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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2021/2022  ČÍSLO: 38  ZO DŇA  03.06.2022 
 
 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

OZNAMUJEME, ţe VsFZ plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK, pre získanie licencie „kurz prvej pomoci“. Prihlásiť  
sa môţete mailom do 20.06.2022 na sekretariat@obfzhumenne.sk. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený 
termín licenčného školenia.  

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 45 € za stretnutie) 
- rozhodcovskú výstroj zdarma 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 

Oznamujeme, ţe  po skončení platnosti RP pri ţiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá aktuálnejšia 
(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, ţe pri ţiadosti o nový ERP bude pouţitá stará fotografia ţiadosť bude zamietnutá. 
Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky. 
 
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 

http://www.obfzhumenne.sk/
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Predĺţenie trénerskej licencie:  
 
Podanie ţiadosti o predĺţenie trénerskej licencie ako aj samotné absolvovanie potrebných kurzov sa vykonáva online prostredníctvom ISSF. Pre 
vzdelávanie trénerov slúţi nasledujúci odkaz: https://vzdelavanie.digital/wp-login.php Ţiadosti o predĺţenie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 
podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Ţiadosť o predĺţenie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je 
zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.  
 
Ţiadosti sa podávajú po splnení poţiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti. Po ukončení kurzu 
bude výsledok automaticky priradený ako príloha k Vašej ţiadosti v ISSF systéme Po absolvovaní kurzov v predpísanom rozsahu matrikár 
odsúhlasí ţiadosť o predĺţenie 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 
 

1.ŠTK ObFZ Humenné oznamuje, ţe finálový turnaj 1.trieda MLADŠÍ ŢIACI U13 sa odohrá 4.6.2022 o 9:30 hod na ihrisku v Ptičom. 

– 1 STRETNUTIE 9:30 hod :TJ Ptava NV Ptičie - TJ Druţstevník  Modrá n/Cir. 
– 2 STRETNUTIE 9:30 hod TJ Jednota SD Kr. Brod - OFK Agrifop Stakčín 

2.ŠTK ObFZ Humenné oznamuje, ţe finálový turnaj II.trieda STARŠÍ ŢIACI U15 sa odohrá 11.6.2022 o 9:30 hod na ihrisku v Pakostove  

– 1 STRETNUTIE 9:30 hod OŠK OHRADZANY - TJ Ptava NV PTIČIE 
– 2 STRETNUTIE 9:30 hod TJ Druţstevník  CHLMEC - FO Ajax PAKOSTOV 
 

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

I.TR. DOSPELÍ ObFZ HE, 19. kolo TJ Jednota SD Krásny Brod – TJ Druţstevník Lieskovec   01.06.2022 (STREDA) o 18:00 hod  na ihrisku 
v Krásnom Brode - poplatok 20 € - HE-STK-2021/2022-0196 

I.TR. PRÍPRAVKA U11 ObFZ HE, 12. kolo TJ Slovan Belá n/Cir. - FK Kamenica n/C   4.06.2022 (SOBOTA) o 11:00 hod  na ihrisku v Belej n/C - 
poplatok 5 € 

 



  

 

 

I.TR. ST. ŢIACI U15 ObFZ HE, 1. kolo FK Kamenica n/C  - TJ Druţstevník Borov  6.06.2022 (PONDELOK) o 16:30 hod  na ihrisku v Kamenici 
n/C - poplatok 5 € 

 

4. STK ObFZ Humenné kontumuje stretnutie 

- I. trieda dospelí ObFZ 23. kolo -TJ Druţstevník Radvaň n/L – TJ Tvarona Ulič , nenastúpenie druţstva H na stretnutie v zmysle SP, čl. 
82/1 písm. b) a RS čl. 16 písm. d). Zároveň dáva do pozornosti DK druţstvo TJ Tvarona  Ulič– SP čl. 69/2. 

 

- I. trieda St. ţiaci U15 ObFZ 18. kolo -TJ Druţstevník Radvaň n/L – TJ Slovan Belá n/Cir. , nenastúpenie druţstva H na stretnutie v zmysle 
SP, čl. 82/1 písm. b) a RS čl. 16 písm. d). Zároveň dáva do pozornosti DK druţstvo TJ Slovan Belá n/Cir – SP čl. 69/2. 

 

- II. trieda dospelí ObFZ 16. kolo -  ŠK Klenová – OŠK Rokytov , neoprávnený štart hráča č.9 OŠK Rokytov v zmysle SP, čl. 82/1 písm. f.  
Zároveň dáva do pozornosti DK druţstvo OŠK Rokytov – SP, čl. 82/1 

5. ŠTK ObFZ Humenné berie na vedomie 

- podnet TJ Tvarona Ulič k nevycestovaniu stretnutiu 23. kola I. triedy  TJ Druţstevník Radvaň n/L – TJ Tvarona Ulič – poplatok 10 €  
- podnet TJ Slovan Belá n/Cir. k nevycestovaniu stretnutiu 18. kolo -TJ Druţstevník Radvaň n/L – TJ Slovan Belá n/Cir. – poplatok 5 € 
- podnet TJ Tatran Kolonica k nevycestovaniu stretnutiu 17. Kola 5.6.2022  II. triedy  OŠK Rokytov - TJ Tatran Kolonica – poplatok 10 €  

6. ŠTK ObFZ Humenné nariaďuje  

odohrať stretnutie I. trieda dospelí 25 kolo: TJ Jednota SD Kr. Brod – OŠK Ohradzany dňa 12.6.2022 o 17:00 hod v zmysle RS čl.5 (V 
posledných 2 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí (o postup, resp. o vypadnutie) dospelých. Zároveň si ŠTK vyhradzuje právo v 
stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu.) 

Najbliţšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 9.06.2022 (štvrtok)o 16:00  



  

 

 

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

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
Vylúčení po ČK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie DP čl. 9/2b1, 2: 

Radoslav Chalčák 1106309 Zubné – vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP. DS – 
pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne, podľa čl. 49/2b DP + 10 € od 30.05.2022. 

Viktor Vološin 1246533 Udavské – vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie 
výkonu športu na 2 týţdne, podľa čl. 49/2b DP + 10 € od 30.05.2022. 

DS po 5 ŢK, nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie: 

Tomáš Solomon 1326700 Ubľa – čl. 37/5a + 10 € 

DK vzala na vedomie podnet OŠK Ohradzany a na základe vyjadrenia KR ObFZ zastavuje disciplinárne konanie voči hráčovi Ján Revák 
1272589, DK ruší nesprávne uloţený osobný trest udelený v stretnutí TJ Lesy Zubné – OŠK Ohradzany z dôvodu nesprávne vyhodnotenej 
situácie rozhodcom stretnutia, hráčovi sa v ISSF zarátava OT ŢK.  

Radoslav Starec 1340498 Ubľa – DK berie na vedomie ţiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu 
jej zvyšku (1 týţdeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022 +10 € 

DK z podnetu ŠTK ukladá pre TJ Tvarona Ulič pokutu 200 € za nenastúpenie druţstva v stretnutí  
TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom – TJ Tvarona Ulič podľa RS bod. 8 +10 € 
 
 
 
 
 



  

 

 
DK z podnetu ŠTK ukladá pokarhanie TJ Druţstevník Rokytov – vedúcemu muţstva Jozefovi Drobňákovi 1011467, trénerovi Milanovi Srokovi 
1000507 a kapitánovi Mariánovi Zubovi 1034881 za neoprávnený štart hráča v stretnutí ŠK Klenová – TJ Druţstevník Rokytov +10 € 
 
DK z podnetu ŠTK ukladá pokarhanie TJ Druţstevník Chlmec za neúčasť druţstva v stretnutí II. trieda starší ţiaci U15 sk.B ObFZ 11. kolo  
ŠK Klenová -TJ Druţstevník čl. 11 a 59  DP +5 € 
 
DK z podnetu ŠTK ukladá pokarhanie TJ Slovan Belá nad Cirochou za neúčasť druţstva v stretnutí  I. trieda St. ţiaci U15 ObFZ 18. kolo  
TJ Druţstevník Radvaň n/L – TJ Slovan Belá n/Cir. čl. 11 a 59 DP + poplatok 15 € (náklady na R) DO+poplatok za prerokovanie 5 € 
 
DK berie na vedomie podnety ŠK Klenová a TJ Druţstevník Rokytov k incidentu po stretnutí pri odchode k dopravnému prostriedku a 
odporúča do budúcna pre ŠK Klenová zabezpečiť poţadovaný priebeh odchodu aj mimo areálu štadióna. 

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 

 
1. Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov: 

           Dospelí: 
           Haţín n/C – V.Sitnica DZ: Vasilenko V. za Barnišina 
           Modrá n/C – Radvaň n/L DZ: Vasilenko V. za Barnišina 
           Ulič – Lieskovec AR2: Miško za Vasilenko N., DZ: Barnišin za Vasilenka V.  
           Udavské – Klenová AR2: Andrejco za Miška 
           N. Ladičkovce – Zubné  AR1: Godţák za Mageru 
           Lukačovce – Rovné R: Magera za Godţáka 
           Oľka – Ňagov  AR1: Magera za Godţáka 
           N. Sitnica – Kr. Brod AR1: Vasilenko N. za Megeru 
 
           Dorast: 
           Lackovce – Radvaň n/L R: Greško za Rudíka 
           Ptičie – Stakčín R: Basoš za Hudáka 

 



  

 

 

2. Najbliţšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 9.6.2022 (štvrtok) o 16,30 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 
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