
 
Úradná správa KR a DZ č. 22, zo dňa 05.03.2020 

  

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 (07.03.2020): Turba L., Ábel, Sárai, Drobec, Jančovič, Švolík J.,          
Farkaš R., Cvešper, Sliepka, Rojko, Jordanov, Pivarček, Foltín, Gembický 

Nedeľa (08.03.2020): Krivošík P., Hulínek, Lenický 

Sobota, nedeľa (07.03–08.03.2020): Valentová, Obertová, Krivošík M.,       
Jančok, Hodoško, Birkus, Csepregi, Mogyorósi, Havran, Šeben, Grédi,        
Polena, Matuška, Borkovič, Košťál, Fábry, Trnka, Husár, Pucher, (Zemko,         
Darnadi, Baboš,  Žiak - ospravedlnení na celú jar) 

 
 
Oznamy a upozornenia:  

· Dôrazne upozorňujeme R, aby sa ospravedlňovali na vyššie uvedené adresy a            

najneskôr 14 dní pred MFZ, v prípade nedodržania uvedených skutočností bude           

mať R pozastavenú delegáciu.   

  



 
·      Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára sa uskutoční dňa 

12.03.2020 o 16.15 h v priestoroch ZsFZ, Rázusova 23, Nitra. 

  

·      Fyzické previerky pre R III. ligy, Medziskupiny a R zaradených do programu 

Talent sa uskutočnia 19.03.2020 od 16.00 h, na atletickom štadióne v Nitre. 

       Pozvánka s rozpisom behom Vám bude doručená prostredníctvom mailu. 

 

·     KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Gočala. Menovanému 

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

osobných a pracovných úspechov. 

 
Upozorňujeme R, aby v prípade otázok ohľadom rozhodcovského výstroja         
kontaktovali Asociáciu rozhodcov, prostredníctvom svojich zástupcov vo VV ,         
nakoľko KR nemá v kompetencii riešenie tejto témy. 

 
KR upozorňuje R, že v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 musia           
rozhodovať MZ v nových dresoch. Výnimku tvoria R, ktorí plánujú ukončiť           
činnosť na konci tohto súťažného ročníka a zároveň ich upozorňujeme, aby o            
tom upovedomili KR.  

 
KR upozorňuje R, aby si pred odchodom na MZ skontrolovali svoje ISSF            
konto, či sa nezmenil termín ich MZ. 

 
 

  

  
Alena Jančoková Žáčiková 

     predsedníčka KR ZsFZ 
  

  
KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ 
  

·      Ospravedlnenie zasielajte na e-mailové adresy: 

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

·      Ospravedlnení: Barcík 27.03., Pacher 14.03., Krnáč 14-15.3., Michlian 07-08.3., 
  

  



 
Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára sa uskutoční dňa 19.03.2020 o 
16.15 h v priestoroch ZsFZ, Rázusova 23, Nitra. 
 
KR - úsek DZ upozorňuje DZ, aby vo svojej správe uviedli, či R používali na MZ nový 
rozhodcovský výstroj.  

  
  
  
Eduard Chalmoviansky 

                                                                                                    KR ZsFZ úsek DZ  


