
Z V R P Skóre Body +/- 
1 Prešov 14 11 1 2 41 : 12 34 16

2 Lipany 14 11 1 2 41 14 34 13

3 Humenné 14 10 2 2 33 : 9 32 8

4 Vranov nad Topľou 14 10 1 3 31 : 10 31 7

5 Stropkov 14 8 2 4 23 : 18 26 5

6 Poprad B 14 8 1 5 28 : 26 25 4

7 Kalša 14 7 3 4 29 : 24 24 0

8 Šarišské Michaľany 14 7 2 5 18 : 21 23 2

9 Snina 14 6 2 6 20 : 22 20 -1

10 Svidník 14 5 4 5 18 : 19 19 -2

11 Bardejovská Nová Ves 14 4 2 8 21 : 36 14 -4

12 Spišská Nová Ves 14 3 3 8 15 : 19 12 -9

13 Plavnica 14 2 3 9 10 : 27 9 -12

14 KROMPACHY 14 2 2 10 16 : 25 8 -13

15 Veľké Revištia 14 2 0 12 8 : 43 6 -12

16 Giraltovce 14 1 1 12 9 : 36 4 -17

Tabuľka

Zostávajúce zápasy  16. kola 2. a 3. 11. 2019 o 13:30
2.11.2019 – Prešov – Kalša, Lipany – Humenné,
3.11.2019 – Poprad B – Vranov nad Topľou (10:30), Svidník – Spišská Nová Ves, Bardejovská Nová 
Ves – Stropkov, Veľké Revištia – Snina, Giraltovce – Plavnica.
7. kolo 9. a 10. 11. 2019 o 13:30 (dohrávka)
9.11.2019 – Spišská Nová Ves – Humenné, Stropkov – Vranov nad Topľou, Giraltovce – Lipany, 
10.11.2019 – Šarišské Michaľany – Prešov, Snina – Kalša, Plavnica – Poprad B, Veľké Revištia – 
Krompachy, Bardejovská Nová Ves – Svidník.
17. kolo 16. a 17. 11. 2019 o 13:00
16.11.2019 – Prešov – Giraltovce, Stropkov – Svidník, Spišská Nová Ves – Krompachy, Humenné 
– Poprad B, Vranov nad  Topľou – Kalša,
17.11.2019 – Plavnica – Veľké Revištia, Snina – Bardejovská Nová Ves, Šarišské Michaľany – Lipany.
18.kolo 21. a 22. 3.2020 o 15:00
21.3.2019 – Prešov – Vranov nad Topľou, Lipany – Spišská Nová Ves, 
22.3.2019 – Poprad B – Šarišské Michaľany (10:30), Kalša – Humenné, Krompachy – Stropkov, 
Svidník – Snina, Bardejovská Nová Ves – Plavnica, Veľké Revištia – Giraltovce.

Aktuálne informácie o krompašskom futbale môžete získať aj na našej webovej stránke 
fk.pokrok.kromsat.sk

TRIK design s.r.o., reklamná agentúra
Krompachy, SNP č. 20

Sponzorom stretnutia je FK PoKroK

FK POKROK SEZ 
KROMPACHY

OŠFK ŠARIŠSKÉ
MICHAĽANY

Srdečne na dnešnom stretnutí 
vítame celú krompašskú športovú 

verejnosť, vrátane hráčov,
funkcionárov a fanúšikov

 nášho dnešného súpera
 zo  Šarišských Michaľan.

Sponzori futbalu v Krompachoch

TIPOS, III. liga  VÝCHOD
16. kolo

ročník 2019/2020

Hlavný rozhodca: Peter Gabštur, z Jakuban
Asistent rozhodcu č.1: Dávid Capik, zo Sačurova
Asistent rozhodcu č.2: Matej Hrebeňár, z Košíc

Delegát stretnutia: Štefan Leško, z Košíc

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY
akciová spoločnosť

3. 11. 2019
13:30 hod.



Tréner:   Juraj Mihalčin
Vedúci mužstva: Ján Pomíkala
Lekár:   Matúš Falat

Zostava z predchádzajúceho kola: 1 – Erik Kolbas, 3 – Tomáš Jeřábek, 4 – Marek Boň-
ko,5 – Michal Kohút, 8 – Aleksandar Radovanovič, 12 – Vladimír Staš, 14 – Ivan Pončák, 
16 – Ivan Petruk, 17 – Tomáš Mikluš, 18 – Michal Krajňak, 21 – Jakub Luterančík,  

Náhradníci: 9 – Daniel Džurban, 15 – Adam Neščivera, 20 – Adrián Tomáš, 33 – Aleksan-
dar Kostić.

Náš dnešný súper ťahá aktuálne 8 zápasovú šnúru zápasov bez prehry a vďaka nej sa 
predral zo spodu tabuľky na aktuálne ôsmu priečku priebežnej tabuľky. Po domácom 
stretnutí s Bardejovskou Novou Vsou bol s ich najlepším strelcom Ivanom Petrukom, uro-
bený na stránke Vsfz nasledovný rozhovor:

Je to paráda, keď ide karta. To si iste hovoria v ostatných týždňoch aj treťoligisti Šarišských 
Michalian, ktorí neprehrali sedem zápasov v rade. Pravda, nie vždy bol zisk bodov podkutý 
dostatočným výkonom či športovou šťastenou. Naposledy tím OŠFK otáčal nepriaznivý stav 
v zápase s Bardejovskou Novou Vsou, pričom dokázal dvoma gólmi vybojovať triumf. Pričinil 
sa o to aj legionár Ivan Petruk, ktorého sme požiadali o rozhovor.
Svojím zásahom ste vyrovnali na 1:1, koľký to bol váš gól v tomto ročníku?
„Siedmy a som rád, že mi to v koncovke zase vyšlo.“
V úvode vás zrejme úder hostí šokoval, no našťastie pre vás vedenie súpera netr-
valo dlho.
„Museli sme sa zbaviť nervozity a začať hrať svoju hru. Už v prvom polčase sme mali šan-
ce, no nedarilo sa nám v  zakončení. Hostia sa pritom do možností nedostávali, no po 
rohovom kope predsa skórovali.“
Zrejme ste si cez pauzu v šatni hovorili, že treba vyvinúť viac úsilia, aby body zostali 
doma.
„Hostia sa stiahli viac do defenzívy, pohybovali sa zväčša na svojej polovici a bolo nároč-
né dobývať ich obranné hradby. Napokon sa nám to podarilo. Po tom, čo sme vyhrávali, 
sa hostia viac osmelili, ale do nejakých príležitostí sme ich nepúšťali. Hrali sme tak, aby 
sme si ustrážili výsledok. Bolo to náročné, ale taká je súťaž, každý duel je ťažký a je jedno, 
proti akému súperovi hráme.“
Predpokladáme, že nálada je momentálne podstatne lepšia než v úvodnej časti je-
sene...
„Určite. Vtedy nám nebolo do spevu, psychicky nás ubíjali nedobré výsledky, pritom hra 
nebola zlá, ale nedávali sme góly. Bolo treba však veriť, že prídu lepšie časy a všetko sa to 
otočí v náš prospech.“
Zaujímavé je, že v dobrej sérii, ktorú ťaháte, ste nedokázali vydolovať plný bodový 
zisk proti Spišiakom či Giraltovciam na vlastnom trávniku. Prečo?
„Ťažko povedať.  Asi preto, že sme nemali šťastie a nedokázali sme sa v rozhodujúcej fáze 
presadiť. Pritom sme hrali dobre.“

Ktorý súboj vám dosiaľ vyšiel najlepšie?
„Proti Snine doma. Naopak, najslabšie sme zahrali proti Giraltovciam.“
Začiatok ročníka vám nevyšiel, bol viac než rozpačitý...
„Zavážilo viac vecí. Prišiel nový tréner, ktorý sa snažil o svoj herný štýl a bolo treba nejaký 
čas, kým sme to my hráči nadobro pochopili a zmocnili sa ho. Okrem toho niektorí hráči 
odišli, ďalší zase prišli, museli sme si na seba zvyknúť. Navyše príprava tiež nebola dlhá. 
Potupne sme sa rozohrali a ukazujeme, čo v nás je. Hráme to, čo od nás tréner vyžaduje.“
Kde sa vám hrá lepšie – doma či vonku?
„Mne osobne je to jedno, len škoda, že nás nechodí povzbudzovať viac divákov.“
V slovenskom futbale sa pohybujete viac než tri roky, ako sa vám javí úroveň III. 
ligy?
„Tento ročník je určite najťažší, lebo je  viac silných tímov, čo sa usilujú o postup.“

Naše prvé vzájomné stretnutie sa uskutočnilo 28.7.2019 a gólom Michala Krajňáka z 32 
min, sme ho prehrali 1:0. Bolo to vtedy na dlhú dobu jediné víťazstvo domácich v súťaži. 

Náš posledný domáci vzájomný zápas sa uskutočnil 19.5.2019 a ostane nám v pamäti, 
ako doteraz najvyššia domáca prehra v najvyššej regionálnej súťaži. Stretnutia sa skon-
čilo víťazstvom hostí 1:6 a práve Ivan Petruk sa oň pričinil svojim hetrikom. Ostatné góly 
dali Michal Krajňák, Pavol Cicman a Tomáš Jeřábek. Jediný gól nášho mužstva zazname-
nal na priebežných 1:4 František Uhrin. 

Tí čo ste videli naše minulotýždňové meranie síl s FK Humenné budete zrejme súhla-
siť, že sme boli favoritovi stretnutia viac ako vyrovnaným súperom. Futbal sa však hrá na 
góly a tie sa nám v tomto súťažnom ročníku dávajú veľmi ťažko a iba v dvoch domácich 
stretnutiach (Giraltovce, Kalša) sme ich v stretnutí dali viac ako jeden.

Dnes majú naši chlapci šancu na reparát a hlavne šancu vylepšiť si súčasnú pozíciu, 
spôsobenú zbabranou jesennou časťou. Držte nám všetci palce... 

INfo o mLádežNícKom fuTbaLe.
Minulý týždeň prehrali svoje domáce stretnutie aj naši dorastenci. Mrzí to o to viac, že 

to bolo so súperom, ktorý bol v priebežnej tabuľke pod našimi chlapcami.
Na ihrisku to však nebolo vidieť a hostia boli v stretnutí lepším mužstvom. V prvom 

polčase sa ujali vedenia, no naši chlapci Patrikom Merčákom ešte do prestávky vyrovnali.
V  druhom polčase hostia odskočili o  dva góly na 1:3 a  na to sme už nedokázali 

reagovať. V samotnom závere Patrik svojim druhým gólom síce znížil, ale na viac už ne-
bolo síl a ani času.

Včera chlapcov čakal súper, ktorý je v  priebežnej tabuľke na prvom mieste. FK Svit 
z  dvanástich stretnutí 10 vyhral, jeden remizoval a  jeden prehral a  vedie tabuľku so 
sedembodovým náskokom pred Spišským Podhradím.

Naši chlapci sú zo ziskom 13 bodov (4 výhry, jedna remíza, 7 prehier) na deviatom 
mieste. Favoritom stretnutia sú teda určite Sviťania, no v tejto kategórii to často nie je 
výhodou.

Bolo to pre chlapcov posledné vystúpenie v  tomto roku, po ktorom nastane veľká 
zimná prestávka, ktorá sa skončí 28.3.2020 stretnutím v Jamníku.

Predstavujeme dnešného súpera: oŠFK Šarišské Michaľany
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