
US ŠTK č. 2, zo dňa 01.02.2018 

 ŠTK upozorňuje FO na podanie žiadostí výnimiek pre jarnú časť súťaţného ročníka 

2017/2018. Ţiadosti podané do termínu: dospelí a dorast do 28.2.2018, ţiaci do 21.3.2018 

budú prerokované bez rokovacieho poplatku. K ţiadosti zaslanom po týchto termínoch bude 

zarataný rokovací poplatok v súlade s RS 2017/2018. ŠTK upozorňuje FO, ktoré nemajú 

kvalifikovaného rozhodcu v súťaţiach ObFZ Nitra, ţe tieto kluby svoje domáce MZ nemôţu 

hrať v nedeľu ÚHČ. Aktuálny zoznam klubov, ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu je 

v ÚS KR. 

 

Všetky výnimky udelené pred jesennou časťou sú neplatné! 

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

systéme zvýšenú pozornosť venovali aj sociálnym priestorom na svojich štadiónoch (čistota 

v  kabínach pre muţstvá 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 2017/2018 čl. A/5 (Miesto stretnutia)a žiada FO, aby 

svoje štadióny zaregistrovali do ISSF prostredníctvom sekretariátu ZsFZ.(Rumanová, 

Pohranice, Babindol, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Neverice, Ladice). NR-STK-

2017/2018-0321 

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

ročníka2017/2018  je možnosť využiť SP čl.28 bod 8 a 9 (striedavý štart 

hráča). 

 ŠTK  upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ o dôkladnú kontrolu platnosti 

REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si 

požiadať cez elektronickú podateľňu  o nový REGISTRAČNÝ PREUKAZ. 

 ŠTK  ţiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i 

iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK a zároveň aby tieto zmeny 

zaevidovali v ISSF.   

VI. liga 

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble „C“ – doma vţdy na ihrisku vo Volkovciach. NR-STK-

2017/2018-0323 

Pohár ObFZ 

TJ Družstevník Svätoplukovo – TJ Slovan ŠPP Kolíňany (3. kolo) – ŠTK súhlasí 

s dohodou klubov a stretnutie sa odohrá 3.3.2018 (sobota) o 14.30 h.NR-STK-2017/2018-

0324 

DORAST 



Skupina A 

OFK 1914 Veľký Lapáš – doma vţdy v sobotu v ÚHČ dospelých. NR-STK-2017/2018-0322 
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