
SPRÁVA O ČINNOSTI TJ DRUŽSTEVNÍK PAŇOVCE 2019 

 

Družstvo dospelých:  

Rok 2019 začal pre TJ Družstevník Paňovce už tradične Trojkráľovým turnajom, ktorý sa konal v telocvični za 

účasti 6 tímov vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Putovný pohár získali hráči „strednej“ generácie  

Paňoviec. Tento turnaj odštartoval jarnú prípavu v podobe tréningov v telocvični a prípravných zápasov na 

umelej tráve v Moldave nad Bodvou.  

Jarnú časť sezóny 2018/2019 hráči ukončili na 11. mieste s počtom bodov 23 a pomerom 

strelených/obdržaných gólov 51:64. Týmto umiestnením sa síce družstvo dospelých zachránilo v 1. triede, ale 

v tíme vládla nespokojnosť s celkovým prejavom a prístupom.  

Aj z tohto dôvodu bola letná príprava nabitá sériou turnajov: 

 14.7. Tradičný memoriál Ondreja Komjatyho  

 21.7. Turnaj v Čečejoviach 

 28.7. Turnaj v Poproči 

Turnaje slúžili predovšetkým na vyskúšanie nových hráčov  a zohranie sa s tímom, čo prinieslo ovocie v novej 

sezóne 2019/2020 kde  družstvo dospelých ukončilo jesennú časť na 4. mieste s počtom bodov 22 a skôre 29:20 

 

 

 

 



Žiaci U11 a U13 Jarná časť - 2018/2019  

V Jarnej časti sezóny 2018/2019 výkony našich detí určite potešili všetkých futbalových priaznivcov, nakoľko 

katégoria do 11 rokov sa celkovo umiestnila na 3. mieste, avašk za zmienku určite stojí fakt, že v poslednom 

zápase hrali o celkové 1. miesto v tabuľke s futbalovou akadémiou z Buzice. V tomto zápase potrebovali naši 

žiaci vyhrať.  Za stavu 3:3 sa podarilo našim hráčom streliť gól na 4:3, avšak rozhodca ho neuznal (dodnes 

nevedno prečo). Zápas teda skončil výsledkom 3:3 no aj tak výborný výsledok pre našich žiakov.  

Kategórií U13 sa po taktiež veľmi dobrých výkonoch podarilo umiestniť na celkovom 2. mieste. Celkový záujem 

a prístup detí vyustil v kúpu nových prenosných brán, ktoré sú potrebné do ďalších vekových kategórií. Vedenie 

TJ v spolupráci s rodičmi pre nich taktiež pripravilo ukončenie sezóny a jednodňový zájazd na kúpalisko do 

Tiszaújvárosu.  

 

Žiaci U11 a U15 Jesenná časť – 2019/2020 

Nová sezóna so sebou priniesla aj nové rozdelenie mládežnických družstiev. V kategórií žiakov do 11 rokov 

môžeme vidieť úplne nové zloženie družstva, ktoré okrem chlapcov doplnili aj dievčatá. Žiaci v tejto kategórií sa 

ešte iba zoznamujú s futbalom a naberajú potrebné skúsenosti. Veríme, že ich táto vášeň pre šport bude držať 

čo najdlhšie.  

Ďalšou novou kategóriou je družstvo do 15 rokov, ktoré je zložené spojením dvoch kategórií z minulej sezóny. 

Zimnú prestávku žiaci pauzujú na krásnom 4. mieste, pričom považujeme za správne poznamenať, že sa v 

zápasoch stretávajú aj o 3r staršími súpermi, nakoľko veľká časť tímu má 13 a menej rokov.  

Naši žiaci boli za svoj prístup odmenení novými dresmi a opäť sa pre nich pripravilo ukončenie sezóny spojené 

s družstvom mužov a fanúšikmi futbalu.  

Vedenie TJ Družstevník Paňovce by sa touto cestou chcelo poďakovať všetkým rodičom a trénerom za ich čas 

a ochotu pri organizovaní tréningov a zápasov pre našich žiakov a taktiež priateľom futbalu, ktorí pripravujú, 

budujú a udržujú a podmienky na fungovanie klubu. ĎAKUJEME !   

 



 

Aktivity TJ Paňovce počas roka 2019:  

 novoročný turnaj 

 ukončenie sezóny pre deti 

 pomoc pri Paňovskom lete  

 Memoriál Ondreja Komjatyho 

 zájazd do Tiszaújváros pre deti  

 pomoc pri detskom tábore 

 ukončenie roka pre deti a dospelých 

 Katarínska zábava 

 


