
ÚS KR č. 21, zo dňa 02.03.2019 
 

 KR berie na vedomie ospravedlnenie: 

 

  Škula  marec 2019 

  Bernát  09.03., 17.03., 23.03.,31.03.2019 

  Baláţ  16.03., 30.03.2019 

 

 KR oznamuje: 
   

 - Dňa 02.03.2019 sa uskutočnil zimný doškoľovací seminár R a DZ ObFZ. 

     Zo seminára sa ospravedlnili: Frajka, Gajdoš, Šimák, Angyal, Kopec, Zeleňák, 

   Púchovský, Harča. 

  

 - Zo seminára sa neospravedlnili a ani sa ho nezúčastnili:  

   Domasta, Gajdošová, Mikuš, Moravčík, Novodomský, Paukov, Duchoň. 

   R, ktorí neabsolvujú zimný doškoľovací seminár nebudú môcť rozhodovať MS 

   a FO,  za ktoré rozhodujú budú hrávať mimo UHČ. 

 

 - KR berie na vedomie ukončenie rozhodcovskej činnosti R Hádeka. 

   KR mu ďakuje za dlhoročnú činnosť. 

   KR oznamuje, ţe FO Svätoplukovo nemá kvalifikovaného R. 

 

 - KR oznamuje, ţe náhradný termín zimného  

   doškoľovacieho seminára R a DZ bude 13.03.2019 o 16.30 h  

   v priestoroch ObFZ Nitra, Chrenovská ul. 16, Nitra.  

   Poplatok za náhradný termín je 25,- €.  

 

 - DZ úspešne absolvovali licenčný seminár a v súťaţiach ObFZ budú pôsobiť       

              nasledovní DZ: 

     Gregor, Hirka, Kotrec, Kukla, Vikor.  

 

 - FO, ţe podľa RS - 8 b) majú moţnosť pred jarnou časťou súťaţného ročníka vetovať 

 troch rozhodcov, ktorí boli delegovaní na ich stretnutia v predchádzajúcom ročníku, 

 resp. v jesennej časti príslušného súťaţného ročníka. Vetovanie  musí byť v kaţdom 

 prípade riadne zdôvodnené. 

 KR dôrazne upozorňuje FO, aby túto moţnosť vyuţili, nakoľko počas jarnej časti 

 súťaţného ročníka im bude vyhovené iba v mimoriadnych prípadoch 

 

 KR upozorňuje: 

všetkých R a DZ na včasné ospravedlnenie,  a to najneskôr 14 dní pred 

majstrovským stretnutím.  

    Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť výlučne na mailovú adresu:  

   alenazacikova@gmail.com , markus.sinka@gmail.com ,    

  majkobozko@gmail.com  . 

  DZ na mailovú adresu: jozef.inovecky@zoznam.sk  

V prípade, ţe daná lehota nebude dodrţaná, R bude disciplinárne potrestaný.  

 

 KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13.03.2019 o 17.30 h týchto R: Dušička, 

Baláţ, Ţilka, Fašánok, Fábry E., Tarko, Buranský, Šimonek, Deák. 

 

 KR berie na vedomie: 

 

- vetovane R:  

 FO Obyce vetuje R Kunkela, Gajana 

mailto:alenazacikova@gmail.com


 

 

Najbliţšie zasadnutie KR sa uskutoční 06.03.2019 o 16.00 h. 

 

 

       PaedDr. Alena Jančoková Ţáčiková 

         


