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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2021/2022  ČÍSLO: 40  ZO DŇA  17.06.2022 
 
 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

 

LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE  

- Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča 
bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť 
nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak, 

- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2022 - 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. 

OZNAMUJEME, že VsFZ plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK, pre získanie licencie „kurz prvej pomoci“. Prihlásiť  
sa môžete mailom do 20.06.2022 na sekretariat@obfzhumenne.sk. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený 
termín licenčného školenia.  

 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/


  

 

 
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) 
- rozhodcovskú výstroj zdarma 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 

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. 
 
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 

ŠTK ObFZ Humenné oznamuje:  

42 ročník Finále pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 24.6.2022 o 17:00 hod – TJ Druţstevník Modrá n/C -  TJ 
Druţstevník Niţné Ladičkovce na futbalovom štadióne v Humennom. 

8. ročník SUPERPOHÁR ObFZ - MEMORIÁL JOZEFA ŠKUBU:  VÍŤAZ 1.tr. DOSPELÍ – VÍŤAZ POHÁRA Nexis Fibers a ObFZ HE                
sa uskutoční dňa 1.7.2022 o 17:00 hod na futbalovom ihrisku v JASENOVE 

ŠTK ObFZ Humenné po vzájomnej dohode schvaľuje nasledujúce zmeny termínov stretnutí: 

I.TR. DOSPELÍ ObFZ HE 24. kolo TJ Prevádzkar V.Sitnica – TJ Družstevník Papín  19.06.2022 (nedeľa) o 15:00 hod  na ihrisku v V.Sitnici - 
poplatok 20 € -  

http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu


  

 

 

ŠTK vytvára súťaţe ObFZ Humenné pre súťaţný ročník 2022/2023 následovné : 

- I.trieda dospelí 
- II.trieda dospelí 
- I.trieda starší dorast U19 
- I.trieda starší žiaci U15 
- II.trieda starší žiaci U15 
- I.trieda mladší žiaci U13 ( v skupinách turnajovým spôsobom) 
- Prípravka U11 ( v skupinách turnajovým spôsobom) 
- Pohár Nexis Fibers a ObFZ Humenné 

Prihlášky do súťaţí podávajú druţstvá od 13.06.2022 do 24.06.2022  

a/ Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na 
súťažný roč. 2022-2023 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. 
Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj 
štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka. 

b/ FK v prihláškach svojich družstiev do súťaží v ISSF sú povinné žrebovacie čísla uvádzať v časti „Požadované žrebovacie číslo“ a výnimky v 
časti „Požadovaná výnimka pre ÚHČ“, pričom dôvod majú uviesť v časti „Poznámka“. Ak niektorý kolektív FK požaduje nejaké žrebovacie číslo 
alebo nejakú výnimku z dôvodu nejakého sviatku (slávnosti, oslavy, odpust, a pod.), má uviesť hlavne termín (dátum), na ktorý toto číslo požaduje, 
ako aj to, či v tomto termíne chce hrať doma alebo vonku. 

c/. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, 

mailových adries a adries klubov. 

d/. Podaním prihlášky družstvá potvrdzujú svoju účasť v súťažnom ročníku 2022/2023.  

 

 



  

 

 

e/. V zmysle RS v súťažnom ročníku 2022 – 2023 pre FK sa stanovuje štartovné, ktoré bude v zbernej faktúre. Po odhlásení družstva po uzavretí 

súťaží komisiou ŠTK sa štartovné nevracia. 

Pre uhradenie štartovného bude vystavená zberná faktúra v mesiaci jún 2022, ktorú bude FK povinný uhradiť do doby splatnosti. Neuhradením 
štartovného v zbernej faktúre v dobe splatnosti nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží ObFZ. Nový súťažný ročník bude uzavretý 
vydaním priradených čísel  v úradnej správe na webovej stránke ObFZ dňa 30.6.2022. Po tomto termíne bude ešte možná výmena priradených 
čísel opätovne na základe predloženej vzájomnej dohody v systéme ISSF do 4.7.2022. 

f/. V systéme ISSF pre SR 2022 – 2023 sú vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaží, do ktorých prihlasujete svoje družstvá. Predvolené názvy 

sú uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach. 

g/. V prípade, ak sa niekto neprihlási do súťaže podľa zaradenia zo súťažného ročníka 2021/2022 postupuje sa podľa nasledovných kritérií: 

v prípade, že niektoré z družstiev nepodá prihlášku do svojej súťaže, bude následné zaraďovanie družstiev vykonávané na základe konečných 

tabuliek súťažného ročníka 2021 – 2022 v zmysle SP, čl. 17. 

h/. Predpoklad zahájenia nového súťažného ročníka 2022/2023 je 31.07.2022, Pohár Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné 24.07.2022. 

ch/. Štartovné na súťažný ročník 2022/23:  I.tr. dospelí -200 €, II.tr. dospelí -150 €, mládežnícke družstvá štartovné neplatia. 

 
 
Podmienky štartu v jednotlivých súťaţiach pre súťaţný ročník 2022/2023: 
 
 
I. trieda dospelí: 
 
Povinné jedno mládeţnícke  druţstvo I. trieda dorast U 19, I. trieda ţiaci U 15,  v dlhodobej súťaţí,  pri nesplnení podmienok poplatok 
700,00  € 
 



  

 

 
Klub v I. triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: II. trieda žiaci U15 
– uhradí poplatok- 200 € 
Klub v I. triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13, 
alebo prípravka U11 – uhradí poplatok - 300 € 
Klub v I .triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13, 
alebo prípravka U11 a II. trieda starší žiaci U - 15 – uhradí poplatok - 100 € 
Klub v I. triede dospelí ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13 
a prípravka U11  – uhradí poplatok - 100 € 
 
II. trieda dospelí: 
 
Povinné druţstvo  v ktorejkoľvek mládeţníckej kategórii dorast,  ţiaci, prípravka U11 
V prípade neprihlásenia mládežníckeho družstva poplatok 180,00 € 
 
Klub v II. triede dospelí ktorý bude mať 1 družstvo mládeže: I. trieda dorast U19,   I. trieda žiaci U15, II. trieda žiaci U15  
- uhradí  50% štartovného poplatku (75 €) 
 
Klub v II. triede dospelí ktorý bude mať 1 družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13, prípravka U11 
- uhradí  75% štartovného poplatku (112,50 €) 
 
Pri spoločnom mládežníckom družstve musí mať každý klub zaregistrovaných  v I. triede dorast U19,  I. triede žiaci U15 minimálne 6 hráčov 
Každý hráč musí odohrať minimálne 3 stretnutia v jesennej časti a 3 stretnutia v jarnej časti 

Spoločné družstvo v podmienkach štartu platí len pre jeden futbalový klub. 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 23.06.2022 (štvrtok)o 16:00 

 

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

 



  

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
DS po 5 ŢK, nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie: 
Jakub Mišenko 1279530 Hažín n./Cir. – čl. 37/5a + 10 € 
Erik Gezanič 1261448 Klenová – čl. 37/5a + 10 € 
Timotej Cichý 1260555 Ňagov - čl. 37/5a + 10 € 
 
DK z podnetu ŠTK ukladá pre TJ Tatran Kolonica pokutu 150 € za nenastúpenie družstva v stretnutí  
17. kolo 5.6.2022 II. triedy OŠK Rokytov - TJ Tatran Kolonica, podľa RS bod. 8 +10 € 
 
DK z podnetu ŠTK ukladá pre OŠK Udavské pokutu 130 € za nenastúpenie družstva v stretnutí   
18. kolo 12.6.2022 II. triedy TJ Tatran Kolonica - OŠK Udavské, podľa RS bod. 8 +10 € 
 
DK z podnetu ŠTK ukladá pre FO Ajax Pakostov pokutu 50 € za nenastúpenie družstva v stretnutí   
I. trieda dorast U19 ObFZ 20. kolo TJ Družstevník Radvaň n/L.- FO Ajax Pakostov, podľa RS bod. 8 +5 € 

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. Ospravedlnenia: 

 

Pidanič M.  13.6. – 23.6.2022 

Karoľ 18.6. – 19.6.2022 

Rudík od 12.6. do prihlásenia  

Turčík 18.6. – 19.6.2022 

Magera od 13.6 do prihlásenia 

 

 



  

 

 

 

2. KR ObFZ Humenné pozýva na svoje najbližšie zasadnutie v budove sídla ObFZ dňa 22.6.2022 (streda) o 16,30 hod rozhodcov Pidanič M., 

Pidanič Ľ., Turčík, Basoš. 

 

3. Najbližšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 22.6.2022 (streda) o 16,30 hod. 

 

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

