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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
Oznamuje rozhodcom a delegátom ObFZ Humenné, že po zverejnení zmien v obsadení R a DZ v úradnej správe v prípade mimoriadnej 
žiadosti o nedelegovanie resp. zmenu v delegácii v termíne kratšom ako 48 hod. pred ÚHČ v piatok sobotu, nedeľu oznámili telefonicky 
predsedovi zväzu Petrovi Jenčurovi (tel.: 0905 582636) 
 
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 

LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE  

- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2021 - 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.  

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


  

 

 

Novela Registračného a prestupovéhoporiadok SFZ k stiahnutiu: 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-humenne/spravy/registracny-a-prestupovy-poriadok-platny-od-08062021/ 

 
 
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. 
 
 
VŠETKY OSOBY V REALIZAČNÝCH TÍMOCH V ISSF BOLI VYMAZANÉ A BUDE ICH TREBA NOVÝM SPÔSOBOM DOPLNIŤ OPAKOVANE, 
AJ S ICH SÚHLASOM.  
Nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí, kompletný návod na použitie nájdete tu: 
 https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 
1. ŠTK  schvaľuje  v zmysle SP článok 28 odseku 4 Spoločné družstva mládeže pre súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Humenné: 

I. trieda dorast: 
FO Ajax Pakostov – TJ Družstevník Lukačovce,  

ŠK Slávia Lackovce – TJ Družstevník Papín, 

I. trieda starší žiaci U15:  

            TJ Družstevník Borov – TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom, 

II. trieda starší  žiaci U15:  

            FO Ajax Pakostov – TJ Družstevník Lukačovce, 

I. trieda mladší  žiaci U13:  

           TJ Družstevník Borov – TJ Družstevník Lieskovec, 

      Číslo uznesenia - HE-STK-2021/2022-0039 
 

https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu


  

 

 
 
 
 
 
 
 
2. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa v stretnutí I. trieda dospelí 10. kolo TJ Družstevník Modra nad Cirochou – TJ Jednota SD Krásny 

Brod dňa 2.10.2021 (sobota) o 15,00 hod na ihrisku v Modra nad Cirochou (vzájomná dohoda). 

      Číslo uznesenia - HE-STK-2021/2022-0040  
3. ŠTK zamieta podnet TJ Družstevník Oľka pre nesplnenie náležitostí námietky v zmysle SP čl.86. Číslo uznesenia - HE-STK-2021/2022-

0041 

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

 

 

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

 
DK ObFZ zastavuje športovú činnosť na 3 súťažné stretnutie od 09.08.2021 za ČK: 
Dávid Koban  1272534  Klenová +10 €  DP čl. 49/1a, 2a 

DK ukladá DS na základe správy delegate stretnutia pokarhanie TJ Jednota SD Krásny Brod za porušenie povinností organizátora stretnutia  DP 
čl. 53 +10 €. V prípade opakovaného konania zo strany organizátora stretnutia TJ Jednota SD Krásny Brod DK prístúpi k ďalšim DO.  

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 
 

 

1. KR žiada delegované osoby o striktné dodržiavanie protiepidemiologických nariadení vlády (najmä zákaz podávania rúk, častú hygienu rúk, 

nosenie rúšok v interiéri, dodržiavania odporúčaných 2m odstupov v interiéri) 

 

2. Pri všetkých stretnutiach jesennej časti KR odporúča delegovaným osobám včasný príchod na stretnutie, za účelom vykonania 

predzápasovej porady k stretnutiu s organizátorom stretnutia. 

 

3. KR zorganizovala Letný doškoľovací seminár R a DZ ObFZ Humenné v dňoch 5. a 12.8.2021 za účasti rozhodcov: Rebej, Chrin, Turčík, 

Zádražný, Pidanič Ľ., Pidanič M., Švec, Rudík, Andraško, Miško, Buchlák, Skalka, Barnišin, Magera 

 

4. KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ o včasné (min. 7 dní vopred) zasielanie žiadosti o nedelegovanie výlučne prostredníctvom mailu, 

alebo ISSF spoločne s udaním dôvodu. Akákoľvek iná forma žiadosti, resp. bez splnenia všetkých náležitosti, t. j. udanie dôvodu žiadosti 

o nedelegovanie nebude akceptovaná.  

 

5. KR upovedomuje všetky delegované osoby, aby prípadne žiadosti o nedelegovanie resp. zmenu v delegácii v termíne kratšom ako 48 hod. 

pred ÚHČ oznámili telefonicky predsedovi zväzu p. Jenčurovi. 

 

6. KR berie na vedomie pochvalu TJ Družstevník Modra n/C na R – Jelinek a a AR1 - Zádražný v stretnutí 2. kola I. triedy dospelých ObFZ 

Humenné Ulič - Modra n/C  

 

7. KR na základe podnetu DK upozorňuje delegované osoby na správnosť a úplnosť uvádzania členov realizačných tímov spoločne s ich 

identifikátormi do Zápisu o stretnutí v časti poznámky (t.j. funkcia, meno priezvisko, č.r.p.) v prípade, ak člen RT sa zdržiava počas 

stretnutia v TZ a nie je uvedený v Zápise o stretnutí ako člen družstva. 

 

8. KR na základe podnetu DK upovedomuje delegátov stretnutí o potrebe bezodkladného a vecného popisu nedostatkov v stretnutí v prípade 

ich vzniku a dané tlačivo dať podpísať kompetentným osobám.  

 

 



  

 

 

9. Ospravedlnenia:  

 

Rebej – do prihlásenia 

Jancusko – do prihlásenia 

Barnišin – do prihlásenia 

Vojtko – 7.8.2021 

Maturkanič – 7.8, 8.8.2021 

Pidanič M. – do prihlásenia 

Zádražný – 14., 15., 21., 29.8.2021 

Skalka – 14.8., 21.8.2021 

Styrančák – 16.8.-28.8. 

Andraško – 14.8., 15.8.2021 

Švec – 14.8., 15.8.2021 

 

 

10. Najbližšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční v budove ObFZ Humenné dňa 19.08.2021 o 15:30. 

 

RÔZNE 

 
 
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 

 

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

 

Všetky platné predpisy ( poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy ) SFZ sú verejne prístupné 

na  https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa 

http://www.obfzhumenne.sk/
https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

