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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
 
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. 
 
LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE  
 
 
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča“ od 18. 7. do 30. 9.2020 - 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.  
Novelizovaný registračný a prestupoví poriadok nájdete na www.obfzhumenne.sk 
 
Upozorňujeme, že pred zadaním prestupu s obmedzením "hosťovanie hráča“  hráč musí mať vygenerovaný členský poplatok na sezónu 
2020/2021 
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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 

 
1. ŠTK z dôvodu neoprávneného štartu hráča OŠK Ohradzany (SP čl.52 písmeno m) v stretnutí II. trieda dospelí 2. kolo 

 TJ Javorník Uličské Krivé – OŠK Ohradzany  dňa 9.8.2020 kontumuje stretnutie 3:0 v prospech TJ Javorník Uličské Krivé  

v zmysle SP čl. 82 písmeno f. Dáva OŠK Ohradzany do pozorností DK. U – 1033 

 

2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí I. trieda dospelí 3. kolo  

 

TJ Jednota SD Krásny Brod – TJ Druţstevník Lieskovec dňa 16.8..2020 o 13,30 hod na ihrisku v Krásnom Brode (vzájomná 

dohoda). U – 1032  

 
3. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa  II. trieda dospelí 5. kolo 

TJ Druţstevník Modrá nad Cirochou – ŠK Klenova dňa 29.8.2020 o 16,30 hod na ihrisku v Modrej nad Cirochou (vzájomná dohoda). U 

– 1031 

  
4. ŠTK schvaľuje striedavý štart Roman Cerula (1372747) TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica  pre mládežnícke družstvo F. O. Ajax Pakostov. 

 
5. ŠTK schvaľuje striedavý štart Adam Paľo  (1362284) TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica  pre mládežnícke družstvo F. O. Ajax Pakostov.  

 

6. ŠTK schvaľuje striedavý štart Dominík Paľo  (1362283) TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica  pre mládežnícke družstvo F. O. Ajax Pakostov. 

http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk


  

 

 

 

 

7. ŠTK upozorňuje kluby, že podania žiadosti cez ISSF o zmenu termínu, hracej plochy, UHČ bude riešiť iba do 15,00 hod do najbližšieho 

zasadnutia (štvrtok). Po tomto termíne budú žiadosti neakceptovateľné.  

 
 

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

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

 
Zastavenie športovej činnosti od 10.08.2020 nepodmienečne na 1 stretnutie po 2 ŢK: 
 
HE-DK-2020/2021-0006 Daniel Palšák 1237557 Vyšná Sitnica + 10€ DP čl. 37/3 
 

 
Pozastavenie výkonu funkcie vedúceho druţstva na jeden mesiac od 10.08.202: 
 
HE-DK-2020/2021-0007 Cyril Klič 1053178 OŠK Ohradzany - pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva na jeden mesiac od 10.08.2020 
+pokuta 50€ + 10€ DP čl. 53/1/3b 
 
 

 
 

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 

 
 
 
 
Berie na vedomie: 
Pochvalu na výkon rozhodcov podané cez ISSF: 
Od  OFK Hažín nad Cirochou pre P.Greško v stretnutí Kochanovce – Hažín 
Od  TJ družstevník  Papín pre R M. Jelinek a AR P. Basoš v stretnutí Ubľa – Papín 
Od TJ Jednota SD Krásny Brod pre R M. Jelinek  v stretnutí  Z.Hamre – Krásny Brod 
 
Ospravedlnenie : 
P.Barnišin 16.8.,Sopirjak do 30.8., 
. 

 
Zasadnutie KR : 
sa uskutoční 20.8.2018 (štvrtok) v zasadačke ObFZ  o 16,00 hod. 
 
 

 

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/

