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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/
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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 40 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 
1. ŠTK z dôvodu poklesu hráčov pod 7 v druţstve TJ Vihorlat Zemplínske Hámre v stretnutí I. trieda dospelí 5. kolo  

TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom – TJ Vihorlat Zemplínske Hámre dňa 30.8.2020 kontumuje v prospech  TJ Druţstevník 

Radvaň nad Laborcom v zmysle SP čl.11/3 s pouţitím  čl. 82 písmeno g. Výsledok 6 : 0 dosiahnutý na HP ostáva v platností.               

Dáva TJ Vihorlat Zemplínske Hámre do pozornosti DK. U – 1058 

 

2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí II. Trieda dospelí 7. kolo 

TJ Druţstevník Turcovce - FK Rovné dňa 13.9.2020 o 16,00 hod na ihrisku v Turcovciach (vzájomná dohoda). U – 1062  

 

3. ŠTK ruší stretnutie II. trieda dospelí 7. kolo 

 TJ Druţstevník Modrá nad Cirochou – TJ Iskra Ňagov dňa 13.9.2020 z dôvodu oznámenia o nevycestovaní druţstva TJ Iskra Ňagov 

na stretnutie. U – 1064  

 

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

 TJ Jasenov – FK Kamenica nad Cirochou dňa 11.9.2020 o 16,00 hod na ihrisku v Jasenove (vzájomná dohoda). U – 1063  
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5. ŠTK schvaľuje striedavý štart Peter Beňo (1418581) MFK Snina pre mládeţnícke druţstvo OFK Agrifop Stakčín. 

 
6. ŠTK schvaľuje striedavý štart Filip Maţerik (1400101) FK Humenné pre mládeţnícke druţstvo ŠK Slávia Lackovce. 

 

7. 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. 

 

8. 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.  

 

9. ŠTK ruší stretnutia  II. trieda dospelí 7. kolo TJ Javorník Uličské Krivé - TJ Tatran Kolonica dňa 13.9.2020 z dôvodu verejného záujmu.     U 

- 1065 

 

 
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 07.09.2020 za ČK po 2ŢK: 
Marek Bučko 1354438 TJ Druţstevník Lukačovce +10 €  DP čl. 37/3 
 
DK ObFZ zastavuje športovú činnosť na 1 súťaţné stretnutie od 07.09.2020 za ČK: 
Martin Kapraľ 1235571  TJ Vihorlat Z.Hámre +10 €  DP čl. 46/1b,2 
 
DK trestá TJ Slovan Lobe N.Sitnica upozornením DP čl. 10/1 + 10 EUR 

 



  

 

 

DK trestá TJ Vihorlat Z.Hámre finančnou pokutou 50 EUR za nedohrané stretnutie pre pokles hráčov pod 7 v stretnutí   

TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom – TJ Vihorlat Zemplínske Hámre RS bod 8. + 10 EUR 

 
DK dáva do pozornosti KR ObFZ Humenné R Barnišin a Chrin, nedostatky v zápise o stretnutí 
 

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 
Ţiada : 
Rozhodcov a Delegátov, aby uvádzali presný popis napomínania , alebo vylúčenia s uvedením dôvodu v zmysle PF a usmernenia  ŠU KR ObFZ  
zaslaný e- mailom 
 
Ospravedlnenie :  
S.JANCUSKO  soboty do konca jesennej časti, P.TURČÍK 15.9. ,BARNIŠIN P.  10.9.- 29.9.  
M.GINDA prerušenie činnosti od 09.9. do prihlásenia., 
 
Zasadnutie KR : 
sa uskutoční 17.9.2020 v zasadačke ObFZ  o 16,00 hod. 

 

 

RÔZNE 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 01.09.2020 
 
S účinnosťou od 01. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v 
exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. 
 



  

 

 
Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať 
negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid 19 nie starším ako 12 hodín. 
 
 
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodrţiavať nasledovné povinnosti: 
 
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umoţniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), 
 
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, 
 
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
 
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob 
dezinfekcie rúk, 
 
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, ţe v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ,    
nádcha, sťaţené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 
 
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
 
· ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára   
a  opustiť miesto hromadného podujatia, 
 
· zákaz podávania rúk, 
 
· pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodrţiavanie 
rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby ţijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z 
účelu hromadného podujatia vyplýva, ţe tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je moţné dodrţať, 
 
· v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb ţijúcich v jednej domácnosti tak, ţe medzi obsadenými miestami 
ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 
 
· zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 



  

 

 
· organizátor musí byť v kaţdej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 
 
· podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 
 
· v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho 
vstup a výstup. 
 
 
 
 
 
 
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 

 

Úradná správa ObFZ Humenné zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk 

http://www.obfzhumenne.sk/

