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VOLEBNÁ KOMISIA ObFZ HUMENNÉ 

 

 

 

Na základe čl. 39  Stanov ObFZ Humenné vyhlasuje riadne voľby do orgánov ObFZ Humenné na volebné  obdobie 2022-2025, ktoré 

sa  uskutočnia 07.01.2022.                                                                          

Pozvánka bude klubom zaslaná mailom prostredníctvom ISSF managera. 
 

Predseda ObFZ 

Člen VV ObFZ – 6 členov 

Člen riadnej konferencie ObFZ - 12 členov 

Kontrolór – predseda Revíznej komisie ObFZ 

Predseda Disciplinárnej komisie ObFZ 

Predseda Odvolacej komisie ObFZ 

Člen riadnej konferencie VsFZ  / podľa kľúča VsFZ / 
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Volebná komisia ObFZ vyzýva členov ObFZ Humenné, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na jednotlivé funkcie, aby návrhy 

kandidátov doručovali na ObFZ výhradne elektronickou formou : 
 

na e-mailovú adresu: volby@obfzhumenne.sk  (riadne opečiatkovanú, s čitateľným menom, priezviskom navrhovateľa a podpisom) 

s označením predmetu správy : „Voľby 2021“ 
 

 cez ISSF – elektronická podateľňa – zaevidovanie podania na komisiu – zväz ObFZ Humenné, komisia : Volebná komisia                                   
 

Lehota predloženia návrhov kandidátov na vyššie uvedené funkcie končí  18.12.2021 o 23:59:59 hod. 

 

Informácie a tlačivá sú zverejnené na úvodnej strane www.obfzhumenne.sk 

 

 Štefan Styrančák, predseda Volebnej komisie ObFZ Humenné. Tel.: 0905 225 513 
 
 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
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 
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