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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

 

 
ZÁKON O REGISTRI  MNO - NOVÉ POVINNOSTI  PRE TELOVÝCHVNÉ JEDNOTY A ŠPORTOVÉ KLUBY 
 
Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  MNO (mimovládnych neziskových organizácií), ktorý prináša 
nové povinnosti aj pre športové kluby. TJ,ŠK, FK majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO do 30.6.2019. Viac informácií boli 
zaslané na FK mailom. 
 
Oznamujeme, ţe bola spustená moţnosť automatickej úhrady delegovaných osôb z kreditov, Celý návod nájdete : 
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
 
Oznamujeme FK, ktoré majú mládeţnícke druţstvá, ţe v futbalnet.shop  Vám  boli aktivovali kredity (585,70 €  na 1 druţstvo) pre rok 2019, 
môţete ich pouţívať po celý rok. Pozorne si prosím prečítajte všetky potrebné informácie na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-
prispevkov-podla-zakona-o-sport 
 
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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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 35 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 
ŠTK dôrazne žiada rozhodcov a DZ, aby pri štarte hráča bez RP uvádzali aj dôvod štartu hráča na OP, resp. iný dôveryhodný doklad. 
 
ŠTK dôrazne upozorňuje FK na dodrţiavanie čl. 43 SP, t.j. štart hráčov na OP. FK sú povinné v prípade štartu hráča na OP zaslať mailom 
fotokópiu RP takého hráča na ObFZ. V prípade, ţe FK nezašle do 48 hodín kópiu RP hráča na ObFZ, ŠTK bude tieto stretnutia v zmysle SP, 
čl.52, „i“ kontumovať. V prípade, ţe hráč nemá po prestupe hráča od predchádzajúceho klubu dodaný RP,  je nový klub povinný vyţiadať nový 
RP hráča. Nedodanie RP hráča od predchádzajúceho klubu po prestupe nie je ospravedlniteľným dôvodom v zmysle SP, čl. 43. V prípade,  
ţe tak nevykoná, štart takého hráča sa bude povaţovať za neoprávnený v zmysle vyššie uvedených článkov SP.  
 
U 162 ŠTK berie na vedomie poţiadavku OFK Haţín n/C na odohratie prvých dvoch zápasov nadstavbovej časti súťaţe II. trieda dospelí na 
ihrisku súpera.  
 

ŠTK oznamuje FK II. trieda dospelí, že vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže, bude uverejnené v ISSF a na webovej stránke 
www.obfzhumenne.sk   v utorok 16.4.2019. Prípadné žiadosti o zmeny termínov, resp. výmeny poradia vyžrebovaných stretnutí 
nahláste do STREDY 17.4.2019 cez systém ISSF cez detail stretnutia. Podané žiadosti o zmeny termínov, resp. výmeny poradia  
stretnutí  do STREDY 17.4.2019  do 14,00 hod. budú bezplatné. 
 
ŠTK oznamuje futbalovým klubom, že  nadstavba  II. triedy žiaci U15 začne dňa 27.04.2019 (sobota) vyžrebovanie nadstavbovej časti 
súťaže bude uverejnené v ISSF. 
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ŠTK upozorňuje domáce FK na zabezpečenie čistých miestností pre R a DZ a hosťujúce druţstvo v zmysle RS. 

   Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 17.4.2019 (streda) v budove ObFZ o 16,00 hod. 
  

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

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
Zastavenie športovej činnosti od 08.04.2019 nepodmienečne na 3 stretnutie za ČK: 
 
U 0097 Martin Janošov 1190246 /Zubné/ + 10€ DP čl. 49/1a/2a 
 
 
DK ObFZ  oznamuje, že hráč Marian Kurej  1218076 môže vykonávať športovú činnosť. 
 
Najbliţšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 17.4.2019 (streda) v budove ObFZ o 16,00 hod. 
Podania na DK ObFZ cez ISSF zasielajte najneskôr 17.4.2019 (streda)  do 15:00 hod 
 
 
 
 

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 

Vyhovuje : 
 ţiadosti OŠK OHRADZANY o zmenu rozhodcu v stretnutí K.BROD – OHRADZANY podanej cez ISSF. 
 
Upozorňuje : 
rozhodcov a delegátov o dôsledné vyplňovanie písomnosti  zo stretnutí v zmysle usmernení na zimnom seminári.  
- rozhodcov, aby pri osobných trestoch hráčov (ŢK,ČK) presne uvádzali čas aj dôvod napomenutia podľa znenia pravidiel futbalu. 
 
Berie na vedomie : 
pochvalu od  TJ Družstevník HABURA na výkon rozhodcov  P.BARNIŠIN a L.CHRIN v stretnutí HABURA – UBĽA (0:3) 
 
Ospravedlnenie :  
PIDANIČ Ľ. do 19.4. 
 
Oznamuje : 
Obsadenie na 18.kolo a 1.kolo nadstavby na dni  20.4. a 21.4 bude uverejnené na webovej stránke ObFZ v utorok 16.4.2019 
 
Zasadnutie komisie rozhodcov  sa uskutoční  17.4.2019 (streda) o 16,00 hod. v budove ObFZ. 

 
 

RÔZNE 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

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

http://www.obfzhumenne.sk/

