
 

Úradná správa KR a DZ č. 36, zo dňa 20.06.2019 

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 upozorňuje R a DZ, že nový súťažný ročník sa začína 03.08. a 04.08.2019 

a o týždeň skôr, t.j. 27.07. a 28.07.2019 je naplánovaný Slovnaft Cup. Žiadame 

R o skoré ospravedlnenie. 

• Náhradný termín fyzických previerok sa uskutoční dňa 01.08.2019, na atletickom 

štadióne v Nitre. Rozpis behov Vám bude zaslaný prostredníctvom mailu. 

• Oznamujeme R, že dňa 01.08.2019 o 17.30 h sa uskutoční krátky seminár o 

zmenách a doplnkoch pravidiel futbalu. Miesto seminára Vám bude dodatočne 

oznámené.  

• KR žiada R Barciho a AR Lenického o podrobné písomné stanovisko ku sťažnosti 

MŠK Želiezovce, do 27.06.2019 (viac info v maily). 

• KR berie na vedomie ukončenie R činnosti R Krč-Konečný, Kasala, Janík, 

Remeň, Kasznár, Bazsó. Menovaným ďakuje za dlhoročné pôsobenie v ZsFZ, 

a praje im do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov. 

 



 
  

Sťažnosti doručené na KR: 

1. OFK Solčany (MZ 30. kolo, 5. liga Stred, OFK Solčany - OFK Kovarce). KR na 

základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť. 

2. MŠK Želiezovce (MZ 26. kolo, III. liga SMŽ (U15) JV, TJ Horné Saliby - MŠK 

Želiezovce). Sťažnosť je v riešení, zároveň žiadame MŠK Želiezovce o 

dodržanie RS a SP pri podávaní sťažnosti.   

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

• MZ 30.kolo, 5.liga Stred, OFK Solčany - OFK Kovarce 

 

Alena Jančoková Žáčiková 

                    predsedkyňa KR ZsFZ 

 

 

KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ  

 

• KR - úsek DZ oznamuje, že dňa 20.07.2019 sa v Radave uskutoční letný seminár 

delegátov ZsFZ. Program a pozvánky Vám budú zaslané prostredníctvom mailu. 

 

• Ospravedlnenie zasielajte na e-mailové adresy:  

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

 

 

Eduard Chalmoviansky 

              KR ZsFZ úsek DZ  


