
ÚS ŠTK č. 21 zo dňa 11.02.2016 

ŠTK upozorňuje FO na zaslanie výnimiek pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/2016 tak 

aby boli doručené na ŠTK vždy minimálne 14 dní pred začiatkom jarnej časti súťaže.  ŠTK 

upozorňuje FO, že v ÚS KR sú uvedené mužstvá, ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu 

v súťažiach ObFZ Nitra. Tieto kluby svoje domáce MZ nemôžu hrať v nedeľu ÚHČ. 

Nahlásenie požadovaných zmien termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť 

súťažného ročníka 2015/16, je potrebné vykonať  výhradne prostredníctvom podania v ISSF 

(podaním z daného stretnutia ak je žiadosť o konkrétne stretnutia). Žiadosti, ktoré budú 

doručené po  termíne bude  spoplatnené, podľa stanovených pravidiel. 

 Všetky výnimky udelené pred jesennou časťou sú neplatné. 

 Informuje všetky družstvá štartujúce v súťažiach riadených komisiou, že pre jarnú časť 

súťažného ročníka 2015/16 platia zoznamy hráčov (súpisky) tak, ako sú zaznamenané v ISSF. 

V prípade potreby vymazania hráča / funkcionára, ktorý už nepôsobí v danom družstve, je 

potrebné obrátiť sa na komisiou formou "Podania na komisiu" v ISSF, nakoľko funkcionalitu 

pre vymazanie má len daný "správca súťaže". Prípadné doplnenie hráča môže realizovať aj 

priamo klubový ISSF manažér. 

ŠTK upozorňuje FO, FK, aby v zimnej prestávke okrem zdokonaľovania v ISSF systéme 

zvýšenú pozornosť venovali aj sociálnym priestorom na svojich štadiónoch (čistota v  

kabínach pre delegované osoby a mužstvá, WC, na tribúne a pod). 

VI. liga  

FC Kráľová nad Váhom - ŠTK  súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí vždy 

v sobotu v UHČ, okrem 18. Kola FC Kráľová nad Váhom – ŠK Žitavany, ktoré sa odohrá 

19.3.2016 (sobota) o 14.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0388) 

 

VIII. liga skupina A 

FK Močenok - ŠTK doporučuje FK nahlásiť zmeny hracieho  dňa a hracieho času tak ako to 

bolo uverejnené v ÚS č.20. Vzhľadom tomu, že VIII. liga skupina A ma začiatok jarnej časti 

až 3.apríla.2016 nahlásiť zmeny MZ je potrebné do 17. marca 2016. (NR-STK-2015/2016-

0392) 

DORAST 

Skupina B 

FC Cabaj-Čápor - ŠTK  súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu 

v UHČ. (NR-STK-2015/2016-0390).  

ŽIACI 



Skupina A 

FC Kráľová nad Váhom – ŠTK  súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí vždy 

v sobotu v UHČ dorastencov, okrem 18. Kola FC Kráľová nad Váhom – FC Cabaj-Čápor, 

ktoré sa odohrá 14.5.2016 (sobota) o 17.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0387) 

TJ Družstevník Ivanka pri Nitre -  ŠTK  súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí 

vždy v nedeľu o 10.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0391) 

Skupina B 

MFK Alekšince – ŠTK súhlasí so žiadosťou o odohranie MZ nasledovne: 

18. kolo – 14.5.2016 (sobota) o 15.00 MFK Alekšince – ŠK Báb 

20. kolo – 28.5.2016 (sobota) o 15.30 MFK Alekšince – ŠK Veľké Zálužie 

22. kolo – 11.6.2016 (sobota) o 15.30 MFK Alekšince – Združenie FC Výčapy Opatovce 

(NR-STK-2015/2016-0389) 
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