
                 SPRÁVA O ÚČINKOVANÍ DORASTU V ROKU 2011  
 

Naše dorastenecké mužstvo vstupovalo do jarnej časti súťaže II.C triedy z pozície lídra 
s 5 bodovým náskokom. Zimnú prípravu sme začali začiatkom februára a to 2x v týždni. Raz 
v telocvični vo V. Šariši a cez víkend vonku na ihrisku. Tu treba podotknúť ,že telocvičňu si 
chlapci platili zväčša sami. Celkove prebehla príprava nie najhoršie, ale k ideálu to bolo 
veľmi ďaleko. Dochádzka na tréning činila zhruba 60%. Desať majstrovských zápasov však 
dorastenci zvládli výborne. Deväť výhier žiadna remíza a iba jediná prehra nás dostali do 
pozície jasného víťaza súťaže s konečným až 17 bodovým náskokom pred druhým v poradí 
Záhradným. Iba 4 udelené žlté karty a žiadna červená tiež svedčili aj v tomto smere 
o zlepšení. Celkovo tak možno jarnú časť hodnotiť veľmi pozitívne a povedal by som, že nad 
očakávanie, no proste super. Jedno veľké mínus však predsa len bolo. Bolo to ťažké zranenie 
nášho kľúčového hráča Lukáša Friča. Jeho zlomená noha si vyžiadala 5 mesačnú nútenú 
pauzu. 
Výsledky v  jarnej časti: 
Uzovce – Gregorovce        2:3 
Tulčík   - Gregorovce        0:6 
Gregorovce – Ražňany      2:0 
Gregorovce – Záhradné     3:1 
Jakubovany – Gregorovce  3:5 
Gregorovce – Terňa           3:0 
Lipníky – Gregorovce        1:4 
Gregorovce – Uzovce         0:3 
Gregorovce – Tulčík           4:1 
Ražňany – Gregorovce       3:4 
 
1. Gregorovce     21   17   3   1   70:25   54 
 
Strelci za celú sezónu: 
19 - L. Frič 
11 - G. Frič, Sochovič 
7 - P. Vaško, M. Semančík 
6 - Sidor 
2 - K. Vaško 
1 - Stolárik, Klíč, Maďar, M. Sobota, P. Vaňo, Mikluš, Kaščák 
 

Sľúbenou odmenou za I. miesto a postup bol jednodňový zájazd na termálne kúpalisko do 
maďarského Sárospataku. Vydarený výlet si užili hráči i realizačný team. 

 
Prestávka pred novou sezónou bola skutočne veľmi krátka, veď I. trieda dorastu začala už 

31.7. Preto tréningy v lete sme zahájili už  10.júla. V kádri nastali zmeny. Účinkovanie 
v doraste skončili kvôli vekovej hranici traja hráči: Š. Mikluš, G. Frič, R. Vaško. Čo ma dosť 
prekvapilo je to, že k týmto chlapcom pribudli ďalší P. Vaňo, I. Kaščák, F. Maček. Je to 
škoda, ale treba rešpektovať ich rozhodnutie. Hrať však I. triedu s 12-13 hráčmi je dosť veľké 
riziko. Najvyššia okresná súťaž dorastu má totiž 16 mužstiev.(v jeseni sa hrá až 17 zápasov, 
v II. triede nehrá za celú sezónu toľko zápasov) Z tohto dôvodu sme sa snažili pred začiatkom 
sezóny zo všetkých síl nejako posilniť káder nie len čo do kvantity ale i do kvality. Mali sme 
vytypované typy hráčov z okolitých dedín(Uzovce, Jakubovany), no nevyšlo to. Skúšali sme 
to aj  v Ľuboticiach a v SAFI, no ani tu sme nepochodili. Na jednej strane si kluby (Uzovce, 
Jakubovany) svojich hráčov veľmi cenia – nepustia ich. Na druhej strane chlapci z Ľubotíc 



a SAFI neprejavili záujem hrať za Gregorovce. A tak pred nami stala nie ľahká úloha. Hrať I. 
triedu so spomínanými 12-13  našimi chlapcami. Hrať I. triedu, kde určite 4 mužstvá 
vypadnú, lebo sa zníži počet na 14 účastníkov. A my určite nechceme  hrať najvyššiu súťaž 
okresných majstrovstiev iba jeden rok. Do sezóny sme preto vstupovali s rešpektom, obavami 
ale isto nie so strachom. Prvé majstráky  nám vyšli. 4 zápasy  3 výhry jedna prehra – dobre 
nie. 3 zápasy z toho doma nič to aj tak sme spokojní. No potom to prišlo. Lepší súperi ,ale 
hlavne naša nezodpovednosť nás tlačili v tabuľke čoraz nižšie. 5 zápasová šnúra bez jediného 
bodu poriadne zatriasla psychikou v celom mužstve. Zrazu sme sa ocitli vo veľmi zlej situácií. 
Chlapci strácali nervy i trpezlivosť, nemali chuť hrať a nálada v kabíne bola mizerná. Vedeli 
sme, že bez našich opôr to nepôjde, že lepšie výsledky sa tak skoro nedostavia. A tak sme 
zariskovali. Lukáš aj keď nedoliečený ale nastúpil. Paťo Vaško si dal konečne povedať 
a prestal vynechávať. A hneď ich bolo v zápasoch  cítiť. Konečne prišlo víťazstvo. Ťažké, 
vydreté, ale predsa. O týždeň znova výhra. Opäť to nebolo ľahké, ale vyšlo to. Postupne 
ožívali ďalší  hráči. Potom prišlo prvé víťazstvo vonku a následne senzačných 11:0 doma. 
Prehra 5:1  v Kendiciach (s najlepším v súťaži) nás trochu uzemnila, no rýchlo sme sa 
vzchopili. Posledné tri zápasy jesene. Tri výhry, pekná hra, krásne výsledky. Báječné, 
fantastické... tak nejako to písal   náš ,, Žiletka“ na našej stránke. Veru o takom obrate sa nám 
ani nesnívalo. Z posledných 8 súbojov  7 výhier a len jedna prehra to teda hej. A tie víťazstva, 
akým štýlom, no klobúk dole, takto sa nám to páči, chlapci , len tak ďalej. 
 
Výsledky z jesene: 
 
Gregorovce –Rožkovany       4:2 
Gregorovce – Chmiňany        3:0 
Záborské – Gregorovce          3:2 
Gregorovce –Hermanovce    2:1 
Š. Dravce – Gregorovce         3:0 
CHNV –Gregorovce       4:1 
Gregorovce –Fričovce     2:3 
M. Šariš  - Gregorovce       2:1 
Kamenica – Gregorovce   7:1 
Gregorovce – V. Šariš     2:1 
Gregorovce – Petrovany   4:2 
Dubovica – Gregorovce  1:3 
Gregorovce – Jarovnice    11:0 
Kendice – Gregorovce   5:1 
Gregorovce – Brezovica  8:4 
Rožkovany – Gregorovce  0:2 
Gregorovce –CHNV         5:1 
 
6. Gregorovce    17  10  0  7  52:39  30 
Doma                  9    8  0  1  41:14  24 
Vonku                 8    2  0  6  11:25    6 
 
Strelci: 
12 - Sochovič 
10 - L. Frič 
  8 - M. Vaško 
6 - P. Vaško, Semančík 
4 - Klíč 



2 - M. Sobota, Ponik 
1 - Sidor, R. Vaško 
 
Karty 
Červené:1 - K. Vaško, M. Sobota 
Žlté:       2 - R. Vaško, K. Vaško 
              1 - Stolarik, Piskura, Sochovič, Klíč 
 
 

Ako je vidieť z tabuľky strelcov dvaja žiaci M.Vaško (8g) a J. Ponik(2g) veľmi vhodne 
dopĺňajú káder. Okrem nich prišli do manšaftu  3 hráči z Terne a dvaja naši bývalí žiaci.(M. 
Príhoda,J. Kišš) Z Terne to už dvoch prestalo baviť a tí naši dvaja ukazujú zatiaľ len prvé 
nesmelé kroky. Viac krát neboli ako boli, takže ešte asi nemajú jasné či chcú hrať futbal alebo 
nie. 

 Aj napriek všetkým problémom, ktoré iste pri doraste sú je potešujúce s touto generáciou 
chlapcov pracovať. Títo mladíci už svoju silu naznačili u žiakov.(postup do I. triedy) Ťažké 
prehry si vytrpeli v prvých rokoch u dorastu. Dostali sa z toho a začali postupne vyhrávať 
a výhier bolo časom čoraz viac. Suverénne vyhrali II. triedu a opäť postúpili do I. triedy.(čo 
gregorovský dorast dosiaľ ešte nikdy nehral). Hrajú I. triedu zatiaľ nad očakávanie dobre... 

Možno povedať, že všetko je v najlepšom poriadku. No prichádza už čas, kedy treba 
zvládnuť prechod k mužom. Postupne, s citom, je potrebné chlapcov zapracovávať do „A“ 
mužstva. Opäť úloha nie ľahká a veľmi dôležitá. A možno úloha  najťažšia. Súčasne treba 
brať ohľad  na to, aby sa dorasteneckému mužstvu príliš neuškodilo. Nasledujúci rok bude 
z tohto pohľadu  rozhodujúci. Sedem hráčov v doraste končí. Čas ukáže koľkí z nich budú pre 
naše „A“ – čko  prínosom. Verím, že sa to podarí. Lebo ak nie potom sa pýtam sám seba 
i chlapcov. Aký to všetko malo význam?! ... 

Na druhej strane si položme otázku. Ako ďalej s dorastom po sezóne? Ako zaplátať tú 
veľkú dieru po tých siedmych, čo končia? Odkiaľ zobrať hráčov? Pred touto sezónou sme 
začínali s 12-13 hráčmi a robili sme si starosti. Pred novou  sezónou budeme mať k dispozícií 
možno 8-9 chlapcov, možno ani toľko nie. Viete, keby som videl, že do ďalších piatich rokov 
nemáme chlapcov do dorastu, poviem, nemá to význam , aby sme dorast udržiavali nasilu. 
Ale my u žiakov máme šikovných futbalistov, len sú ešte príliš mladí. Osobne by som bol 
veľmi rád, keby sa nám v Gregorovciach podarilo pre nich  zachovať nie len samotný dorast 
ale i I. triedu. Lebo I. trieda  má podstatne inú kvalitu. No toto všetko  sú otázky pre rok 2012 
a my tu hodnotíme rok 2011. 

Takže záverom. Rok 2011 bol z môjho pohľadu pre gregorovský dorast fantasticky. Patrí 
sa mi poďakovať všetkým, ktorí sa o tieto úspechy pričinili. Predovšetkým samotným 
hráčom. Chlapci veľká vďaka ! Ešte dvaja chlapi boli súčasťou tohto skvelého kolektívu. Ich 
mená isto všetci dobre poznáte. Preto aj vám, Marián, Jozef, patrí slovo ĎAKUJEM. 

 
Ing. Andrej Sokol 


