
 
Úradná správa KR a DZ č. 3, zo dňa 01.08.2019 

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 (03.08.2019): Fehér, Hagara, Hybský, Turba L., Šinka, Baňár,         
Belanský, Gádoši T., Gembický, Révay, Rečka, Lamžo, Panáček, Brna,         
Rojko, Pivarček, Baláž, Jordanov 

Nedeľa (04.08.2019): Pintér 

Sobota, nedeľa (03.08–04.08.2019): Farkaš M., Husár, Kováč L., Drobec,         
Krivošík M., Janček Ľ., Juhás, Janus st., Judiny, Patka, Polena, Mokrý I.,            
Janus ml., Bojda, Jančovič, Valentová, Sládek, Sliepka, Šamko, Švolík M.,          
Gašparíková - jesenná časť suť. roč. 2019/2020, Šefčík Miroslav/ Mráz/          
Otiepka ospravedlnení do prihlásenia 

  

Oznamy a upozornenia: 

● Dňa 01.08.2019 sa na atletickom štadióne v Nitre konali opravné fyzické           
previerky rozhodcov. Výsledky fyzických previerok budú zaslané       
prostredníctvom vnútorného infa. 

● Dňa 01.08.2019 sa v kongresovej sále mestského úradu uskutočnil letný          
seminár rozhodcov. KR dôrazne žiada R, ktorí sa nemohli seminára zúčastniť,           



 
aby si vo vlastnom záujme preštudovali nové zmeny pravidiel, ktoré Vám           
budú zaslané prostredníctvom mailu. 

● Opravné fyzické previerky sa uskutočnia v mesiaci október, presný termín          
bude oznámený dodatočne. 

● KR dôrazne žiada všetkých R, aby sa na majstrovské stretnutia dospelých           
dostavili vo vhodnom spoločenskom oblečení (nie šľapky, kraťasy, atď.) 

● KR upozorňuje R, že v prípade nedelegovania v súťažiach riadených ZsFZ,           
podľa platného štatútu R musia byť k dispozícii príslušnému ObFZ,          
prípadne sa včas písomne ospravedlniť. R je povinný zasielať ospravedlnenie          
aj na príslušný ObFZ. 

● KR na základe odstúpenia KR ObFZ NR riešila na svojom zasadnutí neúčasť            
R Panáčeka na zápase Campri Cupu. Zároveň menovaného odstupuje na          
DK a R Bleha za neskorý príchod na zápas Campri Cupu - voči menovanému              
prijala opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť. 

● KR berie na vedomie vetáciu R od FO  FC Pata a FK TEMPO Partizánske. 
● KR na svojom zasadnutí vykonala pohovor s R. Barczi a prijala opatrenia so             

zásadami pre činnosť. 

 

 

Alena Jančoková Žáčiková 
     predsedkyňa KR ZsFZ 
  
  
 
KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ 
  
Ospravedlnení:  Košecký 03-04.08., Kuchara 21-28.08., Krnáč 03.-04.08., 
  
·   Náhradného seminára DS , konaného dňa 1.8.2019 v Nitre sa zúčastnili: Matejčík, 

Kiss, Poruban, Vrábel, Cuninka, Šipoš, Hracho. 

Ospravedlnenie zasielajte na e-mailové adresy: 

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

  
Eduard  Chalmoviansky 

                                                                                           KR ZsFZ úsek DZ 
 


