
SPRÁVA 
O UČINKOVANÍ ŽIAKOV V ROKU 2011  

 
Po zimnej príprave zameranej hlavne na kondíciu, sme sa pripravovali na prvý zápas jarnej 
časti . Z chlapcami sme si určili cieľ, o ktorý sme chceli zabojovať. Bolo to druhé miesto 
v tabuľke. Prvé tri stretnutia naznačili, že príprava a chuť vyhrať boli na pravom mieste. 
Pomohlo aj to, že V. Šariš z nami prehral kontumačne. To, že chlapci sa vedia dať dokopy, 
ukázal zápas proti Šalgovu, v ktorom sme päť minút pred záverečným hvizdom prehrávali 1:2 
nakoniec zápas skončil 3:2 v náš prospech. Vtedy chlapov povzbudzovalo všetko čo malo 
ruky aj nohy. Prehrali sme iba dve stretnutia a to Demjatou  a Sokolovcami. Tu je potrebné 
povedať, že vlastnou vinou. Proste pri týchto zápasoch sa mladým nechcelo, ale nie vždy sa 
dá podať 100%-ný výkon. V Sokolovciach sme mali napadnutého hráča divákom, za čo 
Sokolovce dostali pokutu a stop na jedno stretnutie. V celkovom hodnotení sme skončili na 
druhom mieste. 65 gólov sme dali, 29 sme inkasovali. 
 

Strelci všetkých našich gólov: 
Maroš Vaško-25, Adrián Frič-13, Jakub Klíč-12, Jaro Kišš-3, Erik Župa-3, Ján Poník-2, René 

Urban-2, Damián Vaško-1, Erik Gladič-1. 
 

Žlté karty:  
Jaro Kišš-1 

 
Po odohratí posledného zápasu sme mali posedenie a rozlúčku z odchádzajúcimi hráčmi 
v areály ihriska. Pri opekaní bol šéfkuchárom František Vojtek. K dorastu odišli piati hráči:  
Jakub Klíč, Jaro Kišš, Mário Kijovský, František Maček, Michal Príhoda. Síce niektorí 
z týchto hráčov dodnes k dorastu nedošli, ale uznanie patrí tým, ktorí prišli. Prezident klubu 
Štefan Mikluš odovzdal končiacim žiakom malé darčeky. Boli to: Spoločná fotografia (tlačil 
obecný úrad), hrnček (zabezpečil športový klub) a drobné predmety (zasponzoroval Pavol 
Molčan). Dvomi loptami, ktoré daroval taktiež Pavol Molčan, boli odmenení dvaja hráči. Za 
najviac strelených gólov Maroš Vaško a za najkrajšiu gólovú prihrávku Adrián Frič. Ďakujem 
aj šoférom, ktorí sa vzdali cestovného v prospech žiakov a to Gabrielovi Paľovi ako aj jeho 
otcovi Františkovi Paľovi, Slavomírovi Klíčovi a Jaroslavovi Kaščákovi. 
 
17.7.2011 sa v Gregorovciach odohral futbalový turnaj žiakov.  
Zúčastnené mužstvá: Medzany, Uzovce, Gregorovce, Jakubovany.  
Hlavnú cenu, sošku futbalistov, ktorú sponzorovalo kvetinárstvo Gregória Daniela 
Hochrúnová, vybojovalo mužstvo Gregoroviec. 
 
Konečný turnajový stav: 1.Gregorovce, 2.Uzovce, 3.Medzany, 4.Jakubovany. 
 
Pred začatím jesennej časti sme urobili podľa mňa jednu dobrú vec a to tú, že v tréningovom 
procese nebola dlhá prestávka. Chlapci boli bez tréningu iba dva týždne. Dokonca prišli aj 
noví hráči z Kanaša a to František Aron a Peter Nižník. Bohužiaľ Fero si hneď po vybavení 
preukazu zlomil nohu, takže môžeme s ním počítať až v jarnej časti. Samozrejme máme aj 
nových hráčov z Gregoroviec: Filip Paľa, Martin Imrich, Samuel Verčimák, Miro Šľacký. 
Niektorí zapadli hneď, iným to ide pomalšie. 13.8.2011 sa chlapci zúčastnili v Uzovciach 
akcie: Zober loptu nie drogy. Tu sa z ôsmich mužstiev umiestnili na piatom mieste. Každý 
účastník dostal tričko a chlapci si pre žiacke mužstvo vybojovali rozlišovacie vesty. 
To, že žiaci mali v tréningovom procese krátku prestávku sa ukázalo hneď v prvých štyroch 
zápasoch, ktoré vyhrali. Potom prišiel klasický zlom. Najprv remíza, ktorá nemusela byť 



a dve prehry. Jedna v Ostrovanoch, kde sa nedarilo trafiť bránu a druhá s mužstvom 
Kapušian, na ktorých bolo vidno, že hrali prvú triedu. Jednoducho boli technicky zdatní. 
Ďalšie stretnutia sme vyhrali. Po poslednom zápase sme jesennú sezónu ukončili spoločným 
posedením. Zhodnotili sme naše výkony v zápasoch. Na niektorých výkonoch sme sa aj 
zasmiali. Vznikla taká uvoľnená atmosféra, a bolo vidno, že takmer z každého opadlo napätie. 
Z výsledkami jesennej časti sme spokojní. Určite niečo mohlo byť lepšie, ale je to tak ako to 
je a my musíme ísť ďalej a bojovať. 

 
Strelci gólov jesennej časti : 

Maroš Vaško-18, Adrián Frič-8, Ján Poník-5, Erik Župa- 1. 
 

Žlté karty :  
Maroš Vaško-2, Erik Gladič-1, Erik Župa-1. 

 
 

Ďakujem chlapcom, že hrajú futbal a bojujú za farby Gregorovského športového klubu ako aj 
za obec Gregorovce. 

 
 

Spracovali tréneri žiakov Stano Brindzko a Zdenko Urban 
 


