
Úradná správa komisie Rozhodcov a Delegátov OblFZ Prievidza 

Úradná správa č.: 8 zo dňa 11. septembra 2020 

Ospravedlnení R: 
sobota: Hudák, Jakubis M., Dzina, Drábik Š. 
nedeľa: Híreš  
sobota+nedeľa:Chrenková, Kusý, Bebjak,Páleník L., Sajter, Malánik, Ševčík, 
Morávková 
Ospravedlnení  DZ: 
sobota+nedeľa: Duchovič, Kasala 

1) KR a DZ dôrazne upozorňuje R a D na dodržiavanie včasného ospravedlnenia a 
to 14 dní pred MZ. KR a DZ nemá problém s ospravedlneniami v prípade vzniku 
nečakaných situácií, ale veľakrát sa jedná o ospravedlnenia, o ktorých ste vedeli 
14 dní vopred. KR bude ku neskorým ospravedlneniam pristupovať 
pozastavením delegácie!!!  

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia 
smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo 
mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedené číslo.  

Za obsadenie DZ na MFS je zodpovedný p. Peter Kozinka, na ktorého smerujte 
všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia 
telefonicky 0908 618 020, alebo mailom peter.kozinka@pobox.sk, alebo sms 
správou na hore uvedené číslo. 

2) V prípade, že R potrebuje urobiť nevyhnutnú opravu v Zápise o stretnutí po 
jeho uzatvorení, je nevyhnutné urobiť podanie na KR, kde uvediete z akého 
dôvodu potrebujete opätovne otvoriť Zápis o stretnutí. 

3) KR a DZ dôrazne žiada rozhodcov na dôslednú kontrolu realizačných tímov na 
lavičke a osoby hlavného usporiadateľa z dôvodu COVID19. Je nevyhnutné, aby 
sa jednalo len o osoby uvedené v zápise o stretnutí !!!  

Buďme dôslední a predídeme nepríjemnostiam v prípade výskytu COVID19 na 
niektorom stretnutí. 

  

4) KR a DZ upozorňuje R, že o zrušenom žiackom stretnutí informuje výhradne 
člen  

5) KR a DZ upozorňuje, že v zápisoch o stretnutí môže byť uvedených maximálne 
18 hráčov, t.j. 11 hráčov a 7 náhradníkov.  



Úradná správa komisie Rozhodcov a Delegátov OblFZ Prievidza 

Taktiež dôrazne žiada o dôslednú kontrolu zápisov po stretnutí pred ich 
uzavretím!!! 

6) KR a DZ žiada R o dôsledný popis priestupkov pri udelení ČK v zápise o 
stretnutí !!! 

7) KR a DZ berie na vedomie podanie od DK. 

8) KR a DZ prijala na základe správy DZ opatrenia v súlade so zásadmi pre činnosť 
zo stretnutia TJ Slovan Nitrianske Sučany - TJ Dynamo Bystričany. 

9) KR a DZ sa na svojom zasadnutí zaoberala podaním od TJ Partizán Miezgovce. 
Odpoveď bola zaslaná prostredníctvom ISSF. 

10) KR a DZ sa zaoberala podaním TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom. Odpoveď 
bola zaslaná prostredníctvom ISSF.   

11) KR a DZ žiada TJ Baník Sebedražie o zaslanie videozáznamu zo stretnutia TJ 
Baník Sebedražie - Športové centrum Chynorany 

12) KR a DZ oznamuje termín stretnutia Škola mladých rozhodcov, ktoré sa 
uskutoční dňa 18.09.2020 o 16:45 hod. Na stretnutie pozýva nasledovných R: 
Dzina, Páleník L.,Kohút A., Kohút M., Špidlíková, Manina, Škultétyová, Jakubis 
M., Drábik Š., Fojtík, Šagát, Radošinský, Jurík, Sedlák, Čampiš.  

13) KR a DZ oznamuje všetkým R a DZ, aby si preštudovali a dodržiavali manuál 
opatrení prijatých OblFZ Prievidza na základe odporúčaní Ústredného krízového 
štábu SR v boji proti COVID-19 k stretnutiam OblFZ Prievidza platný pre všetky 
súťaže v súťažnom ročníku 2020/2021. 

Najbližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok  18.09.2020. 

   

 

 


