
ÚS KR č. 26, zo dňa 03.04.2019 

 
 

 KR berie na vedomie ospravedlnenie: 

  Fábry J.  od 4.4.2019 do 21.4.2019 

  Bernát  07.04.poobede, 18.04., 27.04.2019 

  Gajan  06.04. - 07.04.doobeda, od 19.04. do 21.04.2019 

  Németh od 20.04. do 21.04.2019 

  Šturdík od 04.04. do 21.04.2019 

   Šimák E. 07.04.2019 

  Veládi  06.04.2019  

  Mikle-Barát od 13.04.  do 14.04.,  27.04. do 28.04.2019 

  Zeleňák  od 12.04. do 14.04.2019  

  Hučková 14.04.2019 

  Darnady  06.04.2019, 13.04. doobeda, 27.04. doobeda 

  Malý   od 03.04.2019 do prihlásenia 

 

 KR berie na vedomie: 

- Dodatočné ospravedlnenie R  Pintéra, Ţitňanského z neúčasti na MZ.  

- Oznámenie OŠK Lehota o vzájomnej dohode s R Mikušom, ktorý bude  

  rozhodovať za ich FO. 

- Zrušenie ospravedlnenia R Škulu od 06.04. do 07.04., od 13.04. do 14.04.2019. 

  

 KR upozorňuje: 

 

- opätovne všetkých R, aby vyhotovili fotografiu reklamného banneru "Double 

Star bet", ktorý by mal byť umiestnený v areáli futbalového štadióna.  

Fotografiu je potrebné poslať sekretárovi ObFZ na mailovú adresu:  

obfznitra@gmail.com 

 

- R, DZ, aby sa ospravedlňovali na nižšie uvedené adresy. Ospravedlnenia 

neposielajte na mailovú adresu M. Šinku, nakoľko on uţ v komisii nepracuje. 

 

- 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 ,  majkobozko@gmail.com  . 

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

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

 

 KR berie na vedomie pochvalu 

- ŠK Ţitavany, FK Močenok na R Fábryho J, AR Hrúzikovú v MZ VI. liga ObFZ NR    

  - DOSPELÍ, 19. kolo, ŠK Ţitavany - FK Močenok 

 

 

mailto:obfznitra@gmail.com
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 KR oznamuje: 

- Všetkým R, DZ, ţe v najbliţšej výplate im bude stiahnutých 10 € za registračný  

   poplatok, ktorý mal byť uhradený ešte pred začiatkom súťaţného ročníka (okrem R,  

   DZ, ktorí sú aktívni hráči, alebo funkcionári) 

 

Najbliţšie zasadnutie KR sa uskutoční 10.04.2019 o 16.00 h. 

 

       PaedDr. Alena Jančoková Ţáčiková 

           predsedkyňa KR ObFZ Nitra 


