
ÚS KR č. 13, zo dňa 09.10.2019 
 

 
 

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia: 

   

Novák                          19.10.2019 

Angyal                        09.11.2019, 23.11.2019 

Tvrdý                           od 09.11.2019 do 10.11.2019 

Rajnoha                        od 19.10.2019 do 20.10.2019 

Bogár st.                       od 12.10.2019 do 13.10.2019 

Zeleňák                         od 12.10.2019 do 13.10.2019  

 

 

- KR oznamuje: 

 

• KR pozastavuje delegáciu na 1 MZ R Zeleňákovi, za neskoré ospravedlnenie 

 

• KR pozastavuje delegáciu na 1 MZ R Buranskému, za neospravedlnenú neúčasť na 

KR 

 

• KR vyzýva R Rajnohu, aby urýchlene priniesol na sekretariát potvrdenie o návšteve 

školy 

 

• KR oznamuje, že R Žitňanský je k dispozícii KR, OFK Čifáre môžu hrávať v úradnom 

hracom čase 

 

• KR oznamuje, že FO TJ Družstevník Vráble Horný Ohaj a FO TJ Nové Sady bude na 

ich podnety odpovedané prostredníctvom issf systému 

 

• KR - úsek DZ – prijala na základe vlastných zistení opatrenia so zásadami pre činnosť 

v MZ 10.kola Mojmírovce – Lehota  

 

• KR oznamuje, že prijala opatrenia so zásadami pre činnosť od R Gajana 

 

• KR berie na vedomie pochvalu od OFK Čakajovce v MZ 10. kolo, VI. liga - 

DoubleStar Bet - ObFZ NR - Dospelí OFK Čakajovce – FC Výčapy Opatovce na R 

Šimu , AR Angyala  

 

• KR berie na vedomie žiadosť od FO TJ Družstevník Vráble Horný Ohaj  – žiadosti 

vyhovie 

 

• KR berie na vedomie žiadosť od FO OFK Hosťová  – žiadosti vyhovie 

 

• KR berie na vedomie žiadosť od FO ŠK Žitavany  – žiadosti vyhovie 

 

• KR oznamuje, že R sú povinný sa v prípade sťažnosti vyjadriť k podnetu cez issf 

systém                              

 



 

• KR upozorňuje: 

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

majstrovským stretnutím.  

Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť výlučne na všetky 3 mailové adresy: 

mato.horik@gmail.com , 

majkobozko@gmail.com , 

jan.lenicky1995@gmail.com 

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

V prípade, že daná lehota nebude dodržaná, R bude disciplinárne potrestaný.  

 

- KR oznamuje R a DZ, že správcovia súťaži ISSF, ktorých kontaktujte v prípade potreby 

  sú: 

 VI. liga, VII. liga, sk. A :                         Jakub Hybský, t. č. 0914 113 572  

 VII. liga, sk. B, C, Campri Cup:   Jaroslav Kotrec, t. č. 0911 110 028 

 VII. liga GA – ŠA                                          Martin Horik, t. č. 0904 853 396 

            Dorasty a žiaci:                          Ladislav Kováč, t. č. 0911 381 079 

            

  

 

 

• Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 16.10.2019 

KR ObFZ Nitra 
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