
ÚS ŠTK č. 40,  zo dňa 25.05.2017 

 

 ŠTK oznamuje, že záväzné prihlášky do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 je 

potrebné zaslať do 29.6.2017. Prihláška je na stránke www.obfz.sk (tlačivá a dokumenty). Za 

každé družstvo sa podáva samostatná prihláška (dospelí, dorast, žiaci), súčasťou prihlášky 

je aj potvrdenie o nenávratnom štartovnom vklade na účet ObFZ, adresár klubu a 

prehlásenie FK pred novou sezónou. Číslo účtu: SK5809000000000031246636. Bez 

predloženia potvrdenia o zaplatení štartovného prihláška nebude akceptovaná. Štartovné VI. 

liga 100€, VII. liga 70€, VIII. liga 35€. Mládež bez štartovného vkladu. 
 

 ŠTK upozorňuje, že kritérium pri udeľovaní žrebovacích čísel pre súťažný ročník 

2017/2018 je umiestnenie družstva v súťažnom ročníku 2016/2017. 

 

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 je naplánovaný na 13.8.2017 vo 

všetkých kategóriách dospelých a koniec v VI. lige na 19.11.2017 a v VII. lige na 

5.11.2017. Koniec súťaží v VIII. ligách bude závisieť od počtu účastníkov a od hracieho 

modelu. Súťaže mládeže v kategórii dorastu U19 budú vytvorené dve skupiny po 14 

účastníkov a budú kopírovať súťaže dospelých v VII. lige. Súťaže žiakov v kategórii 

U15 začnú 26.8.2017. Začiatok jarnej časti je naplánovaný v VI. lige na 11.3.2018 

a v VII. lige na 25.3.2018 a v ostatných súťažiach tak aby koniec súťažného ročníka bol 

17.6.2018.  

 

 

 Aktív ŠTK a vyžrebovanie súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutoční 11.7.2016 

(utorok) vo veľkej zasadacej sále MsÚ Nitra o 16.30 hod. 

 

ŠTK oznamuje, že kvalifikačný turnaj dorastencov a žiakov sa uskutoční 17.6.2017 

(sobota) v Mojmírovciach. Turnaja sa zúčastnia víťazi skupin v kategórii dorastu U19 a 

žiaci U15. 

VII. liga sk. A 

TJ Nové Sady -  ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS 

B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0579) 

VII. liga sk. C 

 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble-D - FK Skýcov  ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 

82/1/b a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Zlaté Moravce – Vráble 

D. ŠTK odstupuje FK Skýcov na DK na doriešenie v zmysle RS B/12/f. ŠTK žiada FO 

Skýcov o dokladovanie náhrady za neodohranie MZ  pre súpera v sume 50€ v zmysle RS 

A/6/b. (NR-STK-2016/2017-0580) 

VIII. liga sk. A 

FK Betonáris Šaľa - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS 

B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0581) 



ŠK Nitra D. Krškany - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle 

RS B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0581) 

VIII. liga sk. B 

TJ Ladice - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS B/12/f.   

(NR-STK-2016/2017-0582) 

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

B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0582) 

TJ Družba Choča – Vaša žiadosť nespĺňa náležitosti SP ani RS. ŠTK doporučuje preštudovať 

SP čl. 83. (NR-STK-2016/2017-0583) 

DORAST 

VI. liga sk. „A“ 

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

B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0584) 

 OFK 1948 Veľký Lapáš - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v 

zmysle RS B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0584) 

VI. liga sk. „B“ 

FK Dynamo Trnovec nad Váhom - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na 

doriešenie v zmysle RS B/12/f.   (NR-STK-2016/2017-0585) 

OFK Branč - ŠTK za porušenie RS B/8/c MZ odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS B/12/f.   
(NR-STK-2016/2017-0585) 

ŽIACI – U15 

IV. liga sk. A 

20. kolo TJ Družstevník Ivanka pri Nitre – FC Kráľová nad Váhom - ŠTK súhlasí s dohodou 

klubov a MZ sa odohrá 30.05.2017 (utorok) o 18.00 h. (NR-STK-2016/2017-0576) 

IV. liga sk. B 

20. kolo ČFK Nitra „B“ – ŠK Magnus Lukáčovce - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa 

odohrá 28.05.2017 (nedeľa) o 10.30 h. (NR-STK-2016/2017-0575) 

20. kolo TJ Slovan Zbehy – ŠK Nitra Dolné Krškany - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ 

sa odohrá 28.05.2017 (nedeľa) o 10.00 h. (NR-STK-2016/2017-0578) 

IV. liga sk. C 



20. kolo ŠK Žitavany - TJ Slovan Čeľadice  - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 

27.05.2017 (sobota) o 13.30 h. (NR-STK-2016/2017-0573) 

20. kolo TJ Družstevník Tekovské Nemce - TJ Slovan ŠPP Kolíňany  - ŠTK nariaďuje 

odohrať MZ  27.05.2017 (sobota) o 14.30 h. (NR-STK-2016/2017-0574) 

22. kolo OFK Golianovo – TJ Slovan Čeľadice - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa 

odohrá 09.06.2017 (piatok) o 17.00 h. (NR-STK-2016/2017-0572) 

IV. liga sk. B 

ŽIACI – U13 

Finálový turnaj sa uskutoční 24.6.2017 (sobota) v areáli FC Nitra s účasťou 

16 tímov. Právo účasti budú mať prvé 4 tímy skupiny „A“ a „C“, prvých 

päť tímov skupiny „B“ a prvé tri tímy skupiny „D.  

ŠTK upozorňuje kluby FK Horné Saliby a FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, že 

v prípade účasti na spomenutom turnaji je potrebné dodržať SP čl. 16/5. 

ŠTK takisto upozorňuje obe družstvá, že aj v dlhodobej časti súťaže je potrebné 

dodržať a riadiť sa  SP čl. 47/2. (NR-STK-2016/2017-0557) 

 

                                                                                                    Tibor Révay 

                                                                                           predseda ŠTK ObFZ Nitra 

 

 
 

 

 


