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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 3 zo dňa 17. júla 2019 

 
ŠTK ZsFZ oznamuje klubovým funkcionárom, že dňa 1.8.2019 (štvrtok) o 17. 00 h 

v priestoroch kongresovej sály MsÚ v Nitre  uskutoční sa seminár ku zmene a doplnkom 

pravidiel futbalu.  

 

ŠTK ZsFZ žiada FK, aby si priebežne kontrolovali vyžrebovania súťaží na futbalnete, v 

prípade nezrovnalosti kontaktovali správcu súťaže. 

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka vo všetkých súťažiach je 3. - 4. 8.2019. 

Dorastenecké súťaže V. liga Juh, V. liga Stred a V. liga Sever a Západ  začínajú 3. kolom 18. 

augusta 2019.   

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby na nový súťažný poriadok, ktorý bol schválený 18. júna 

2019.  

Spoločné družstvo v kategórii mládeže môže klub uzatvoriť s iným klubom okrem vekovej 

kategórii prípravka. Túto dohodu sú kluby povinné predložiť najneskôr 15 dní pred 

začiatkom súťaže na schválenie riadiacemu orgánu. 

V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží 

dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba kluby 

v danej vekovej kategórii. Platnosť dohody skončí vždy skončením súťažného ročníka. 

Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte 

hráča pre jedno svoje družstvo. 

V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je najviac 

o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá za prípravku alebo 

žiakov, hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15. 

V majstrovských súťažiach môžu v jednom stretnutí štartovať za jedno družstvo klubu 

maximálne štyria hráči s iným občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky. 

ŠTK upozorňuje FK na zmenu účasti hráčov vo vyššej vekovej kategórii (SP čl. 46/1) 

Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii  

a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovni U11,  

b) dorastu, ak je žiak vo vekovej úrovni U15,  

c) mužov, ak je dorastenec vo vekovej úrovni U17,  

Do vekovej úrovni  U11 patria hráči narodení 1.1.2009 – 31.12.2009 

Do vekovej úrovni U15 patria hráči narodení 1.1.2005 – 31.12.2005 

Do vekovej úrovne U17 patria hráči narodení 1.1.2003 – 31.12.2003. 
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ŠTK dáva na vedomie futbalovým klubom, že po registrácií hráčov, resp. pri žiadostiach o 

nový RP, sú kluby tento RP vyžiadať, matrikár túto žiadosť schváli, a týmto krokom má hráč, 

resp. iný funkcionár platný RP. Klub už vo fyzickej forme RP nedostane, končí doručovanie 

RP.  

Schválené dohody o striedavom štarte hráčov (SP čl. 20, 21) 

ŠTK ZsFZ berie na vedomie striedavý štart hráčov v súlade s SP čl. 20, 21 medzi mužstva 

KFC Komárno (II. Liga) a FK Marcelová (III. liga). 

ŠTK ZsFZ berie na vedomie striedavý štart hráčov v súlade s SP čl. 20, 21 medzi mužstva 

ŠKF iClinic Sereď (Fortuna liga) a FC Slovan Galanta (III. liga). 

Schválené dohody o spoločnom družstvá mládeže (SP čl. 28, 4 -7) 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi FK 

Krakovany  a OFK Trebatice a  kategória U19. Zodpovedným klubom je a za spoločné 

družstvo voči tretím osobám vystupuje FK Krakovany. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi FK 

Krakovany  a OFK Trebatice kategória U17. Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo 

voči tretím osobám vystupuje FK Krakovany. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi OFK 

Trebatice a FK Krakovany  kategória U15. Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo 

voči tretím osobám vystupuje OFK Trebatice. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi OFK 

Trebatice a FK Krakovany  kategória U13. Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo 

voči tretím osobám vystupuje OFK Trebatice. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi OFK 

Malženice a OFK Bučany  kategória U13. Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo 

voči tretím osobám vystupuje OFK Malženice. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi OFK 

Malženice a OFK Bučany  kategória U15. Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo 

voči tretím osobám vystupuje OFK Malženice 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi ŠK 

Vegum Dolné Vestenice a FK TJ Skačany  kategória U19. Zodpovedným klubom je a za 

spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠK Vegum Dolné Vestenice. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi ŠK 

Kmeťovo a TJ Družstevník Michal nad Žitavou  kategória U19. Zodpovedným klubom je a za 

spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠK Kmeťovo. 
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ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi FC 

Okoličná na Ostrove a FK FC Zemianska Olča  kategória U19. Zodpovedným klubom je a za 

spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FC Okoličná na Ostrove. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi TJ 

Družstevník Vlára Ľuborča a FKS Nemšová  kategória U19. Zodpovedným klubom je a za 

spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje TJ Družstevník Vlára Ľuborča. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi TJ 

Slovan Trenčianska Turná a TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce  kategória U19. Zodpovedným 

klubom je a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje TJ Slovan Trenčianska 

Turná. 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi FK 

Slovan Levice a FK 1.FC 2000 Kalinčiakovo  kategória U17. Zodpovedným klubom je a za 

spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FK Slovan Levice. 

 

Výnimky z hracích dní a hracích časov 

III. liga TIPOS 

Šaľa– 7. kolo nedeľa 10.30 h 

Marcelová–V súlade s SP čl. 35/5 svoje domáce MZ odohrá  vždy v nedeľu ÚHČ, okrem 5. 

kola vtedy streda a 14. kola vtedy sobota ÚHČ, na súperových ihriskách nasledovne - 2. kolo 

sobota ÚHČ,  4. kolo nedeľa 10.30 h, 6. kolo nedeľa ÚHČ, 8. kolo nedeľa ÚHČ, 11. kolo 

sobota ÚHČ, 13. kolo sobota ÚHČ, 15. kolo nedeľa ÚHČ 

Spartak Myjava – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble „B“ (1. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasí 

s dohodou klubov a MZ sa odohrá 2.8.2019 (piatok) o 19.00 h.  

 

Spartak Myjava – AFC Nové Mesto nad Váhom (3. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou 

klubov a MZ sa odohrá 16.8.2019 (piatok) o 19.00 h. ZsFZ-ŠTK-2018/2019-0128 

Spartak Myjava – OFK Malženice (7. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ 

sa odohrá 13.9.2019 (piatok) o 19.00 h.  

Spartak Myjava – TJ Družstevník Veľké Ludince (9. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasí 

s dohodou klubov a MZ sa odohrá 27.9.2019 (piatok) o 19.00 h.  

Spartak Myjava – FK Marcelová (11. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ 

sa odohrá 11.10.2019 (piatok) o 17.00 h.  
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Spartak Myjava – FK Slovan Duslo Šaľa (14. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou 

klubov a MZ sa odohrá 1.11.2019 (piatok) o 17.00 h 

TJ Družstevník Veľké Ludince – OFK Malženice (3. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje 
dohodu klubov a MZ sa odohrá 18.8.2019 (nedeľa) o 17.00 h v obrátenom poradí na ihrisku 

v Malženiciach. ZsFZ-ŠTK-2018/2019-0131 

 

IV. liga SZ 

Častkovce – 1. , 3. a 5. kolo sobota ÚHČ 

 

TJ Partizán Domaniža – OFK Trebatice (5. kolo) – ŠTK ZsFZ neschvaľuje žiadosť Trebatíc chýba 

dohoda klubov. ZsFZ-ŠTK-2018/2019-0150 

 

IV. liga JV 

Levice – sobota ÚHČ 

Vlčany – sobota ÚHČ 

Štúrovo – sobota ÚHČ, okrem 10. kola vtedy nedeľa ÚHČ 

OFK Kovarce – MŠK Hurbanovo (1. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa 

odohrá 3.8.2019 (sobota) o 17.00 h.  

 

V. liga Stred 

Alekšince – sobota, 1. a 2. kolo o 19.00 h, 3. kolo o 18.30 h, 6., 8. kolo 18.00 h, 10. kolo 

16.30 h,  12. a 14. kolo o 16.00 h. 

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble „C“ - MFK Alekšince (7. kolo) – ŠTK ZsFZ neschvaľuje 

žiadosť Alekšiniec, chýba dohoda klubov. ZsFZ-ŠTK-2018/2019-0152 

 

 

V. liga Východ  

FK Slovan Šahy – FC Okoličná na Ostrove (5. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu 

klubov a MZ sa odohrá 1.9.2019 (nedeľa) o 16.00 h v obrátenom poradí na ihrisku 

v Okoličnej na Ostrove. ZsFZ-ŠTK-2018/2019-0127 

 

Okoličná na Ostrove – sobota ÚHČ, okrem 5. kola 
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Svodín – 5., 7., 11. a 15. kolo sobota ÚHČ 

 

V. liga SEVER 

 

Košeca – 3. kolo nedeľa 14.00 h 

 

V. liga Západ 

ŠTK ZsFZ upozorňuje účastníkov V. ligy Západ, že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž 

sa odohrá s nadstavbou. Po odohratí základnej časti t.j. 22 kôl družstvá sa rozdelia na 

základe umiestnenia do troch skupín (4 -3-4) a v týchto skupinách odohrajú zápasy 

každý s každým. Do nadstavbovej súťaže body aj skóre zo základne časti mužstvá 

prenášajú. Celkove bude 28 kôl v jesennej časti sa odohrá 14 kôl a v jarnej časti takisto 

14 kôl. Začiatok súťaže je  4. 8.2019. 

Mokrý Háj nedeľa UHČ 

 

DORAST 

 

III. liga U19 a  U17 

Nové  Mesto nad Váhom           sobota UHČ 

Šaľa – nedeľa ÚHČ 

Prievidza – sobota ÚHČ, okrem 15. kola vtedy nedeľa ÚHČ 

Spartak Bánovce nad Bebravou – sobota ÚHČ 

Štúrovo – sobota ÚHČ, okrem 4. kola vtedy nedeľa ÚHČ 

Slovan Hlohovec  - nedeľa ÚHČ 

Nové Zámky – 4. a 6. kolo nedeľa ÚHČ 
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IV. liga JV U19 

Marcelová -  sobota 10.00 h okrem 14. kola vtedy nedeľa 10.00 h. 

Dvory nad Žitavou – sobota 10.30 h 

 

IV. liga SZ U19 

Holíč – nedeľa ÚHČ dorastu 

Kanianka– 2.,4.,11. a 15. kolo sobota 10.00 h, 6. a 8. kolo sobota ÚHČ dospelých, 13. kolo 

nedeľa 10.00 h 

Siladice – nedeľa 3 h pred ÚHČ dospelých,  okrem 5. kola vtedy 29.8.2019 (štvrtok) o 17.00 

h 

TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany – SFC Kopánka (3. kolo) – ŠTK ZsFZ 

schvaľuje žiadosť a MZ sa odohrá 17.8.2019 (sobota) o 16.30 h.ZsFZ-ŠTK-2018/2019-0149 

 

V. liga Stred U19 

Kolíňany – nedeľa 3h pred ÚHČ dospelých 

 

V. liga Východ U19 

Okoličná na Ostrove – nedeľa 11.00 h, 2. kolo, 5. kolo 9. kolo a 13. kolo ihrisko v Okoličnej 

na Ostrove, 4. kolo 7. kolo 11. kolo a 15. kolo ihrisko v Zemianskej Olči 

MŠK Hurbanovo – FC Okoličná na Ostrove (5. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu 

klubov a MZ sa odohrá 1.9.2019 (nedeľa) o 11.00 h v obrátenom poradí na ihrisku 

v Okoličnej na Ostrove.  

 

Svodín – 3. kolo nedeľa 13.00, 9. a 11. kolo nedeľa 13.30, 13. kolo sobota 14.00, 15. kolo 

sobota 11.00 h 

TJ Veľké Lovce – ŠK Svodín (1. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrá 3.8.2019 (sobota) o 15.00 h.  

 

Imeľ – nedeľa 10.30 h 
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V. liga Sever U19 

Opatová nad Váhom – sobota ÚHČ dospelých 

Bošáca – 17.8.2019 o 14.00 h 

Košeca – 3. kolo nedeľa 11.00 h 

Ladce – nedeľa ÚHČ dorastu 

N. Dubnica – do 31.8.2019 nedeľa 13.00 h.  

Chocholná – Veľčice – nedeľa 3 h pred ÚHČ dospelých, ihrisko  Melčice-Lieskové 

 

V. liga Juh U19 

Pata – nedeľa 13.00 h. 

Baloň – 31.8.2019 o 14.00 h 

N. Život – nedeľa ÚHČ dorast 

 

ŽIACI 

 

II. liga U15 a U13 

MŠO Štúrovo – nedeľa ÚHČ   

FKM Nové Zámky – 1. a 5. kolo nedeľa ÚHČ 

 

III. liga  skupina SZ U15 aU13  

Súťaž sa odohrá trojkolovým systémom (D-V-D). Začiatok súťaže je 4.8.2019. 

V jesennej časti sa odohrá 13. kôl. 

Častkovce – nedeľa ÚHČ 

OFK Malženice – nedeľa ÚHČ, ihrisko Bučany 

FK Junior Kanianka – sobota ÚHČ okrem 2. kola vtedy sobota 14.00 h a 15.30 h a 4. kola 

vtedy nedeľa ÚHČ 
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PFK Piešťany „B“ – FC Slovan Hlohovec (10. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť 

Piešťan a MZ sa odohrá 5.10.2019 (sobota) v ÚHČ. 

Gbely – 9. kolo 9.00 h a 11.00 h , 11. kolo 11.00 h a 12.30 h 

 

III. liga skupina JV U15 a U13  

Šaľa „A“ – 13. kolo nedeľa ÚHČ 

Šamorín – ihrisko Rohovce 

FKM Nové Zámky „B“ – 2. a 4. kolo nedeľa ÚHČ 

 

Prípravky 

 

Skupina „A“    

FK Slovan Duslo Šaľa – 1. a 3. kolo sobota 14.30 h a 15.45 h, 5. kolo nedeľa 10.00 h a 11.15 

h, 6. a 8. kolo 14.00h a 15.15 h.  

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  24. 7. 2019. 

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

 

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 

 

 

 


