
 

Úradná správa KR a DZ č. 2, zo dňa 25.07.2018 

 

KOMISIA ROZHODCOV  

 Ospravedlnenie zasielajte na e-mailové adresy:  

 III.LIGA: alenazacikova@gmail.com, ing.pavelkrnac@gmail.com,    

      konicek.dusan@gmail.com  

 IV.LIGA: trnavaobfz@gmail.com, ing.pavelkrnac@gmail.com,    

      konicek.dusan@gmail.com  

 V. LIGA: alenazacikova@gmail.com, ing.pavelkrnac@gmail.com,    

       konicek.dusan@gmail.com  

 Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ.  

Oznamy a upozornenia:  

 KR pripomína rozhodcom, ktorí nemajú absolvované fyzické previerky pre 

súťaţný ročník 2018/2019, ţe náhradný termín fyzických previerok sa uskutoční 

dňa 02.08.2018 o 17.00 h na atletickom štadióne v Nitre. 

 KR ţiada R, aby si skontrolovali v ISSF systéme platnosť ich RP. V prípade, ţe R 

skončila platnosť RP, je potrebné si ju obnoviť. 

 KR pripomína, ţe kaţdý R a DZ je povinný si vygenerovať faktúru za členské a  

čo najskôr ju uhradiť (v časti "Moje členské poplatky"), pretoţe jeho účet v ISSF 

bude neaktívny.  

 KR oznamuje R, ţe Nominačná listina pre súť. roč. 2018/2019 schválená VV 

ZsFZ bude zverejnená na stránke ZsFZ aţ po zhromaţdení všetkých tlačív 

"Súhlas dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov" ( Nariadenie GDPR )., 

ktoré majú R poslať do 30.07.2018.  



 
 KR berie na vedomie oznámenia o ukončení činnosti R Buranského, Titurusa, 

Révaia. Menovaným ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje im do ďalšieho 

ţivota veľa osobných a pracovných úspechov. 

 KR oznamuje, ţe fyzické previerky na SFZ úspešne absolvovali R Valentová a 

Krivošík M. 

 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 02.08.2018 o 15.30 h R Grédiho a Palkoviča, 

z dôvodu absolvovania náhradného termínu teoretických previerok.   

 

       Alena Jančoková Žáčiková 
             zastupujúca predsedkyňa KR ZsFZ 

 

 
 KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ  

 Ospravedlnení DZ:  

Košecký 04.08. - 05.08., Kubica  28.07. – 30.11., Štrba 29.07. - 04.08., Kuchara 

04.08. -11.08., Inovecký  05.08. - 12.08., Lázsló do prihlásenia /PN/, Formel  

01.08. - 09.08., Poruban 11.08. a 18.08. -19.08., Krnáč  10.08. -12.08., Čornák E.  

04.08. - 05.08.,  

 

 Zmena delegácie: 

  SC   29.07.     Čenkovce  - N. Ţivot         Benovič  za   Hancka     

 

 Letný seminár DZ  sa uskutoční v Radave  28. júla 2018.  

Pozvánky boli zaslané e –mailom. 

 

 Ospravedlnenia na stretnutia zasielajte na emailové adresy : 

edochal@centrum.sk, eduard.chalmoviansky@gmail.com. 

         Eduard Chalmoviansky 
                KR ZsFZ úsek DZ  


