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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. 
23.5.2019 bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO 
UPOZORŇUJEME VÁS ŢE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA !  
V PRÍPADE ŢE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU  A NEBUDETE 
MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŢIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!! 
Pokiaľ ste uţ registráciu spravili inou cestou, v kaţdom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, my budeme 
prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo). 
 
Oznamujeme, že bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb z kreditov, Celý návod nájdete : 
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
 
Oznamujeme FK, ktoré majú mládežnícke družstvá, že v futbalnet.shop  Vám  boli aktivovali kredity (585,70 €  na 1 družstvo) pre rok 2019, 
môžete ich používať 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 

https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob
http://www.obfzhumenne.sk/
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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 40 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
ŠTK z dôvodu nenastúpenie družstva dospelí TJ Lesy Zubné na stretnutie II. trieda dospelí nadstavba o postup 5. kolo  
TJ Iskra Ňagov – TJ Lesy Zubné kontumuje stretnutie 3:0 v prospech TJ Iskra Ňagov v zmysle SP čl. 82 písmeno b. U – 224  
 
ŠTK súhlasí so zmenou termínu odohratia stretnutia I. trieda dorast 14. kolo 
F.O.  AJAX Pakostov – OFK  AGRIFOP Stakčín dňa 30.5.2019 (štvrtok) o 17, 00 hod na ihrisku v Pakostove (vzájomná dohoda).  U – 226  
 
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ odohratia stretnutia I. trieda dorast 17. kolo 
OŠK Udavské – OFK Haţín n/C dňa 1.6.2019 (sobota) o 12,00 hod na ihrisku v Udavskom (vzájomná dohoda). U – 221  
 
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ odohratia stretnutia I. trieda žiaci 17. kolo 
OŠK Udavské –  FK Kamenica n/C  dňa 1.6.2019 (sobota)  o 10,00 hod na ihrisku v Udavskom (vzájomná dohoda). U – 222  
 
ŠTK súhlasí so zmenou termínu odohratia stretnutia I. trieda žiaci 13. kolo 
FK Kamenica n/C – TJ Druţstevník Radvaň n/L dňa 30.5.2019 (štvrtok) o 17,30 hod na ihrisku v Kamenici n/C (vzájomná dohoda). U – 223  
 
 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
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ŠTK súhlasí so zmenou termínu odohratia stretnutia II. trieda nadstavba žiaci U15 o umiestnenie 4. kolo 
TJ Tvarona Ulič – TJ Druţstevník Borov „B“  dňa 31.5.2019 (piatok) o 18,00 hod na ihrisku v Uliči (vzájomná dohoda). U – 220  
 
ŠTK súhlasí so zmenou termínu odohratia stretnutia II. trieda nadstavba žiaci U15 o umiestnenie 4. kolo 
TJ Druţstevník Lieskovec – TJ Druţstevník Habura  dňa 31.5.2019 (piatok) o 17,00 hod na ihrisku v Lieskovci (vzájomná dohoda). U – 225  
 
ŠTK súhlasí so zmenou termínu odohratia stretnutia II. trieda žiaci 6. kolo nadstavba o titul 
TJ ŠM Ubľa  – F.O. Ajax Pakostov na deň 29.5.2019 (streda) o 16,00 hod na ihrisku v Ubli  (vzájomná dohoda). U – 228 
 
ŠTK súhlasí so zmenou termínu odohratia stretnutia I. trieda dorast 16. kolo 
F.O.  AJAX Pakostov – OFK  Haţín n/C dňa 6.6.2019 (štvrtok) o 17, 30 hod na ihrisku v Pakostove (vzájomná dohoda).  U – 229  
 
ŠTK  dôrazne ţiada rozhodcov a delegátov o vykonanie kontroly povinnosti zabezpečenia usporiadajúceho klubu v zmysle článku SP 56 
bod c (zástavky, píšťalka, karty). Výsledok kontroly uviesť v zápise o stretnutí resp. Správe DS. 
 
ŠTK oznamuje termín odohratia finálového turnaja I. trieda mladší ţiaci U12 na deň  08.06.2019 (sobota) o 09,30 hod.  
Miesto konania turnaja bude upresnené  v nasledujúcej US. 

    
Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 30.5.2019 (štvrtok) v budove ObFZ o 16,00 hod. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
Zastavenie športovej činnosti od 20.05.2019 nepodmienečne na 1 stretnutie po 5 ŢK: 
 
HE-DK-2018/2019-0121: Lukáš Metiľ 1245313 Kochanovce + 10€ DP čl. 37/5 
HE-DK-2018/2019-0122: Martin Rusinko 1233608 Habura + 10€ DP čl. 37/5 
 
DK ObFZ HE udeľuje disciplinárne sankcie: 
 
HE-DK-2018/2019-0126 DK ObFZ HE začala disciplinárne konanie voči p. Lukáš Košicky (1255517) TJ Druţstevník Hrabovec n/L,  
v konaní DK určuje predbežné opatrenie a menovanému ukladá ochranné opatrenie pozastavenie športovej činnosti od 20.5.2019. 
 
HE-DK-2018/2019-0124: TJ Lesy Zubné pokutu 100€ podľa RS 8 za nenastúpenie na stretnutie II. trieda dospelí nadstavba o postup 5. kolo  
TJ Iskra Ňagov – TJ Lesy Zubné. 
 
HE-DK-2018/2019-0125: Upozorňuje OŠK Rokytov pri Humennom na riadne plnenie si usporiadateľských povinnosti + 10€ 
 
DK opätovne predvoláva kapitána ŠK Klenova p. Peter Čus 1207475, HU p.Cyril Bober (1048770) TJ Druţstevník Hrabovec n/L 
na zasadnutie DK ObFZ Humenné, ktoré sa bude konať v stredu 29.05.2019 o 16.30 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 TJ Jednota KRÁSNY BROD o zmenu rozhodcu v stretnutí  K.BROD – LACKOVCE  podanej cez ISSF s poplatkom . 
 
Dôrazne ţiada : 
Rozhodcov a delegátov o kontrolu povinnosti usporiadajúceho klubu v zmysle článku SP 56 bod c . pod opatreniami KR ObFZ. 
Výsledok kontroly uviesť v zápise o stretnutí resp. Správe DS. 
 
Ospravedlnenie :  
LELKO 2.6., Barnišin od 5.6., 
 
Oznamuje : 
Zasadnutie komisie rozhodcov  sa uskutoční  30.5.2019 o 16,00 hod. v budove ObFZ 

 
 

RÔZNE 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku 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/

