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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
 
Oznamujeme, že TMK VsFZ plánuje otvoriť ŠKOLENIE TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS Cv Humennomv mesiaci 
september 2018. 
TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, že ďalší záujemcovia  môžu 
posielať prihlášky na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.skprihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk. Prihlášku a informácie sú k 
stiahnutiu  na www.obfzhumenne.sk, info:0905 809 038 
 
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.Mochnackýtel: 0905 809 038, E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne  za  5,9,12 ŽK podľa čl.37/5a,5b,5c 
č.u:0136- Samuel Lojka (1229747) - TJ Slovan Belá nad Cirochou + 10,- eur, od 18.6 2018 
č.u:0135- Samuel Bačovčin (1245741) - TJ Družstevník Lukačovce + 10,- eur, od 18.6 2018 
Zastavenie činnosti za ČK na stretnutia – 
č.u:0133 - Jozef Lojka (1279525) - ŠK Slávia Lackovce + 10,- eur zastavenie činnosti podľa čl. 45/2/a DP na 1 stretnutie nepodmienečne od 
18.6.2018 
Ostatné- 
č.u:0134 - DK ObFZ Humenné na základe podnetu ŠTK ukladá klubu OŠK Udavské pokutu vo výške 170,- eur za nenastúpenie na stretnutie I. 
trieda dospelí 26. kolo TJ ŠM Ubľa - OŠK Udavské 
 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v 
lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP). 

 

RÔZNE 

 

 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku Podvihorlatské noviny má informatívny charakter a nemusí obsahovaťvšetky 
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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