
 

1 

 

 

 

1                 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: 2017/2018  ČÍSLO: 10  ZO DŇA  07.09.2017 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
Oznamuje, že zasadnutia odborných komisií  ObFZ Humenné sa uskutočnia 13.9.2017 
(streda)  
Žiadosti na odborné komisie podávajte cez ISSF do 13.09.2017 (streda)  do 14:00 hod 
 
Upozorňujeme na zmenu poštovej adresy SFZ, správne je: 
 
Slovenský futbalový zväz 
Tomášikova 30C 
821 01 Bratislava  
Fakturačné údaje: 
IČO: 00687308 
IČ DPH: SK2020898913 
 
Ţiadame FK,aby  vygenerovali aj členské poplatky za klub (2017/2018) podľa návodu 
http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky do 12 septembra 2017 (bez vygenerovaného 
členského za klub nebudete môcť spracovávať agendu v ISSF (budete vţdy presmerovaný 
po prihlásení na generovanie členských poplatkov) 
FK ktoré nemajú vygenerované členský poplatok za klub na sezónu 2017/2018: 
Ohradzany,Brestov, Klenová,Lukačovce,Oľka, Papín,V.Sitnica 
 
Oznamujeme, rozhodnutím Ekonomického oddelenie SFZ je moţné faktúry (s odstupným) na 
SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte) na emailovú adresu:  fakturacia@futbalsfz.sk  , 
alebo poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz , Ekonomické oddelenie, Trnavská cesta 
30/C,  82101 Bratislava 
"Vo faktúre ODSTUPNÉ  ZA HRÁČA (vystavuje ju Váš účtovník), je POVINNÉ uviesť v 
poloţke faktúry ID platobného predpisu (číslo platobného predpisu) a sumu. Pokiaľ poloţka 
faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu pre overenie na SFZ, faktúra sa nebude 
povaţovať za úplnú a nebude uhradená. 
Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr však 
do 10 dní) 
Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných 
predpisov." http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy 
 
 
GÓL MESIACA 
ObFZ Humenné v spolupráci s  Vendo sport  v súťaţnom ročníku 2017/2018 ocení 
"NAJKRAJŠÍ" GÓL MESIACA. 
K vyhodnoteniu tejto súťaţe prosíme Futbalové kluby o doručenie videozáznamu zo 
stretnutia (alebo časti videozáznamu) s nasnímaným "pekným" gólom  vţdy do 4 dní od 
odohraného stretnutia 

http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky
mailto:fakturacia@futbalsfz.sk
http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy
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Z videozáznamov budú pouţité nasnímané góly do súťaţe o  "najkrajší" gól mesiaca, ktoré 
budú zverejnené na: facebook stránka Vendo Sport 
Videozáznam zo stretnutia na DVD nosičoch doručte na ObFZ Humenné, alebo časti  
videozáznamu (s nasnímaným  "pekným" gólom) v elektronickej forme zašlite mailom: 
sekretariat@obfzhumenne.sk  a  vasia001@azet.sk 
K záznamu je potrebné uviesť: kolo, dátum, účastníkov stretnutia, meno a priezvisko strelca 
gólu, klubovú príslušnosť strelca,  minútu v ktorej bol "strelený" gól. 
„Najkrajšie" góly bude zverejnené  facebookovej stránke Vendo.sport s moţnosťou 
elektronického hlasovania. Strelec s najväčším počtom bodov bude ocenený trofejou od 
ObFZ Humenné 
 

 
Postup, ak hráč zabudol prístupové heslo, alebo email do ISSF nájdete:  
www.obfzhumenne.sk v časti dokumenty 
Inf. Mgr.L.Mochnacký tel: 0905 809 038, E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 
 
 
V ISSF pribudol nový typ ţiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. 
Postup ako funguje tento proces nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici 
Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťaţného 
ročníku bude moţné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v 
systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z 
registrovaných osôb. 
 
ISSF prináša novú funkcionalitu, ktorá podľa zákonu o športe umoţňuje registrovať všetky 
osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom participujú vo futbale ako takom. Od teraz všetci kluboví 
manaţéri môţu registrovať športových odborníkov. Podľa zákonu o športe je povinné, aby 
kaţdá registrovaná osoba mala príslušnosť zväzovú, alebo klubovú. 
 
FK je povinný zaregistrovať v ISSF funkcie: 
Hlavný usporiadateľ 
Vedúci druţstva  
Lekár 
Videotechnik 
Funkcionár (predseda, členovia výboru, správnej rady .....) 
 
 
Mnohým hráčom končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné 
skontrolovať  ich platnosť a v prípade ukončenia platnosti RP vygenerovať nové  
registračné preukazy cez ISSF (Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie RP hráča), 
nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 
preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v 
jednom momente platnosť nových preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 
na 10 rokov platnosti, 
 
LETNÉ  REGISTRAČNÉ OBDOBIE 
 
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 18.7. do 30. 9.2017 - 
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. 

http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
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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 oblastných 
majstrovstiev 35 € za stretnutie) 
Informácie: www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
1.ŠTK ObFZ Humenné upozorňuje ISSF manaţérov druţstiev štartujúcich v súťaţiach 
riadených ObFZ Humenné, ţe od začiatku súťaţného ročníka 2017/2018  je potrebné mať 
zaregistrovaných v systéme ISSF aj funkcionárov druţstiev: Hlavný usporiadateľ, Vedúci 
druţstva , Lekár, Videotechnik.  Bez tejto registrácie nie je moţné uviesť funkcionárov v 
Zápise o stretnutí. 
 
2. Schvaľuje výsledky stretnutí 4. kola I. triedy dospelých ObFZ Humenné 
 
3. Schvaľuje výsledky stretnutí 3. kola II. triedy dospelých ObFZ Humenné 
 
4. Schvaľuje  TJ Jednota SD Krásny Brod odohratie domácich stretnutí I. triedy dospelých v 
súťaţnom ročníku 2017/2018 v SOBOTU V UHČ od 9. kola 
 
5. Vyţrebované dvojice 3. kola Pohára Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné hrané 15.9.2017 
o 15:30: 
Habura - Rovné 
Lukačovce – Ubľa 
Kr. Brod – Dlhé n/C 
N. Sitnica – Belá n/C 

 

 

 

 

 

 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Schvaľuje výsledky  stretnutí: 
4. kola I. triedy dorast dosiahnuté na HP   
4. kola I. triedy  ţiaci dosiahnuté na HP   
3. kola II. triedy  ţiaci dosiahnuté na HP   mimo stretnutia Ulič – Oľka (hrá sa 15.9.2017) 
Schvaľuje stretnutie 3. kola II. triedy  ţiaci: Borov B – Lackovce dosiahnuté na HP (R laik) 
 
Schvaľuje  TJ Družstevník Oľka odohratie domácich stretnutí II. trieda žiaci v 
súťažnom ročníku 2017/2018 v SOBOTU o 12:00 hod 
 
Schvaľuje  TJ DP Košarovce odohratie domácich stretnutí II. trieda žiaci v súťažnom 
ročníku 2017/2018 v SOBOTU o 12:00 hod 
 
Schvaľuje  TJ Jasenov odohratie domácich stretnutí I. trieda žiaci v súťažnom ročníku 
2017/2018 v SOBOTU o 12:00 hod 
 
KM nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ: 
 
I.trieda dorast 
7 kolo – stretnutie Oľka – Papín  z 23.9.2017  sa odohrá 15.09.2017 (piatok) 14:00 hod  
(vzájomná dohoda) (HE-STK:0068) 
 
II.trieda žiaci 
3 kolo – stretnutie Ulič – Oľka  z 2.9.2017 sa odohrá 15.09.2017 (piatok) o 10:00 hod  na 
ihrisku v Uliči  (vzájomná dohoda)  (HE-STK:0066) 
 
I.trieda žiaci 
6 kolo – stretnutie Borov B – Pakostov sa odohrá 16.09.2017 (sobota) o 10:00 hod  na ihrisku 
v Topoľovke  (vzájomná dohoda) (HE-STK:0067) 
 
I.trieda žiaci 
2 kolo – stretnutie Jasenov – Kamenica  n/C sa odohrá 27.09.2017 (streda) 15:00 hod  
(vzájomná dohoda) ((HE-STK:0069) 

 
 
 
 

KOMISIA ROZHODCOV  

 
Žiada FK z II. triedy povinne doručiť vídeozáznam (na DVD)  z každého  stretnutia  do 
stredy do 15:00 hod 
 

Obsadenie 
Na 7.koloa 3. kolo PoháraNexis– Fibersa ObFZ bude uverejnené 11.09.2017 na stránke 
ObFZ a v novinách. 
 
Ospravedlnenie: 
Firkáľ 16.9.2017, Seman PN od 7.9.2017 do prihlásenia, 
 
KR ObFZ Humenné ţiada doručiť do 13.09.2017 (streda) do 15:00 hod na ObFZ Humenné  
videozáznam zo stretnutí (na DVD) pod hrozbou DO 
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4 kolo: 
II. trieda skupina A: 
Kochanovce   - Papín 
Kolonica  - Haţín 
Ul.Krivé  - Klenová 
Zubné   - Rovné 
 
II. trieda skupina B: 
Habura  - Ňagov 
Brestov  - Hrabovec 
Rokytov  - Oľka 

 

 
 
Najbližšie zasadnutie KR ObFZ sa uskutoční  dňa 13.09. 2017 o 15,30 hod. v zasadačke 
ObFZ . 
 
 

OBSADENIE ROZHODCOV I.TRIEDA DOSPELÍ 

6. kolo 10.9.2017 o 15,30 hod 

Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

LACKOVCE V.SITNICA Kucer Chrin  Groško  

KR.BROD BELÁ Štefek Rudík  Klič  

OHRADZANY UDAVSKĚ Pidanič M. Zadražný  Firda  

LADIČKOVCE KOŠKOVCE Jancusko Pinko  Kalanin  

Z.HÁMRE UBĽA Sopirjak Grajcár  Bolinger  

LIESKOVEC LUKAČOVCE Pidanič Ľ. Vasilenko  Barnišin  

DLHÉ N.SITNICA Skalka Múdry  Polovka  

 

OBSADENIE ROZHODCOV II.TRIEDA DOSPELÍ sk. A 

5. kolo 10. 9. 2017 o 15,30 hod 

Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

ZUBNÉ KOCHANOVCE Turčík     

ROVNÉ UL.KRIVE Švec     

HAŢÍN n/C KLENOVÁ Buchlák     

PAPÍN KOLONICA Prokopčák     

       

 

OBSADENIE ROZHODCOV II.TRIEDA DOSPELÍ sk. B 

5. kolo 10. 9. 2017 o 15,30 hod 

Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

ROKYTOV HABURA Matta     

OĽKA HRABOVEC Ryšák     

HRUBOV BRESTOV Firkaľ     

TURCOVCE ŇAGOV Jelínek     
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OBSADENIE ROZHODCOV I.TRIEDA DORAST  sk. A 

5. kolo 9. 9. 2017 o 14,00 hod 

Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

Kamenica Haţín n/C Ryšák    12,00hod 

Dlhé n/C Belá n/C Štefek     

Udavské Stakčín Basoš     

Ptičie Jasenov „B“ Švec     

Radvaň Papín Múdry     

Pakostov Koch/Brekov Sopirjak    11,30 hod 

Oľka Ulič Matta     

 

OBSADENIE ROZHODCOV I.TRIEDA ŽICI 

5. kolo 9. 9. 2017 o 12,00 hod 

Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

Kamenica Z.Hámre Ryšák    10,00 hod 

Dlhé n/C Belá n/C Štefek     

Udavské Stakčín Basoš     

Ptičie Jasenov Švec     

Radvaň Borov „A“ Múdry     

Pakostov Kochanovce Sopirjak    09,30 hod 

VL VL      

 

 

OBSADENIE ROZHODCOV II.TRIEDA ŽIACI 

4. kolo 9. 9. 2017 o 10,00 hod 

Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

Lackovce Hrabovec Švec     

Lieskovec V.Sitnica Pinko     

Ubľa Košarovce Zadražný     

Oľka Koch/Brekov Matta    12,00 hod 

Borov „B“ Ulič Mudry    Habura 

 
 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
Zastavenie športovej činnosti nepodmienečne od 04.09.2017: 
 
U0023: Michal Rudy 1227547 + 10 € (Hrubov) - 1 stretnutie nepodmienecne DP cl. 37/3 
U0024: Marián Vološin 1266417 + 5 € (Dlhé n/Cir.) - 2 stretnutia nepodmienečne DP čl. 
49/2a od 03.09.2017 
 
Zmena DO: 
U0021: Frederik Dţado 1278610 +5 € (Kochanovce/Brekov) mení DO na podmienečné na 1 
stretnutie do 07.10.2017. 
U0022: Gombita Peter 1049317 + 10 € (Pakostov) - DK ţiadosti nevyhovuje. 
 
Pokuty: 
U0025: Oľka - 100 € nedodanie video záznamu zo stretnutia Oľka – Habura podľa RS + 10 € 
 
Ostatné: 
DK berie na vedomie podnet Ňagova a Brestova k štartu hráča Tomáš Sima (Habura) a 
konštatuje, ţe menovaný hráč vykonal športovú činnosť oprávene. 
 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 

DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP). 
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RÔZNE 
 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týţdenníku Podvihorlatské noviny má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a 
subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné, zverejňovaná na stránke 
www.obfzhumenne.sk 

http://www.obfzhumenne.sk/

