
  

 

 

      OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ  ZVÄZ   HUMENNÉ 
      OSLOBODITEĽOV  3,  066 01  HUMENNÉ, IČO: 31957757  
      Email:sekretariat@obfzhumenne.sk,  www.obfzhumenne.sktel: 0905809 038 

  

   

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2018/2019  ČÍSLO: 16  ZO DŇA  25.10.2018 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

Sekretariát ObFZ Humenné oznamuje, ţe  školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C  sa uskutoční v Humennom 

termíny školenia:  

04.11.2018 (nedeľa) (9:00-17:15 hod) 

09.11.2018 (piatok) (15:00-20:00 hod) 

11.11.2018 (nedeľa) (9:00-14:00 hod) 

18.11.2018 (nedeľa) (9:00-14:00 hod) 

23.11.2018 (piatok) (15:00-20:15 hod) 

19.12.2018 (nedeľa) (9:00-19:15 hod) 

TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, ţe ďalší záujemcovia  môţu 

posielať prihlášky na e-mail:peter.szenay@futbalsfz.sk prihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk.  

Prihlášku na školenie nájdete na adrese: https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/a7/f5/a7f5320f-d163-40e0-911ef6173fdbdcd7.pdf    

Informácie sú k stiahnutiu  na www.obfzhumenne.sk   Info: 0905 809038 

 

Ţiadame kluby, ktoré majú nárok na dotáciu na mládeţnícke druţstvá zo Zákona o športe v rámci kreditov, aby vyčerpali túto dotáciu do 

30.11.2019. Zoznam klubov, výšku dotácie a čerpanie  nájdete na stránke : http://podporamladeze.futbalsfz.sk/?season=2018 
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Ţiadame futbalové kluby,  aby čo najskôr minuli všetky kredity za mládeţnícke druţstvá 2017/2018 v eshope. 
 
Aktuálny stav čerpania: 
F.O. AJAX Pakostov 0,00 / 1 063,90 
TJ Druţstevník Borov 614,40 / 1 063,90 
TJ Jasenov 1 044,00 / 1 595,85 
TJ Slovan Belá nad Cirochou 0,00 / 1 063,90 
TJ Tvarona Ulič 1 063,50 / 1 063,90 
OFK Spartak Brekov 501,35 / 1 063,90 
OFK AGRIFOP Stakčín 1 060,70 / 1 063,90 
FK Kamenica nad Cirochou 1 058,32 / 1 063,90 
MŠK SPARTAK Medzilaborce 1 590,03 / 1 595,85 
 
TJ DP Košarovce 0,00 / 531,95 
TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou 1 063,90 / 1 063,90 
TJ Druţstevník Hrabovec nad Laborcom 0,00 / 531,95 
TJ Druţstevník Lieskovec 0,00 / 531,95 
TJ Druţstevník Oľka 539,00 / 1 063,90 
TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica 529,33 / 531,95 
TJ ŠM Ubľa 492,20 / 531,95 
TJ Vihorlat Zemplínske Hámre 530,30 / 531,95 
OŠK Udavské 524,20 / 531,95 
TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom 1 000,00 / 1 063,90 
ŠK Slávia Lackovce 0,00 / 531,95 
OFK Haţín nad Cirochou 531,95 / 531,95 
TJ Druţstevník Papín 185,50 / 531,95 
OŠK Kochanovce 522,75 / 531,95 
 
V prípade problémov s prihlásením na futbanet.shop  napíšte cez "modrú obálku na eshope v prvom dolnom rohu".  Najprv postupujte podľa 
návodu na stránke futbalnet.shop dole. 
Aktuálny stav čerpania nájdete  na http://podporamladeze.futbalsfz.sk 
 
 



  

 

 
 
Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zloţke Registrácia hráča doplnená Ţiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia 
hráča. Táto nová ţiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza 
doteraz za týmto účelom pouţívaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Ţiadame všetkých klubových ISSF manaţérov a matrikárov, 
aby počnúc dňom 24.8.2018 uţ nevyuţívali k zmene registrácie hráča prestup, ale ţiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané 
ţiadosti je moţné vyhľadať v zloţke Ţiadosti a správy - vyhľadanie ţiadosti. 
 
 
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 oblastných majstrovstiev 35 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 
Postup, ak hráč zabudol prístupové heslo, alebo email do ISSF nájdete:  
www.obfzhumenne.sk v časti dokumenty 
Inf. Mgr.L.Mochnacký  tel: 0905 809 038, E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 

ŠTK nariaďuje odohratie stretnutí 3. Kola Pohára Nexis – Fibers ObFZ na deň 30.10.2018 (utorok) o 14,00 hod.: TJ ŠM Ubľa – TJ Druţstevník 
Koškovce, FK Rovné – OŠK Kochanovce a stretnutie OŠK Ohradzany – TJ Slávia Lackovce dňa 11.11.2017 (nedeľa) o 13,30 hod. 

ŠTK berie na vedomie podnet OŠK Ohradzany a nariaďuje stretnutie 3. kola Pohára Nexis – Fibers ObFZ OŠK Ohradzany – TJ Slávia 
Lackovce odohrať dňa 11.11.2018 o 13,30 hod na ihrisku v Ohradzanoch. U – 146   

ŠTK v zmysle SP čl. 83  po ukončení súťaţného ročníka  2018/2019 odpočíta tri body TJ Roma Podskalka. 

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

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
Zastavenie činnosti za ČK: 

 

HE-DK-2018/2019-0080 - Timotej Cichý (1260555), OŠK Rokytov pri Humennom + 10,- eur zastavenie činnosti podľa čl. 37/3 DP na 1 stretnutie 

nepodmienečne od 22.10.2018. 
 

Zmena trestu: 

 

HE-DK-2018/2019-0068 - Patrik Ferenc (1254842), TJ Družstevník Koškovce + 10,- eur zmena trestu na podmienečný od 22.10.2018 

s podmienečným odkladom do 6.5.2019.  
 
 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v 
lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP). 



  

 

 

KOMISIA ROZHODCOV 

Upozorňuje :  
Rozhodcov a Delegátov na dôsledné vyplňovanie dokumentácie zo stretnutí (zápisu a správ delegátov )ako aj uzatváranie v zmysle usmernenia 
na seminári. Z dôvodu hromadného vyţiadania ţiadostí o vydanie nových registračných preukazov, dochádza k omeškaniu ich doručenia. 
Upozorňujeme delegované osoby, aby v zmysle platných noriem (SP čl.43/3), pustili hráčov hráčov na OP ktorí majú "ţiadosti o vydanie nového 
RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom a uvedenú skutočnosť uvádzali v dokumentácii o stretnutí .  
 
Ţiada : 
    o dôsledné sledovanie  US najmä ŠTK čo sa týka zmien miesta a termínov stretnutí a UHČ. 
-   Rozhodcov , aby Zápisy o stretnutí uzatvárali bezprostredne po stretnutí v prípade technických  problémov najneskôr do troch(3) hodín po 
ukončení stretnutia. 
-   Delegátov ,aby Správy delegáta a pozorovateľa rozhodcov uzatvárali najneskôr do utorka  15,00 hod. V prípade nedostatkov (nedohranie 
stretnutia, vylúčenia poprípade iných závaţných  nedostatkov ) do pondelka 14,00 hod. 
 
Upozorňuje : 
Rozhodcov a Delegátov aby v zmysle štatútu nevykonávali ţiadnu funkciu ,ani ako hráč v kluboch riadených ObFZ v prípade nerešpektovania 
tohto nariadenia budú voči porušovateľom vyvodené  disciplinárne opatrenia aţ po vyradenie z nominačných listín . 
 
- Obsadenie rozhodcov ako aj zmeny v obsadení bude uverejňované na stránke ObFZ v sekcii  Rozhodcovia a Delegáti pod  názvom Obsadenie 
R a D ,ktoré sa nachádza na lište vľavo dole. 
 
KR dôrazne upozorňuje: 
- všetkých R a DZ ObFZ Humenné na včasné ospravedlnenia sa (aspoň 2 týţdne vopred) 
- všetkých R a DZ ObFZ Humenné na uvádzanie dôvodu nadstavenia hracieho času 
- všetkých R, aby v Zápisoch o stretnutí uvádzali presný a dôsledný dôvod udelenia OT, len ak sa jedná o vylúčeného hráča, resp. pri 
vylúčení hráča po druhom napomínaní v zmysle platného výkladu pravidiel futbalu 
- na sledovanie aktuálnej delegácie prostredníctvom ISSF systéme resp. emailovej adresy 
  
Ospravedlnenia R a DZ: 
Ryšák do konca jesennej časti; Turčík do prihlásenia; Vasilenko 13.,14., 21., 28.10.2018; Zádraţný 27.10., 4.11.2018; Grajcár 27.-28.10.2018; 
Kucer 27.10.2018; Barnišin 27.10.2018 
 



  

 

 
 
KR berie na vedomie pochvalu: 
TJ Druţstevník Lukačovce na výkon R – Ján Skalka v stretnutí Lukačovce – Zemplínske Hámre 
 
KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.10.2018 o 17:00 
R - Dzurovej za neúčasť na stretnutí OŠK Rokytov pri Humennom – TJ Zbudské Dlhé 
 
 
Zasadnutie KR sa uskutoční dňa 31.10.2018 o 16:30 v budove ObFZ Humenné, Osloboditeľov 3 Humenné. 
 

 
 
 

OBSADENIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV – ZMENY  
 

- Obsadenie rozhodcov, ako aj zmeny v obsadení sú uverejnené na stránke http://www.obfzhumenne.sk/sk/obsadenie-rozhodcov-a-
delegatov v sekcii  Rozhodcovia a Delegáti, ktoré sa nachádza na lište vľavo dole. 

 

RÔZNE 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týţdenníku Podvihorlatské noviny má informatívny charakter a nemusí obsahovaťvšetky 
informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné,  
zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk 
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