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1                 OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ  ZVÄZ   HUMENNÉ 
               OSLOBODITEĽOV  3,  066 01  HUMENNÉ, IČO: 31957757  
                    Email:sekretariat@obfzhumenne.sk,  www.obfzhumenne.sk tel: 0905 809 038 

          

           

 

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2016/2017  ČÍSLO: 36  ZO DŇA  22.06.2017 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
  
 
LETNÉ  REGISTRAČNÉ OBDOBIE 
 
- Letné  registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 1. 7. do 31. 7.2017 - v 
tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, 
nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré 
je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú 
inak, 
 
 
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 8. do 30. 9.2017 - v 
tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu 
a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča 
a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do 
klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného 
termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. 
 
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 
 
 
 
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 oblastných 
majstrovstiev 35 € za stretnutie) 
Informácie: www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
 

 
 
 
 
Schvaľuje výsledky stretnutí:  

 
26. kola I. triedy dosiahnuté na HP  
26. kola II. triedy dosiahnuté na HP  
20. kola III. triedy dosiahnuté na HP 
 
 
ŠTK oznamuje, ţe  klub je povinný podať prihlášky do súťaže  cez ISSF (najprv „nahodiť“ 
družstvá - Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže) na súťažný ročník 2017/2018 pre 
každé družstvo zvlášť  do 27.6.2017 Prihlášky do súťaží po tomto termíne nebudú 
akceptované a príslušné družstvo nebude zaradené do súťaží ObFZ Humenné 
 
ŠTK ObFZ Humenné vyhlasuje následovné súťaţe na súťaţný ročník 2017/2018: 

I.trieda  dospelí,  II.trieda dospelí,  III.trieda  dospelí, 

I.trieda   dorast U 19,   

I.trieda ţiaci U 15,  I.trieda  mladší ţiaci U 13,  II.trieda  ţiaci U 15 v „malom fut.“, 

ŠTK  oznamuje, ţe podmienkou štartu FK  je odoslanie vyplnenej prihlášky cez  ISSF, 

 a zaplateným štartovným poplatkom zbernou faktúrou  v termíne splatnosti 

 

Začiatok jesennej časti súťaţného ročníka 2017/2018 pre I.  triedu dospelých je 06.8.2017     

Začiatok jarnej časti je : 25.03.2018 – Začiatok súťaţného ročníka v ostatných súťaţiach ŠTK určí  

podľa počtu prihlásených účastníkov  

 

Podmienky štartu v jednotlivých súťaţiach pre súťaţný ročník 2017/2018: 

I.trieda dospelí: 
Povinné jedno mládeţnícke  druţstvo I.trieda  dorast U 19, I.trieda ţiaci U 15, I.trieda mladší 

ţiaci U 13  v dlhodobej súťaţí,  pri nesplnení podmienok poplatok 700,00 € 

V prípade  prihlásenia len jedného druţstvá II.trieda  ţiaci U 15   v („malom futbale“ ţiaci, 

dorast)  poplatok  200, € 

 II.trieda dospelí: (pri zrušení III. tr. budú zriadené 2  druhé triedy)  

Povinné druţstvo  v ktorejkoľvek mládeţníckej kategórii dorast, ţiaci, 
V prípade neprihlásenia mládežníckeho družstva poplatok 180,00 € 

 

Klub v II. tr. ktorý bude mať družstvo mládeže uhradí len 50% štartovného poplatku (60 €) 

Vybavenosť futbalového  štadióna v zmysle RS 

III.trieda dospelí :  (bude zriadená ak sa prihlási minimálne 6 účastníkov)  

V  III. triede nie je povinnosť mať mládežnícke družstvá. 

 

-Pri spoločnom družstve musí mať každý klub zaregistrovaných minimálne v I.triede 6 hráčov  

v príslušnej vekovej kategórií 

- Vybavenosť futbalového  štadióna v zmysle RS 
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TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK V ISSF JE   27.6.2017  
 

Štartovný vklad na súťaţný ročník 2017/2018 vo výške: 

I.tr. - 150,00 €,  II.tr.  - 120,00 €,  III.tr. - 100,00 € 
 

 POPLATKY BUDÚ VYFAKTÚROVANÉ V MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE ZA MESIAC JÚN (splatné 

v mesiaci júl)  

 

V prípade ak futbalový klub nehospodári samostatne a nevedie samostatné účtovníctvo, pričom toto 

zabezpečuje príslušná obec, je futbalový klub povinný predložiť súhlas obce s registráciou klubu v súťaži, 

ktorá obsahuje aj súhlas obce s rozpočtom futbalového klubu, prehlásenie, že všetky záväzky a všetky 

pohľadávky klubu sú záväzkami a pohľadávkami obce a že táto sa zaväzuje za klub záväzky uhrádzať a 

viesť o nich účtovnú evidenciu. V takomto prípade je potrebné predložiť aj kópie registrácii príslušnej obci 

na ktorú sa budú vystavovať účtovné doklady v zmysle predchádzajúcich bodov. Zmluva k stiahnutiu: 

http://www.obfzhumenne.sk/sk/linky-dokumenty 
 
  

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

 

 

 

 

KOMISIA MLÁDEŢE 
  
  
Schvaľuje výsledky  stretnutí: 
 
22. kola I. triedy dorast dosiahnuté na HP   
 
22. kola I. triedy  žiaci dosiahnuté na HP  
 
22. kola II. triedy  žiaci dosiahnuté na HP  
 
 
KM kontumuje stretnutie 20 kola I. trieda dorast Stakčín - Oľka 3:0 kont. SP 82/b 
KM kontumuje stretnutie 16 kola II. trieda dorast Z.Hámre – Košarovce 3:0 kont. SP 82/b 
(do pozornosti DK) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/sk/linky-dokumenty
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NOMINAČNÝ LIST 

 
VÝBERU DORASTENCOV  ObFZ  HUMENNÉ  

NA  FUTBALOVÉ STRETNUTIE V RÁMCI FESTIVALU KULTÚRY A ŠPORTU V MEDZILABORCIACH  DŇA 
24.6.2017 (SOBOTA) 

 
Nominovaní  hráči: 
Dorast U19 (17 hráčov) 
Kamenica n/C: Viliam Luksaj, Peter Mesaroš, Tomáš Čabák, Patrik Vasiľko 
Oľka: Peter Zavacký, Marián Pavlík, Ján Trebišovský 
Ptičie: Tomáš Hajdučko, Nikolas Lancoš, Šimon Hojdan,  
Jasenov:  Peter Horvát, Samuel Soták, 
Stakčín:  Michal Kelemen 
Belá n/C: Kamil Suško 
Kochanovce/Brekov: Adam Mihaľko 
Pakostov: Adam Tkačin, Sebastián Bačovčin 

 

 
KM a Trénersko-metodická komisia Oblastného futbalového zväzu Humenné     p o z ý v a 

         hráčov do  výberu Oblastného futbalového zväzu Humenné na stretnutie 
 ktoré sa uskutoční  dňa  24. júna 2017 (sobota)  počas FKaŠ  v Medzilaborciach) 

 

Zraz pozvaných hráčov je   na  PARKOVISKU PRI TATRABANKE 
(Pri malej ţelezničnej stanici v HUMENNOM) 
 dňa 24. JÚNA 2017 (SOBOTA)  o 10,45 hod 

(predpokladaný príchod do Humenného o cca 17,00 hod) 
 

Hráči zo sebou donesú: kopačky,  chrániče, uterák, hygienické potreby,  preukaz 
poistenca 
 
Prípadne ospravedlnenie prosím oznámiť:  Ivo Andraško  tel: 0908 379 465, 
 mail.: ivoandrasko@gmail.com 
 

     Za účasť nominovaných hráčov zodpovedá vysielajúci futbalový klub.  

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia (zákonní zástupcovia) berú na vedomie, že 
zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že 
ObFZ Humenné nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú 
bez priameho zavinenia. 
 

Proti rozhodnutiam komisie mládeže je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní. 
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
Zastavenie športovej činnosti od 19.6.2017 nepodmienečne na 3 str. za ČK: 
U0212: Slavomír Jahničko 1240661 +10€ (Zubné) čl.48/2b 
 
 
Zastavenie športovej činnosti od 19.6.2017 nepodmienečne na 1 str. za 5ŢK: 
U0213: Stanislav Ľoch 1279529 +10€ (Belá n/C) čl.37/5a 
U0214: Lukáš Metiľ 1245313 +10€ (N.Ladičkovce) čl.37/5a 
U0215: Harvilik Dominik 1201972 +10€ (Dlhé n/C) čl.37/5a 
U0216: Ľubomír Cinkanič 1234976 +10€ (Kolonica) čl.37/5a 
U0217: Peter Lopata 1246954 +10€ (Habura) čl.37/5a 
U0218: Ondrej Olexík 1116113 +10€ (N.Sitnica) čl.37/5a 
U0219: Jakub Cholp 1223604 +10€ (Ohradzany) čl.37/5a 
 
 
Zastavenie športovej činnosti od 19.6.2017 nepodmienečne na 1 str. za ČK: 
U0220: Milan Vaščák 1266594 +5€ (Papín) čl.45/2a 
U0221: Patrik Červeňak 1267437 +5€ (Stakčín) čl.45/2a 
 
Ostatné  DO: od 19.06.2017 

U0222: Tomáš Sima 1223133, 20 € +10 € (Zubné) čl. 48/2b, čl. 17/12 - 5 týždňov 
nepodmienečne s prerušením trestu od konca súť. ročníka 2016/2017 do začiatku súť. 
ročníka 2017/2018. 

 

Pokuty: 

 
U0223: Košarovce na návrh ŠTK ukladá 50 € +5 € za nenastúpenie dorastu - RS. 
 
 
 

 
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). 

 
  

 
 

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/

