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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 30. 3.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú 
príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového 
klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval.  

Prestup z letného obdobia 2021 je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so 
súhlasom oboch klubov a hráča. 

 
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 45 € za stretnutie) 
- rozhodcovskú výstroj zdarma 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
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Predĺženie trénerskej licencie:  
Podanie žiadosti o predĺženie trénerskej licencie ako aj samotné absolvovanie potrebných kurzov sa vykonáva online prostredníctvom ISSF. Pre 
vzdelávanie trénerov slúži nasledujúci odkaz: https://vzdelavanie.digital/wp-login.php Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 
podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je 
zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho 
vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti. Po ukončení kurzu bude výsledok automaticky priradený ako príloha k Vašej žiadosti v 
ISSF systéme Po absolvovaní kurzov v predpísanom rozsahu matrikár odsúhlasí žiadosť o predĺženie licencie a vystaví nový elektronický preukaz 
trénera s príslušnou licenciou na dobu 2 rokov. Do konca roka 2022 musí tréner absolvovať niekoľko seminárov (min. dva). 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 

 
 

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

 
Bez uznesenia. 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
Bez uznesenia. 
 

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 
 
 

 

 

1. KR ObFZ Humenné oznamuje rozhodcom a DZ pôsobiacim v súťažiach ObFZ predbežný termín zimného školiaceho seminára  sa 

uskutoční  v mesiaci marec. Program seminára bude zaslaný účastníkom mailovou poštou. Dátum a miesto konania bude upresnený v US. 

Účasť na seminári je podmienkou delegovania na stretnutia rozhodcov a delegátov v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022. Na 

seminári sú vítaní aj noví záujemcovia o funkciu rozhodcu bližšie informácie Pavol Dzido, predseda Komisie rozhodcov ObFZ HE mob.: 

0907 461 151. 

  

 

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 

http://www.obfzhumenne.sk/
https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

