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ÚS ŠTK č.30 – zo dňa 11.04. 2019 

 

ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné 

nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. 

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby pri požiadavke na zmenu termínu alebo hracieho času 

stretnutia uvádzali aj hraciu plochu (ihrisko). 

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

Rozpisu súťaže  2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto 

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

textovej časti na mailovú adresu sekretariátu zväzu. 

 

CAMPRI   CUP  

Vyžrebovanie štvrťfinále: 

TJ Slovan ŠPP Kolíňany – FC Združenie Výčapy Opatovce 

TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – FK Janíkovce 

BFC OÚ Dolné Obdokovce - ŠK Žitavany 

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble „C“ – ŠK Magnus 

Stretnutie sa odohrajú 1. mája o 17.00 h.  

Semifinálové zápasy sa odohrajú 8.5.2019 o 17.00 h.  

VI. liga  

OŠK Lehota - ŠTK za porušenie RS A/2/c  odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS 

B/12/f. NR-STK-2018/2019-0500 

 

VII. liga skupina A 

19. kolo ŠK Hájske – TJ Družstevník Svätoplukovo – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ 

sa odohrá 19. 4. 2019 (piatok) o 11.00 h.NR-STK-2018/2019-0498 

TJ Nové Sady - ŠTK za porušenie RS A/2/c  odstupuje FO na DK na doriešenie v zmysle RS 

B/12/f. NR-STK-2018/2019-0500 

17. kolo TJ Nové Sady  – TJ Družstevník Šurianky – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ 

sa odohrá 14. 4. 2019 (nedeľa) o 14.30 h.NR-STK-2018/2019-0502 
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ŠK Magnus  – doma vždy v nedeľu ÚHČ. NR-ŠTK-2018/2019-0519 

 

VII. liga skupina C 

1.kolo N OFK Tatran Topoľčianky  – TJ Ladice – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa 

odohrá 14. 4. 2019 (nedeľa) o 15.30 h. v obrátenom poradí na ihrisku v Ladiciach. NR-STK-

2018/2019-0497 

1. kolo N  ŠK Slovan Hostie – ŠK Velčice - ŠTK nesúhlasí so žiadosťou Velčíc (chýba 

dohoda klubov) a MZ sa odohrá 13. 4. 2019 (sobota) o 15.30 h.NR-STK-2018/2019-0504 

TJ Družba Choča – ŠTK za nerešpektovaniu uznesenia číslo 0475 odstupuje FK na 

doriešenie na DK. NR-STK-2018/2019-0501 

 

 

ŽIACI 

U15 

IV. liga skupina B  

TJ Slovan Zbehy  - ŠTK  eviduje splnenie si povinnosti  v zmysle SP čl. 43/3/b.J. Lazár 

(1336132). NR-ŠTK-2018/2019-0499 

12.kolo    TJ Nové Sady  – ČFK Nitra „B“ – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a  MZ sa 

odohrá 14.4.2019 (nedeľa) o 10.00 h. NR-STK-2018/2019 – 0496 

 

 

IV. liga skupina C  

12.kolo   ŠK Nevidzany  – OFK Sľažany – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a  MZ sa odohrá 

13.4.2019 (sobota) o 16.00 h. na ihrisku v Červenom Hrádku.  NR-STK-2018/2019 – 0495 

12.kolo  FK Veľký Cetín  – TJ Slovan Čeľadice – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a  MZ sa 

odohrá 16.4.2019 (utorok) o 17.00 h. NR-STK-2018/2019 – 0503 

12. kolo TJ Družstevník Machulince – BFC OÚ Dolné Obdokovce - ŠTK súhlasí s 

dohodou klubov a  MZ sa odohrá 13.4.2019 (sobota) o 10.30 h. NR-STK-2018/2019 – 0518 

 

 

PRÍPRAVKY 

 

Kategória U9 a U11 

http://obfz-nitra.futbalnet.sk/


Úradná správa ŠTK ObFZ Nitra č. 30 zo dňa 11. apríla 2019  

  

 

3 
 

 

V stretnutí môžu nastúpiť iba hráči s platným RP (!!). Hrá sa podľa pravidiel futbalu 

upravenými pre malý futbal. ŠTK doporučuje vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary. 

Stretnutia sa nahrávajú v ISSF. Každý klub je zodpovedný za nahrávanie svojho družstva. 

Usporiadateľ turnaja je zodpovedný do 48 hodín nahrať všetky výsledky a strelcov gólov 

z daného turnaja resp. skontaktovať sa so správcom súťaže a odoslať mu potrebné údaje. 

Nerešpektovanie týchto pokynov ŠTK považuje za porušenie futbalových noriem  a klub bude 

odstúpený na DK s návrhom udelenia pokuty. ŠTK upozorňuje FK, že v Zápise o stretnutí 

uvedený ako domáce družstvo má kompetencie rozhodcu „laika“. Z tohto dôvodu na mieste 

stretnutie ISSF manažér tohto klubu vie vyplniť a uzatvoriť Zápis o stretnutí. 

ŠTK dôrazne upozorňuje FK na dodržanie termínovej listiny. Zmena dátumu turnaja je možná 

iba so súhlasom  všetkých klubov v danej skupine zaevidovaných v systéme ISSF a 

následným schválením riadiaceho orgánu. Zmena miesta je možná minimálne so súhlasom 3 

klubov danej skupiny zaevidovaných v ISSF systéme a schválením ŠTK. 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  18. 4. 2019. 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87. 

 

Tibor Révay, predseda ŠTK ObFZ 

 

                                                                                                            Tibor Révay 

                                                                                                predseda ŠTK ObFZ Nitra 
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