
ŠPORTOVO – TECHNICKÁ  KOMISIA: 

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

-6.liga dorast 6.kolo: Janov - Šar. Dravce – 19.9.2020 o 14:00 hod., bez poplatku 

-6.liga dorast 4.kolo: Záhradné - Nemcovce – 16.9.2020 o 16:00 hod., bez poplatku 

-4.A.liga žiaci 4.kolo: Záhradné - Lemešany – 15.9.2020 o 13:00 hod., bez poplatku 

-6.liga dorast 5.kolo: Kapušany - Záhradné – 13.9.2020 o 12:30 hod., FK Záhradné 
poplatok 5€ 

-6.liga dorast 6.kolo: Šar. Sokolovce - V. Šebastová – 23.9.2020 o 16:30 hod., bez 
poplatku 

-7.liga dorast 9.kolo: Jakubovany - Gregorovce – 17.10.2020 o 14:00 hod., bez 
poplatku 

-5.liga žiaci 5.kolo: Tulčík - Ražňany – 12.9.2020 o 14:00 hod., FK Ražňany poplatok 
5€ 

-3.liga žiaci 4.kolo: Šar. Michaľany - Kamenica – 11.9.2020 o 16:00 hod., FK 
Šarišské Michaľany poplatok 10€ 

-7.liga dospelí 8.kolo: Dulova Ves - Lemešany - 27.9.2020 o 12:30 hod.- výmena 
poradia zápasov, bez poplatku 

-7.liga dospelí 10.kolo: Dulova Ves - Záborské - 11.10.2020 o 10:30 hod.- výmena 
poradia zápasov, bez poplatku 

-8A.liga dospelí 4.kolo: Janov - Petrovany - 13.9.2020 o 15:30 hod.- výmena poradia 
zápasov, FK Janov poplatok 10€ 

-8A.liga dospelí 4.kolo: Sedlice - Žehňa - 13.9.2020 o 12:30 hod. v Miklušovciach, FK 
Sedlice poplatok 10€ 

2.ŠTK kontumuje stretnutia U11 prípravky skupina A II.turnaj: Drienov - Ličartovce 
3:0k, Dulova Ves - Ličartovce 3:0k a Solivar - Ličartovce 3:0k. Zároveň FK Ličartovce 
postupuje na DK za nevytvorenie súpisky na stretnutie (podľa čl. 12 písm. b) 
Rozpisu a čl. 41 a 42 SP). 

3.ŠTK vylučuje FK Šar.Michaľany zo súťaže kategória U11 skupina G za neúčasť 
už na druhom turnaji. Zároveň FK Šarišské Michaľany postupuje na DK. 

4.ŠTK upozorňuje FK, R a najmä organizátora stretnutia, 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. 

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

-skupina C: FK Fintice – 15.9.2020 o 9:30 hod., za účasti FK V. Šebastová, Ruská 
NV, Solivar na ihrisku vo Finticiach. 

-skupina E: FK M.Šariš – 19.9.2020 o 14:00 hod., za účasti FK Radatice, Žipov, M. 
Šariš a Lemešany na ihrisku Jána Bottu 9 v Prešove - Saleziáni. 

-skupina F: FK Župčany – 18.9.2020 o 16:00 hod., za účasti FK Ovčie, Chmiňany 
a Chminianska NV na ihrisku v Župčanoch. 

-skupina H: FK Kr. Lúka – 15.9.2020 o 10:00 hod., za účasti FK Kamenica, Jak. 
Voľa, Pečovská na ihrisku vo Kr. Lúke. 

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11: 

-skupina C: FK Kračúnovce  – 11.9.2020 o 16:00 hod., za účasti FK Trnkov, 
Giraltovce, Kapušany na ihrisku v Kračúnovciach. 

-skupina F: FK Ľubotice – 14.9.2020 o 16:00 hod., za účasti FK Terňa, Fintice 
a Demjata na ihrisku v Ľuboticiach. 

-skupina H: FK Kamenica – 14.9.2020 o 15:30 hod., za účasti FK Jak. Voľa, 
Kamenica, Torysa a Brezovica na ihrisku v Kamenici. 

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9: 

-skupina C: FK Kračúnovce - 18.9.2020 o 16:00 hod., za účasti FK Pušovce, Trnkov 
a Giraltovce na ihrisku v Kračúnovciach. 

-skupina D: FK Široké - 12.9.2020 o 10:00 hod., za účasti FK Brezovica, Pečovská, 
Sabinov na ihrisku v Širokom. 

8.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 17.9.2020 
o 16:00 hod. 

 

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA: 

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu 

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

U 044: Lukáš Mačo (1358914) Rómovia napredujú, Žehňa, od 07.09.2020 + 10 € 

 

U 045: Jakub Bujňák (1298105) Brezovička, 6. liga 3b dospelí, 5. kolo, 06.09.2020, 

Brezovička - Rožkovany,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselným 

hraním rukou, podľa čl. 46/1a DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 

súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 07.09.2020 + 10 € 

 

U 046: Dominik Sobota (1223591) Gregorovce, 6. liga 3b dospelí, 5. kolo, 

06.09.2020, Terňa - Gregorovce,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti 

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

1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 07.09.2020 + 10 € 

 

U 047: Samuel Domovec (1298464) Poloma, 8. B liga dospelí, 3. kolo, 06.09.2020, 

Poloma - Svinia,  vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselným hraním 



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

stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 07.09.2020 + 10 € 

 

U 048:  Dávid Červeňák (1387261) Pečovská Nová Ves, 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 + 5 € 

 

U 049: Ján Giňa (1339760) Ražňany, 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 + 5 € 

 

U 050:  Dominik Dlugoš (1238688) Nemcovce, 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 051:  Patrik Čonka (1110538) 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 (1 súťažné stretnutie) a určuje 

skúšobnú dobu do 31.12.2020 + 10 € 

 

U 052: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ličartovce disciplinárnu sankciu – 

upozornenie, podľa čl. 10 DP, za nevytvorenie zápasovej súpisky na turnaji U11, 

podľa čl. 11/f) a 12/b) Rozpisu ObFZ Prešov a čl. 41 a 42 SP + 5 € 

 

U 053: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ľubotice disciplinárnu sankciu – 

upozornenie, podľa čl. 10 DP, za nevytvorenie zápasovej súpisky na turnaji U9, 

podľa čl. 11/f) a 12/b) Rozpisu ObFZ Prešov a čl. 41 a 42 SP + 5 € 

 

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 

36. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované. 

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

Majiroš, Kišš, DZ Cup, za výkon v stretnutí dospelých 6. ligy 3b medzi (Hermanovce 

– Vyšná Šebastová). 

3. KR berie podnet od R Onofrej na vedomie. 

4. KR vykonala pohovor s R Majiroš, Kišš. 



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. 

6. KR oznamuje termín náhradných fyzických previerok dňa 18.09.2020. Začiatok FP 

je stanovený o 17.00h. Previerky sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe na ZŠ 

Šmeralova. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre 

nominačné listiny na nový súťažný ročník 2020/2021. Náhradné F.P. sa týkajú len 

tých rozhodcov, ktorí neboli na prvom termíne. 

7. Noví R: 

Viktória Gállova 0911 231 653 

Adam Horvát 0915 865 664 

Mário Švec 0908 994 169 

 


