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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 30. 3.2022 - 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.  

Prestup z letného obdobia 2021 je moţné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so 
súhlasom oboch klubov a hráča. 

 
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 45 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 

 
ŠTK ObFZ Humenné: 
  
Ţiada futbalové kluby TJ Družstevník Modra nad Cirochou, TJ Jednota SD Krásny Brod, TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica a TJ Družstevník Nižné 
Ladičkovce, aby si dohodli termín odohratia oboch semifinálových stretnutí pohára NexisFibers a ObFZ Humenné pred začiatkom jarnej časti 
súťaţe. Kluby predloţia dohodu o termíne odohratia stretnutia prostredníctvom ISSF systému (žiadosť o zmenu termínu) v termíne 
najneskôr do 10.02.2022. Ak sa kluby na žiadnom termíne nedohodnú, určí im ho riadiaci orgán. 
 
 

Súťaţ kolo stretnutie 

Pohár NexisFibers a ObFZ 
Humenné 

Semifinále - 1. stretnutie 
TJ Družstevník Modra nad 

Cirochou 
TJ Jednota SD Krásny Brod 

Pohár NexisFibers a ObFZ 
Humenné 

Semifinále - 1. stretnutie TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica TJ Družstevník N.Ladičkovce 

Pohár NexisFibers a ObFZ 
Humenné 

Semifinále - odveta TJ Jednota SD Krásny Brod TJ Družstevník Modra nad Cir. 

Pohár NexisFibers a ObFZ 
Humenné 

Semifinále - odveta 
TJ Družstevník Nižné 

Ladičkovce 
TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica 

 

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka je naplánovaný nasledovne: 

I. trieda dospelí ObFZ Humenné 15. kolo 03.04.2022 (plánovaný termín) v závislosti od počasia resp. pandemickej situácie; 
II. trieda dospelí ObFZ Humenné 10. kolo 17.04.2022 

 

 

 



  

 

 

 

1. Ţiada futbalové kluby TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica,  TJ Lesy Zubné, TJ Jednota SD Krásny Brod, TJ Družstevník Nižné Ladičkovce, TJ ŠM 
Ubľa a TJ Družstevník Modra nad Cirochou,  aby si dohodli  termíny dohrávok stretnutí jesennej časti do začiatku jarnej časti súťaţe. 
Kluby predloţia dohodu o termíne odohratia stretnutia prostredníctvom ISSF systému (žiadosť o zmenu termínu) v termíne 
najneskôr do 17.02.2022Ak sa kluby na žiadnom termíne nedohodnú, určí im ho riadiaci orgán. 

Zoznam neodohraných stretnutí jesennej časti súťaţného ročníka 2021/2022 

Súťaţ kolo stretnutie 

I. trieda dospelí 12. TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica TJ Lesy Zubné 

I. trieda dospelí 13. TJ Jednota SD Krásny Brod TJ Družstevník N.Ladičkovce 

I. trieda dospelí 14. TJ ŠM Ubľa TJ Družstevník Modra nad Cir. 

I. trieda dospelí 14. TJ Jednota SD Krásny Brod TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica 

 

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka je naplánovaný nasledovne: 

I. trieda dospelí ObFZ Humenné 15. kolo 03.04.2022 (plánovaný termín) v závislosti od počasia resp. pandemickej situácie; 
  

II. trieda dospelí ObFZ Humenné 10. kolo 17.04.2022 

 

2. Ţiada futbalové kluby F. O. Ajax Pakostov, TJ Ptava Ptičie, OFK Agrifop Stakčín, TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom, TJ Slovan Belá 
nad Cirochou a FK Kamenica nad Cirochou, aby si skontrolovali termíny dohrávok stretnutí jesennej časti a o prípadné zmeny požiadali 
prostredníctvom ISSF – podania na komisiu ŠTK v termíne do 10.03.2022.  

 

 



  

 

 

 

Zoznam neodohraných stretnutí jesennej časti súťaţného ročníka 2021/2022 

Súťaž kolo stretnutie Termín dohrávky 

I. trieda dorast U19 2. kolo F. O. Ajax Pakostov TJ PtavaPtičie 09.04.2022 o 14:00 

I. trieda dorast U19 7. kolo OFK Agrifop Stakčín TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom 09.04.2022 o 13:00 

I. trieda žiaci U15 11. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou FK Kamenica nad Cirochou 09.04.2022 o 12:00 

Prípravka U11 9. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou FK Kamenica nad Cirochou 09.04.2022 o 10:00 

Prípravka U11 12. kolo FK Kamenica nad Cirochou TJ Slovan Belá nad Cirochou 09.04.2022 o 11:00 

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka pre všetky kategórie mládeže je naplánovaný na 16.04.2022. 

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

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
Bez uznesenia. 
 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné  (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podávaná 
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. Komisia rozhodcov a delegátov VsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov 

zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 19.02.2022 (sobota) v obci Drienica (okr. Sabinov). Uchádzači sa môžu prihlásiť 

u sekretára VsFZ  Marcela Eperješiho zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: marcel.eperjesi@futbalsfz.sk 

Uzávierka prihlášok je 14.02.2022. 

Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na 

číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 1543 9542 - do poznámky je potrebné uviesť Lic. A, meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí 

prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára a na ním uvedenú emailovú adresu  zaslané 

materiály na dištančnú formu prípravy. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu 

uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ/ 

 

2. KR ObFZ Humenné oznamuje rozhodcom a DZ pôsobiacim v súťažiach ObFZ predbežný termín zimného školiaceho seminára sa 

uskutoční začiatkom mesiaca marec. Program seminára bude zaslaný účastníkom mailovou poštou. Termín a miesto konania bude 

upresnený v US. Účasť na seminári je podmienkou delegovania v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022. Na seminári sú vítaní aj noví 

záujemcovia o tuto funkciu bližšie informácie Pavol Dzido, predseda Komisie rozhodcov ObFZ HE mob.: 0907 461 151. 

.  

 

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 
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