Zlepšené prostredie pre šport hlavne futbal.
V úvode pár slov z histórie futbalu. Za priekopníka prafutbalu možno podľa zachovaných
dokumentov označiť cisára Huang Ti. Ten už v roku 2697 pred n.l. dal hre nazvanej tsuh-küh
výchovný význam a zaviedol ju do svojich vojenských útvarov ako súčasť výcviku. Cieľom hry
bolo viesť bojovníkov v jednotlivých družstvách k spolupráci, pestovať a rozvíjať obratnosť,
zvyšovať fyzickú zdatnosť a zároveň vypĺňať voľný čas. pôvod futbalu nie je známy. Futbal
v modernej podobe, kde sa 11 hráčov postaví proti druhej jedenástke v určenom priestore sa datuje
z 19.storočia a kolískou je Veľká Británia.
Kde sú však počiatky tohto športu na Slovensku?
Keďže väčšina známych slovenských
futbalových klubov oslávila storočnicu, je dokázateľné, že počiatky slovenského futbalu treba
hľadať ešte v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Vznik futbalu v monarchii súvisel so vznikom
športových klubov koncom 19.storočia. Športové kluby mali svoj základ v športových spolkoch,
ktoré sa venovali rôznym odvetviam telesnej kultúry. Faktom je, že na sklonku roka 1898 vznikol v
Prešove futbalový odbor (a teda prvý náš klub) v telocvičnej a šermiarskej jednote Eperjesi Torna és
Vívó Egyesület Medzi vojnami sa futbal na Slovensku, ako všade v Európe, rozvíjal veľmi búrlivo
a už vtedy sa stal najpopulárnejšou zábavou v mestách i na dedinách pod Tatrami. Vstupom I.ČsŠK
do celoštátnej ligy sa celé Slovensko stalo jeho fanúšikom Futbal je šport, ktorý v sebe nesie
obrovský náboj, strháva obrovské množstvo ľudí, spája a často formuje nie len telo ale aj dušu
športovca.
.
V Hronskom Beňadiku mladých mužov k futbalu viedla rehoľa Saleziánov, ktorá
sformovala tri futbalové družstvá. Jedno tvorili mladí seminaristi - rehoľníci, ďalšie „Horný
koniec „ a tretie „Dolný koniec“. Hrávalo sa v areáli kláštora , na ihrisku v obci , ako aj v „Sigeti
„ na Psiaroch. Z toho to obdobia zachoval fotodokumenty pán Zelieska, ktorý patril medzi
aktívnych hráčov. Nakoľko ihrisko v Hr. Beňadiku zaniklo . Na vybudovanie nového ihriska sa
využila prírodná trávnatá plocha pri Hrone v miestnej časti Psiare . Od jeho vybudovania v rokoch
1969 -1971 je stále čo vylepšovať. V ostatných rokoch pôvodné striedačky nahradili nové ,bola
prehĺbená studňa a trávnik je zvlažovaný .V treťom štvrťroku poskytol finančnú podporu 500,EUR Banskobystrický samosprávny kraj na projekt : „Zlepšenie prostredia pre šport „ na ochranné
siete za futbalové bránky .Ihrisko je obklopené prírodným prostredím a často bol problém
odkopnutú futbalovú loptu nájsť. I keď najplodnejším futbalovým obdobím v našej obci bola
druhá polovica sedemdesiatich až osemdesiate roky , kedy sa ŠK KOVO Hronský Beňadik
prebojoval do majstrovstiev okresu zásluhou trénera už nežijúceho Stanislava Piačeka. Veríme , že
súčasná situácia je len prechodná a vytváraním podmienok pre šport sa futbalu v našej obci opäť
bude dariť.
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