
16. kolo ObFZ Prešov- ŽIACI  I. TRIEDA 
 
 
Š K   G R E G O R O V C E   P E Č O V S K Á  N O V Á   V E S   
          0 :  5 ( 0 : 3 ) 
 
 
Zostava ŠK :  Brindzko – Patrik Vaňo, Róbert Vaško, Damián Vaško,           
                       Erik  Župa, - Filip Marton, František Maček, Marko Paľa, 
                       René Urban (Jakub Marton ), Adrián Frič, Dávid Stolárik  
                       ( Imrich Kaščák ) 
 
Rozhodca :  Hoger 
 

 
 
 

V sobotu 3.4.2010 pokračovalo 16. kolo I. triedy žiakov okresu Prešov. 
Naše najmladšie mužstvo žiakov po prehre pred týždňom v Šar. Michaľanoch  
0:5 nastupovalo na zápas v nových dresoch s predsavzatím podať čo najlepší 
výkon. S týmto súperom žiaci prehrali na súperovom ihrisku 1 : 5 ( 0 : 3). Naši 
futbalisti už pri nástupe na zápas vyzerali v porovnaní so súperom skutočne ako 



žiaci. Až na Róberta Vaška a Kristiána Brindzka po fyzickej stránke naše 
mužstvo pôsobilo ako malé s veľkým, čo sa prejavilo počas celého zápasu. 
V súperovom mužstve pred ostatnými vynikal hráč s č.10 – rómskeho pôvodu 
Roman. Jeho fyzická postava, fyzická zdatnosť, spracovanie lopty a kopacia 
technika pripomínala skôr hráča A- mužstva. Celé súperové mužstvo bolo 
postavené na tomto hráčovi, ktorý strelil aj 3 góly,  pritom náš brankár ho 
vychytal niekoľko krát pri jeho samostatných nájazdoch. Naša 1. strela na 
súperovu bránku letela až v 12 minúte, keď trestný kop z 35 m prudko, 
umiestnene zahral R.Vaško, ale dobre postaveného brankára strela neprekvapila. 
Našim hráčom sa veľmi ťažko prechádzalo cez robustnú súperovu obranu, na 
vysoké lopty nedosiahli,  šanca tu zostala ako tak pri hre po zemi, čo sa im aj 
niekoľko krát podarilo, ale nepodarilo sa akcie dotiahnuť až do trestného územia 
súpera a tak akciu šťastne zakončiť. Štyri strely na bránku súpera je samozrejme 
málo oproti 27 súperových. Z našich hráčov sa po každej stránke vyrovnal R. 
Vaško súperovi  svojim prehľadom, nebojácnosťou, solídnou technikou aj 
razanciou pri odkopoch a brankár Brindzko, ktorý aj pri zranenom prste 
zachránil mužstvo od vyššej prehry Zdá sa, že rastú pre dorastenecké mužstvo 
súper posily, ale v mužstve žiakov ich sotva  niekto nahradí. Čo môžeme 
kvitovať s potešením je skutočnosť, že mladí chlapci – CHCÚ – snažia sa 
odovzdať na ihrisku všetko čo vedia a sú schopní. Oproti minulému roku vidieť,  
že hráči pracujú na sebe, pravidelne trénujú a je otázkou času, kedy prídu aj 
lepšie časy.  Samozrejme táto práca vyžaduje trpezlivosť nielen od samotných 
hráčov, ale aj od vedenia mužstva, vedenia ŠK a tiež aj od názorovej odlišnosti 
mnohých fanúšikov. 

Prajeme našim najmladším hráčom zdravie, hravosť a zábavu v ich 
záujmovej činnosti, nech Vás neodradí ten či iný slabší výsledok. Zodpovedný 
prístup k vašim povinnostiam k tejto hre poteší Vás . vašich predstavených, 
rodičov, fanúšikov a možno aj vašich učiteľov za školskou katedrou. Nech dobré 
výsledky v škole sú motiváciou pre ešte lepšie výsledky vo vašej obľúbenej 
kolektívnej hre. Nech Vás šport spáva v priateľstve, spolupráci a záujmoch! 

 
 
 
Povedal po zápase: 
Stanislav Brindzko- tréner 
 
Som spokojný, chlapci odovzdali na ihrisku zodpovedný výkon vzhľadom na silu súpera. 
Badať je zlepšenie v hre o čo sa budeme neustále usilovať. 

 
Pripravil: F. Paľa 


