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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
FK sú povinné vyplniť v ISSF, na detaile družstva, členov realizačných tímov pred súťažným stretnutím družstva v príslušnej súťaži. 
 
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 
 
 
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. 

LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE  

- 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 na sekretariat@obfzhumenne.sk. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený termín 
licenčného školenia.  

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


  

 

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

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 
1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovnú zmenu termínu stretnutia:  

I. trieda žiaci U15  1. kolo TJ Družstevník Dlhé n/C – TJ Slovan Belá n/C – 26.8.2022 16,00 hod. (vzájomná dohoda) 

 

2. ŠTK na základe žiadosti OŠK Ohradzany súhlasí s odohraním stretnutia 13. kola I. triedy dospelí ObFZ Humenné  

OŠK Ohradzany – OŠK Udavské dňa 30.10.2022 o 14,00 hod.  

 

3. ŠTK z dôvodu nenastúpenia na stretnutie družstva ŠK Klenová v stretnutí Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné 1. kolo  

ŠK Klenová – TJ ŠM Ubľa dňa 31.7.2022 kontumuje 3:0 v prospech TJ ŠM Ubľa v zmysle SP čl. 11 ods. 2 s použitím čl. 82 písmeno b.  

Dáva družstvo ŠK Klenová do pozornosti DK. 

 

4. ŠTK z dôvodu nenastúpenia na stretnutie družstva OŠK Rokytov pri Humennom v stretnutí Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné 1. kolo  

OŠK Rokytov pri Humennom – TJ Družstevník Papín dňa 31.7.2022 kontumuje 3:0 v prospech TJ Družstevník Papín v zmysle SP čl. 11 

ods. 2 s použitím čl. 82 písmeno b. Dáva družstvo ŠK Klenová do pozornosti DK. 

 

5. ŠTK schvaľuje striedavý štart Timotej Ficko (1370719) TJ Družstevník Lukačovce pre mládežnícke družstvo F.O. Ajax Pakostov. 

 

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


  

 

 

6. ŠTK žiada FK, aby si nahrali jednotlivých funkcionárov družstiev do systému ISSF z dôvodu vyplňovania Zápisu o stretnutí. 

 

7. ŠTK oznamuje klubom, že mládežníčke súťaže ObFZ Humenné začnú v nasledujúcich termínoch: 

- I. trieda dorast U19 – 27.8.2022 

- I. trieda žiaci U15 – 27.8.2022 

- II. trieda žiaci U15 – 3.9.2022 

- I. trieda mladší žiaci U13 – 27.8.2022 

- I. trieda mladší žiaci U11 – 27.8.2022 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 25.08.2022 (štvrtok) o 16:00. 

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

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

 

Vylúčení po ČK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie DP čl. 9/2b1, 2: 
Jakub Vajs 1245662 Udavské - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, podľa čl. 37/3 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 
stretnutie +10 €, od 15.08.2022. 
 
Michal Bučko 1127190 Nižná Sitnica - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, podľa čl. 37/3 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 
stretnutie +10 €, od 15.08.2022. 
 
Patrik Grundza 1408314 Krásny Brod - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry zmarením dosiahnutia gólu podrazením súpera podľa čl. 
46/1b,2 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie +10 €, od 15.08.2022. 
 
 
 
 



  

 

 
DK na základe nového podnetu ŠTK ukladá OŠK Rokytov pri Humennom pokutu 100 eur za nenastúpenie družstva v stretnutí OŠK Rokytov pri 
Humennom – TJ Družstevník Papín v 1. kole Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné podľa RS bod. 8 + 10 eur prerokovanie 
 
DK na základe nového podnetu ŠTK ukladá ŠK Klenová pokutu 100 eur za nenastúpenie družstva v stretnutí ŠK Klenová – TJ ŠM Ubľa v 1. kole 
Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné podľa RS bod. 8 + 10 eur prerokovanie. 
 

DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Rovné pokutu 50 eur za odhlásenie družstva z Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné podľa RS bod. 8 + 
10 eur prerokovanie. 

 

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 dôrazne upozorňuje rozhodcov a delegátov  na správnosť popisu priestupkov v zápise o stretnutí pri udelení ŽK alebo 

ČK v zmysle pravidiel futbalu. 

 

2. KR ObFZ žiada R a DZ pôsobiacich v súťažiach ObFZ na včasné ospravedlnenie minimálne 10 dni vopred pred termínom ospravedlnenia 

cez systém ISSF. 

 

3. Zmeny a doplnenie delegácie na 20. – 21.8.2022 

Udavské – Kochanovce  DZ: Dzido 

Krásny Brod – Papín  AR2: Chrin 

Hažín n/C – Lieskovec  AR2: Chrin 

Vyšná Sitnica – Ohradzany   

Ulič –  Modrá n/C   AR2: Matta 

 

 

 



  

 

 

4. Ospravedlnenie: 

Magera  27. –  28.8.2022 

Turčík    21. –  22.8., 1.9.2022 

 

RÔZNE 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humennézverejňovaná 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

