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ÚS ŠTK č. 17  zo dňa 10.06.2021 

 

Informácie k novému súťažnému ročníku 2021/2022: 

 

1. Elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 

01.06. –05.07.2021, do 23:59 h.  

 

Každé mužstvo podáva prihlášku do súťaže, v ktorej pôsobil v súťažnom ročníku 2020-

2021. 

 

2. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.  

3. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 

08.08.2021.Týždeň pred začiatkom súťaže (01.08.2021) bude 1. kolo Campri cup. 

 

Dorast U19 

 

SKUPINA „A“ 
 

Sľažany – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu. ŠTK-2020/2021-0362 

 
Golianovo – Mojmírovce (11. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubov. MZ sa 

v pôvodnom termíne neuskutoční. NR-ŠTK-2020/2021-0363 

 

Cabaj-Čápor – Žitavany (11. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubov. MZ sa 

v pôvodnom termíne neuskutoční. NR-ŠTK-2020/2021-0364 

 

Sľažany – Branč (11. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubov. MZ sa 

v pôvodnom termíne neuskutoční. NR-ŠTK-2020/2021-0366 

 

Vinodol – Čechynce (11. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubov. MZ sa 

v pôvodnom termíne neuskutoční. NR-ŠTK-2020/2021-0367 

 

 

SKUPINA „B“ 
 

Vlčany – Selice (11. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu. MZ sa v pôvodnom 

termíne neuskutoční. NR-ŠTK-2020/2021-0368 

 

Močenok – D. Saliby (11. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu. MZ sa 

v pôvodnom termíne neuskutoční. NR-ŠTK-2020/2021-0370 
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Žiaci U15 

 

SKUPINA „A“ 

 
Močenok – Vlčany (9. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie Vlčian. MZ sa 

neuskutoční. NR-ŠTK-2020/2021-0369 

 

SKUPINA „B“ 
 

Machulince – Čeľadice (8. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

13.6.2021 (nedeľa) o 14.00 h.  NR-ŠTK-2020/2021-0189 

 

Jelenec – V. Cetín (8. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 13.6.2021 

(nedeľa) o 10.30 h. NR-ŠTK-2020/2021-0186 

 

Zbehy – Branč (9. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie Branču. MZ sa neuskutoční. 

NR-ŠTK-2020/2021-0365 

 
Vinodol – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu. ŠTK-2020/2021-0360 

 
Branč – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu. ŠTK-2020/2021-0361 

 
 

Žiaci U13 

 
Sľažany– ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu. ŠTK-2020/2021-0362 

 

Prípravky 

ŠTK žiada záujemcov o usporiadaní turnaja (19.6. a 26.6) nahlásiť svoj záujem na 

sekretariát zväzu v termíne do 14.6.2021.  

Turnaje prípraviek 12.6.2021 

 

U9 – 12.6.2021 o 9.00 h 
Chrenová „A“ V. Zálužie 

Branč Hrnčiarovce 

Lapáš Jarok 

Klasov H. Kráľová 
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U11 – 12.6.2021 o 9.00 h 
Zbehy Janíkovce „B“ 

Lužianky Jelenec 

V. Cetín V. Zálužie 

Cabaj-Čápor  

 
 

U11 – 12.6.2021 o 14.00 h  
Chrenová „A“ 
Lapáš 
Močenok „A“ 

V prípade ak sa družstvo turnaja nemôže zúčastniť, je potrebné o tom včas informovať ŠTK 

CAMPRI CUP 

ŠTK súhlasí s odohraním stretnutí nasledovne: 

OFK Hosťová – BFC OÚ Dolné Obdokovce– 13.6.2021 (nedeľa) o 17.00 h 

OŠK Kolíňany – FK Veľký Cetín– 12.6.2021 (sobota) o 17.00 h 

Stretnutia H. Ohaj – Branč a Rišňovce – Golianovo sa neuskutočnia. H. Ohaj a Rišňovce 

postúpili do semifinále. 

Štvrťfinálové stretnutia sa hrajú na jedno stretnutia a v prípade nerozhodného výsledku  

o postupujúcom rozhodnú kopy z 11m. Semifinálové dvojice sa budú opäť žrebovať. 

Účastníci žrebovania budú oslovení telefonicky sekretárom zväzu. Semifinálové zápasy sú 

naplánované na 20.6.2021.  

 

Doporučenie pre organizátora športového podujatia: 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 14. mája 

2021 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vydal vyhlášku č. 

208/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

obmedzeniam hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) podľa § 48 ods. 4 písm. d), 
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e), r),s),w), y) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia: 

 

Povinnosti pre organizátora žltý okres :  

(7) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového 

charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov 

zaradených do I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné 

opatrenia:  

a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť 

najviac 250 športovcov,  

b) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť 

najviac 500 športovcov,  

c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa 

použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia 

súťažného charakteru,  

75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb,   

v prípade státia 250 osôb v exteriéri,  

d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 250 

športovcov,  

e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 

športovcov,  

f) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného 

športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP 

testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom 

antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.  

• i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 

hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí 

pre:  

1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  

2. partnerov,  

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,  
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4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,  

5. osoby usadené v hľadisku podujatia,  

6. osoby školiace voči osobám školeným,  

7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi    

   zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,  

 

Tibor Révay,   predseda ŠTK  ObFZ Nitra 


