkne Futbal v 
meste. Okrem samotných turnajov sa mestské 
námestia zaplnia futbalovými atrakciami ako:

FUTBALOVÁ ŠKOLA

FUTBALOVÉ ZRUČNOSTI

SÚŤAŽ V PRESNOSTI STRELBY

20-TISÍCOVÝ STRELEC v malom

FOTOKÚTIK – ukáž, ako fandíš

VIDEOKÚTIK – ukáž nám svoj trik

AUTOGRAMIÁDY FUTBALISTOV

AUTOGRAMIÁDY CELEBRÍT

DETSKÁ FUTBALOVÁ ŠKOLA

PLAYSTATION ZÓNA

FANSHOP MIESTNEHO KLUBU

a ďalší sprievodný program, ktorým bude 
napr. vystúpenie futbalových freestylistov či 
hudobné vystúpenia...



TOURPLÁN FUTBALU V MESTe
Jeseň 2018*

16.09.2018 – TRNAVA
23.09.2018 – SENICA
30.09.2018 – TRENČÍN
07.10.2018 – PODBREZOVÁ
14.10.2018 – RUŽOMBEROK
20.10.2018 – SEREĎ

Jar 2019*

14.04.2019 – MICHALOVCE
21.04.2019 – ZLATÉ MORAVCE
28.04.2019 – NITRA
05.05.2019 – DUNAJSKÁ STREDA
12.05.2019 – ŽILINA
19.05.2019 – BRATISLAVA
09.06.2019 – POPRAD (FINÁLE)
*termíny sa môžu meniť v závislosti od hracích dní klubov Fortuna ligy



ZAPOJENIE 
KLUBOV
K organizácii Futbalu v meste potrebujeme  
i vás, kluby. Projekt by mal byť spoločný,  
to znamená, že na danom mieste vo vašom 
meste budeme od vás potrebovať maximálnu 
súčinnosť, a to: 

  spolupráca pri výbere miesta a termínu
  spolupráca pri propagácii (zapojenie 

klubových kanálov, partnerských médií, 
futbalistov a pod.)

  spolupráca na evente (vytvorenie vlastnej 
klubovej zóny – autogramiáda futbalistov, 
futbalová škola a pod.)



KONTAKT
milan@sevent.sk

0917 925 412


