
 

Úradná správa KR a DZ č. 23, zo dňa 20.05.2020 

 

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.  

Oznamy a upozornenia:  

• Oznamujeme R, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 19.06.2020 (piatok), na 

atletickom štadióne MFK Skalica. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre 

zaradenie na nominačnú listinu R ZsFZ v súťažnom ročníku 2020/2021.  

R je povinný si na fyzické previerky priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ 

PREHLIADKE, že je po zdravotnej stránke spôsobilý vykonať fyzické previerky a 

vykonávať funkciu rozhodcu.  

Bez tohto potvrdenia nebude môcť R absolvovať fyzické previerky! 

Rozpis behov vám bude zaslaný prostredníctvom mailovej komunikácie.  

 

• KR upozorňuje všetkých R zaradených do projektu Šanca SFZ a rozhodkyne 

FIFA, že musia absolvovať fyzické previerky konané dňa 19.06.2020 (piatok) v 

Skalici, nakoľko sú podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R ZsFZ v 

súťažnom ročníku 2020/202. 



 
• KR ZsFZ žiada predsedov jednotlivých KR ObFZ, aby do 05.06.2020 nahlásili 

postupujúcich R z ObFZ do súťaží ZsFZ. Postupujúci R musia byť schválení VV 

ObFZ. 

  Zároveň nahlásených R pozývame k vykonaniu fyzických previerok dňa 

 19.06.2020 (piatok) v Skalici. 

• KR upozorňuje R zaradených do projektu Talent, aby si vo vlastnom záujme 

vzhliadli videá "Nejaký názov", ktoré sa nachádzajú na stránke ZsFZ, v časti 

"Stanoviská komisie rozhodcov". 

 

        
Alena Jančoková Žáčiková 

                     predsedníčka KR ZsFZ 
 

 
KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ  
 

• Komisia delegátov SFZ usporiada licenčné semináre: 
 
Licenčný seminár licencie „A“ - Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 

3.7.2020 (od 11:00h) - 4.7.2020 (do 13:00h) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, 031 01 

Liptovský Mikuláš. 

Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75,- €. 

 

Licenčný seminár licencie „P“ - Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 

3.7.2020 (od 11:00h) - 4.7.2020 (do 18:00h) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, 031 01 

Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200,- €. 

 

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla 

Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 

1.6.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke 

www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány /Odborné komisie SFZ / Komisia 

delegátov (KD).  



 
Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o 

zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne 

maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, 

s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na 

seminár nedostaví.  

 

Pre rok 2020 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa budú konať. 

V prípade otázok alebo nejasností ohľadne seminára kontaktujte sekretára KD p. Pavla 

Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk) alebo predsedu KD SFZ 

p. Františka Košičára. 

 
Eduard Chalmoviansky 

             KR ZsFZ úsek DZ  


