
Správa o činnosti  Oblastného futbalového zväzu Humenné  
od Volebnej Konferencii 20.12.2013 

 

Vážené dámy,Vážení páni, 
Dovoľujem si Vám predložiť správu o činnosti ObFZ Humenné 
od Volebnej Konferencii konanej 21.12.2013 
VV ObFZ Humenné pracoval v zložení: 
Predseda Peter Jenčura, podpredseda Vladimír Pažúr,členovia 
Ivan Čerevka,Marián Škuba,Adrián Kaliňák,Ján Holinka a Milan 
Kováč. 
VV sa schádzal raz mesačne a priebežne riešil úlohy 
vyplývajúce z diania v ObFZ a zároveň sa zaoberal 
záležitosťami a udalosťami,ktoré prinášalo dianie v našom 
regióne. 

 

COR  Rozhodcov a Delegátov 

Veľkú pozornosť venoval ObFZ príprave centrálneho 
odmeňovania R a D kde sme ako jeden z mála Oblastných 
futbalový zväz vo Východoslovenskom regióne 
nemali spomínané centrálne odmeňovanie. 
Uľahčili,zjednodušili, s prehľadneli a hlavne pomohli sme 
klubom, funkcionárom, starostom obcí čo sa týka zákonnosti 
vyplácanie odmien R a D. Najviac práce a času tomu venovala 
komisia rozhodcov na čele s predsedom p.Styrančakom, preto 
by som sa jemu ako aj celej komisii chcel poďakovať za pomoc 
pri realizácii odmeňovania. 
Musím spomenúť a tiež poďakovať za odborné rady  
p.Ing.Baculakovej – daňový úrad 
p.Ing.Bajcurovej – účtovníčka zväzu 
p.Judr.Ruščanskej – ktorá nám pomáhala v právnickej oblasti 
 

ISSF 

Ďalšou a nemenej dôležitou úlohou zväzu bolo zaviesť 
a naštartovať systém ISSF v súťažiach II. a III.TR 
V rámci riadenia súťaží možno s prácou v systéme ISSF 
vyjadriť veľkú spokojnosť.Podstatné je to,že kluby v našej 
pôsobnosti pochopili zavedenie tohto systému a osvojili si ho. 
V ďalšom období budeme spoločne rozširovať podmienky jeho 



využívania, ktorého výsledky sa prejavujú hlavne v okamžitej 
dostupnosti výsledkov, všeobecných prehľadov a informácii 
o stretnutí, plne využitie pri transferov hráčov ako aj finančných 
prehľadoch pre družstvá ako aj pre zväz. Väčšina zástupcov 
klubov kladne hodnotí zavedenie informačného systému aj 
v našich podmienkach. 
VV sa snažil uľahčiť činnosť klubom pri zavádzaní systému 
materiálnou pomocou.  
 

Mládež 

Najväčšou zmenou, čo sa týka mládežnických stretnutí bol 
model súťaží v malom futbale a hlavne zrušenie II.TR Dorast 
malý futbal.V týchto súťažiach bolo veľa kontumácií a odhlásení 
zo súťaží, hlavne keď sa hralo turnajovým spôsobom a ak sa 
niektoré družstvo odhlásilo zo súťaže,zvyšné družstvá  
v skupine nemali s kým hrať.Nastal nárast kvantitatívne a tým 
pádom aj kvalitatívne v súťaži dorastencov.Súťaž sme 
prebrali,keď v I.TR dorast štartovalo 5 družstiev a momentálne 
je ich 14. 
VV odsúhlasil pomoc klubom, ktoré sa venujú a pracujú 
z mládežou.ObFZ Humenné:  
 - vypláca odmeny R v mládežnických stretnutiach  
 - ObFZ zakúpil pre víťazov I.TR dorast a žiakov dresy 
 - finančne podporil mládežnický turnaj Ohradzany cup 
 - finančne podporil žiačky Humenného 
Každe jarné prázdniny organizuje ObFZ dorastenecké a žiacké 
turnaje v hale.Popri výbere dospelých,ktorý začal opäť 
fungovať,tak to bol aj výber žiakov a dorastencov.Verím,že aj 
tieto akcie a činnosť z mládežou pomôžu našim klubom  
s prácou mladých futbalistov. 
 

Pohár Nexis Fibers a.s., a ObFZ Humenné 

Superpohár – Memoriál Jozefa Škubu 

ObFZ Humenné každý rok organizuje Pohár a Superpohár. 
Nie len preto,že v Humennom sa začal búrať a nasledne 
začala výstavba nového futbalového štadióna,ale aj preto,že 



ObFZ sú okr.Humenné,Snina a Medzilaborce,tak sme 
usporiadali tieto zápasy aj v okr.Snina a Medzilaborce. 
Pohár Nexis Fibers a.s., a ObFZ Humenné: 
Humenné – hlavný štadión 
Borov 
Humenné – ihrisko pri mlyne 
Stakčín 
Superpohár – Memoriál Jozefa Škubu 
Medzilaborce 
Pakostov 
Kamenica n/C. 
Humenné – ihrisko pri mlyne 
 
 
 
 Vážené dámy,Vážení páni, 
Cieľom predloženej správy o činnosti Oblastného futbalového 
zväzu bolo poskytnúť obraz o činnosti zväzu za predchadzajúce 
obdobie.Je to obraz  súhrný,krátky,ale sú v ňom hlavné body, 
ktoré sa udiali a aký je cieľ nášho regionálneho futbalu ObFZ 
Humenné. 
Chcem sa poďakovať všetkým funkcionárom,starostom 
obcí,hráčom,trénerom,sekretárovi zväzu,rozhodcom a 
delegátom za ich prístup v dnešnej ťažkej dobe,za ich čas a 
ochotu spraviť niečo pre futbal,pre náš Oblastný futbalový zväz. 
 
 
 
 
Peter Jenčura, 
predseda ObFZ Humenné  
 
 
 
v Humennom  01.12.2017 
 
 
 



DOTÁCIE PRE FK ObFZ HUMENNNÉ   2014/2015 

 

 Tlačiareň  

 Kamera  

 Lopty  

 

                        SPOLU     3 700 €  

DOTÁCIE PRE FK ObFZ HUMENNNÉ   2015/2016  
 

Mládež / Rozhodcovia  -  1 031 € 

 

Siete  

Roh.zastávky  

Lekárnička  

Tabuľa na striedanie / Fľaše  

 

                                           3 500 €  
 

                        SPOLU      4 531 € 

 

DOTÁCIE PRE FK ObFZ HUMENNNÉ   2016/2017                  

                                                                

 

Mládež / Rozhodcovia  -  3 961  € 

 

                         Členské  - 4 825  € 
 

                          SPOLU    8 786  € 

 

DOTÁCIE PRE FK ObFZ HUMENNNÉ    2017/2018  jesenná časť 
 

Mládež / Rozhodcovia   - 2 416 €    
 

                      Dotácia    - 15 000 € 

               

                        SPOLU  - 17 416 € 

 

 SPOLU     2014 – 2017            34 433  € 

Projekt  ÚV SR   Lopty                     14 700 € 

Projekt  VÚC Prešovský kraj             1 050 € 

Dotácie  Mesto Humenné mládež       5 650 € 

Sponzor Pohára  Nexis Fibers a.s.      3 000 € 



 

 

 

 

  

 


