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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2022/2023  ČÍSLO: 19  ZO DŇA  11.11.2022 
 
 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
 

OZNAMUJEM, že školenie športových odborníkov ZDRAVOTNÍK pre získanie licencie - kurz prvej pomoci sa uskutoční :  

02.12.2022 od 15,00 - 20,00 hod. vo Vranove /Vranov, Humenné, Svidník, Bardejov /  Prihláseným bude pozvánka zaslaná mailom 

FK sú povinné vyplniť v ISSF, na detaile družstva, členov realizačných tímov pred súťažným stretnutím družstva v príslušnej súťaži. 
 
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 
 
 
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. 
 
 
Žiadame futbalové kluby, ktoré nemajú licencovaného zdravotníka zaevidovaného v ISSF NÁHLÁSIŤ mailom záujemcov o vyškolenie  
ZDRAVOTNÍKA NA FUTBALOVÉ STRETNUTIA (pre získanie licencie „kurz prvej pomoci“.) 
 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
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Upozorňujeme kluby na  čerpania dotácie na mládež v podobe kreditov. Čerpanie je možné cez E-shop SFZ (Suma na hráča (mládež) je 37,85 €) 
 
Informácie: 
https://futbalsfz.sk/2022-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/ 
Prehľad čerpania: 
https://podporamladeze.futbalsfz.sk/ 
 
 
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 
 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 
1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 14. kola I. trieda dospelí TJ Družstevník Dlhé n/C – OŠK Udavské dňa 20.11.2022 o 13,00 hod. 

 
2. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica a odstupuje ho na KR. 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 17.11.2022 (štvrtok) o 16:00 hod. 

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

 

http://www.obfzhumenne.sk/
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
Kristián Otavka 1279539 Ohradzany - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry zmarením vyloženej gólovej príležitosti hraním rukou, podľa 
čl. 46/1,a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa čl. 46/2 +10 €, od 06.11.2022. 
 
Ján Jalčák 1224554 N. Sitnica - vylúčený za telesného napadnutia na hracej ploche v prerušenej hre opakovaným udretím súpera na zemi podľa 
čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 49/2b +10 €, od 06.11.2022, s prerušením trestu od 21.11.2022 do 31.03.2023. 
 
Dňa 07.11.2022 DK zastavila konanie o odvolaní rozhodcu Pidaniča Ľubomíra voči rozhodnutiu DK ObFZ Humenné podľa čl. 83/4 DP. 
Pidanič Ľubomír 1099763, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku 
(2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 10.05.2023 +10 €, doklad o uhradení poplatku za prerokovanie doručiť na DK prostredníctvom sekretariátu 
ObFZ Humenné do 17.11.2022. 

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. KR ObFZ Humenné prijala podnet TJ Družstevník Nižné Ladičkovce a berie na vedomie pochvalu na výkon R: Skalka Ján, AR1: Vohár 

Viktor, AR2: Vasilenko Nikolas, DZ: Barnišin Anton v stretnutí dospelí 14. kolo TJ Družstevník Papín – TJ Družstevník Nižné Ladičkovce 

konané dňa 6.11. 2022. Číslo uznesenia: HE-KR-2022/2023-0048 

 

2. KR ObFZ Humenné prijala podnet nesprávne udelená ČK od TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica v stretnutí 14. kolo dospelí OŠK Ohradzany – 

TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica  konaného dňa 5.11.2022 a po vzhliadnutí videozáznamu považuje podnet za neopodstatnený. Číslo 

uznesenia: HE-KR-2022/2023-0051 

 

3. Zmeny a doplnenie delegácie na 13.11.2022 

Ulič  –  Krásny Brod AR2: Pidanič Ľ.za Rebej 

 

4. Ospravedlnenie:  Karoľ Martin 12.11. – 13.11.2022 

 



  

 

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/
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