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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2019/2020  ČÍSLO: 14  ZO DŇA  03.10.2019 

 
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

 
 
Ospravedlňujeme sa za výpadok webovej stránky www.obfzhumenne.sk 
 
Oznamujeme zmenu predsedu TJ Lesy Zubné - 
Slavomír Jahnička, registračné číslo:1240661 
Telefón: 09011 975808 
 
ZÁKON č. 346/2018 Z. z. O REGISTRI  MNO - NOVÉ POVINNOSTI  PRE TELOVÝCHOVNÉ JEDNOTY A ŠPORTOVÉ KLUBY 
 
Ţiadame FK: Habura, Koškovce, Lieskovec, Hrabovec,  Zbudské Dlhé, Hrubov, 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  NESPLNILI 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,  
SFZ bude 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 16,50 €) 
Register občianskych zdruţení na Ministerstve vnútra SR: http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=oz 
 
 
 

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=oz


  

 

 
 
 
 
Oznamujeme, ţe  po skončení platnosti RP pri ţiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá 
aktuálnejšia(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, ţe pri ţiadosti o nový ERP bude pouţitá stará fotografia ţiadosť bude 
zamietnutá. 
Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky. 
 
Oznamujeme, ţe prvotná registrácia je moţná od 6. roku ţivota hráča. Ţiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 
 
 
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 dospelí cca 40 € za stretnutie) 
Informácie: www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 

ŠTK z dôvodu  nenastúpenie druţstva TJ Tatran Kolonica  na stretnutie 8. kola  dospelí II. trieda DOUBLE STAR BET  sk. „A“ dňa 29.9.2019      
FK Rovné - TJ Tatran Kolonica kontumuje stretnutie  3:0 v prospech FK Rovné v zmysle SP čl. 82. Odst.1 písmeno b. TJ Tatran Kolonica 
dáva do pozorností DK. U – 109  

ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa I. trieda dorast 7. kolo OFK Haţín nad Cirochou - F.O.AJAX Pakostov na deň 19.10.2019 o 14,00 hod        
na ihrisku v Haţíne nad Cirochou (vzájomné dohoda). U – 110  

 

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


  

 

 

ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa I. trieda ţiaci U15 7. kolo  FK Jasenov - TJ Druţstevník Borov v na deň 8.10.2019 o 16:00 hod              
na ihrisku v Jasenove (vzájomné dohoda). U – 111  

ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa II. trieda ţiaci U15 - 6. kolo OŠK Ohradzany - TJ Druţstevník Hrabovec nad Laborcom                         
na deň 19.10.2019  o 10,00 hod na ihrisku v Ohradzanoch (vzájomné dohoda). U – 112  

ŠTK ţiada TJ Zbudské Dlhé v zmysle US ObFZ Humenné č. 13 zo dňa 26.9.2019 rozhodnutie DK U - 45 o nahlásenie hracej plochy pre 
najbliţšie domáce stretnutie do 10.10.2019 (štvrtok) cez ISSF do 12:00 hod.  U - 113 

 
. 

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

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

Zastavenie športovej činnosti za ČK od 30.09.2019 nepodmienečne na 1 stretnutie: 
HE-DK-2019/2020-0002 Marek Mochnaľ 1211165 Ul. Krivé + 10€ DP čl. 37/3 
HE-DK-2019/2020-0002 Jozef Danko 1235266 Oľka + 10€ DP čl. 37/3 
HE-DK-2019/2020-0052 Šimon Jakubov 1359469 + 5€ DP čl. 37/3 
 
Zastavenie športovej činnosti za ČK od 30.09.2019 nepodmienečne na 2 stretnutia: 
HE-DK-2019/2020-0002 Ľubomír Maliňák 1080482 Z. Hámre + 10€ DP čl. 48/1b,2a 
 
Zastavenie športovej činnosti za ČK od 30.09.2019 nepodmienečne na 2 stretnutia: 
HE-DK-2019/2020-0002 Tomáš Račko 1215095 Haţín nad Cirochu + 10€ DP49/1a, 2a 
 
Pokuty: 

HE-DK-2019/2020-0051 TJ Tatran Kolonica - DK udeľuje DO, pokutu 130 € + 10€ za nenastúpenie na stretnutie  

FK Rovne - TJ Tatran Kolonica RS bod 8. 

 

 



  

 

 
 
DK ObFZ začína disciplinárne konanie voči HU Peter Čeremeta 1021968 TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom, menovanému ukladá 
predbeţné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu akejkoľvek funkcie spočívajúcej v organizovaní stretnutia a člena realizačného 
tímu podľa čl.43/1,2a,4 od 03.10.2019 a zároveň menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.10.2019 (štvrtok) o 16.00 hod. 
 
DK ObFZ začína disciplinárne konanie voči masérovi muţstva Jozef Špinder 1403418 TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom, menovanému 
ukladá predbeţné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu akejkoľvek funkcie spočívajúcej v organizovaní stretnutia a člena 
realizačného tímu podľa čl.43/1,2a,4 od 03.10.2019 a zároveň menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.10.2019 (štvrtok)  
o 16.00 hod. 
 

DK ObFZ predvoláva na zasadnutie DK ObFZ R Buchlák dňa 10.10.2019 (štvrtok) o 16.00 hod.. 
 

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 

 
KR upozorňuje rozhodcov a delegátov: 
- aby v Zápisoch o stretnutí a Správach delegáta povinne uvádzali umiestnenie  reklamného „bannera“   
  v súťaţiach  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 „ 
 
Ţiada : 
Rozhodcov, aby pri osobných trestoch uvádzali čas a presný popis priestupkov v zmysle PF 
Aby dodrţiavali dohodnuté podmienky pri ospravedlňovaní zo stretnutí (včasné ospravedlnenie najmenej 10 dní pred stretnutím) 
 
Ospravedlnenie: RUDÍK  6.9. a 13.9.2019 
 
Najbliţšie zasadnutie komisie rozhodcov  sa uskutoční 10.10..2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v budove ObFZ 
 

 



  

 

 

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 
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