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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2019/2020  ČÍSLO: 09  ZO DŇA  28.08.2019 

 
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

 
Informuje o aktuálne nastavenom systéme v ISSF už v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami pre športových odborníkov: 
Kedy je profil športového odborníka aktívny?: 
Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny 
Delegát - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
 
Žiadame futbalové kluby I. a II. triedy dospelých DOUBLE STAR BET ObFZ HE, aby zaslali mailom na sekretariat@obfzhumenne.sk  
fotografiu z umiestnenia reklamy  DOUBLE STAR BET na futbalovom ihrisku 
 
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. 
 
Hráč ktorý žiada o transfer („prestup, hosťovanie“) musí mať vygenerovaný členský poplatok na sezónu 2019/2020. Členský poplatok 
na sezónu 2019/2020 môže vygenerovať materský klub v ISSF, alebo si ho môže 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 umožnené hráčovi schváliť, alebo 
zamietnuť transfer v ISSF. 
 
 
 
 



  

 

 
LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE  
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9. 2019 - 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 
 
 
 
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 
 

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
ŠTK z dôvodu nenastúpenia družstva dospelí TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom na stretnutie II. trieda DOOBLE STAR BET sk „B“ 3. kolo 
TJ Družstevník Hrabovec n/L – TJ Družstevník Turcovce dňa 25.8.2019 kontumuje stretnutie 3:0 v prospech TJ Družstevník Turcovce  
v zmysle SP čl.82 písmeno b. Dáva TJ Družstevník Hrabovec n/L do pozornosti DK. U – 84  
 
ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva dospelí II. trieda DOOBLE STARBET ObFZ sk "B"  
TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom zo súťaže v súťažnom ročníku 2019/2020.  
Dosiahnuté výsledky TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom sa anulujú a družstvá v ďalších kolách majú voľno.  
Dáva družstvo TJ Družstevník Hrabovec do pozornosti DK. U – 87  
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
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ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa 1. turnaja I.triedy U13 mladší žiaci sk „A“  
OŠK Udavské, FK Kamenica, TJ Slovan Belá n/C, OFK Agrifop Stakčín na deň 29.8.2019 o 09,00 hod na ihrisku v Udavskom  
(Vzájomná dohoda). U –86  
 
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa 1. turnaja I.triedy U13 mladší žiaci sk „B“ 
TJ Družstevník Lieskovec, TJ Jednota Krásny Brod, TJ Družstevník Lukačovce, TJ Družstevník Nižné Ladičkovce  
na deň 31.8.2019 o 09,00 hod na ihrisku v Lieskovci, 4. turnaj dňa 28.9.2019 na ihrisku v Krásnom Brode. (Vzájomná dohoda). U – 89 
 
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa 1.turnaja prípravka U11sk „B“ 
FK Humenné, TJ Ptava Ptičie, TJ Družstevník Chlmec na deň 29.8.2019 na ihrisku pri Mlyne v Humennom. (Vzájomná dohoda). U –91 
 
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa 1.turnaja prípravka U11sk „A“  
FK Kamenica, OFK Agrifop Stakčín, ŠK Klenová na deň 5.10.2019 na ihrisku v Kamenici nad Cirochou (Vzájomná dohoda). U –90  
 
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí starší žiaci U15 II. trieda sk.“ A“ 2. kolo 
TJ Družstevník Borov „B“ – TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica dňa 31.8.2019 o 14,00 hod na ihrisku v Lieskovci (Vzájomná dohoda). U –88  
 
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa I. trieda starší žiaci U15  2.kolo 
TJ Jasenov - TJ Slovan Belá nad Cirochou dňa 3.9.2019 o 16,00 hod na ihrisku v Jasenove (Vzájomná dohoda). U – 92  
 
ŠTK schvaľuje striedavý štart Orenič Jaroslav (1371741) OFK AGRIFOP Stakčín pre mládežnické družstvo TJ ŠM Ubľa. 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

Oznamujeme FK, že dňa 22.8.2019 bola  VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ. DK SFZ reagovala na zmenu pravidiel futbalu 
prijatú IFAB, a to novelizáciou ustanovení týkajúcich sa tzv. napomínaní a vylúčení t. j. udeľovania ŽK a ČK. Konkrétne bol navrhnutý obdobný 
systém tzv. “automatického” ukladania disciplinárnej sankcie (bez konania pred DK) ako v prípade trestania hráčov s tým rozdielom, že členovi 
realizačného tímu bude automaticky uložené pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 stretnutie za 3 napomínania (ŽK) a následne za každé 
druhé napomenutie - teda za 5. v poradí, 7. v poradí atď. Úplné znenie  DP SFZ zo dňa 22.08.2019 nájdete na webovej stránke: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/132b9cc6-d0f6-42a8-8d29-ac871ac401e9.pdf 
 
Zastavenie športovej činnosti od 26.08.2019 nepodmienečne na 1 stretnutie za ČK: 
HE-DK-2019/2020-0020 Vojtech Šuľak 1317299 Pakostov + 10 €  DP čl. 45/1  
 
Pokuty:  
HE-DK-2019/2020-0021 DK ObFZ Humenné udeľuje  TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom pokutu 150€  za nenastúpenie na stretnutie 
 II. trieda Double Star Bet 3. kolo TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom – TJ Družstevník Turcovce + 10 € RS s.10,11 bod 8 
 
HE-DK-2019/2020-0022 DK ObFZ Humenné udeľuje  TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom pokutu 300€  za odstúpenie zo súťaže 
II. trieda Double Star Bet + 10 € RS s.9 bod 8 
 
Ostatné: 
Oprava uznesenia 
DK ObFZ Humenné na základe podnetu FO Ajax Pakostov začína disciplinárne konanie voči hráčovi Čubák Milan 1233906 
 (Ladičkovce) menovaného žiada o stanovisko k svojmu konaniu po stretnutí I. triedy Double Star Bet 4. kolo 
FO Ajax  Pakostov – TJ Družstevník N.Ladičkovce  
Hráčovi sa športová činnosť nezastavuje. 
 
DK ObFZ Humenné vyzýva osobu Dávid Klič (1270592) aby doplnila nesplnené náležitosti v ním podanom odvolaní voči rozhodnutiu  
DK U – 0019 do siedmich kalendárnych dní.  

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 

Oznamujeme, že SFZ v ISSF umožnil pre rozhodcov a delegátov  vygenerovať Registračný preukaz. Po ukončení platnosti si každý 
R a D môže požiadať o elektronický registračný preukaz sám cez elektronickú podateľňu v ISSF, ktorú následne schvaľuje príslušný 
zväz (už sa netlačia plastové karty). Žiadame R a D, aby si prekontrolovali platnosť RP v ISSF, aby neboli problémy pri delegovaní  
R a D v ISSF. 
 
Vzhliadla videozáznam: 
- zo stretnutia 4. kola I. triedy Double Star Bet ObFZ Humenné TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica Dlhé n/C - TJ Družstevník Radvaň n/L  na základe 
podnetu TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom. KR považuje podnet za opodstatnený.  
 
KR upozorňuje rozhodcov a delegátov: 
- aby v Zápisoch o stretnutí a Správach delegáta povinne uvádzali umiestnenie  reklamného „bannera“   
v súťažiach  I. a II triede dospelí  DOUBLE STAR BET 
- uviesť v Zápise  o stretnutí  a Správe DZ strelca gólu a minútu na návrh  do ankety „ gól mesiaca „ 
-Na povinnosť  uvádzať dôvody napomínaných  a vylúčených hráčov vo všetkých stretnutiach riadených ObFZ v súlade s terminológiou pravidiel 
futbalu 
-Na povinnosť vykonania kontroly všetkých zúčastnených osôb na stretnutí pred začiatkom stretnutia vrátane členov realizačných tímov oboch 
družstiev z dôvodov udeľovania osobných trestov členom realizačných tímov.  KR upozorňuje na kontrolu duplicitných funkcií osôb v Zápisoch o 
stretnutí a vykonávania správnych disciplinárnych opatrení. 
 
KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 05.09.2019 o 16:15 hod : 
R  SKALKA, DZ FIRDA stretnutie V. SITNICA – RADVAŇ n/C 
 
Ospravedlnenie: 
Pidanič M. 29.8., Buchlák 29.8. - 31.8., Rudík 29.8. - 1.9., Groško 25.8., 31.-1.9., Rebej 31.8., Kalanin od 18.8. do 31.8.,  
Styrančák  od 11.8. do 31.8.,, 
 
Najbližšie zasadnutie komisie rozhodcov  sa uskutoční  05.09.2019 o 16,00 hod. v budove ObFZ 
 
 
 
 



  

 

 
 

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 
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