
ÚS ŠTK č. 36, zo dňa 27.04.2017  

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

Rozpisu súťaže 2017/2018, 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 prípadne hracieho dňa konkrétneho  

súťažného stretnutia podávali priamo z detailu stretnutia – žiadosť o zmenu termínu 

stretnutia!!! 

 

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 dôrazne upozorňuje R, že v prípade nahratia nominácie domácích resp. 

hostí do Zápisu o stretnutí je povinný uviesť dôvod nahratia. V prípade, že R 

neuvedie dôvod, bude odstúpený na KR na doriešenie. 

ŠTK oznamuje, že kvalifikačný turnaj dorastencov a žiakov bude 17.6.2017 

(sobota). Záujemcovia o uporiadani atohto turnaja sa môžu prihlásiť na 

sekretariát ObFZ. 

VII. liga sk. A 

TJ Družstevník Rišňovce - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v 

zmysle RS B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0518) 

20. kolo OFK Žihárec – TJ Družstevník Svätoplukovo  - ŠTK berie na vedomie oznámenie TJ 

Družstevník Svätoplukovo o nevycestovaní na MZ. MZ sa neodohrá. (NR-STK-2016/2017-

0516) 

VIII. liga sk. A  

FC Štefanovičová - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS 

B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0519) 

VIII. liga sk. B 

OŠK Beladice - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS 

B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0520) 

DORAST 

VI. liga sk. „A“ 

22. kolo OŠK Sľažany – ŠK Žitavany  ŠTK súhlasí so zmenou hracieho a dňa a stretnutie sa 

odohrá 13.5.2017 (sobota) o 14.000 h. (NR-STK-2016/2017-0507) 



 

VI. liga sk. „B“ 

FC Cabaj-Čápor - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS 

B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0521) 

20. kolo FC Cabaj – Čápor – TJ ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce - ŠTK súhlasí s dohodou 

klubov a MZ sa odohrá 30.4.2017 (nedeľa) o 12.30 h. (NR-STK-2016/2017-0511) 

24. kolo FC Vinodol – TJ Družstevník Rišňovce – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa 

odohrá 27.5.2017 (sobota) o 16.00 h. (NR-STK-2016/2017-0513) 

ŽIACI – U15 

IV. liga sk. A 

17. kolo FC Neded – FK Vlčany – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 4.5.2017 

(štvrtok) o 17.00 h. (NR-STK-2016/2017-0509, NR-STK-2016/2017-0510) 

17. kolo FC Kráľová nad Váhom – FK Mojmírovce - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa 

odohrá 8.5.2017 (pondelok) o 17.00 h. (NR-STK-2016/2017-0514, NR-STK-2016/2017-

0515) 

IV. liga sk. C 

16. kolo OFK Slažany – FK Veľký Cetín - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 

30.4.2017 (nedeľa) o 10.30 h. (NR-STK-2016/2017-0517) 

17. kolo TJ Družstevník Tekovské Nemce – ŠK Žitavany  ŠTK súhlasí s dohodou klubov 

a MZ sa odohrá 16.5.2017 (štvrtok) o 17.00 h. (NR-STK-2016/2017-0512) 

22. kolo OFK Čifáre – OFK TATRAN Topoľčianky – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ 

sa odohrá 3.6.2017 (sobota) o 14.30 h. (NR-STK-2016/2017-0508) 

                                                                                                    Tibor Révay 

                                                                                           predseda ŠTK ObFZ Nitra 

 

 
 

 

 


