
  

 

 

      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: 2021/2022  ČÍSLO: 05  ZO DŇA  20.08.2021 

 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
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.  

Novela Registračného a prestupovéhoporiadok SFZ k stiahnutiu: 

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

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


  

 

 
 
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 súhlasí s výmennou stretnutia II. trieda dospelí 5. kolo  ŠK Klenová – TJ Vihorlat Zemplínske Hámre dňa 29.8.2021 o 16,30 hod 

na ihrisku v Klenovej, odveta v jarnej časti 14. kolo dňa 8.5.2022 o 17,00 hod sa odohrá na ihrisku v  

Zemplínskych Hámroch (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0042 

 

2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí I. trieda dorast U19 2. kolo TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom - OFK AGRIFOP Stakčín 

dňa 1.9.2021(streda)  o 12,00 hod na ihrisku v Radvani nad Laborcom (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 - 

0046 

 

3. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí I. trieda žiaci U15 2. kolo TJ Družstevník Borov - TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou dňa 

1.9.2021(streda)  o 10,00 hod na ihrisku v Radvani nad Laborcom (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia - HE-STK-2021/2022-0043 

 

4. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda žiaci U15 1. kolo TJ Vihorlat Zemplínske Hámre - TJ Družstevník 

Modrá nad Cirochou dňa 21.8.2021( sobota) o 09,00 hod na ihrisku v Zemplínskych Hámroch (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – 

HE - STK – 2021/2022 - 0045 

 

 

 

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


  

 

 

 

5. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí II. trieda žiaci U15 1. kolo TJ Slovan Nižná Sitnica - OŠK Ohradzany dňa 27.8.2021 (piatok) 

o 15,00 hod na ihrisku v Nižnej Sitnici. (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 - 0044 

 

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

 

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

 

8. ŠTK schvaľuje striedavý štart Tomáš Halibožek (1362281) TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica pre mládežnícke družstvo F.O. 

 Ajax Pakostov. 

9. ŠTK schvaľuje striedavý štart Filip Firda (1393155) TJ Ptava Ptičie pre mládežnícke družstvo TJ Družstevník Chlmec. 

 

10. ŠTK schvaľuje striedavý štart Adam Macko (1376572) TJ Ptava Ptičie pre mládežnícke družstvo TJ Družstevník Chlmec. 

 

11. ŠTK z dôvodu prieťahov, nedostatkov vo vyplňovaní zápisov o stretnutí funkcionárov (Hlavný usporiadateľ, Zástupca klubu, 

Bezpečnostný manažér, Tréner, Vedúci družstva, Lekár, Masér)  a oneskorených začiatkov stretnutí dôrazne upozorňuje kluby na 

dodržiavanie súťažného poriadku  čl. 79 a čl. 80, rozpisu súťaže  pre ObFZ Humenné pre súťažný ročník 2021/2022 bod 10 Štart 

hráčov a bod 11 Podmienky štartu na včasnosť nahodenia a uzatvorenia nominácii hráčov, funkcionárov a  členov realizačného 

tímu v systéme ISSF klubovými manažérmi pred stretnutím. Rozhodcovia a delegáti stretnutia sú povinný túto skutočnosť uvádzať 

v zápise o stretnutí a DS vo svojich správach. Nedodržanie tohto ustanovenia bude mať za následok disciplinárny postih. 

 
 
           
 

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 2 súťažné stretnutie od 16.08.2021 za ČK: 
Matúš Lukáč  1246200  OŠK Udavské  + 10 €  DP čl. 49/1a, 2a 
 
DK ukladá pokutu TJ Iskra Ňagov za nedodanie písomného vyjadrenia klubu na DK k neprístojnostiam v stretnutí TJ Iskra Ňagov – ŠK Klenová zo 
dňa 15.08.2021 RS bod. 8 +10 €.  
 
DK ukladá pokutu ŠK Klenová za nedodanie písomného vyjadrenia klubu na DK k neprístojnostiam v stretnutí TJ Iskra Ňagov – ŠK Klenová zo dňa 
15.08.2021 RS bod. 8 +10 €.  
 
DK ObFZ začína disciplinárne konanie voči Richard Sivý 1350586 Ňagov, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v 
pozastavení výkonu športovej činnosti čl.43/1,2a,4 od 19.082021. Zároveň vyzýva menovaného o doručenie písomného stanoviska k svojmu 
konaniu v stretnutí TJ Iskra Ňagov – ŠK Klenová zo dňa 15.08.2021 cez ISSF. 
 
DK ObFZ začína disciplinárne konanie voči Erik Sabo 1332359 Klenová, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v 
pozastavení výkonu športovej činnosti čl.43/1,2a,4 od 19.082021. Zároveň vyzýva menovaného o doručenie písomného stanoviska k svojmu 
konaniu v stretnutí TJ Iskra Ňagov – ŠK Klenová zo dňa 15.08.2021 cez ISSF. 
 
DK ObFZ začína disciplinárne konanie voči Ján Gezanič 1271843 Klenová, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v 
pozastavení výkonu športovej činnosti čl.43/1,2a,4 od 19.082021. Zároveň vyzýva menovaného o doručenie písomného stanoviska k svojmu 
konaniu v stretnutí TJ Iskra Ňagov – ŠK Klenová zo dňa 15.08.2021 cez ISSF. 
 
DK vyzýva TJ Iskra Ňagov k doručeniu písomného vyjadrenia k nedostatkom v stretnutí TJ Iskra Ňagov – ŠK Klenová zo dňa 15.08.2021 cez ISSF 
do  24.08.2021 pod hrozbou ďalších DS. 
 
DK vyzýva ŠK Klenová k doručeniu písomného vyjadrenia k nedostatkom v stretnutí TJ Iskra Ňagov – ŠK Klenová zo dňa 15.08.2021 cez ISSF do  
24.08.2021 pod hrozbou ďalších DS. 
 
Oprava U HE-DK-2021/2022-0005 – DK mení v uznesení čl. 53 na čl. 57. 
 
 
 



  

 

 

 

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 ObFZ Humenné upozorňuje rozhodcov a delegátov, že organizátor stretnutia je povinný pred vstupom na štadión skontrolovať Vám ako 

delegovaným osobám aktuálne platné potvrdenia ohľadom očkovania, resp. testov (v zmysle covid semaforu.  

Upozorňujeme, že KR ObFZ Humenné Vás nebudete kontrolovať, každý bude za svoj stav a predkladané podklady ohľadom očkovania, či 
testovania organizátorovi stretnutia v plnej miere zodpovedný sám. Doporučujeme mať pripravené podklady v tlačenej forme.  

2. KR ObFZ Humenné 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) 

 

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

predzápasovej porady k stretnutiu s organizátorom stretnutia. 

 

 

4. KR ObFZ Humenné 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 ObFZ Humenné vzhliadla videozáznam zo stretnutia TJ Vihorlat Z. Hámre – OŠK Udavské na základe podnetu OŠK Udavské. Na 

základe vzhliadnutého videozáznamu považuje KR podnet za opodstatnený. 

 



  

 

 

6. Ospravedlnenia:  

 

Rebej – do prihlásenia 

Jancusko – do prihlásenia 

Barnišin – do prihlásenia 

Pidanič M. – do prihlásenia 

Turčík – 21.8. – 29.8.2021 

Zádražný – 21.8, 29.8.2021 

Skalka – 21.8.2021 

Andraško – 21. - 22.8.2021 

 

7. KR ObFZ Humenné predvoláva dňa 26.8.2021 (štvrtok) o 15:30 hod R Skalka, DZ Firda 

 

8. Najbližšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční v budove ObFZ Humenné dňa 26.08.2021 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

