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Úradná správa ObFZ č. 8 zo dňa 22.9.2020, 
ročník 2020/2021 

 

 

AKTUÁLNE OPATRENIA ÚVZ V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH 
ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 

S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. 
všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a  právnickým osobám zakazuje 
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v 
exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 
500 osôb. V  prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov 
započítavajú výlučne osoby v obecenstve. 

PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ 
NASLEDOVNÉ POVINNOSTI: 

a./ vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami 
(napríklad rúško, šál šatka), 

b./ vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, 

c./ hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

d./ zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. 
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

e./ zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

f./ zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

• zákaz podávania rúk, 
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g./ pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného 
podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v 
spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich 
umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné 
osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je 
možné dodržať, 

h./ v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, 
že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel 
odporúčame v radoch alternovať, 

i./ v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný 
zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade, 

j./ v prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať 
občerstvenie, 

k./ zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

l./ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na 
hromadnom podujatí, 

m./ podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 

n./ v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor 
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. 

 
 
ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ 
 

1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VI. ligy dospelí, 9. kolo Bartošovce – Lopúchov. Stretnutie sa 
odohrá dňa 4.10.2020 o 14.30 h. /nedeľa/ (vzájomná dohoda klubov). Bartošovce bez poplatku. 
 
2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy st. žiaci U15, 8. kolo Zborov - Kružlov. Stretnutie sa 
odohrá v obrátenom poradí, tj. dňa 26.9.2020 o 10.30 h. /sobota/ na ihrisku v Kružlove a stretnutie 19. 
kola sa odohrá dňa 29.5.2021 o 10.30 h. /sobota/ v Zborove. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Zborov. 
 
3. ŠTK kontumuje stretnutie III. ligy st. žiaci U15, 5. kolo Bardejovská Nová Ves - Zborov 3:0 kont. v 
prospech Bardejovskej Novej Vsi, výsledok 10:0 ostáva v platnosti. ŠTK dáva družstvo Zborova do 
pozornosti DK – nástup družstva s počtom menším ako 11 a pokles hráčov pod 7. + 5 EUR Zborov. 
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4. ŠTK kontumuje stretnutie V. ligy dorastu U19, 5. kolo Malcov - Giraltovce 3:0 kont. v prospech 
Malcova. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Giraltoviec do pozornosti DK. + 5 EUR 
Giraltovce.  
 
5. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. 
 
 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní od zverejnenia ÚS. 

 
 
KOMISIA ROZHODCOV ObFZ 
 

1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 
 
2. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 3. - 4.10.2020. 
 

 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ 
 

 
DK ObFZ zastavuje činnosť za ČK na: 
1 stretnutie: 
Jozef Jurčišin 1308225 OSK Smilno + 10 € DP čl. 37/3 
Martin Kniš 1413383 TJ Dúbrava Kobyly+ 10 € DP čl. 37/3 
Matùš Fignár 1413685 FK Gerlachov+ 5 € DP čl. 46/1a/2 
 
DK ObFZ uvoľňuje činnosť hráčovi OŠK Smilno Ondrej Česla 1260226 od 22.09.2020 + 10 € 
 
DK ObFZ trestá finančnou pokutou 60 € MFK Slovan Giraltovce za prvé nenastúpenie družstva dorastu 
U19 na stretnutie V. ligy 5.kola Malcov-Giraltovce dňa 19.09.2020 + 5 € RS čl.7/g/1 
 
DK ObFZ trestá finančnou pokutou 30 € TJ Magura Zborov za nástup družstva s počtom hráčov menším 
ako 11 a pokles hráčov pod 7 v stretnutí III. liga žiaci U15 5.kolo Bardejovská Nová Ves- Zborov zo dňa 
19.09.2020 + 5 € RS čl.7/h 
 
 
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutia podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na DK 
ObFZ, v lehote do 7 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie(čl.84 odst.1 DP). 

 


