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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
STAŇ SA ROZHODCOM FUTBALU 
Vyuţi 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 vyţitie 
- moţnosť aktívne pracovať v rozhodcovskom zbore 
- moţnosť bezplatného vyškolenia, vzdelávania a účasť na seminároch 
- moţnosť postupu do vyšších súťaţí 
- 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 
 

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. 
 
 
NÁVOD  NA „NAHODENIE“  OSÔB V REALIZAČNÝCH TÍMOCH V ISSF  
Nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí, kompletný návod na pouţitie nájdete tu: 
 https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
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Ţiadame futbalové kluby, aby čo najskôr minuli všetky kredity za mládeţnícke druţstvá 2020/2021 v eshope. 
 
Aktuálny stav čerpania k 26.10.2021: 
 
 
 TJ Druţstevník Lieskovec 0,00 / 582,34 
 TJ Druţstevník Modrá n/Cir. 581,78 / 582,34 
 OŠK Ohradzany 200,60 / 582,34 
 TJ Druţstevník Chlmec 1 164,30 / 1 164,68 
 TJ Jednota SD Krásny Brod 578,50 / 582,34 
 TJ Druţstevník Niţné Ladičkovce 567,60 / 582,34 
 TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica 527,95 / 582,34 
 TJ Slovan Lobe Niţná Sitnica 550,00 / 582,34 
 ŠK Klenová 0,00 / 1 164,68 
 TJ ŠM Ubľa 0,00 / 582,34 
 TJ Tvarona Ulič 580,18 / 582,34 
 TJ Vihorlat Zemplínske Hámre 0,00 / 582,34 
 OŠK Udavské 0,00 / 1 164,68 
 TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom 0,00 / 582,34 
 OFK Haţín nad Cirochou 485,74 / 582,34 
 TJ Druţstevník Papín 0,00 / 582,34 
 
 
Aktuálny stav čerpania nájdete  na https://podporamladeze.futbalsfz.sk/ 
 

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
1. ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia I. trieda dospelí dohrávka 13. kolo TJ Jednota SD Krásny Brod  – TJ Druţstevník Niţné Ladičkovce dňa 

21.11.2021 (nedeľa) o 13,00 hod na ihrisku v Krásnom Brode (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0125 

 

2. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda ţiaci  sk „B“ 5. kolo TJ Tvarona Ulič - OFK Haţín nad Cirochou dňa 

28.10.2021 (štvrtok) o 12,00 hod na ihrisku v Uliči (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0126 



  

 

 

 

3. ŠTK z dôvodu nenastúpenia na stretnutie druţstva dorastu ŠK Slávia Lackovce I. trieda dorast U19 11. kolo TJ Ptava NV Ptičie – ŠK Slávia 

Lackovce dňa 23.10.2021  kontumuje 3 : 0 v prospech  TJ Ptava NV Ptičie v zmysle SP čl.11 odst.2 s pouţitím  čl. 82 písmeno b. Dáva 

druţstvo ŠK Slávia Lackovce do pozornosti DK. Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0127 

 

4. ŠTK ruší stretnutie I. trieda dospelí 14. kolo TJ ŠM Ubľa - TJ Druţstevník Modrá nad Cirochou dňa 31.10.2021 vo verejnom záujme. Číslo 

uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0130 

 

5. ŠTK ruší stretnutie I. trieda dorast dohrávka 7. kolo OFK AGRIFOP Stakčín - TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom dňa 30.10.2021 vo 

verejnom záujme. Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0131 

 

6.  ŠTK oznamuje FK, že na základe vývoja pandemickej situácie a zaradenia okresov Humenné, Medzilaborce, Snina do III. stupňa 

ohrozenia (čierna) ruší termíny dohrávok plánovaných v týţdni od 1.11. do 7.11.2021. Náhradné termíny budú stanovené dodatočne podľa 

vývoja situácie v uvedených okresoch. 

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

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
Pozastavenie športovej činnosti po 5 ŢK: 
 
Daniel Mitro 1232369 Ubľa + 10€ DP čl. 37/5 
 
DK trestá ŠK Slávia Lackovce za nenastúpenie druţstva v stretnutí I. trieda dorast U19 11. kolo TJ Ptava NV Ptičie – ŠK Slávia Lackovce dňa 
23.10.2021 finančnou pokutou 60 EUR RS bod 8. + 5 EUR 
 
Klub TJ Ptava NV Ptičie ma právo na úhradu nákladov spojených s prípravou ihriska na dané stretnutie poľa RS bod 8. 
 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné  (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podávaná 
Disciplinárnu komisiu  ObFZ Humenné v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné (čl. 84 

ods. 1 DP). 



  

 

 

KOMISIA ROZHODCOV 
 

ÚS KR ObFZ Humenné  

 

1. KR ObFZ Humenné upozorňuje rozhodcov a delegátov, ţe všetky stretnutia riadené ObFZ sú organizátorom stretnutia organizované 

v reţime OTP (plne zaočkovaný/ aktuálne platne otestovaný/ do 180 dní po prekonaní COVID-u). 

Pred vstupom na štadión je kaţdá DO povinná preukázať sa organizátorovi stretnutia aktuálne platným potvrdením v zmysle nariadenia 

Vlády Slovenskej republiky. 

V prípade, ţe DO vplyvom nesplnenia si povinností nebude organizátorom stretnutia vpustená na stretnutie, budú KR voči DO vyvodené 
dôsledky. 

2. KR ObFZ Humenné ţiada delegované osoby o striktné dodrţiavanie protiepidemiologických nariadení vlády (najmä zákaz podávania rúk, 

častú hygienu rúk, nosenie rúšok v interiéri, dodrţiavania odporúčaných 2m odstupov v interiéri) 

 

3. Pri všetkých stretnutiach jesennej časti KR odporúča delegovaným osobám včasný príchod na stretnutie, za účelom vykonania 

predzápasovej porady k stretnutiu s organizátorom stretnutia. 

 

4. KR ObFZ Humenné dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ o včasné (min. 7 dní vopred) zasielanie ţiadosti o nedelegovanie výlučne 

prostredníctvom mailu, alebo ISSF spoločne s udaním dôvodu. Akákoľvek iná forma ţiadosti, resp. bez splnenia všetkých náleţitosti, t. j. 

udanie dôvodu ţiadosti o nedelegovanie nebude akceptovaná.  

 

5. Na základe podnetu DK ObFZ Humenné, KR upozorňuje rozhodcov a delegátov zväzu, na povinnosťou bezodkladného uvádzania 

nedostatkov v stretnutiach riadených ObFZ v zápisoch o stretnutiach, správach DS a taktieţ prostredníctvom ISSF – podanie na komisiu. 

 

6. KR nariaďuje rozhodcom vykonať identifikáciu osôb nachádzajúcich sa v TZ na základe zápisu o stretnutí. V prípade, ţe osoba nemá 

vytvorené konto, resp. nie je aktuálne, je potrebné uvedenie tejto osoby spoločne s min. jedným ďalším identifikátorom (RČ, dát. nar.) 

v zázname rozhodcu. 

 

 



  

 

 

7. KR berie na vedomie pochvalu TJ Druţstevník Modrá n/C na výkon R – Švec a AR1 – Durkaj zo stretnutia 13. kola I. triedy dospelých OŠK 

Kochanovce - TJ Druţstevník Modrá n/C 

 

8. KR oznamuje R a DZ ObFZ Humenné kontakt na nového R v zozname R a DZ:  

Nikolas Vasilenko, Humenné, tel. 0918 443 003 

 

9. Ospravedlnenia:  

 

Rebej – do prihlásenia 

Jancusko – do prihlásenia 

Rudik – do prihlásenia 

Turčík – od 27.9. do prihlásenia 

Zádraţný –od 13.10. do prihlásenia 

Barnišin – od 29.10.2021 – 1.11.2021 

Pidanič M. – od 30.10.2021 k dispozícii KR 

Miško – od 31.10.2021 k dispozícii KR 

 

10. Najbliţšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 04.11.2021 o 15:45. 

 

RÔZNE 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

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

 

Všetky platné predpisy ( poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy ) SFZ sú verejne prístupné 
na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa 
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