
ŠPORTOVO – TECHNICKÁ  KOMISIA: 

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a 
ÚHČ: 

-3.liga žiaci 3.kolo: Šar. Michaľany - Malý Šariš – 4.9.2020 o 15:00 hod.- výmena 
poradia zápasov, bez poplatku 

-4A.liga žiaci 4.kolo: Záhradné - Lemešany – 15.9.2020 o 15:00 hod., FK Záhradné 
poplatok 10€ 

-5.liga žiaci 4.kolo: Tulčík - Sedlice – 5.9.2020 o 15:00 hod.- výmena poradia 
zápasov, bez poplatku 

-5.liga dorast 4.kolo: Brezovica - Dubovica – 5.9.2020 o 15:30 hod. – výmena 
poradia zápasov, FK Brezovica poplatok 10 €  

-6.liga dorast 5.kolo: Janov - Šar. Sokolovce – 15.9.2020 o 16:00 hod. –  bez 
poplatku 

-6.liga dorast 4.kolo: Medzany - Janov – 4.9.2020 o 17:00 hod., bez poplatku 

-8A.liga dospelí 3.kolo: Janov - Tulčík – 6.9.2020 o 12:30 hod.- výmena poradia 
zápasov, bez poplatku 

-8B.liga dospelí 3.kolo: Haniska – Drien.N.Ves – 25.10.2020 o 10:30 hod., bez 
poplatku 

2.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 3.liga žiaci 4.kolo: Kojatice - 
Hermanovce odohrá 13.9.2019 o 13:30 hod. 

3.ŠTK ruší stretnutie žiakov Haniska – Fričovce a žiada menované kluby 
o nahlásenie nového termínu do najbližšieho zasadnutia ŠTK.. 

4.ŠTK kontumuje neodohrané stretnutie dospelých Jak.Voľa – Krásna Lúka 3:0 
kont. 

5.ŠTK berie na vedomie podanie FK Ruská NV ohľadom rekonštrukcie HP 
(chýbajúce zábradlie). 

6.ŠTK berie na vedomie odloženie turnaja U9 v Lemešanoch z 1.9. na 12.9.2020 na 
10.00 hod. a upozorňuje, že usporiadateľ stretnutia je povinný uhradiť delegovanému 
R náklady na cestovné.  

7.ŠTK postupuje na DK FK Ličartovce za nevytvorenie zápasovej súpisky na turnaji 
U11 konaného 27.8.2020 v Drienove podľa čl. 12 písm. b) Rozpisu a čl. 41 a 42 SP. 

8.ŠTK postupuje na DK FK Ľubotice za nevytvorenie zápasovej súpisky na turnaji 
U9 konaného 28.8.2020 v Záhradnom podľa čl. 12 písm. b) Rozpisu a čl. 41 a 42 SP. 



9.ŠTK žiada  FK Jarovnice o nápravu nedostatkov zo stretnutia dospelých 
Jarovnice – Lipany B: funkčný internet a tlačiareň,  kamera so statívom pod 
hrozbou disciplinárnych opatrení. 

10.ŠTK upozorňuje FK, R a najmä organizátora stretnutia čiže FK, že od 1.9.2020 
vošli do platnosti sprísnené protipandemické pokyny Úradu verejného zdravotníctva 
pre hromadné podujatia konané v exteriéri.  

Organizátor stretnutia musí: 
- mať prehľad o presnom počte osôb zúčastnených na stretnutí v aktuálnom čase (do 
počtu 1000 ľudí sa počítajú aj hráči, funkcionári a R)  
- zamedziť osobám bez prekrytia horných dýchacích ciest vstup do areálu štadióna 
- umiestniť pri vstupe na štadión dezinfekciu na viditeľné miesto 
- zabezpečiť, aby diváci na tribúne mali počas celého zápasu na tvári rúško a boli 
v dostatočných rozstupoch (s výnimkou rodinných príslušníkov) 
 
Futbalový oddiel je povinný: 
- zabezpečiť pre svojich hráčov do 18 rokov vlastnú fľašu na pitie s menom 
- zaručiť dodržiavanie 2m rozstupov medzi hráčmi na lavičke a prekrytie horných 
dýchacích ciest svojich hráčov (výnimkou je tréner) 
- dezinfikovať športové náradie - loptu po každom tréningu/zápase. 

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13: 

-skupina B: FK Dulova Ves – 12.9.2020 o 9:00 hod., za účasti FK Dulova Ves, 
Záborské, Drienovská NV a Šar. Bohdanovce na ihrisku v Dulovej Vsi. 

-skupina C: FK V.Šebastová – 4.9.2020 o 16:30 hod., za účasti FK V.Šebastová, 
R.N.Ves, Solivar  a Fintice na ihrisku vo V.Šebastovej. 

-skupina D: FK Trnkov – 15.9.2020 o 12:00 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, 
Chmeľov a Tulčík na ihrisku v Nemcovciach. 

-skupina E: FK Radatice – 5.9.2020 o 14:00 hod., za účasti FK Radatice, Žipov, M. 
Šariš a Lemešany na ihrisku v Radaticiach. 

12.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11: 

-skupina A: FK Dulova Ves – 10.9.2020 o 17:00 hod., za účasti FK Dulova Ves, 
Solivar, Drienov a Ličartovce na ihrisku v Dulovej Vsi. 

-skupina B: FK Župčany – 11.9.2020 o 16:00 hod., za účasti FK Župčany, Safi, 
Tatran PO a V. Šariš na ihrisku v Župčanoch. 

-skupina E: FK Miklušovce – 15.9.2020 o 15:00 hod., za účasti FK Miklušovce, 
Janov, Žipov a Radatice na ihrisku v Miklušovciach. 

-skupina G: FK Uzovce – 5.9.2020 o 10:00 hod., za účasti FK Uzovce, Peč. N.V, Šar. 
Michaľany a Sabinov na ihrisku v Šar.Sokolovciach.. 



13.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja MD VIII.liga: 

- 15.9.2020 o 9:30 hod., za účasti FK Trnkov, Haniska a Kamenica na ihrisku 
v Nemcovciach. 

14.ŠTK oznamuje, že finále 3b Pohára ObFZ  Chmiňany – Záborské sa uskutoční 
dňa 15.9.2020 o 13:30 hod. v Brezovici. Dôvodom zmeny ÚHČ je stretnutie Slovnaft 
Cup Lipany – Ružomberok, ktoré sa uskutoční taktiež 15.9.2020 o 16:00 hod. 

15.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 3.10.2019 
o 16:00 hod. 

 

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA: 

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

U 033: František Štofanko (1292988) Žipov, od 31.08.2020 + 10 € 

U 034: Patrik Babčák (1320775) Drienovská Nová Ves, od 31.08.2020 + 10 € 

 

U 035:  Andrej Kupčík (1295616) Brezovička, 6. liga 3b dospelí, 4. kolo, 30.08.2020, 

Vyšná Šebastová - Brezovička, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK 

udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne,  podľa  čl. 48/2b DP, od 

31.08.2020 + 10 € 

 

U 036:  Patrik Čonka (1110538) Žehňa, 7. liga dospelí, 4. kolo, 30.08.2020, Žehňa - 

Jakubovany, vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1, DK 

ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a 

DP, od 31.08.2020 + 10 € 

 

U 037:  Filip Dobrovič (1246316) Jakubovany, 7. liga dospelí, 4. kolo, 30.08.2020, 

Žehňa - Jakubovany, vylúčený za sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej 

hre, podľa čl. 49/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné 

stretnutia, podľa  čl. 49/2a DP, od 31.08.2020 + 10 € 

 

U 038:  Rudolf Žiga (1387289) Lemešany, 4. A liga žiaci, 3. kolo, 29.08.2020, 

Lemešany - Medzany, vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboj o 

loptu, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 5 týždne, 

podľa  čl. 49/2b DP, od 30.08.2020 + 5 € 

 

U 039:  Igor Sivák (1200902) Ľubotice, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od 

výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú 

dobu do 31.12.2020 + 10 € 

 

U 040:  Radovan Molčan (1153938) Brezovica, DK berie na vedomie žiadosť o 

upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP 



podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje 

skúšobnú dobu do 31.12.2020 + 10 € 

 

U 041:  Maroš Kaleja (1121248) Žehňa, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie 

od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú 

dobu do 31.03.2021 + 10 € 

 

U 042: Gabriel Svat (1101151) Petrovany. DK na základe podaní a vlastných zistení 

za HNS voči DO a umyselné opustenie TZ v stretnutí 1. kola, 8.A liga, Petrovany – 

Ličartovce, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavuje výkon športu a akejkoľvek 

funkcie v stretnutí na 4 tyždne,  podľa čl. 48/2b DP, od 23.8.2020. Zároveň ruší 

účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U 030. 

 

U 043:  Dominik Dlugoš (1238688) Nemcovce, 6. liga 3b dospelí, 2. kolo, 

01.09.2020, Nemcovce - Terňa. DK udeluje za HNS – udretie súpera nadmernou 

silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 

týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 02.09.2020 + 10€  

 

U 044:  Matúš Vasko (1232075) Terňa, 6. liga 3b dospelí, 2. kolo, 01.09.2020, 

Nemcovce - Terňa. vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti.držaním súpera, 

podľa čl. 46/1b DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné 

stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 02.09.2020 + 10€ 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 

37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 

siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 

ods. 1 DP). 

 

 

KOMISIA ROZHODCOV: 

1. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 

35.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované. 

2. KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová na R Hanel, AR 

Bujnovský, Uličný L., DZ Hudák, za výkon v stretnutí dospelých 6. ligy 3b medzi 

(Vyšná Šebastová – Brezovička). 

3. KR berie na vedomie pochvalu od FK Petrovany na R Uličný L., za výkon 

v stretnutí žiakov 4.A ligy medzi (Žehňa - Petrovany). 

4. KR na základe podnetu od FK Terňa vzhliadla videozáznam zo stretnutia 

dospelých 6. ligy 3b medzi (Nemcovce – Terňa) a rozhodla, že podnet je 

opodstatnený. Bez poplatku. 

5. KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na stretnutiach používali reklamné pásky. 

Reklamné pásky je povinné nosiť na ľavej ruke počas všetkých stretnutí riadených 

ObFZ Prešov. R, ktorí ich nemajú tak si ich vyzdvihnú na sekretariáte u p. Klovaniča. 


