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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2017/2018  ČÍSLO: 05  ZO DŇA  03.08.2017 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
  
- V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli 
alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne 
zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho 
poriadku SFZ. 
- Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z 
predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene 
zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo 
jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa 
čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo 
rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z 
predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP. 
- Na základe vyššie uvedeného je moţné v disciplinárnom konaní uloţiť klubu sankciu vo 
forme disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč 
alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloţí pokuta, 
zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do niţšej súťaţe alebo ďalšie disciplinárne 
sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“ 
- DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený 
sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil 
- Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov 
podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na 
komoru 
- UPOZORŇUJEME, ŢE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE 
SPOPLATNENÉ! 
 
Oznamujeme pre FK pre ktoré bola schválená dotácia na mládeţnícke druţstvá za sezónu 
2016/2017, ţe bol spustený  eshop na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ 
Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk  
 

Poprosím Vás aby ste si pred pouţítím eshopu pozorne prečítali návody niţsie, ktoré sme 
pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali mnoţstvo otázok, sú to hlavne: 
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta  
a 
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit  
 
Taktieţ dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-
usmernenie-k-nakupu-za-kredit  
 
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 
 

https://eshop.futbalsfz.sk/
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit
http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
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Oznamujme, ţe sa dopracoval celosezónny rozpis stretnutí pre konkrétnu súťaţ, ktorý 
nájdete v www.futbalnet.sk v "prehľade" súťaţe a zároveň si ho viete aj vytlačiť v prípade 
potreby, môţete kontaktovať a informovať svojich priaznivcov 
 
V ISSF pribudol nový typ žiadosti. 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 
súťažného ročníku bude možné 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 umožňuje registrovať 
všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom participujú vo futbale ako takom. Od teraz 
všetci kluboví manažéri môžu registrovať športových odborníkov. Podľa zákonu o 
športe je povinné, aby každá registrovaná osoba mala príslušnosť zväzovú, alebo 
klubovú. 
 
Zaregistrovať v ISSF je povinné: 
Hlavný usporiadateľ 
Vedúci družstva  
Lekár 
Videotechnik 
Funkcionár (predseda, členovia výboru, správnej rady .....) 
 
V menu Elektronická podateľňa pribudol nový typ ţiadosti a to Registrácia osoby / 
príslušnosti. Tak ako je moţné aj pri Prihláške k registrácii hráča, ak sa jedná o osobu, ktorá 
uţ je v systéme zaregistrovaná, stačí zadať registračné číslo, alebo priezvisko, alebo rodné 
číslo a všetky údaje sa Vám v ţiadosti predvyplnia. Následne máte moţnosť údaje upraviť, 
alebo doplniť a ţiadosť odoslať. 
 
V bloku údajov Nové typy funkcií musí byť označená aspoň jedna funkcia, inak nedovolí 
ţiadosť odoslať. 
 
Dôleţité: niektoré funkcie / odbornosti vyţadujú zadať údaje o licencií. Túto moţnosť má 
osoba, ktorá ţiadosť vytvára, ale pokiaľ údaje o licencií nemá k dispozícií, tak ich musí 
doplniť osoba, ktorá je predmetom registrácie pri schvaľovaní ţiadosti. 
  
Po odoslaní ţiadosti dostane predmetná osoba notifikáciu na mailovú adresu uvedenú v 
ţiadosti. Priamo v mailovej správe je odkaz, ktorý presmeruje na detail ţiadosti. 
 
Ak registrovaná osoba ešte nemá vytvorené osobné konto v systéme ISSF, po schválení 
ţiadosti obdrţí aktivačný mail s prihlasovacím menom a heslom. 
Všetky osoby s vytvoreným osobným kontom v ISSF majú moţnosť vľavo hore dostať sa na 
obrazovku Môj profil a Moje ţiadosti. 
 
Obrazovka Môj profil zobrazí komplexný detail osoby. Údaje o osobe sú rozdelené do 
viacerých záloţiek.  Na záloţke Príslušnosti vidí osoba všetky svoje príslušnosti a má 
moţnosť sama si upravovať súvisiace informácie. 
 
Obrazovka Moje ţiadosti zobrazí všetky ţiadosti týkajúce sa danej osoby. 
 
Klubový manaţér vie cez menu O klube / Prehľad členov klubu, zobraziť zoznam všetkých 
odborníkov s príslušnosťou k jeho klubu 

http://www.futbalnet.sk/
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
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Rozhodnutím SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za 
hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, faktúra je generovaná 
vţdy 1. v mesiaci), kompletný návod na pouţitie je tu:  http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-
predpisy 
 
Ţiadame futbalové kluby vygenerovať členské poplatky za klub do 29.7.2017 a za hráčov pre 
novú sezónu 2017/2018, kompletný návod je tu: http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky  
 
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 bez obmedzenia "prestup hráča" od 1. 7. do 31. 7.2017  - 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 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. 
 
 
V prípade ak futbalový klub nehospodári samostatne a nevedie samostatné účtovníctvo, pričom 
toto zabezpečuje príslušná obec (POUŢÍVA ÚČET OBECNÉHO ÚRADU) , je futbalový klub 
povinný predloţiť súhlas obce s registráciou klubu v súťaţi, ktorá obsahuje aj súhlas obce s 
rozpočtom futbalového klubu, prehlásenie, ţe všetky záväzky a všetky pohľadávky klubu sú 
záväzkami a pohľadávkami obce a ţe táto sa zaväzuje za klub záväzky uhrádzať a viesť o nich 
účtovnú evidenciu. V takomto prípade je potrebné predloţiť aj kópie registrácii príslušnej obci na 
ktorú sa budú vystavovať účtovné doklady v zmysle predchádzajúcich bodov. Zmluva 
k stiahnutiu: http://www.obfzhumenne.sk/sk/linky-dokumenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy
http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy
http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky
http://www.obfzhumenne.sk/sk/linky-dokumenty
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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 
 
Oznamujeme, že   z dôvodu nového vyžrebovania v I. a II triede dospelých nominácie 
hráčov nahodené do piatku do 9:00 hod boli v ISSF vymazané.  
 
1. Ţiadame FK aby si minimálne 1 deň pred stretnutím nahodili v ISSF nominácie DO 
ZÁPISU O STRETNUTÍ  na  1.kolo 
 
2. Schvaľuje dohody o spoločnom mládeţníckom druţstve na súťaţný ročník 2017/2018: 
 
I. trieda dorast: 
 FO Ajax Pakostov – TJ Druţstevník Lukačovce, 
TJ Druţstevník Radvaň n/L. – TJ Druţstevník Koškovce, 
OŠK Udavské – TJ Druţstevník Ladičkovce, 
TJ Druţstevník Oľka – TJ Jednota SD Krásny Brod 
 
I. trieda starší ţiaci: FO Ajax Pakostov – TJ Druţstevník Lukačovce, 
 
II. trieda starší ţiaci: TJ DP Košarovce – FK Slovan Lobe Niţná Sitnica, 
 
3. Schvaľuje výsledky stretnutí 1. kola pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné okrem 
stretnutia ŠK Brestov – TJ Slovan Lobe N. Sitnica 
 
4. ŠTK kontumuje stretnutie 1. kola Nexis Fibers a ObFZ Humenné Brestov – TJ Slovan 
Lobe N. Sitnica. Domáci na stretnutie nenastúpili. Do pozornosti DK ObFZ Humenné 
 
5. Na základe odhlásenia sa druţstva TJ Rozkvet Vyšný Hrušov z 5. ligy VD a rozhodnutí 
ŠTK VsFZ sa doplňujúcim druţstvom v 5. lige VD súť. ročníka 2017/18 stáva TJ Druţstevník 
Borov. 
 
6. Na základe postupu druţstva TJ Druţstevník Borov do 5. ligy VD a rozhodnutí ŠTK ObFZ 
Humenné sa doplňujúcim druţstvom v I. triede dospelých ObFZ Humenné súťaţného ročníka 
2017/18 stáva TJ Vihorlat Zemplínske Hámre. 
 
7. Na základe postupu druţstva TJ Vihorlat Zemplínske Hámre do I. triedy dospelých ObFZ 
Humenné a vylúčení druţstva TJ Roma Podskalka z II.A triedy dospelých ObFZ Humenné na 
základe nesplnenia náleţitostí daných SP čl. 38/a, d, e; SP čl. 53; SP čl. 84/b, ŠTK ObFZ 
Humenné rozhodla, ţe druţstvo OŠK Kochanovce bolo preradené z II.B triedy dospelých 
ObFZ Humenné do II.A triedy dospelých ObFZ Humenné pod štartovacím číslom 10. 

http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
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Vyţrebovanie stretnutí II. A a II. B triedy dospelých ObFZ Humenné bude uverejnené na 
webovej stránke www.futbalnet.sk 
 
8. ŠTK na základe vývoja počasia doporučuje pre FK a rozhodcov aby v stretnutiach 1. kola 
I. a II. triedy umoţnili hráčom na základe poţiadavky a dohody pred stretnutím aj 
dvojnásobnú občerstvovaciu prestávku v jednotlivých polčasoch. 
 
9. ŠTK upozorňuje FK štartujúce v súťaţiach ObFZ Humenné dospelých, ţe od súťaţného 
ročníka 2017/18 je povolený počet striedaných hráčov po 5. 
 
10. ŠTK ObFZ Humenné súhlasí so ţiadosťou TJ Druţstevník Papín o odohratí stretnutia 3. 
kola II. A triedy dospelých ObFZ Humenné 20.8.2017 o 16:00 v Papíne. (vzájomná dohoda) 
(HE STK – 0035) 
 
  

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

 

 

 

 

 

 

KOMISIA MLÁDEŽE 
 

KM berie na vedomie odhlásenie mládeţníckych druţstiev TJ Rozkvet Vyšný Hrušov zo 
súťaţí ObFZ Humenné 2017/18:  
druţstvo  staršieho dorastu z I. trieda starší dorast U-19   
druţstvo  starších ţiakov z II. trieda starší ţiaci U-15 
 
KM berie schvaľuje prihlášky do  mládeţníckych druţstiev TJ Druţstevník Borov do súťaţí 
ObFZ Humenné 2017/18:  
druţstvo  starších ţiakov A do I. triedy starší ţiaci U-15 
druţstvo  starších ţiakov B do II. triedy starší ţiaci U-15 

 

 
 
 

KOMISIA ROZHODCOV  

 
Obsadenie 
Na II.kolo  bude uverejnené 7.08.2017 na stránke ObFZ a v novinách. 
 
Ospravedlnenie: 
Prokopčák od 1. 08 – 31. 08. 2017, Grajcár od 1.08. – 18. 08. 2017, Seman od 1.08. – 18. 
08. 2017, Barnišin P. od 1. 08. do prihlásenia PN,  Pidanič M. od 1. 08 do prihlásenia PN, 
Klič 13. 08. 2017, Groško od 1. 08 – 21. 08. 2017, 
 
Pozýva: 
Nových rozhodcov  Pinko Miroslav, Múdry Pavol a Marinič Peter na  zasadnutie KR dňa 10. 
08. 2017 o 16,00 hod. 
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Najbližšie zasadnutie KR ObFZ sa uskutoční  dňa 10. 08. 2017 o 15,30 hod. 
v zasadačke ObFZ . 
 

                                                             OBSADENIE ROZHODCOV  I. TRIEDA DOSPELÍ 

                                                                               1. kolo 6. 8. 2017 o 17,00 hod 

Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

Z.HÁMRE LACKOVCE Ryšák Chrin  Smoľák Belá n/C 

LIESKOVEC LADIČKOVCE Kucer Firkaľ  Barnišin  

DLHÉ OHRADZANY Švec   Kalanin  

N.SITNICA K.BROD Jancusko   Firda  

LUKAČOVCE V.SITNICA Skalka Matta  Polovka  

UBĽA BELÁ Sopirjak   Bolinger  

KOŠKOVCE UDAVSKÉ Buchlák Zadražný  Klič  

 

                                                           OBSADENIE ROZHODCOV  II. TRIEDA DOSPELÍ sk.  A 

                                                                                  1. kolo 6. 8. 2017 o 17,00 hod 

Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

KLENOVÁ KOCHANOVCE Rudík     

ROVNÉ KOLONICA Vasilenko      

ZUBNÉ PAPÍN Vasilenko Turčík   10,30 hod. 

UL.KRIVÉ VL      

HAŽÍN VL      

 

                                                           OBSADENIE ROZHODCOV  II. TRIEDA DOSPELÍ  sk.  B 

1. kolo 6. 8. 2017 o 17,00 hod 

              Stretnutie R AR1 AR2 DZ Pozn. 

BRESTOV VL      

OĽKA  TURCOVCE  Jancusko    14,00 hod 

ROKYTOV ŇAGOV Jelinek     

HRABOVEC HRUBOV Turčík     

VL HABURA      

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
DK trestá Brestov za nenastúpenie na pohárové stretnutie fp. 60€ + 10€ RS 
 

 
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). 

 
  

 
 

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/

