
Úradná správa komisie Rozhodcov a Delegátov OblFZ Prievidza 

Úradná správa č.: 12 zo dňa 09. októbra 2020 

Ospravedlnení R: 

sobota: Hudák, Manina, Špidlíková, Radošinský, Nagy 

sobota+nedeľa: Chrenková, Kusý, Morávková, Sajter, Ševčík, Bebjak, Páleník L., 

Pánis, Valach, Cvešper M., Lacík, Híreš, Jakubík, Hrdý 

Ospravedlnení  DZ: 

sobota+nedeľa: Duchovič 

  

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. 

Oprava súpisiek je možná len len do zahájenia stretnutia!!!  

V prípade potreby zmien (zmena čísla dresu, roztrhaný, zakrvavený dres..) je 

potrebné informácie uviesť do záznamu rozhodcu. Po začiatku stretnutia nie je 

dovolené robiť zmeny v súpiskách!!! 

  

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

člen príslušnej komisie, nie niekto z klubových funkcionárov! 

  

5) KR a DZ upozorňuje, že v zápisoch o stretnutí vo všetkých vekových 

kategóriach môže byť uvedených maximálne 18 hráčov, t.j. 11 hráčov a 7 

náhradníkov. 

Na základe platných epidemiologických opatrení nie je potrebné uvádzať v 

zápise o stretnutí počet divákov!!! 

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 žiada delegované osoby o dodržiavanie epidemiologických nariadení 

(povinnosť nosenia rúška) počas predzápasového pohovoru s kapitánmi, 

vedúcimi  mužstva a hlavným usporiadateľom!!!!! 

  

8) KR a DZ žiada rozhodcov a delgátov, ktorí absolvovali test na prítomnosť 

vírusu SARS-CoV-2, aby neodkladne o tejto skutočnosti informovali KR a DZ. 

Najbližšieho stretnutia sú oprávnení sa zúčastniť až po obdržaní negatívneho 

výsledku testovania.  

  

9) KR a DZ žiada delegované osoby, že v prípade udelenia osobného trestu 

(2xŽK/ČK, alebo ČK) členovi realizačného tímu je potrebné okrem podania na DK 

uviesť popis priestupku v zázname rozhodcu v zápise o stretnutí!!!!! 

  

10) Z dôvodu uvedeného nariadenia ŠTK doporučuje dodržať nominácie 

jednotlivých družstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 + 7 

náhradníkov. Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí zabezpečiť účasť 

funkcionárov a realizačných tímov. Zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie 

stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť usporiadateľskú službu 

v stanovených počtoch. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US 

(ktorí budú označení rozlišovacími vestami), ktorý predloží DS a v stretnutiach 

bez delegáta ROZHODCOVI. Ostatní účastníci stretnutia (hráči, náhradníci a 

realizačné tímy) budú uvedení v zápise o stretnutí. DS alebo R je povinný 

uvedený stav skontrolovať a uviesť v svojej správe.  
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11)  KR a DZ berie na vedomie podania od DK, ŠTK a KM. 

12) KR a DZ vykonala pohovor s R Blaháč. 

13) KR a DZ odstúpila R Škultétyová na doriešenie DK.  

14) KR a DZ žiada všetkých R a DZ o dôsledné preštudovanie Usmernenia SFZ k  

ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 30.09.2020, viď posledná úradná 

správa ŠTK! 

  

KR a DZ taktiež žiada delegované osoby, 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  16.10.2020. 

 

 


