
 ÚS ŠTK č. 25 zo dňa 10.03.2016 

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 (ŠK 

Tešedíkovo -dorast, FK Vlčany dorast, kluby v VIII. lige sk. A) 

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. 

VI. liga 

16. kolo FK Janíkovce – FK FC Jelenec 3:0 kont 

ŠTK na základe rozhodnutia DK kontumuje stretnutie podľa SP 82/f (neoprávnený štart 

hráča) v zmysle SP čl. 52/c  (štart hráča počas pozastavenia výkonu športovej činnosti ) 

a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Janíkovce. (NR-ŠTK- 

2015/2016-0460, NR-ŠTK- 2015/2016-0461) 

16. kolo TJ Progres Selice – ŠK Žitavany 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 15.4.2016 (piatok) o 16.30 hod. (NR-ŠTK- 

2015/2016-0440, NR-ŠTK- 2015/2016-0441) 

16. kolo TJ Slovan Nitra – Chrenová  – Združenie  FC V. Opatovce 

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 25.3.2016 (piatok) o 14.00 hod. (NR-ŠTK- 2015/2016-0452, NR-

ŠTK- 2015/2016-0453) 

VII. liga skupina C 

TJ Družstevník Tekovské Nemce – doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých (NR-ŠTK- 

2015/2016-0436) 

TJ - FO Martin nad Žitavou  -   doma vždy v nedeľu o 10.30 hod. (NR-ŠTK- 2015/2016-0457)   

 



VIII. liga skupina B 

ŠK FC Paňa – doma vždy v nedeľu o 10.30 hod. (NR-ŠTK- 2015/2016-0455) 

TJ Družba Choča - doma vždy v nedeľu o 10.30 hod. (NR-ŠTK- 2015/2016-0456) 

FO Agro Tajná -  ŠTK  súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu 

v ÚHČ dospelých. (NR-ŠTK- 2015/2016-0433) 

15. kolo TJ Neverice – FK OcU Babindol 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom poradí 20.3.2016 (nedeľa) 

v ÚHČ na ihrisku v Babindole. (NR-ŠTK- 2015/2016-0435, NR-ŠTK- 2015/2016-0437) 

14. kolo TJ Družba Choča – TJ Ladice 

ŠTK nesúhlasí so žiadosťou TJ Ladice a MZ sa odohrá 13.3.2016 (nedeľa) o 10.30 hod. (NR-

ŠTK- 2015/2016-0433) 

 

DORAST 

Skupina B 

21. kolo TJ Nové Sady – FC Čechynce 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 6.5.2016 (piatok) o 17.00 hod. (NR-ŠTK- 

2015/2016-0442, NR-ŠTK- 2015/2016-0445) 

 

ŽIACI 

Skupina A 

ŠK Hájske –  ŠTK  súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí  vždy v nedeľu v ÚHČ 

dorastu. (NR-ŠTK- 2015/2016-0433) 

Skupina B 

12. kolo ŠK V. Zálužie – ŠK Magnus Lukáčovce 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 2.4.2016 (sobota) o 13.30 hod. (NR-ŠTK- 

2015/2016-0438, NR-ŠTK- 2015/2016-0439) 

12. kolo FK Janíkovce – OFK Lužianky 

ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Janíkovce a MZ sa odohrá 2.4.2016 (sobota) o 13.30 hod. (NR-

ŠTK- 2015/2016-0443) 



14. kolo FK Janíkovce – TJ Družstevník Rišňovce 

ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Janíkovce a MZ sa odohrá 16.4.2016 (sobota) o 17.00 hod. 

(NR-ŠTK- 2015/2016-0444) 

15. kolo FK Janíkovce – ŠK Báb 

ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Janíkovce a MZ sa odohrá 23.4.2016 (sobota) o 17.00 hod. 

(NR-ŠTK- 2015/2016-0446) 

16. kolo FK Janíkovce – ŠK Magnus 

ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Janíkovce a MZ sa odohrá 30.4.2016 (sobota) o 17.00 hod.. 

(NR-ŠTK- 2015/2016-0447, NR-ŠTK- 2015/2016-0450) 

18. kolo FK Janíkovce – TJ N. Sady 

ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Janíkovce a MZ sa odohrá 14.5.2016 (sobota) o 14.30 hod. 

(NR-ŠTK- 2015/2016 

                                                                                               Tibor Révay  

                                                                                                    predseda ŠTK ObFZ 

 


