
 

Úradná správa KR a DZ č.19, zo dňa 24.11.2018 

 

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.  

• Sťažnosti doručené na KR: 

1. TJ Slovan Brvnište (MZ 15.kolo, 5.liga sever, TJ Partizán Cígeľ - TJ Slovan 

Brvnište). KR opätovne žiada TJ Partizán Cígeľ o doručenie videozáznamu z 

predmetného stretnutia do 04.12.2018 na sekretariát ZsFZ, Rázusova 23, Nitra, 

pod následkom disciplinárnych opatrení.  

 

• KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre 

činnosť: 

1. MZ 7.kolo, 3. liga, ŠK 1923 Gabčíkovo – MŠK Považská Bystrica 

 

• KR na základe vlastných zistení prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre 

činnosť: 

1. MZ 15. kolo, IV. liga sk. SZ, OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom – MFK Vrbové 

 



 
• Zimný doškoľovací seminár R ZsFZ: 

 KR oznamuje R, že zimný doškoľovací seminár R sa uskutoční v dňoch 09.02. - 

10.02.2019 v kongresovej sále Agroinštitútu, Akademická č. 4, 949 01 Nitra. 

Sobota 09.02.2018 – rozhodcovia III. liga, medziskupina, IV. liga,  

Nedeľa 10.02.2018 – rozhodcovia V. liga 

Podmienkou pre nominovanie R na stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 

2018/2019 a zároveň jednou z podmienok pre zaradenie R na nominačnú listinu ZsFZ v 

súťažnom ročníku 2018/2019  je aj úspešné absolvovanie písomného testu a videotestu, 

ktorý je súčasťou tohto seminára.  

KR preto žiada R, aby si každý usporiadal povinnosti tak, aby sa mohol zimného 

seminára  zúčastniť.  

Zároveň žiada všetkých rozhodcov o zodpovednú teoretickú prípravu. Program 

seminára bude R zaslaný elektronickou poštou. 

 

        
Alena Jančoková Žáčiková 

             zastupujúca predsedkyňa KR ZsFZ 
 

 
KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ  
 

• Licenčný seminár „A“, DZ ObFZ s uskutoční v termíne 01.12. - 02.12.2018 v 

Radave.  

 Pozvánka a program seminára Vám bol zaslaný prostredníctvom e-mailu.  

 Ospravedlnenia na stretnutie zasielať výlučne na e-mail: edochal@centrum.sk , 

 alebo eduard.chalmoviansky@gmail.com.  

• KR oznamuje DZ, že zimný doškoľovací seminár DZ sa uskutoční v dňoch 09.02. 

- 10.02.2019 v kongresovej sále Agroinštitútu, Akademická č. 4, 949 01 Nitra. 

 Sobota 09.02.2018 – DZ III. liga, IV. liga,  

 Nedeľa 10.02.2018 – DZ V. liga 

         

Eduard Chalmoviansky 
         KR ZsFZ úsek DZ  


