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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 1 zo dňa 2. júla 2020 

 
 

 

ŠTK ZsFZ zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na Futbalnete aj s 

pridelenými žrebovacími číslami. Zmeny žrebovacích čísel sú možné len na základe 

vzájomnej a potvrdenej zmeny súperom v systéme ISSF do 10.7. 2020. Prípadné zmeny je 

potrebné konzultovať so správcom súťaží. 

 

Správcovia súťaží: 

3. liga: Tibor Révay  - 0903431941 

4. liga JV, 5. liga Stred, 5. liga Východ, + príslušné U19: Štefan Pupák 0902 220 195 

4. liga SZ, 5. liga Sever, 3. liga SD+MD, 4. liga U19 SZ, 5. liga Sever U19 – Henrich Šálek 

0908737657 

5. liga Západ, 5. liga Juh, 5. liga Juh U19 – Milan Horňáček  0914275 940 

Žiaci a prípravky (všetky súťaže) – Pavol Horváth  0915 066477 

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, že podania zaevidované do 15. júla 2020 budú riešené bez 

poplatkov. Po tomto termíne bude ŠTK ZsFZ účtovať poplatok podľa RS ZsFZ. ŠTK 

ZsFZ eviduje zmeny podané v prihláške do súťaže. 

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka vo všetkých súťažiach je 8. - 9. 8.2020.  

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

sa odohrá štvorkolovo.  

ŠTK ZsFZ upozorňuje účastníkov V. ligy Stred U19 a V. lige Sever U19, že vzhľadom 

k počtu účastníkov súťaž sa odohrá trojkolovým systémom.  

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. 

ŠTK ZsFZ upozorňuje na termín 1. kola SC. Stretnutia sú plánované na 2.8.2020 o 17.00 

h. Stretnutia je možné predohrať po vzájomnej dohode predloženej v systéme ISSF 

adresovanej na ŠTK SFZ.  
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Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  15. 7. 2020. 

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

 

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 

 

 

 
 
 

 


