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wnload=1|float=left|imageshadow=shadow1}Na záver roka sa patrí bilancovať, tak aj my by sme
chceli zbilancovať jesennú časť súťaže 2010/2011. Bilancovanie by sme rozdelili do niekoľkých
častí. V prvom rade začneme od seba. Situácia, ktorá nastala po odchode Ľuboša Štuciku z
postu trénera sa vedeniu FK nepodarilo vyriešiť. Preto vedenie a hierarchia šatne rozhodla o
tom, že A mužstvo budeme viesť ja a Peter Jenis. Funkcie sme si rozdelili tak, že ja mám na
starosti tréningový proces a Peter skladbu zostavy a vedenie zápasov. Nakoľko sme obaja
ešte aktívni hráči, žiadame vedenie, aby na túto pozíciu obsadili adekvátnu náhradu. I keď
súčasnému stavu sa nebránime, píšem najmä za seba!

Hráčsky káder: Po skončení súťaže mužstvo opustili kľúčoví hráči - Tomáš Miškov, Roman
Žikavský. I keď odišli i ďalší, a to Cio, Braňo Králik a Chrabraček. Tomáša a Romana sme
nazvali preto kľúčovými, pretože sú obaja našimi odchovancami a nevylučuje sa ich návrat a
neboli sme za to, aby mužstvo opustili. Hlavnou našou úlohou bolo zapracovať čo najviac
mladých hráčov do zostavy (základnej), aj keď si to vyžaduje veľmi veľa trpezlivosti a osobitý
prístup ku každému jednotlivcovi zvlášť. Myslíme, že týmto smerom by sa mala uberať filozofia
klubu, aby sa nestalo, že na Skýcove futbal zanikne. Ďalej bolo mužstvo doplnené chlapcami z
V.Klíža a Ješkovej Novej Vsi a to mladými, no bojovnými. Mrzí nás, že sme nemali k dispozícii
našich starších a skúsených hráčov na viacero zápasov, prečo, to už oni sami vedia. Toľko ku
kádru.

Postavenie v tabuľke: Vieme, že naši fanúšikovia boli zvyknutí na horné priečky v tabuľke. No
káder momentálne prechádza generačnou výmenou, takže stred tabuľky je vzhľadom k
umiestneniu sa adekvátny.

Odohranie zápasov: Za zápasy, ktoré nám vyšli a podali sme v nich pomerne dobrý výkon,
považujeme domáci zápas s Hosťami a posledný v Kostoľanoch, kde prevládal kolektívny
výkon. Od týchto zápasov by sme sa chceli odrážať!
Slabšími zápasmi by sme nazvali zápasy doma s Obycami, Martinom nad Žitavou, kde sme
mali na víťazstvo nepremenené šance. Doma so Slepčanmi nastali individuálne chyby, chyby
na postoch v zostave i slabšia koncentrácia. Prepadom sú zápasy doma s Machulincami, vonku
s Tekovskými Nemcami a Velčicami. Na body sme siahali v Hosťovciach a na všetky tri v
Jedľových Kostoľanoch.

Individuálne hodnotenie hráčov: V závere by sme si nedovolili kriticky hodnotiť hráčov, nakoľko
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sme obaja ešte spoluhráči všetkých. Kritiku si nechávame na internú záležitosť, avšak verejné
vyzdvihnutie padne každému vhod. Nad všetkých by sme postavili jednoznačne za prístup,
pomoc, či už ľudskú alebo hernú najmä Štefana Bónnu, ktorý sa ukázal ako správny vodca
mužstva. Neoceniteľnými skúsenosťami ovplývalo a ovplýva naše mužstvo zásluhou Ľuboša
Štuciku, takže uznanie patrí aj jemu. Z mladých hráčov by sme vybrali dvoch postovo
obmedzených - Štefana Žikavského a za prístup na tréningoch a zápasoch Miloška Ďuračku.

Na záver: Poďakovanie patrí vedeniu za vytvorenie vhodných podmienok nám všetkým. Tiež
našim fanúšikom, ktorí nás podporovali doma i na súperových ihriskách. Poďakovanie patrí v
neposlednom rade i obecnému zastupiteľstvu za podporu finančných prostriedkov.
S pozdravom

tréningový tréner: Dušan Žikavský
zápasový tréner: Peter Jenis

Skýcov : Červený Hrádok

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=i07iXWEJ-Xc]

Skýcov : Hostie

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=-jEKfZgMfXc]
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Skýcov : Machulince

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=EQwG-wcw67Y]

Skýcov : Obyce

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=uzBzAfHYaw0]

3/3

