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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2017/2018  ČÍSLO: 01  ZO DŇA  06.07.2017 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
  
 
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 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 – Ţiadosť o vydanie RP hráča), 
nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 
preukazov, čo môţe 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 1. 8. 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. 
 
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 
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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 
 
PRIHLÁSENÉ DRUŢSTVÁ  DO SÚŤAŢI ObFZ HUMENNÉ 2017-2018 
Čísla jednotlivým druţstvám budú priradené podľa poţiadaviek FK 
 
I.trieda DOSPELÍ 
 
1.TJ Druţstevník Lieskovec 
2.TJ Druţstevník Borov 
3.TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica 
4.TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou 
5.TJ Druţstevník Lukačovce 
6.TJ Druţstevník Niţné Ladičkovce 
7.OŠK Udavské 
8.TJ Slovan Lobe Niţná Sitnica 
9.TJ Druţstevník Koškovce 
10.ŠK Slávia Lackovce 
11.TJ Jednota SD Krásny Brod 
12.TJ ŠM Ubľa 
13.OŠK Ohradzany 
14.TJ Slovan Belá nad Cirochou 
 
II.trieda DOSPELÍ 
1.TJ Druţstevník Hrabovec nad Laborcom  
2.OŠK Rokytov pri Humennom  
3.TJ Javorník Uličské Krivé  
4.FK Rovné  
5.TJ Iskra Ňagov  
6.ŠK Brestov  
7.TJ Lesy Zubné  
8.TJ Druţstevník Papín  
9.TJ Partizán Hrubov  
10.TJ Tatran Kolonica  
11.TJ Druţstevník Habura  
12.TJ Vihorlat Zemplínske Hámre  
13.TJ Druţstevník Oľka  
14.TJ Druţstevník Turcovce 
 
III.trieda DOSPELÍ 
 
1.TJ Zbudské Dlhé 
2.ŠK Klenová 
3.OFK Haţín nad Cirochou 
4.TJ Roma Podskalka Humenné 
5.OŠK Kochanovce 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
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I.trieda STARŠÍ DORAST U19 
1.OFK AGRIFOP Stakčín  
2.TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom  
3.TJ Rozkvet Vyšný Hrušov 
4.FK Kamenica nad Cirochou 
5.TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou 
6.F.O. AJAX Pakostov  
7.TJ Ptava NV Ptičie  
8.FK obce Kochanovce/Brekov 
9.TJ Tvarona Ulič  
10.OŠK Udavské  
11.OFK Haţín nad Cirochou  
12.TJ Druţstevník Papín  
13.TJ Druţstevník Oľka  
14.TJ Jasenov B  
15.TJ Slovan Belá nad Cirochou 
16.  
 
I.trieda STARŠÍ ŢIACI U15 
1.OFK AGRIFOP Stakčín  
2.TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom  
3.TJ Jasenov 
4.FK Kamenica nad Cirochou 
5.TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou 
6.F.O. AJAX Pakostov 
7.TJ Ptava NV Ptičie 
8. OŠK Kochanovce 
9.OŠK Udavské 
10.TJ Vihorlat Zemplínske Hámre 
11.TJ Slovan Belá nad Cirochou 
12. 
 
II.trieda STARŠÍ ŢIACI U15 
1.TJ Druţstevník Lieskovec  
2.TJ Druţstevník Hrabovec nad Laborcom  
3.TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica  
4.TJ Rozkvet Vyšný Hrušov  
5.TJ DP Košarovce  
6.FK obce Kochanovce/Brekov 
7.TJ Tvarona Ulič 
8.TJ Druţstevník Niţné Ladičkovce  
9.ŠK Slávia Lackovce 
10.TJ ŠM Ubľa 
11.TJ Druţstevník Habura 
12.TJ Druţstevník Oľka 
 

 
 ŠTARTOVNÉ POPLATKY PRE I. A II. TRIEDU DOSPELÝCH BUDÚ VYFAKTÚROVANÉ V MESAČNEJ 

ZBERNEJ FAKTÚRE ZA MESIAC JÚN (splatné v mesiaci júl)  

 

V prípade ak futbalový klub nehospodári samostatne a nevedie samostatné účtovníctvo, pričom toto 

zabezpečuje príslušná obec, je futbalový klub povinný predložiť súhlas obce s registráciou klubu v súťaži, 

ktorá obsahuje aj súhlas obce s rozpočtom futbalového klubu, prehlásenie, že všetky záväzky a všetky 

pohľadávky klubu sú záväzkami a pohľadávkami obce a že táto sa zaväzuje za klub záväzky uhrádzať a 

viesť o nich účtovnú evidenciu. V takomto prípade je potrebné predložiť 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 
 
  

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

 

http://www.obfzhumenne.sk/sk/linky-dokumenty
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KOMISIA ROZHODCOV  

 
Oznamuje : 
 Letné semináre rozhodcov a delegátov sa uskutočnia následovne : 
Rozhodcovia  - 23.7.2017 o 08,00 hod . v reštaurácii šport 
Delegáti  - 30.7.2017 o 08,00 hod. v reštaurácii Šport 
Program bude frekventantom zaslaný  e-mailom.  
Súčasťou seminára budú testy z pravidiel futbalu a ostatných futbalových noriem SP,RS ako 
aj ústne pohovory. Na seminár si doneste  písacie potreby a registračný preukaz. 
Účasť na seminári a jeho úspešné zvládnutie je podmienkou pre zaradenie na nominačné 
listiny podľa získaných výsledkov. Neúčasť na seminár je neospravediteľná  
Na stránke ObFZ v sekcii pre rozhodcov budú umiestnené Najnovšie pravidlá futbalu 2017 
ako aj povinnosti rozhodcu SP čl 73 ako aj štart hráčov bez RP  SP či.43 
V sekcii pre delegátov Povinnosti delegáta SP čl.,77 . Pričom obe články pre rozhodcov je 
potrebné ovládať aj Delegátom 
Pohár ObFZ a Nexis Fibers sa začína 30.7.2017 – podrobnosti v správe ŠTK obsadenie 
bude uverejnené 24,7,v novinách ako aj na stránke OBFZ v sekcii rozhodcov. 
Na základe rozhodnutia VV : 
Rozhodca ,ktorý je činný v súťaţiach ObFZ nesmie štartovať ako hráč v ţiadnej zo súťaţí 
riadenej ObFZ 
To isté platí pre Delegátov ,ktorí sú činní v súťaţiach ObFZ – nesmú vykonávať 
funkcionársku činnosť v kluboch riadených ObFZ . 
Upozorňuje : 
Rozhodcov na čl.74 SP : 
o) doplniť a uzatvoriť zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia; v odôvodených 
prípadoch najneskôr do 5 hodín po skončení stretnutia,  
V prípade nerešpektovania tohto nariadenia vo všetkých súťaţiach (aj ţiackych 
a dorasteneckých) bude rozhodcom účtovaná zráţka z odmeny vo výške 10€ 
Delegáti sú povinní uzavrieť správy v pondelok najneskôr do 16,00 hod.V prípade 
nerešpektovania tohto nariadenia poplatok 10€ 
Ţiada :  
rozhodcov a delegátov, aby si stiahli najnovšie pravidla futbalu zaslané KR ,po pripadne zo 
stránky ObFZ 
Ospravedlnenie: 
Zasielajte najneskôr 10 dní pred konaním stretnutia 
 
Zasadnutie KR ObFZ sa uskutoční  13.7.2017 o 16,30 hod v zasadačke ObFZ účasť 
členov KR a pozvaných nutná. 

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
DK ObFZ Humenné upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí 
na 20€  plus prejednávací poplatok. Ţiadosť je potrebné podať do 14 dní tj. do 13.07.2017 od 
oznámenia 
 
 

 
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/

