
ÚS ŠTK č.27 – zo dňa 23.02.2017 

ŠTK upozorňuje FO, ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu v súťažiach ObFZ Nitra, že 

tieto kluby svoje domáce MZ nemôžu hrať v nedeľu ÚHČ. Aktuálny zoznam klubov, ktoré 

nemajú kvalifikovaného rozhodcu je v ÚS KR. Žiadosti o výnimky z hracích časov resp 

hracích dní je potrebné zaslať jedine cez ISSF.  

 

Všetky výnimky udelené pred jesennou časťou sú neplatné. 

 

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

(vyškolenie nových tímoch manažérov, funkčnosť internetu, včasné nahrávanie súpisiek 

a pod.) zvýšenú pozornosť venovali aj sociálnym priestorom na svojich štadiónoch (čistota v  

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

 

ŠTK upozorňuje všetky FO na znenie Súťažného poriadku SFZ čl. 53, 54 (Ihrisko 

a štadión, Hracia plocha) a RS ObFZ 2016/2017 čl. A/5 (Miesto stretnutia) a žiada všetky 

FO, aby svoje štadióny zaregistrovali do ISSF prostredníctvom sekretariátu ZsFZ. 

ŠTK upozorňuje FK, FO, že v kategórii mládeže aj v jarnej časti súťažného 

ročníka2016/2017  je možnosť využiť SP čl.28 bod 8 a 9 (striedavý štart 

hráča). ŠTK upozorňuje kluby na dodržanie RaPP čl. 18/5 (štart hráča 

max. 2 kluboch) a na usmernenie, ktoré bolo zaslané klubovým manažérom 

(žiadosť sa podáva výlučne cez ISSF). 

Výnimky: 

VI. liga 

 ŠTK na základe dlhodobej predpovede počasia a v náväznosti na zosúladenie štartu 

jarnej časti so súťažami riadenými regionálnym futbalovým zväzom odkladá 16. kolo 

VI. ligy na 18. 6. 2017 (nedeľa) v ÚHČ. 

FC Kráľová nad Váhom – doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých, okrem 25. kola vtedy    

v ÚHČ dorastu. (NR-STK-2016/2017-0373) 

TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – doma vždy v nedeľu o 10.30 h. (NR-STK-2016/2017-

0374) 

VII. liga sk. A 

FK Mojmírovce – doma vždy v nedeľu o 10.30 h. (NR-STK-2016/2017-0379) 

VII. liga sk. C 

TJ Družstevník Obyce – doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých. (NR-STK-2016/2017-0381) 



ŠK Nevidzany „B“ – v nedeľu v ÚHČ dospelých okrem 17. kola 9.4.2017 (nedeľa) o 12.00 h, 

19. kola 23.4.2017 (nedeľa) o 12.30 h, 21. kola 7.5.2017 (nedeľa) o 13.00 h. (NR-STK-

2016/2017-0385) 

VIII. liga sk. A 

FK Betonáris Šaľa – doma vždy v nedeľu o 10.30 h na ihrisku v Kráľovej nad Váhom (NR-

STK-2016/2017-0386) 

DORAST 

VI. liga sk. „A“ 

14. kolo OFK Sľažany – OFK Lužianky – ŠTK súhlasí s odohratím MZ 18.3.2017 (sobota) 

o 15.00 h. (NR-STK-2016/2017-0387) 

MFK Pohranice – doma vždy v sobotu v ÚHČ dorastu. (NR-STK-2016/2017-0375) 

ŠK Žitavany - doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých (NR-STK-2016/2017-0378) 

ŠK Tesárske Mlyňany - doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých (NR-STK-2016/2017-0382) 

TJ Družstevník Machulince - ŠTK súhlasí s odohratím domácich MZ vždy v sobotu v ÚHČ 

dospelých. ŠTK nesúhlasí s odohratím MZ 24. kola dňa 26.5.2017 (piatok) - chýba dohoda 

klubov. (NR-STK-2016/2017-0380) 

OFK Lužianky – doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých (NR-STK-2016/2017-0383) 

VI. liga sk. „B“ 

TJ Nové Sady - doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých (NR-STK-2016/2017-0372) 

TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce – doma vždy v nedeľu 3 hodinu pred ÚHČ dospelých. (NR-

STK-2016/2017-0376) 

FK Mojmírovce – doma vždy v nedeľu o 13.00 h. (NR-STK-2016/2017-0379) 

FC Neded – doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých (NR-STK-2016/2017-0384) 

 

ŽIACI – U15 

IV. liga sk. B 

OFK Lužianky - doma vždy v sobotu ÚHČ dorastu (NR-STK-2016/2017-0383) 

IV. liga sk. C 

TJ Slovan Čeľadice – doma vždy v sobotu o 10.30 h. (NR-STK-2016/2017-0377) 



ŠK Žitavany – doma vždy v sobotu ÚHČ dorastu (NR-STK-2016/2017-0378) 

ŠK Nevidzany – doma vždy v sobotu o 10.30 h. (NR-STK-2016/2017-0385) 

 

                                                                                                    Tibor Révay 

                                                                                           predseda ŠTK ObFZ Nitra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


