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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 

LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE  

- Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7.2022 - v tomto období je moţné zmeniť klubovú príslušnosť hráča 
bez súhlasu materského klubu, nevyţaduje 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 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. 

FK sú povinné vyplniť v ISSF, na detaile druţstva, členov realizačných tímov najneskôr 7 dní pred prvým súťaţným stretnutím druţstva v 
príslušnej súťaţi. 
 
Nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí, kompletný návod na pouţitie nájdete tu: 
 https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
 
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. 

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


  

 

 

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

 
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 cca45 € za stretnutie) 
- rozhodcovskú výstroj zdarma 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 
1. ŠTK oznamuje termín začiatku nového súťaţného ročníka 2022/2023 ObFZ dospelí I. trieda 7.8.2022, dospelí II. trieda 7.8.2022 

a 1. kolo 43. ročníka Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné 31.7.2022. 

 

2. Nový SR bol uzavretý vydaním priradených čísel na webovej stránke ObFZ. 

I. trieda dospelí: 1. OŠK Kochanovce, 2. TJ Tvarona Ulič, 3. OŠK Udavské, 4. TJ Slovan Lobe Niţná Sitnica, 5. TJ Druţstevník N. 

Ladičkovce, 6. TJ Prevádzkar V. Sitnica, 7. TJ Jednota SD Krásny Brod, 8. OFK Haţín n/C, 9. TJ Druţstevník Lieskovec, 10. 

TJ Druţstevník Papín, 11. OŠK Ohradzany, 12. TJ Druţstevník Dlhé n/C, 13. TJ Druţstevník Radvaň n/L, 14. TJ Druţstevník Modrá n/C. 

II. trieda dospelí: 1. TJ ŠM Ubľa, 2. TJ Lesy Zubné, 3. FK Rovné, 4. TJ Druţstevník Lukačovce, 5. TJ Vihorlat Z. Hámre, 6. TJ Tatran 

Kolonica, 7. ŠK Klenová, 8. TJ Druţstevník Koškovce, 9. OŠK Rokytov pri Humennom, 10. TJ Iskra Ňagov 

 

3. ŠTK nariaďuje odohratie stretnutí 1. kola 43. ročníka Pohára Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné dňa 31.7.2022 o 17,30 hod. 

takto: 

ŠK Klenová – TJ ŠM Ubľa, 

OŠK Rokytov – TJ Druţstevník Papín, 

TJ Tatran Kolonica – OŠK Udavské, 

TJ Iskra Ňagov – Voľný los, 

TJ Druţstevník Lukačovce – TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica, 

TJ Druţstevník N. Ladičkovce – TJ Druţstevník Koškovce, 

TJ Vihorlat Z. Hámre  - OFK Haţín n/C, 

TJ Lesy Zubné - TJ Druţstevník Lieskovec – 11:00 hod., 

 

4. ŠTK schvaľuje nasledujúce zmeny termínov stretnutí: 

I.tr. dospelí ObFZ HE, 1. kolo TJ Jednota SD Krásny Brod – OFK Haţín n/Cir.  06.08.2022 (Sobota) o 11:00 hod  na ihrisku v Krásnom Brode.           

I.tr. dospelí ObFZ HE, 1. kolo OŠK Udavské – TJ Druţstevník Dlhé n/Cir.   06.08.2022 (Sobota) o 17:00 hod  na ihrisku v Udavskom. 

     5. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Druţstevník N. Ladičkovce ohľadne termínu stretnutia úvodného kola Pohára Nexis   

           Fibers ObFZ Humenné hraného dňa 31.7.2022 z dôvodu obecných slávnosti.  



  

 

      

     6. ŠTK berie na vedomie odhlásenie druţstva FK Rovné z Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné. Zároveň dáva do   

           pozornosti DK druţstvo FK Rovné – SP čl. 69/2. 

     7.   ŠTK berie na vedomie odhlásenie druţstva TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom U15 zo súťaţe I. tr. ţiaci U15 ObFZ Humenné.  

Najbliţšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 21.07.2022 (štvrtok) o 16:00. 

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

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

DK oznamuje o moţnosti podania ţiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti: hráč, ktorý bol v poslednom kole 
sezóny napomínaný 5., 9.,12. alebo 15. ŢK, môţe podľa DP, čl. 37/6, do 14 dní od disciplinárneho oznámenia (DO)  za tieto napomínania v ÚS, 
písomne poţiadať o úhradu pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v  sezóne 2022/2023. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu 
uhradí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môţe v 1. kole nového súťaţného ročníka nastúpiť. Ţiadosť je potrebné označiť 
názvom „Ţiadosť o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v stanovenej lehote cez ISSF a elektronickú 
podateľňu podaním na disciplinárnu komisiu.  

 
Určenie výšky pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti 
za 5., 9., 12. ŢK po skončení súťaţného ročníka. 
DK ich stanovila nasledovne: muţi - 20 €, 

  

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 

 

KR ObFZ Humenné oznamuje rozhodcov a delegátov pôsobiacich v súťaţiach ObFZ, ţe letný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 31. júla 
2022 (nedeľa) v priestoroch reštaurácie Šport v Humennom. Program seminára bude zaslaný účastníkom mailovou poštou. Účasť na seminári je 
podmienkou delegovania rozhodcov a delegátov na stretnutia v jesennej časti súťaţného ročníka 2022/2023. Na seminári sú vítaní aj noví 
záujemcovia o funkciu rozhodcu bliţšie informácie Pavol Dzido, predseda Komisie rozhodcov ObFZ HE mob.: 0907 461 151. 
 
Ţiadame rozhodcov a delegátov ObFZ Humenné, aby si  „samostatne“  vygenerovali v ISSF členský poplatok na sezónu 2022/2023 

 

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

