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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
 
Oznamujeme, ţe  po skončení platnosti RP pri ţiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá aktuálnejšia 
(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, ţe pri ţiadosti o nový ERP bude pouţitá stará fotografia ţiadosť 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 moţné zmeniť klubovú príslušnosť 
hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyţaduje 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 moţné 
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, ţe pred zadaním prestupu s obmedzením "hosťovanie hráča“  hráč musí mať vygenerovaný členský poplatok na sezónu 
2020/2021 
 
 
 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
http://www.obfzhumenne.sk/


  

 

 
 
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 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 Tobias Jevič (1367060) TJ Druţstevník Papín  (SP čl.52 písmeno n) v stretnutí I. trieda ţiaci  

1. kolo TJ Druţstevník Borov – TJ Druţstevník Papín  dňa 22.8.2020 kontumuje stretnutie v prospech TJ Druţstevník Borov v zmysle 

SP čl.11/3 s pouţitím  čl. 82 písmeno f. Výsledok 12 : 4 dosiahnutý na HP ostáva v platností. Dáva TJ Druţstevník Papín, vedúceho 

druţstva a hráča Tobias Jevič do pozorností DK. U – 1039 

 

2. ŠTK berie na vedomie podanie odvolania OŠK Ohradzany voči Rozhodnutiu ŠTK  U – 1033 ObFZ Humenné ( US č. 6 zo dňa 14.8.2020 ).  

 
3. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ  I. trieda dospelí 5. kolo  

TJ Slovan Lobe Niţná Sitnica – OŚK Kochanovce dňa 30.8.2020 o 13,30 hod na ihrisku v Niţnej Sitnici (vzájomná dohoda). U – 1037 

 

4. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ  I. trieda ţiaci U15  2. kolo  

TJ Jasenov – TJ Vihorlat Zemplínske Hámre dňa 1.9.2020 o 10,00 hod na ihrisku v Jasenove (vzájomná dohoda). U – 1041  

 

5. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ  II. trieda ţiaci U15  2. Kolo 

TJ Druţstevník Niţné Ladičkovce – OŚK Ohradzany dňa 4.9.2020 (piatok) o 18,00 hod na ihrisku v Niţných Ladičkovciach (vzájomná 

dohoda). U – 1040  

 

http://www.obfzhumenne.sk/
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6.  ŠTK súhlasí so zmenou UHČ  II. Trieda ţiaci U 15 1. kolo  

    F.O. Ajax Pakostov – OŚK Ohradzany dňa 29.8.2020 o 09,00 hod na ihrisku v Pakostove (vzájomná dohoda). U – 1038  

 

7. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa  II. trieda ţiaci U15 1. kolo 

TJ ŠM Ubľa – OŚK Haţín nad Cirochou dňa 15.9.2020 o 10,00 hod na ihrisku v Ubli (vzájomná dohoda). U – 1042 

 

8. ŠTK z dôvodu prieťahov a oneskorených začiatkov stretnutí dôrazne upozorňuje kluby na dodrţiavanie SP čl.80 odst.1, Rozpisu súťaţe  

pre ObFZ Humenné pre súťaţný ročník 2020/2021 bod 10 Štart hráčov, písmeno l a bod 11 Podmienky štartu písmeno f na včasnosť 

nahodenia a uzatvorenia nominácii hráčov v systéme ISSF klubovými manaţérmi pred stretnutím. Rozhodcovia a delegáti stretnutia 

sú povinný túto skutočnosť uvádzať v zápise o stretnutí a DS vo svojich správach. Nedodrţanie tohto ustanovenia bude mať za dôsledok 

disciplinárny postih. 

 

9. ŠTK schvaľuje striedavý štart Samuel Mičák (1393156) TJ Ptava NV Ptičie  pre mládeţnícke druţstvo TJ Druţstevník Chlmec. 

 

10. ŠTK schvaľuje striedavý štart Adam Macko (1376572) TJ Ptava NV Ptičie  pre mládeţnícke druţstvo TJ Druţstevník Chlmec. 

 

11. ŠTK schvaľuje striedavý štart Filip Firda (1393155) TJ Ptava NV Ptičie  pre mládeţnícke druţstvo TJ Druţstevník Chlmec. 

 

12. ŠTK schvaľuje striedavý štart Tobias Porochnavý (1393146) TJ Ptava NV Ptičie  pre mládeţnícke druţstvo TJ Druţstevník Chlmec. 

 

13. ŠTK schvaľuje striedavý štart  Maximilián Stravka (1413987) FK Humenné  pre mládeţnícke druţstvo TJ Druţstevník Chlmec. 

 

14. ŠTK schvaľuje striedavý štart  Jakub Jusko (1414316) FK Humenné  pre mládeţnícke druţstvo TJ Druţstevník Chlmec. 

 

15. ŠTK schvaľuje striedavý štart Tomáš Pitlanič (1428934) OFK Agrifop Stakčín  pre mládeţnícke druţstvo ŠK Klenová. 

 

16. ŠTK schvaľuje striedavý štart Michal Ruňanin (1403368) OFK Agrifop Stakčín  pre mládeţnícke druţstvo ŠK Klenová 

 

17. ŠTK schvaľuje striedavý štart Danjan Kerekanič (1418963) OFK Agrifop Stakčín  pre mládeţnícke druţstvo ŠK Klenová. 



  

 

 

18. ŠTK schvaľuje striedavý štart Tobiaš Kapraľ (1426837) OFK Agrifop Stakčín  pre mládeţnícke druţstvo ŠK Klenová. 

 

19. ŠTK upozorňuje kluby, ţe podania ţiadosti cez ISSF o zmenu termínu, hracej plochy, UHČ bude riešiť iba do 15,00 hod do najbliţšieho 

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

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

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
DK ObFZ zastavuje športovú činnosť na 1 súťaţné stretnutie od 24.8.2020 za ČK po 2ŢK: 
Peter Bilec (1263750) Rovné+10 € DP čl.37/3 
Lubomír Kiča (1089327) Rokytov pri HE +10 € DP čl.37/3 
Anton Danko (1436334) Borov +5 € DP čl.37/3 
 
DK ObFZ  zastavuje športovú činnosť na 1 súťaţné stretnutie od 24.8.2020 za ČK: 
Patrik Harvan (1188153)Rokytov pri HE+ 10€ DP čl. 46/1b,2 
 
DK ObFZ  zastavuje športovú činnosť na 2 súťaţné stretnutie od 24.8.2020 za ČK: 
Matúš Samčík (1191171) Ulič +10 € DP čl. 49/1a, 2a 
Matúš Bučko (1204361) N. Sitnica+10 € DP čl. 49/1a, 2a 
 
DK ObFZ dáva do pozornosti KR ObFZ  R Ľ.Pidanič.  
 
DK trestá Papín finančnou pokutou 5 EUR za nedodanie písomného stanoviska na DK k vzniknutým nedostatkom v stretnutí Borov - Papín RS 
bod 8. + 5 EUR 
DK trestá TJ Tatran Kolonica finančnou pokutou 300 eur a nariaďuje klubu odohrať najbliţšie jedno domáce stretnutie na neutrálnej pôde. 
Stretnutie nariaďuje odohrať minimálne vo vzdialenosti 15 km od štadióna TJ Tatran Kolonica. Miesto výkonu stretnutia oznámi s patričným 
časovým predstihom na ŠTK ObFZ HE DP čl. 49/4 + 10,00 EUR 
 
DK ukladá disciplinárnu sankciu Milan Leňo (TJ Tatran Kolonica) zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s organizovaním futbalových 
stretnutí na 24 mesiacov od 24.08.2020 + 10,00 EUR 

 



  

 

 

DK začína disciplinárne konanie voči VD Dušan Paško 1317941 (TJ Druţstevník Papín) zároveň mu ukladá ochranné opatrenie spočívajúce 
v pozastavení výkonu funkcie vedúceho druţstva a ţiada o jeho vyjadrenie cez ISSF k neoprávnenému štartu hráča Tobias Jevič 1367060 
v stretnutí Borov – Papín  do 02.09.2020. 

 
DK začína disciplinárne konanie voči hráčoví Tobias Jevič 1367060 (TJ Druţstevník Papín) zároveň mu ukladá ochranné opatrenie spočívajúce 
v pozastavení výkonu športovej činnosti do vyriešenia prípadu. 
 
 
DK ţiada TJ Druţstevník Papín o písomné vyjadrenie klubu k neoprávnenému štartu hráča Tobias Jevič 1367060 v stretnutí  
TJ Druţstevník Borov – TJ Druţstevník Papín cez ISSF   do 02.09.2020 cez ISSF. 
 
DK ObFZ HE nevyhovuje odvolaniu Cyrila Kliča 1053178 voči uzneseniu HE-DK-2020/2021-0007 a predkladá toto odvolanie odvolacej komisii 
DP čl. 84/4 + 20EUR 
 

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 

 
Upozorňuje : 
Rozhodcov   o včasné uzatváranie Zápisov a Delegátov o odosielanie Správ u Delegátov v zmysle nariadení KR ObFZ . 
Na nariadenie ŠTK ObFZ Humenné uvedené v US a usmerneniu KR ObFZ zaslanému   e- malom 
 
Ţiada : 
Rozhodcov a Delegátov, aby dôsledne dbali na správny popis priestupkov pri napomínaní a vylúčení hráčov v zmysle  Pravidiel futbalu. 
 
Berie na vedomie : 
Pochvalu na výkon rozhodcu Š.RUDÍKA a P.VOJTKA v stretnutí KOLONICA – TURCOVCE  
od TJ Druţstevník  TURCOVCE  podané cez ISSF 
 



  

 

 
Pozýva : 
Na svoje zasadnutie 03.9.2020 o 16,30 hod  
rozhodcov : J.Švec, M., Pidanič, J Skalka ,S. Jancusko,    DZ : A. Groško 
 
Zasadnutie KR : 
sa uskutoční 03.9.2018 v zasadačke ObFZ  o 16,00 hod. 
 
. 

 

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/

