
US ŠTK č. 18 zo dňa 05.11.2015 

 
ŠTK oznamuje všetkým FO, že od 2.10.2015 už chodia notifikácie pri podaní podania na komisiu 
z detailu stretnutia všetkým delegovaným osobám, klubovým a tímovým ISSF manažérom klubu 
a tímu, tak ako je to uvedené v Súťažnom poriadku SFZ.  
Na základe vyššie uvedeného ŠTK žiada všetky FK, aby jej všetky žiadosti o zmenu termínu 
stretnutia vo všetkých vekových kategóriách podávali výhradne z detailu stretnutia. Rovnako 
ŠTK žiada, aby funkcionári FK a delegované osoby podávali všetky podnety a námietky 
k stretnutiu z detailu tohto stretnutia. 

 

 

ŠTK dôrazne upozorňuje FO , FK, že nomináciu hráčov na MZ vytvára klubový manažér. ŠTK 

žiada delegované osoby aby v prípade že nomináciu vytvárali oni napísali aj dôvod. Podľa RS 

nominaciu vytvára domáci ISSF manažér najneskôr 30 minút pred ÚHČ MZ. Nedodržanie 

tohto ustanovenia kluby budú odstúpené na doriešenie na DK. 

ŠTK upozorňuje delegované osoby, že v prípade neodohratia MZ alebo nedohratia MZ 

z rôznych príčin sa Zápis o stretnutí NEUZATVÁRA. Rozhodca napíše cez PODANIE NA 

KOMISIU zo Zápisu o stretnutí dôvod neuzatvorenia Zápisu (napr. hostia sa na MZ nedostavili, 

stretnutie predčasne ukončené z dôvodu poklesu hráčom pod sedem u družstva domácich 

a pod...) 

ŠTK žiada všetky FO, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali výnimky z UHČ zverejnené 
v ISSF na stránke www.futbalnet.sk .   

 

ŠTK dôrazne upozorňuje FO, FK na dodržanie RS B/3/e – na MZ nastupujú hráči s dobre 

viditeľnými číslami od 1 po 11. Za porušenie RS budú kluby odstúpené na DK. 

VII. liga sk. A 

1.kolo FK Veča – TJ. N. Sady 

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 8.11.2015 (nedeľa) o 13.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0379, NR-STK-

2015/2016-0380) 

ŠK Hájske – ŠK eviduje úhradu nákladov za neodohranie MZ pre FO Čakajovce. 

VII. liga sk. C 

13.kolo TJ Družstevník Obyce – FC ViOn Zlaté Moravce „C“ 4:0 kont 

 

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/g ( pokles počtu hráčov družstva pod sedem),  
 A podľa SP čl. 11/3 ponecháva výsledok dosiahnutý na HP v platnosti. ŠTK odstupuje FO FC ViOn 

Zlaté Moravce „C“ na DK s návrhom pokuty 100€ podľa RS B/12/f. (NR-STK-2015/2016-0375, NR-

STK-2015/2016-0376) 

 

 

ŽIACI 

IV. liga – Ž – U15 – sk. C 

http://www.futbalnet.sk/


4.kolo FC Vinodol - TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 7.11.2015 (sobota) o 11.00 hod. (NR-STK-2015/2016-

0377, NR-STK-2015/2016-0378). 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  12. 11. 2015. 

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS. 

Tibor Révay 

predseda ŠTK ObFZ 

 


