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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
FIFA prijala pravidlá o štatúte a prestupe hráčov v súvislosti s dianím na Ukrajine 
Viac informácií: https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/ 
 
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 
 

 
 
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. 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/
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Nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí, kompletný návod na použitie nájdete tu: 
 https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
 
 
 
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). 
 

S účinnosťou od pondelka 14.3.2022 sú zrušené všetky protipandemické opatrenia, ktoré boli upravené vyhláškou o obmedzeniach hromadných podujatí. 

Znamená to, že od pondelka môžu všetci futbalisti i futbalistky trénovať a súťažiť a diváci sa môžu vrátiť na štadióny. Povinné karanténne 
opatrenia pri pozitivite a nariadenia o nosení respirátorov je potrebné dodržiavať aj naďalej.  
Slovenský futbalový zväz má radosť, že sa po dvoch rokoch na všetky ihriská a štadióny vráti život bez obmedzení. Užívajme si to, ale buďme aj 
naďalej opatrní. 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 

1. ŠTK ObFZ Humenné po vzájomnej dohode schvaľuje nasledujúce zmeny termínov stretnutí: 

I.trieda SŽ 12. kolo TJ Jasenov - TJ Slovan Belá nad Cirochou dňa 14.04.2022 o 14:30 na ihrisku v Jasenove – kolízia stretnutí 

I.trieda SŽžiaci 11. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou – FK Kamenica nad Cirochou dňa 19.04.2022 o 16:00 na ihrisku v Belej nad Cirochou– 
poplatok 10€ 

II. trieda dospelí 10. kolo TJ Družstevník Oľka – TJ Vihorlat Zemplínske Hámre dňa 16.04.2022 (sobota) o 16:00 na ihrisku v Oľke 

2. ŠTK ObFZ Humenné v zmysle SP čl. 37, bod 2 schvaľuje zmenu termínov domácich stretnutí: 

U-151:TJ Jednota SD Krásny Brod o zmenu termínu domácich stretnutí I. triedy ObFZ Humenné dospelí v sobotu v UHČ, počnúc 19. kolom, t.j. od 
30.04.2022.  

3. STK ObFZ Humenné kontumuje stretnutie 

- I. trieda dospelí ObFZ 15. kolo TJ Družstevník Papín – OFK Hažín nad Cirochou, nenastúpenie družstva H na stretnutie v zmysle SP, čl. 82/1 
písm. b) a RS čl. 16 písm. d). Zároveň dáva do pozornosti DK družstvo OFK Hažín nad Cirochou– SP čl. 69/2 (návrh pokuty pre DK: 140€ + 
30€ príprava HP). 

4. ŠTK ObFZ Humenné berie na vedomie 

- Správu DZ zo stretnutia 15. kola I. triedy ObFZ Humenné OŠK Ohradzany – OŠK Kochanovce  
- Stanovisko OFK Hažín nad Cirochou k neodohratému stretnutiu 15. kola I. triedy  TJ Družstevník Papín – OFK Hažín nad Cirochou – poplatok 

10 €(U-149)  
- Stanovisko TJ Družstevník Papín k neodohratému stretnutiu 15. kola I. triedy  TJ Družstevník Papín – OFK Hažín nad Cirochou(U-150) 

 

 



  

 

 

5. ŠTK ObFZ Humenné upozorňuje 

- Funkcionárov družstiev o dôslednú kontrolu uzatvorených nominácii hráčov na stretnutia. Rozhodca stretnutia je povinný včas vytlačiť a odovzdať 
po jednej kópii uzatvorenej nominácie hráčov na stretnutie vedúcim oboch družstiev pre vykonanie kontroly. 

- Rozhodcov a delegátov zväzu na uvádzanie presného času začiatku stretnutia s uvedením dôvodu oneskoreného začiatku. 

6. ŠTK ObFZ Humenné nariaďuje nasledujúce zmeny termínov stretnutí: 

súťaž kolo Dátum čas domáci hostia 

II. trieda 10 

17.4.2022 14:00 Rovné Klenová 

17.4.2022 14:00 Lukačovce Kolonica 

17.4.2022 17:00 Udavské Ňagov 

16.4.2022 16:00 Oľka Z. Hámre 

 

 

súťaž kolo Dátum čas domáci hostia 

I. trieda 18 

24.4.2022 17:00 Hažín n/C N. Sitnica 

24.4.2022 14:00 Modrá n/C Ohradzany 

24.4.2022 17:00 Ulič N. Ladičkovce 

24.4.2022 14:00 Lieskovec Papín 

24.4.2022 17:00 Ubľa V. Sitnica 

24.4.2022 17:00 Radvaň n/L Krásny Brod 

24.4.2022 17:00 Kochanovce Zubné 

súťaž kolo Dátum čas domáci hostia 

II. trieda 11 

24.4.2022 14:00 Kolonica Klenová 

24.4.2022 14:00 Oľka Rovné 

24.4.2022 17:00 Z. Hámre Rokytov 

24.4.2022 17:00 Ňagov Lukačovce 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 13.04.2022 o 17:00  

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

súťaž kolo Dátum čas domáci hostia 

I. trieda 19 

30.4.2022 17:00 Krásny Brod Lieskovec 

1.5.2022 17:00 Radvaň n/L Hažín n/C 

1.5.2022 17:00 Papín Kochanovce 

1.5.2022 14:00 Zubné Ubľa 

1.5.2022 17:00 V. Sitnica Ulič 

1.5.2022 14:00 N. Ladičkovce Modrá n/C 

30.4.2022 17:00 Ohradzany N. Sitnica 

súťaž kolo Dátum čas domáci hostia 

II. trieda 12 

1.5.2022 17:00 Rovné Kolonica 

1.5.2022 17:00 Klenová Ňagov 

1.5.2022 14:00 Udavské Z. Hámre 

1.5.2022 14:00 Rokytov Oľka 



  

 

 

DK ObFZ na základe ďalších zistení reviduje svoje rozhodnutie HE-DK-2021/2022-0051 a ruší disciplinárnu sankciu voči p. Vladimírovi Bajajovi 
1389186. Dňom 05.04.2022 má uvoľnenú činnosť. DK vracia poplatok za prerokovanie U 0051. 

DK ObFZ vykonala úpravu textu  vo výrokovej časti HE-DK-2021/2022-0050, DK mení popis a to z /Na hraciu plochu vstúpili ihneď po 
ukončení stretnutia dvaja diváci/ na /Na hraciu plochu vstúpil ihneď po ukončení stretnutia jeden divák/.  

 

DK ObFZ pozastavuje výkon športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie od 04.04.2022 za ČK po 2ŽK: 

Matúš Naster 1196654 Radvaň nad Laborcom + 10 € DP čl.37/3 

Jozef Lojka 1279525 Radvaň nad Laborcom + 10 € DP čl.37/3 

 

DK ObFZ pozastavuje výkon športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie od 04.04.2022 po 5 ŽK: 

Dávid Karabinčík 1315395 Lieskovec + 10 € DP čl.37/5 

 

DK ObFZ vyzýva Vladislava Kvasku 1191256 aby v lehote do siedmich dni odstránil nedostatok v podaní odvolania ID 144256 v zmysle čl. 83 
ods. 3 disciplinárneho poriadku, odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa čl. 83 ods. 1,2 disciplinárneho poriadku a podáva sa voči jednotlivému 
rozhodnutiu disciplinárnej komisie uloženom v konkrétnom uznesení. 

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 upozorňuje všetkých R a DZ o včasné (minimálne 7 dní vopred) zasielanie žiadosti o nedelegovanie na stretnutie 

výlučne prostredníctvom mailu, alebo podaním cez ISSF spoločne s udaním dôvodu. Akákoľvek iná forma žiadosti, resp. bez splnenia 

všetkých náležitosti, t. j. udanie dôvodu žiadosti o nedelegovanie nebude akceptovaná. 

 

2. KR dôrazne upozorňuje  delegované osoby na uvádzanie správneho popisu priestupkov pri napomínaní a vylúčení hráčov v zápise o stretnutí 

a správach DPR v zmysle pravidiel futbalu. 

 

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

porady k stretnutiu s organizátorom stretnutia. 

 

4. KR berie na vedomie pochvalu od klubu TJ ŠM Ubľa na výkon rozhodcov Magera, Rebej, Molitoris v stretnutí TJ Slovan Lobe N. Sitnica – 

ŠM Ubľa. 

 

5. KR žiada futbalové kluby, aby zabezpečili internetové pripojenie a umiestnili PC, notebook, tlačiareň v miestnosti pre DO, alebo 

v samostatnej miestnosti nie na chodbe sociálnej budovy tak, aby nedochádzalo k stretu hráčov, divákov a funkcionárov klubu, 

aby rozhodca nebol rušený pri vyplňovaní zápisu o stretnutí. 

 

6. KR pozýva rozhodcov pôsobiacich v súťažiach VsFZ na pracovné stretnutie dňa 21.4.2022 (štvrtok) o 17,00 hod na ObFZ. Účasť 

rozhodcov pôsobiacich v súťažiach VsFZ na pracovnom stretnutí povinná. 

 

 

7. Najbližšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 14.4.2022 (štvrtok) o 15,00 hod. 

 

 

 

 

 

 



  

 

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

