
ŠK Gregorovce koncoročné  
bilancovanie zavŕšil  

Memoriálom Pavla Vaňa 
 

Výbor ŠK Gregorovce usporiadal na záver kalendárneho roka 2010, 
dňa 30.12.2010 už v poradí 2. ročník Memoriálu Pavla Vaňa, ktorý  je 
tradične  spojený  s hodnotiacou  výročnou  členskou  schôdzou  športo‐
vého  klubu.  Toto  valné  zhromaždenie  sa má  konať  podľa  stanov  ŠK 
aspoň raz v roku, a každoročne sa pravidelne usporadúva, aby športo‐
vý klub bilancoval  celoročné  snaženia na  všetkých úsekoch  jeho  čin‐
nosti. 
Tento  memoriál  sa  organizátori  rozhodli  usporadúvať  od  roku 

2009 na počesť zosnulého športovca ‐ futbalistu z Gregoroviec, ktorý 
celý  svoj  život  zasvätil  futbalovému dianiu  v Gregorovciach  ‐  PAVLA 
VAŇA.  Memoriál  sa  usporadúva  v  telocvični  ZŠ  vo  Veľkom  Šariši, 
účastníkmi  sú bez  rozdielu  veku. V súpiskách mužstiev boli  registro‐
vaní  aj  neregistrovaní  hráči, mladší,  starší,  aj  takí  čo  si  chceli  zahrať 
a zdieľať koncoročnú športovú atmosféru. Turnaj sa niesol v znamení 
športovej rivality medzi ulicami za korektnej a priateľskej atmosféry. 
Každý zápas mal svoj športový náboj, dynamiku, nemožno uprieť hrá‐
čom túžbu po víťazstve, po góloch, kombinačnej hre i ochote byť lepší 
než super. Každý zápas trval 25 minút s prestávkou 5 minút medzi zá‐
pasmi,  za  kvalitného  rozhodovania  pána  Milana  Lepáka,  ktorý  mal 
uľahčené  rozhodovanie  vzájomnou  úctou  hráčov.  Prekvapením  bola 
pravá  futbalová  atmosféra,  ktorú  vytvorili  fanúšikovia  jednotlivých 
mužstiev. Väčšina hráčov si uvedomila nutnosť iného spôsobu hry na 
palubovke oproti hre na klasickom ihrisku.  Hra nútila hráčov spraco‐
vať loptu podstatne rýchlejšie, dôraznejšie, lebo ináč sám nemal šancu 
uspieť.  Kto  uprednostňoval  kombinačnú  hru,  podloženú  futbalovým 
myslením a čítaním s chladnou hlavou, ten uspel. Silová hra tu nemala 
šancu. 

Výsledky zápasov: 
 

POČKAJ – SILE      3 : 3 
VALAL – FURMANEC   0 : 4 
POČKAJ – VALAL     5 : 4 

SILE – FURMANEC     2 : 0 
POČKAJ – FURMANEC   3 : 2 
SILE – VALAL       2 : 6 



Tabuľka umiestnenia :             
1.  POČKAJ           3   2   1  0     11 : 09     7 b 
2.  SILE    3  1   1  1     07 : 09     4 b 
3.  FURMANEC    3   1   0  2     06 : 05     3 b 
4.  VALAL             3   1   0  2     10 : 11    3 b 
 
Najlepším strelcom sa stal Marek VAŠKO so 4‐mi gólmi pred Tomá‐

šom Miklušom a Gabrielom Fričom s 3‐mi gólmi.   
Vyhodnotenie  turnaja  s odovzdaním  diplomov  a sladkých  odmien 

kapitánom mužstiev sa uskutočnilo vo večerných hodinách na hodno‐
tiacej výročnej  členskej  schôdzi ŠK za prítomnosti 43 členov a účasti 
čestného predsedu ŠK Františka Timuru, ktorý pricestoval až zo Sniny.  
Výročnú členskú schôdzu viedol jej podpredseda Andrej Sokol, kto‐

rý predstavil program spoločného rokovania. V úvode bolo konštato‐
vané, že starší členovia už nemajú záujem o športový klub, neplatia si 
členské príspevky, nezúčastňujú sa výročných členských schôdzi, tým 
si  neplnia  svoje  základné  členské  povinnosti,  a na  základe  toho  ich 
valné zhromaždenie zo ŠK vylúčilo podľa čl. 3 písm. 4 stanov ŠK Gre‐
gorovce. 
Predsedajúci  potom postupne  odovzdal  slovo  predsedovi  turistic‐

kého  oddielu  a  trénerom  futbalových  mužstiev  všetkých  kategórií. 
Z referencií,  ktoré predkladali  tréneri mužstiev bolo  cítiť  väčšiu  spo‐
kojnosť  pri mládežníckych   mužstvách  ‐  žiacke mužstvo  po  jesennej 
časti súťaže zimuje na 3. mieste, dorastenci dokonca vedú tabuľku bez 
prehry.  Výsledkom  týchto  mužstiev  je  trpezlivá,  zodpovedná  práca 
realizačných  tímov  a ochota,  nadšenie  hráčov  ku  kolektívnej  hre. 
O mužstve dospelých  sa  takto hodnotiť  zatiaľ  nedá. Na  jednej  strane 
treba priznať postavenie hráčov A‐čka ako  živiteľov  rodín, nositeľov 
rodinných a pracovných ťažkosti, ktoré sú prvoradé, na druhej strane 
všade sú  rezervy a tie  si musí vedieť  riešiť v prvom rade každý sám. 
Súčasný káder potrebuje podstatne viac úsilia na  lepšie postavenie v 
tabuľke. Ukazuje sa, že k lepšiemu stavu môže dôjsť príchodom hráčov 
z mládežníckych  mužstiev  o niekoľko  sezón,  pretože  systematická 
práca  s mládežou  sa  odzrkadľuje  na  ich  už  vyššie  spomenutých  vý‐
sledkoch.  
V záverečnej správe o stave ŠK hodnotil predseda klubu Štefan Mik‐

luš investičné akcie ŠK za posledný rok (rekonštrukcia šatne pre žiac‐
ke mužstvo, a pod.), prácu výboru ŠK a dodal, že výbor počas roka rie‐



šil problémy ŠK podľa potreby v rámci svojich možnosti. V závere po‐
ďakoval všetkým členom výboru za ich prácu v ŠK.  
Do plodnej diskusie sa zapojili predovšetkým starší členovia ŠK na 

čele s čestným predsedom Františkom Timurom a členovia výboru ŠK. 
Vo všeobecnosti bolo diskutujúcimi povedané, že podmienky pre  fut‐
bal sú v ŠK podstatne lepšie než na III. triedu. Zásluhu na tom má prá‐
vom Obecné zastupiteľstvo Gregoroviec, ktoré pred rokom odsúhlasilo 
v rozpočte obce veľmi pekný príspevok pre športový klub. Obecné za‐
stupiteľstvo sa rozhodlo z daní obyvateľov Gregoroviec podporiť čin‐
nosť  ŠK  pre  športové  vyžitie  obyvateľov  obce.  Je  však  na  škodu,  že 
k súčasnej  problematike  A‐mužstva  sa  nevyjadrili  prítomní  samotní 
hráči. Diskutovalo sa vecne, k veci, čo nemožno nikomu uprieť. 
 Na hodnotiacej schôdzi sa zúčastnili šiesti poslanci novozvoleného 

sedemčlenného obecného zastupiteľstva a starosta obce Ing. Slavomír 
Verčimák, ktorý pozdravil rokovanie, poďakoval všetkým za záslužnú 
prácu pre šport v obci a zaželal ŠK veľa úspechov pre dobro obce na 
športovom poli. 
Valné zhromaždenie zvolilo nový výbor ŠK na návrh  starého výbo‐

ru, doplnení plénom schôdze takto: 
Štefan Mikluš ml.     – predseda 
Andrej Sokol             – podpredseda             
Viktor Ondrej            – podpredseda 
Stanislav Brindzko    – člen výboru 
Stanislav Hermel    – člen výboru 
Gabriel Paľa             – člen výboru 
Vladimír Sobota        – člen výboru 
Lukáš Urban              – člen výboru 
František Vojtek        – člen výboru 
 
Bližšie  špecifikované  zodpovednosti  a kompetencie  členov  výboru 

budú pridelené na najbližšom zasadnutí. 
Po krátkom občerstvení a schválení uznesenia predsedajúci Andrej 

Sokol poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 

ŠPORTU  ZDAR, FUTBALU  ZVLÁŠŤ ! 


