
 ÚS ŠTK č. 33 zo dňa 05.05.2016 

ŠTK  usporiada  18.6.2016 (sobota) kvalifikačný turnaj žiakov a dorastencov.  

Záujemcovia svoju žiadosť o usporiadanie turnaja posielajte na sekretariát ObFZ do 

10.5.2016. Podmienkou usporiadania turnaja je minimálne 4 kabíny pre družstva a 

usporiadateľ nesmie byť víťazom jednotlivých skupín. 

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci  pri príprave nového 

Rozpisu súťaže 2016/2017, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto 

cestou žiada o zaslanie  pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho 

textovej časti na sekretariát ObFZ. 

ŠTK žiada všetky FK, aby žiadosti o zmenu UHČ súťažného stretnutia 

podávali priamo z detailu stretnutia!! 

 
ŠTK žiada všetky FO, aby si dôkladne skontrolovali nahratie požadovaných a schválených 

zmien UHČ súťažných stretnutí do ISSF a prípadné nezrovnalosti, aby riešili priamo so 

správcom danej súťaže   

ŠTK upozorňuje FK, že podľa RS B/3/e nastupujú hráči (dospelí, dorast) v základnej 

zostave s číslami 1 až 11. Brankár môže nastúpiť aj s číslom vyšším ako 1. Náhradník 

nemôže mať číslo menšie ako 12. V prípade nerešpektovania Rozpisu súťaže kluby budú 

odstúpené na DK  na doriešenie. 

ŠTK dôrazne upozorňuje futbalové kluby a rozhodcov na dodržanie RS B/1/f a RS B/8. 

V prípade že nomináciu družstva na zápas vytvára rozhodcu je povinnú túto skutočnosť 

uviesť v Zápise o stretnutí v poznámkach. V opačnom prípade budú vyvodené 

disciplinárne postihy nielen voči klubu ale aj voči rozhodcom. 

VII. liga skupina B 

17. kolo TJ FC D. Štitáre - OFK Hosťová  

 ŠTK odstupuje OFK Hosťovú na doriešenie na  DK v zmysle RS B/12/f. (NR-STK-

2015/2016-0657) 

VIII. liga skupina A 

18. kolo FK Betonáris Šaľa – FK DYNAMO Trnovec nad Váhom  

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá 14.05.2016 

(sobota) o 18.00 hod na UT v Šali. NR-STK-2015/2016-0653, NR-STK-2015/2016-0654 

VIII. liga skupina B 

21. kolo ŠK Lovce – FO Agrotaj Tajná 3:0 kont 

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 

v prospech ŠK Lovce. ŠTK odstupuje FO Agrotaj Tajnú na DK na doriešenie v zmysle RS 



B/12/f a zároveň žiada klub o dokladovanie úhrady nákladov pre ŠK Lovce v zmysle RS 

A/6/b. (NR-STK-2015/2016-0645, NR-STK-2015/2016-0646) 

DORAST 

Skupina A 

17. kolo– TJ Slovan ŠPP Kolíňany - TJ Družstevník Machulince 

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá 06.05.2016 

(piatok) o 17.00 hod.( NR-STK-2015/2016-0639, NR-STK-2015/2016-0640) 

19. kolo OFK TATRAN Topoľčianky – TJ Družstevník Machulince 

ŠTK  nesúhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Chýba dohoda klubov. (NR-STK-

2015/2016-0658) 

Skupina B 

21 kolo TJ Nové Sady - FC Čechynce  

ŠTK  nesúhlasí s dohodou klubov a nariaďuje odohrať MZ 20. 05. 2016 (piatok) o 17.00 

hod. (NR-STK-2015/2016-0647, NR-STK-2015/2016-0648) 

22 kolo FC Čechynce – FC KFC TIBI Horná Kráľová 

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá 11.05.2016 

(streda) o 17.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0643, NR-STK-2015/2016-0644) 

ŽIACI 

Skupina A 

16. kolo TJ Družstevník Ivanka pri Nitre – FC Kráľová nad Váhom 3:0 kont 

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 

v prospech TJ Družstevník Ivanka pri Nitre. ŠTK odstupuje FC Kráľovú nad Váhom na DK 

na doriešenie v zmysle RS B/12/f. (NR-STK-2015/2016-0651, NR-STK-2015/2016-0652) 

19 kolo FC Neded – FC Kráľová nad Váhom 

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá 21.05.2016 

(sobota) o 13.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0641, NR-STK-2015/2016-0642) 

19 kolo ŠK Tešedíkovo – OFK Branč 

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá 21.05.2016 

(sobota) o 15.00 hod. (NR-STK-2015/2016-0635, NR-STK-2015/2016-0636) 

Skupina B 



18. kolo FK Janíkovce – TJ Nové Sady 

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá 14.05.2016 

(sobota) o 10.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0649, NR-STK-2015/2016-0650) 

12. kolo FK Janíkovce – OFK Lužianky 

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá 1.06.2016 (streda) 

o 17.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0655, NR-STK-2015/2016-0656) 

Skupina C 

17. kolo TJ Slovan ŠPP Kolíňany – TJ Slovan Čeľadice 

ŠTK  súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá 09.05.2016 

(pondelok) o 17.30 hod. (NR-STK-2015/2016-0637, NR-STK-2015/2016-0638) 

          

 
                                                                         Tibor Révay  
                                                                        predseda ŠTK ObFZ 

 


