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ŠTK  upozorňuje všetky FK, FO, TJ, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na 

materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. Podrobný popis je v Rozpise súťaţí .  

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

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

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 (zaslať kópiu Zápisnice) a 

zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF 

Zmeny hracích dní a hracích časov, ktoré boli schválené v jesennej časti sú neplatné 

ŠTK ţiada všetky FK, FO, TJ o nahlásenie poţadovaných výnimiek na jarnú časť. 

Ţiadosti podané do 20.2.2019 budú prerokované bez rokovacieho poplatku. ŠTK  

upozorňuje, ţe kaţdá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne 

odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu). 

ŠTK  ţiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovna-

losti riešili so správcom súťaţe. 

ŠTK  ţiada všetky FK, aby pri poţiadavke na zmenu termínu alebo hracieho času stretnutia 

uvádzali aj hraciu plochu (ihrisko). 

ŠTK vyzýva nasledujúce kluby, ktoré nemajú rozhodcu, aby spresnili termíny odohrania 

majstrovských stretnutí (mimo ÚHČ – t.j buď v sobotu alebo v nedeľu predpoludním) 

VI. liga:  H. Ohaj, Kolíňany, Výčapy-Opatovce,  

VII. liga - A skupina: Cabaj-Čápor, Štefanovičová, Dolné Lefantovce 

VII. liga - B skupina: Vinodol, Jelenec, Kolíňany B, Paňa 

VII. liga - C skupina:  Choča, Machulince, 

Dorasty: Horná Kráľova,  Tešedíkovo, Veľké Záluţie,  

 

Výnimky z hracích časov 

 



Dospelí: 

 

VI. liga 

Druţstevník Rišňovce – sobota ÚHČ dospelých na ihrisku v Kľačanoch    

FK Betonáris Šaľa – sobota, ÚHČ dospelých na ihrisku FK Veča okrem  16.kolo  9.3.2019 o 

13,30 h. (Ţitavany) a 25.kolo 12.5.2019 o 10,30 (Rišňovce) . 

 

VII. liga skupina C 

TJ Druţstevník Obyce – sobota,  ÚHČ dospelých     

 

DORAST 

VI. liga skupina A 

TJ Druţstevník Obyce –  nedeľa, 3 hodiny pred ÚHČ dospelých     

OFK Čifáre – sobota, ÚHČ dorastu     

 

VI. liga skupina B 

Druţstevník Rišňovce– sobota, ÚHČ dospelých na ihrisku ŠK Báb  

FC Králová nad Váhom – sobota, ÚHČ dospelých 

FC Neded – sobota, ÚHČ dospelých     

FK Vlčany - sobota v ÚHČ dorastu, okrem 19.kola – 25.5. o 13,30 h. (Trnovec n/Váh.) a 

21.kola 8.6. o 13,30 h. (Cabaj-Čápor)   

ŢIACI 

 

U15 

IV. liga skupina A 

10. kolo FC Neded – OFK Branč MZ sa odohrá v sobotu 20.4.2019 o 13,30 NR-STK-

2018/2019 – 0437 

 

Najbliţšie zasadnutie ŠTK  sa uskutoční  28.2.2019. 

Proti rozhodnutiam ŠTK  je moţné sa odvolať v zmysle SP čl 87. 

 

Tibor Révay 

predseda ŠTK ObFZ Nitra 

 


