
 

1 

 

 

 

1                 OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ  ZVÄZ   HUMENNÉ 
               OSLOBODITEĽOV  3,  066 01  HUMENNÉ, IČO: 31957757  
                    Email:sekretariat@obfzhumenne.sk,  www.obfzhumenne.sk tel: 0905 809 038 

          

           

 

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2017/2018  ČÍSLO: 22  ZO DŇA  05.12.2017 

 

 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

 
 

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ novú výzvu na predkladanie žiadostí o 
finančný príspevok v rámci druhej projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 
futbalovej infraštruktúry. 
 
Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 
je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290 

 

 
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 oblastných 
majstrovstiev 35 € za stretnutie) 
Informácie: www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 
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 
 
 
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. 
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KOMISIA ROZHODCOV  

 
 
Pozýva: 
Komisia rozhodcov ObFZ Humenné pozýva k príprave na halový futbalový turnaj R a D VsFZ 
v Humennom: Do Mestskej športovej haly na ul. Chemlonská v Humennom dňa 9.12.2017 
sobota) zraz o 15,15 hod. Telocvičňa pri futbalovom štadióne. : SOPIRJAK Michal, 
PIDANIČ Miroslav, PIDANIČ Ľubomír, SKALKA Ján, RYŠÁK, Dušan, KALANIN Vladimír, 
HOLP Peter, RUŠČANSKÝ Milan, VOJTKO Patrik, TURČÍK, Peter, KUCER Miroslav, 
MATTA Lukáš, JELINEK Martin, GINDA Marcel, GODŢÁK Marián, PAULŠIN Viliam, 
GAJDOŠ Peter, VARGA Radomír, RUDÍK Štefan, HUDÁK Marek, GREŠKO, Pavol, 
GREŠKO Ján, BASOŠ Pavol, ŠVEC Jozef, BARNIŠIN Peter, JANCUSKO Stanislav. 
 
Termíny ďalších prípravných zrazov 
14.12.2017 (štvrtok) zraz o 19,45 hod. v Mestskej športovej hale: 
 
Menovaní si donesú zo sebou športovú výstroj a halovú obuv. Účasť na zraze povinná. 
Bližšie informácie Dzido Pavol 

 

 

 
 
 
 
 
 

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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