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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
 
Oznamujeme, že  po skončení platnosti RP pri žiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá aktuálnejšia 
(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, že pri žiadosti o nový ERP bude použitá stará fotografia žiadosť bude zamietnutá. 
Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky. 
 
 
 
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 dospelí cca 40 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 

1. ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť organizovať stretnutia v súvislosťami s opatreniami proti Koronavírusu  19, zabezpečiť opatrenia 
a dodržiavať pokyny v zmysle  aktuálneho vydaného opatrenia hlavného hygienika,  ÚVZ v súvislosti s usporadúvaním hromadných 
športových podujatí platných od 1.10.2020:  

1.1 Je zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 
osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, 
organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. 

1.2 Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať 
negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 
12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je 
na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. Za ohlásenie stretnutia na príslušnom RUVZ je zodpovedný organizátor 
stretnutia. 

1.3 Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

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

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, 

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov, 

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

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

- 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, 



  

 

 

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

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

b) zákaz podávania rúk, 

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 
m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby usadené v hľadisku 
podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými 
osobami nie je možné dodržať, 

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

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

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

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 

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

1.4 Z dôvodu uvedeného nariadenia ŠTK doporučuje dodržať nominácie jednotlivých družstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 
+ 7 náhradníkov. Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí zabezpečiť účasť funkcionárov a realizačných tímov. Zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie 
stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť HU, dvoch usporiadateľov na vstupnú bránu a jedného usporiadateľa do priestoru medzi lavičkami 
náhradníkov. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US ktorý predloží DZ. Ostatní účastníci stretnutia (hráči, náhradníci a realizačné 
tímy) budú uvedení v zápise o stretnutí. DZ je povinný uvedený stav skontrolovať a uviesť v svojej správe. 

1.5 Upozorňujeme kluby ,aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vyššie uvedené nariadenie neúmerne nenavyšovali počet členov 
usporiadateľskej služby. 



  

 

 

2. ŠTK z dôvodu nenastúpenia družstva dospelí TJ Rovne na stretnutie II. Trieda dospelí 9. kolo TJ Družstevník Modrá nad Cirochou – FK 
Rovné dňa 27.9.2020 kontumuje stretnutie 3 : 0 v prospech  TJ Družstevník Modrá nad Cirochou v zmysle SP  čl. 82 písmeno b. 
Dáva TJ Rovné do pozornosti DK. U – 1104 
 

3. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí II. trieda dospelí 10. kolo 
 TJ Družstevník OŠK Rokytov pri Humennom – TJ Tatran Kolonica dňa 4.10.2020 o 12,00 hod na ihrisku v Rokytove pri Humennom 
(vzájomná dohoda). U – 1099 

 
4. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda dospelí 10. kolo 

 TJ Družstevník Turcovce – OŠK Ohradzany dňa 3.10.2020 (sobota) o 15,30 hod na ihrisku v Turcovciach (vzájomná dohoda).            
U – 1101 
 

5. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí II. trieda dospelí 10. kolo 
 TJ Lesy Zubné – TJ Družstevník Modrá nad Cirochou dňa 4.10.2020 o 12,00 hod na ihrisku v Zubnom (vzájomná dohoda). U – 1102 
 

6. ŠTK ruší stretnutie I. trieda žiaci U15 8. kolo TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou – FK Kamenica nad Cirochou dňa 3.10.2020         
vo verejnom záujme. U – 1106  

 
7. ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia II. trieda žiaci U15 4. kolo 

 TJ Tvarona Ulič – OFK Hažín nad Cirochou dňa 3.10.2020 o 11,30 hod na ihrisku v Uliči (vzájomné dohoda). U – 1103 
 

8. ŠTK súhlasí s výmenou stretnutia 4. kolo II. trieda žiaci U15 sk „A“  TJ Družstevník Borov - TJ Družstevník Nižné Ladičkovce dňa 
3.10.2020 o 10,00 hod na ihrisku v  Lieskovci, odveta v jarnej časti 9. kolo sa odohrá na ihrisku Nižných Ladičkovciach (vzájomná 
dohoda). U – 1107 

 

9. ŠTK ruší stretnutie II. trieda žiaci U15 sk „A“ 4. kolo TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica – OŠK Ohradzany  dňa 3.10.2020 vo verejnom 
záujme.  U – 1105  

 

10. ŠTK ruší stretnutie I. trieda dorasť 8. kolo OFK Agrifop Stakčín - OŠK Udavské dňa 3.10.2020 vo verejnom záujme. Žiada zainteresované 
kluby o predloženie vzájomnej dohody o odohratí stretnutia v náhradnom termíne do najbližšieho zasadnutia ŠTK . U – 1109 

 

 
 



  

 

 
11. ŠTK ruší stretnutie I. trieda žiaci 8. kolo TJ Vihorlat Zemplínske Hámre - TJ Slovan Belá nad Cirochou dňa 3.10.2020 vo verejnom záujme. 

Žiada zainteresované kluby o predloženie vzájomnej dohody o odohratí stretnutia v náhradnom termíne do najbližšieho zasadnutia ŠTK .U 
- 1110  

 
12. ŠTK upozorňuje kluby, že podania žiadosti cez ISSF o zmenu termínu, hracej plochy, UHČ bude riešiť iba do 15,00 hod do najbližšieho 

zasadnutia (štvrtok). Po tomto termíne budú žiadosti neakceptovateľné.  
 
  

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

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
DK ObFZ pozastavuje športovú činnosť na 1 súťažné stretnutie od 28.09.2020 za ČK po druhej ŽK: 
Štefan Max 1166407 Z.Hámre + 10 € DP čl. 37/3 
Rastislav Rybár 1194145 Papín + 10 € DP čl. 37/3 
 
DK ObFZ pozastavuje športovú činnosť na 2 týždne od 28.09.2020 za ČK: 
Tadeáš Ondica 1260617 Papín + 10 € DP čl. 48/1c,2b 
 
DK mení DS z nepodmienečnej na podmienečnú od 30.9.2020: 
 
Štefan Mažerik 1131409 Ladičkovce na dva týždne so skúšobnou dobou do 31.12.2020, s prerušením skúšobnej doby v zimnej prestávke 
a s možným nariadeným prerušením súťaže v súvislosti s opatreniami COVID 19 + 10 € 
 
Tomáš Sima 1223133 Zubné na jedno súťažné stretnutie so skúšobnou dobou do 31.12.2020, s prerušením skúšobnej doby v zimnej prestávke 
a s možným nariadeným prerušením súťaže v súvislosti s opatreniami COVID 19 + 10 € 
 
Martin Korkobec 1118490 Ulič na jedno súťažné stretnutie so skúšobnou dobou do 31.12.2020, s prerušením skúšobnej doby v zimnej prestávke 
a s možným nariadeným prerušením súťaže v súvislosti s opatreniami COVID 19 + 10 € 
 

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

Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné (čl. 84 ods. 1 DP). 



  

 

 

KOMISIA ROZHODCOV 
 
Na základe zhliadnutia   videozáznamu  zo stretnutia  TJ Družstevník Lieskovec – TJ Družstevník Papín  
Konštatuje,  že hráč H7 Rastislav RYBÁR dostal neoprávnene druhú  ŽK , ktorá znamenala vylúčenie  hráča , preto odporúča  DK  ŽK  zrušiť      
a hráča netrestať 
 
Berie na vedomie  
pochvalu na výkon rozhodcov podané cez ISSF: 
pre L.CHRIN od  TJ Družstevník  Papín v stretnutí  TJ Družstevník Lieskovec – TJ družstevník Papín 
 
Ospravedlnenie :  
Š. RUDÍK  od 1.10. do prihlásenia, 
 
Pozýva : 
dňa 8.10.2020 o 15 , 45 hod. na svoje zasadnutie  R CHRIN Ladislav 
 
Zasadnutie KR : 
sa uskutoční 8.10.2020 v zasadačke ObFZ  o 16,00 hod.   
 

 

RÔZNE 

 
 
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 

 

Úradná správa ObFZ Humenné zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk 

http://www.obfzhumenne.sk/

