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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
Upozorňujeme, že k 1.7.2019 v zmysle zákona o športe v ISSF musí mať  futbalový klub a klubový manažér ISSF vygenerovaný členský poplatok 
SFZ na sezónu 2019/2020 
Bez vygenerovaného členského poplatku na sezónu 2019/2020 nie je umožnené pracovať v ISSF. 
 
Hráč ktorý ţiada o transfer („prestup, hosťovanie“) musí mať vygenerovaný členský poplatok na sezónu 2019/2020. Členský poplatok 
na sezónu 2019/2020 môţe vygenerovať materský klub v ISSF, alebo si ho môţe vygenerovať hráč v ISSF v "hornej lište" Moje členské 
poplatky (hráč musí mať v ISSF vyplnené fakturačné údaje v časti „Môj účet“). 
Bez vygenerovaného členského poplatku na sezónu 2019/2020  a platnej registrácie v ISSF nie je umoţnené hráčovi schváliť, alebo 
zamietnuť transfer v ISSF. 
 
LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE – ZMENA 
 
- Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7. - 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 RaPP, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak, 
 
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2018 - 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.  
Novelizovaný registračný a prestupoví poriadok nájdete na www.obfzhumenne.sk 
 



  

 

 
 
 
ZÁKON č. 346/2018 Z. z. O REGISTRI  MNO - NOVÉ POVINNOSTI  PRE TELOVÝCHOVNÉ JEDNOTY A ŠPORTOVÉ KLUBY 
 
Ţiadame FK: Ubľa, Habura, N.Ladičkovce, Koškovce, Dlhé n/C, N.Sitnica, Lieskovec, Papín, Hrabovec, Turcovce, Zbudské Dlhé, Hrubov, 
Jasenov, Lackovce, Ptičie, aby v ISSF v elektronickej podateľni "Register MNO, pridanie štatutára" vygenerovali formulár. 
 
UPOZORŇUJEME VÁS ŢE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA !  
V PRÍPADE ŢE STE DO 30.6.2019  NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU  A 
NEBUDETE MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŢIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!! 
 
Pokiaľ ste uţ registráciu na MV SR spravili inou cestou, v kaţdom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, my 
budeme prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na 
ministerstvo). 
Ţiadosti zasielané na Ministerstvo  vnútra SR po 30.6.2019 sú s poplatkom (kolok 14 €) 
 
Register občianskych zdruţení na Ministerstve vnútra SR: 
http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=oz 
 
 
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 40 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
Oznamuje, ţe aktív ŠTK ObFZ Humenné s FK k vyţrebovaniu nového súťaţného ročníka 2019/2020 sa uskutoční 12.júla 2019 (piatok)  
o 16:00 hod v zasadačke mestského úradu v Humennom 
. 
 

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

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

 
Moţnosť podania ţiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti: hráč, ktorý bol v poslednom kole sezóny 
napomínaný 5., 9.,12. alebo 15. ŽK, môže podľa DP, čl. 37/6, písomne požiadať o úhradu pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športovej 
činnosti v sezóne 2019/2020.  
 

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 

 

 

RÔZNE 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku 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/

