
 

Úradná správa KR a DZ č. 1, zo dňa 18.07.2019 

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. 

Ospravedlnení R: 

Sobota (27.07.2019): Slovák, Fehér, Révay, Matulová 

Nedeľa (28.07.2019): Kováč L., Gádoši A. 

Sobota, nedeľa (27.07–28.07.2019): Sárai, Farkaš M., Husár, Pecek, Krivošík M, 

Šeben, Janus st.,Janus ml., Štrba, Mokoš, Baňár, Barta, Kotrec, Gádoši T., 

Jančovič, Janček Ľ ., Šamko, Mráz, Haršány, Šefčík Miroslav, Borkovič, Zemko, 

Bojda, Záhumenský, Floriš, Zaťko, Pálka, Piaček, Koppl, Bulko, Rusinko, Gregora 

celá jeseň 

 

Oznamy a upozornenia: 

• KR pripomína rozhodcom, ktorí nemajú absolvované fyzické previerky pre 

súťažný ročník 2019/2020, že náhradný termín fyzických previerok sa uskutoční 

dňa 01.08.2018 na atletickom štadióne v Nitre. Presný program rozbehov, ako 

aj čas fyzických previerok Vám bude v nasledujúcich dňoch zaslaný mailom. 

 



 
• KR oznamuje všetkým R, že dňa 01.08.2019 sa o 17:00 h. v kongresovej sále 

Mestského úradu v Nitre uskutoční letný seminár R. Seminár bude určený 

zmenám pravidiel futbalu a je pre všetkých R povinní!  

 

• KR pripomína, že každý R a DZ je povinný si vygenerovať faktúru za členské a čo 

najskôr ju uhradiť (v časti "Moje členské poplatky"), pretože jeho ISSF účet bude 

inak neaktívny. 

 

• Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v 

piatok  do  12:00 hod. Po  tomto  termíne  bude  prípadná  zmena  delegácie  na 

stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky. 

 

• HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení R a  DZ, v  

prípade  kolízie  termínov,  alebo  časov  zápasov  kontaktujte príslušného 

obsadzovacieho referenta. 

 

• KR ZsFZ žiada R, aby si vo vlastnom záujme preštudovali RS ZsFZ 2019/2020. 

 

• KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a 

vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia. 

 

• KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Sklenár. Menovanému 

ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje mu do ďalšieho života veľa osobných 

a pracovných úspechov 

 

 

 

Alena Jančoková Žáčiková 

                      predsedkyňa KR ZsFZ 

 

 

KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ  

 

Ospravedlnení: Poruban 01-28.07., Vrábel 20-29.07., Černák 26.07-06.08., Nagy do 

31.08., Kováč 29.07.-09.08., Sokol 26.07.-01.09., Šeller 10-11.08., Krnáč 17.-18.07. 

 

 

• Ospravedlnenie zasielajte na e-mailové adresy:  



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

 

 

Eduard Chalmoviansky 

              KR ZsFZ úsek DZ  


