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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
Oznamujeme, že TMK VsFZ plánuje otvoriť ŠKOLENIE TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C v Humennom v mesiaci 
september- október 2018. 
TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, že ďalší záujemcovia  môžu 
posielať prihlášky na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.skprihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk. Prihlášku a informácie sú k 
stiahnutiu  na www.obfzhumenne.sk, info:0905 809 038 

GRASSROOTS – PROJEKT „DAJME SPOLU GÓL“ VSTUPUJE DO SEZÓNY 2018/19, ŠANCA PRE ĎALŠIE MATERSKÉ ŠKOLY / ZŠ S MŠ 

SFZ realizuje projekt v spolupráci s klubmi s licenciou Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže, ktorý je zameraný na popularizáciu 
futbalu u detí v materských školách, s názvom „Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). Projekt bude 
pokračovať aj v školskom roku 2018/19 s možnosťou zapojenia nových, ďalších materských škôl, resp. základných škôl s materskou školou.  
Bližšie informácie pre štatutárov materských škôl / základných škôl s materskou školou o podmienkach zapojenia sa do projektu DAJME 
SPOLU GÓL v školskom roku 2018/19 sú k dispozícii na https://www.dajmespolugol.sk/projekty/materske-skoly-futbalove-aktivity 
 

 
Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zloţke Registrácia hráča doplnená Ţiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia 
hráča. Táto nová ţiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza 
doteraz za týmto účelom pouţívaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Ţiadame všetkých klubových ISSF manaţérov a matrikárov, 
aby počnúc dňom 24.8.2018 uţ nevyuţívali k zmene registrácie hráča prestup, ale ţiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané 
ţiadosti je moţné vyhľadať v zloţke Ţiadosti a správy - vyhľadanie ţiadosti. 
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STAŇ SA ROZHODCOM FUTBALU 
Využi aj ty svoj záujem o futbal a staň sa rozhodcom ObFZ Humenné. 
Hľadáme  mladých ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku 
Ponúkame: 
- aktívne športové vyžitie 
- možnosť aktívne pracovať v rozhodcovskom zbore 
- možnosť bezplatného vyškolenia, vzdelávania a účasť na seminároch 
- možnosť postupu do vyšších súťaží 
- odmenu za vedenie zápasov a náhradu cestovných nákladov (I. trieda oblastných majstrovstiev 35 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 
Postup, ak hráč zabudol prístupové heslo, alebo email do ISSF nájdete:  
www.obfzhumenne.sk v časti dokumenty 
Inf. Mgr.L.Mochnackýtel: 0905 809 038, E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 
 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
ŠTK upozorňuje FK na SP, čl. 43 – predkladanie RP na riadiaci orgán do 48 hod. v prípade nástupu hráča na stretnutie na OP. V prípade 
nepredloženie RP v stanovenej lehote bude ŠTK postupovať v zmysle SP, čl.52, t j. vynesie hracie dôsledky voči previnilcom.ŠTK upozorňuje 
rozhodcov a DZ, že v prípade nástupu hráča na OP sú povinní uvádzať aj dôvod nástupu hráča na OP. 

ŠTK upozorňuje FK na čl. 46 SP – účasť hráča vo vyššej vekovej kategórií. FK musí predložiť pred stretnutím rozhodcovi písomný súhlas 
telovýchovného lekára, lekára všeobecného, dorastového a zákonného zástupcu takého hráča. Zároveň FK či už pred zahájením súťaže, resp. po 
vybavení takéhoto povolenia je povinný predložiť oskenovaný súhlas k ostaršeniu hráča na riadiaci zväz. Rozhodca aj DZ sú povinný vo svojich 
správach uvádzať mená a čísla ostaršených hráčov, ktorým povolili štart takého hráča. Štart hráča, ktorý nemá splnenú takúto povinnosť, má 
pre FK vyvodenie hracích dôsledkov v zmysle SP, čl. 52. 

ŠTK upozorňuje kluby štartujúce v súťaţi I. Trieda mladší ţiaci U12, aby si súpisku na jednotlivé zápasy nahrali v systéme ISSF ešte 
pred začiatkom turnaja. Na zápasoch nebude prítomný rozhodca a zápisy jednotlivých stretnutí sa budú uzatvárať cez konto 
„Rozhodca/Laik“ (v dolnej časti zápisu). Editovať zápis/nomináciu cez konto „Rozhodca/Laik“ má moţnosť muţstvo napísané ako 
domáci v systéme ISSF.  
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ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť uvádzania trénera v I. triede dospelých. Tento musí mať platnú licenciu a musí byť zaevidovaný v ISSF. 
Družstvo, ktoré nebude mať v zápise o stretnutí uvedeného kvalifikovaného trénera podlieha disciplinárnemu konaniu v zmysle RS pre súťažný 
ročník 2018/2019 bod 14. 

ŠTK vyzýva kluby žiadajúce o zmenu termínu alebo miesta odohratia stretnutia, aby v systéme ISSF uvádzali aj odôvodnenie svojej 
poţiadavky. 

ŠTK oznamuje, že 3. Kolo Pohára Nexis – Fibers ObFZ sa uskutoční dňa 14.9.2018 o 16,00 hod nasledovne: Ohradzany – Lackovce, Rovné – 
Kochanovce, Ubľa – Koškovce, Kr. Brod – Dlhé n/C 

ŠTK schvaľuje pre TJ Družstevník Hrabovec n/L hraciu plochu pre odohratie domácich stretnutí na ihrisku v Hankovciach v jesennej časti 
súťažného ročníka 2018/2019 nasledovne: 5. Kolo dňa 9.9.2018 o 13,00 hod, 7. Kolo 23.9.2018 o 12,30 hod, 8. Kolo 30.9.2018 o 15,30hod, 9. 
Kolo 7.10.2018 o 15,00 hod, 11. Kolo 21.10.2018 o 14,30 hod. U - 102 
 
 
 
 

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ODVOLACIA KOMISIA 

Odvolacia komisia ObFZ Humenné ako príslušný orgán pre odvolacie konanie prerokovala odvolanie TJ ŠM Ubľa voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ 
Humenné (US č.6 zo dňa 16-8.2018, US č.7 zo dňa 23.8.2018 ) , v ktorom žiada zrušenie uznesenia ŠTK ObFZ Humenné o kontumácii stretnutia 
I.kola I.triedy ObFZ He , ktoré sa odohralo 4.8.2018 medzi mužstvami TJ ŠM Ubľa – ÓŠK Ohradzany v prospech ÓŠK Ohradzany a vrátenie 
výsledku do pôvodného stavu dosiahnutého v zápase t.j. 4 : 1 rozhodla takto: 

Odvolacia komisia ObFZ Humenné ţiadosti o odvolanie TJ ŠM Ubľa vyhovuje 

 

Odôvodnenie: 

 

 pred začiatkom zápasu pri ručnom výpise zápisu / pri výpadku internetu / došlo k pochybeniam všetkých aktérov: rozhodcu, vedúcich 
mužstiev a kapitánov v článkoch 63, 66, 79 a 80 Súťažneho poriadku , keď bol ručne vypísaný zápis o stretnutí podpísaný 
zainteresovanými bez základných náležitosti 

 hráči Martin a Tomáš Peštík sú obaja hráčmi TJ ŠM Ubľa ,obaja majú zaplatené členské poplatky a neboli v treste, Omyl nastal pri 
nedôsledne vyplnenom zápise ( iba iniciálky krstných mien, bez čísiel RP ) z viny všetkých zainteresovaných. Potrestanie vedúceho 
mužstva a kapitána mužstva domácich zastavením výkonu ich funkcii sú podľa nášho vedomia dostatočným trestom a zachovanie výsledku 
na ihrisku nebude porušením futbalových noriem ani fair-play, 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
ZASTAVENIE ČINNOSTI ZA ČK: 
HE-DK-2018/2019-0043 - Matúš Sciranka (1146612), OŠK Rokytov pri Humennom + 10,- eur, zastavenie činnosti za ČK  podľa za ČK čl. 45/1 
DP na 1 stretnutie nepodmienečne od 3.9.2018. 
 
HE-DK-2018/2019-0038 - Jozef Ferenc (1235272) - TJ Zbudské Dlhé +10,- eur, zastavenie činnosti za ČK podľa čl. 37/3 DP na 1 stretnutie 
nepodmienečne od 3.9.2018. 
 
HE-DK-2018/2019-0037 - Marián Lucík (1266357) - TJ Družstevník Turcovce +10,- eur, zastavenie činnosti za ČK podľa čl. 37/3 DP na 1 
stretnutie nepodmienečne od 3.9.2018. 
 
HE-DK-2018/2019-0041 - Radoslav Tupý (1127528), TJ Roma Podskalka Humenné + 10,- eur zastavenie činnosti za HNS po skončení stretnutia 
podľa čl. 48/1/c DP na 5 týždňov nepodmienečne od 4.9.2018 do 8.10.2018. 
 
ZMENA TRESTU: 
HE-DK-2018/2019-0034 - Lukáš Dolobáč (1190956), TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom + 10,- eur, zmena trestu na podmienečný od 
4.9.2018 s podmienečným odkladom do 4.10.2018. 
 
HE-DK-2018/2019-0025 - Marián Gerda (1059791), TJ Družstevník Nižné Ladičkovce +10,- eur zmena trestu na podmienečný od 4.9.2018 s 
podmienečným odkladom do 4.10.2018. 
 
HE-DK-2018/2019-0040 - DK ObFZ Humenné vyhovuje žiadosti klubu TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom a súhlasí, aby klub odohral svoje 
domáce stretnutia do konca jesennej časti súť. ročníka 2018/2019 na ihrisku v Hankovciach. Na vedomie ŠTK ObFZ Humenné. 
 
UDELENIE POKUTY: 
HE-DK-2018/2019-0042 - DK ObFZ Humenné ukladá klubu TJ Roma Podskalka Humenné podľa čl. 48/1/c DP za HNS divákov pokutu vo výške 
50,- eur. DK ObFZ Humenné zároveň ukladá klubu TJ Roma Podskalka Humenné povinnosť zvýšiť počet US na domáce stretnutia na 7 riadne 
označených členov do konca jesennej časti súť. ročníka 2018/2019. 
 
INÉ: 
DK ObFZ Humenné upozorňuje kluby, že video z domácich stretnutí sa natáča od vstupu Všetkých aktérov na HP pred začiatkom stretnutia a 
končí odchodom Všetkých aktérov z HP do šatní. Neúplné záznamy budú riešené v blokovom konaní.   



  

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v 
lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP). 

 

KOMISIA ROZHODCOV 

Upozorňuje :  
Rozhodcov a Delegátov na dôsledné vyplňovanie dokumentácie zo stretnutí (zápisu a správ delegátov )ako aj uzatváranie v zmysle usmernenia 
na seminári. Z dôvodu hromadného vyžiadania žiadostí o vydanie nových registračných preukazov, dochádza k omeškaniu ich doručenia. 
Upozorňujeme delegované osoby, aby v zmysle platných noriem (SP čl.43/3), pustili hráčov hráčov na OP ktorí majú "žiadosti o vydanie nového 
RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom a uvedenú skutočnosť uvádzali v dokumentácii o stretnutí .  
 
Ţiada : 
    o dôsledné sledovanie  US najmä ŠTK čo sa týka zmien miesta a termínov stretnutí a UHČ. 
-   Rozhodcov , aby Zápisy o stretnutí uzatvárali bezprostredne po stretnutí v prípade technických problémov najneskôr do troch(3) hodín po 
ukončení stretnutia. 
-   Delegátov ,aby Správy delegáta a pozorovateľa rozhodcov uzatvárali najneskôr do utorka 15,00 hod. V prípade nedostatkov (nedohranie 
stretnutia, vylúčenia poprípade iných závažných  nedostatkov ) do pondelka 14,00 hod. 
 
Upozorňuje : 
Rozhodcov a Delegátov aby v zmysle štatútu nevykonávali žiadnu funkciu ,ani ako hráč v kluboch riadených ObFZ v prípade nerešpektovania 
tohto nariadenia budú voči porušovateľom vyvodené  disciplinárne opatrenia až po vyradenie z nominačných listín . 
 
- Obsadenie rozhodcov ako aj zmeny v obsadení bude uverejňované na stránke ObFZ v sekcii Rozhodcovia a Delegáti pod  názvom Obsadenie 
R a D ,ktoré sa nachádza na lište vľavo dole. 
 
KR dôrazne upozorňuje: 
KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ ObFZ Humenné na uvádzanie dôvodu nadstavenia hracieho času.  
 
Ospravedlnenia: 
Vasilenko V. 8.9.; 16.9.; 22.9.; 30.9. 
 
Zasadnutie KR : sa uskutoční  13.09.2018 v zasadačke ObFZ Humenné o 16,30 hod. 
 



  

 

 
OBSADENIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV – ZMENY  

 

- Obsadenie rozhodcov, ako aj zmeny v obsadení sú uverejnené na stránke http://www.obfzhumenne.sk/sk/obsadenie-rozhodcov-a-
delegatov v sekcii  Rozhodcovia a Delegáti, ktoré sa nachádza na lište vľavo dole. 

 

RÔZNE 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku Podvihorlatské noviny má informatívny charakter a nemusí obsahovaťvšetky 
informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné,  
zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk 
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