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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 7 zo dňa 19. augusta 2020 
 

 

 

ŠTK ZSFZ dôrazne upozorňuje FK, že nahrávanie videa na futbalnet do 48 hodín po 

stretnutí pre všetky súťaže dospelých je povinné. Spôsob vkladania videozáznamu 

stretnutia na futbalnet je na stránke ZsFZ. 

 

ŠTK upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky na zmenu 

termínu, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu 

stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred zápasom) 

oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF 

 
Zmeny termínov (menej ako 21 dní) môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, 

ktorá musí byť riadne odôvodnená. Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK z organizačných 

dôvodov, aj v zmysle SP a RS nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne 

predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 3/g) a dohoda 

musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2) !  Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a 

hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa 

RS ZsFZ, prílohy č.2.2. 
 
ŠTK za nedodržanie RS B/1/h (stretnutia 1. kola) odstupuje nasledovné kluby na doriešenie 

na DK. Báb, Alekšince, Pozba. Zároveň ukladá klubom doriešiť technický problém a dohrať 

stretnutia 1. kola do 25.8.2020. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1264 
 
 
ŠTK za nedodržanie RS B/1/h odstupuje nasledovné kluby na doriešenie na DK: M. Mača, M. 

Dvorníky, Trstice, Mostová, H. Obdokovce, V. Zálužie, V. Lapáš, Čeľadice, 

Zbehy  Alekšince, Svodín a V. Kýr, Dežerice. Zároveň ukladá klubom doriešiť technický 

problém a dohrať stretnutia 2. kola do 25.8.2020. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1270 
 
 

ŠTK upozorňuje FK, FO, delegované osoby na novelizovaný Súťažný poriadok, ktorý je 

platný od 31.7.2020. 
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ŠTK dôrazne upozorňuje FK, FO a delegované osoby, že v súťažiach riadených ŠTK 

ZsFZ pri striedaní (dospelí 5 hráčov, dorast 6 hráčov) nie je žiadne obmedzenie. 

 

III. liga  

N. Zámky– ŠTK žiada klub o nahlásenie termínu domácich MZ do 24.8.2020.ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1256 

Kalná n/H – Malženice (3. kolo) - ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín.ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1270 

P. Bystrica – N. Zámky (3. kolo) - ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín.ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1271 

 

IV. liga SZ 

Trebatice – Boleráz (12. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Trebatíc a MZ sa odohrá 

24.10.2020 (sobota) o 14.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1233 

Prečín – Hlohovec (2. kolo)– ŠTK dôrazne upozorňuje Prečín na dodržanie Rozpisu súťaže 

ZsFZ 2020/2021 B/4/o (maximálny počet hráčov zapísaných v Zápise o stretnutí  vo všetkých 

kategóriách je 18 hráčov).ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1265 

 

V. liga Východ 

V. Kýr – Dulovce (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

15.9.2020 (utorok) o 15.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1242 

Tvrdošovce – Podhájska (3. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

23.8.2020 (nedeľa) o 17.00 h. v obrátenom poradí na ihrisku v Podhájskej. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1252 

 

V. liga Stred 

Zbehy  - ŠTK súlade s SP čl. 83/1 eviduje odpočet 3 bodov. 

 

 



V. liga Juh 

Trstice – O. Potôň (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Trstíc a MZ sa odohrá 

12.9.2020 (sobota)  o 11.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1253 

K. Kračany – Gabčíkovo (3. kolo) – ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín.ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1257 

 

V. liga Sever 

Handlová – Zemianske Kostoľany (6. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ 

sa odohrá 13.9.2020 (nedeľa) o 16.00 h. v obrátenom poradí na ihrisku v Z. Kostoľanoch. 

ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1237 

Dežerice–ŠTK dôrazne upozorňuje na dodržanie Rozpisu súťaže ZsFZ  B/2/m. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1260 

 

V. liga Západ 

Holíč – Zvončín (2. kolo) – ŠTK za porušenie SP čl 68/4 odstupuje Holíč na doriešenie na 

DK.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1261 

 

DORAST 

III. liga U19 a U17 

Topoľčany – Gabčíkovo (3. kolo) – ŠTK odkladá stretnutia (SD+MD) na náhradný 

termín.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1258 

 

IV. liga JV U19 

Kmeťovo – Želiezovce (2. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrá15.9.2020 (utorok) o 10.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1229 

 

IV. liga SZ U19 

T. Turná – Slávia Trnava (3.kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

21.8.2020 (piatok) o 17.30 h. v obrátenom poradí na ihrisku Slávia Trnava.  ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1241 



Slávia Trnava – ŠTK upozorňuje FK, že používanie UT rieši Rozpis súťaže  A/5/c.ZsFZ-

ŠTK-2020/2021-1254 

 

 

 

V. liga Stred U19 

N. Sady – V. Zálužie (9. kolo) – ŠTK schvaľuje žiadosť N. Sadov a MZ sa odohrá 

3.10.2020 (sobota) o 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1240 

 

V. liga Juh U19 

Baloň – N. Život (4. kolo)– ŠTK nariaďuje odohrať MZ 30.8.2020 nedeľa o 14.00 h.ZsFZ-

ŠTK-2020/2021-1238 

V. Úľany– Šoporňa (4. kolo)– ŠTK nariaďuje odohrať MZ 30.8.2020 nedeľa o 14.00 

h.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1239 

Topoľníky – Váhovce (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

29.8.2020 (sobota) o 13.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1251 

Váhovce  - Trstice (5. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

26.8.2020 (streda) o 17.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1255 

 

V. liga Východ U19 

Okoličná n/O – Imeľ  (1. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

26.8.2020 (streda) o 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1250 

V. Kýr – Imeľ (5. kolo) - ŠTK ZsFZ v súlade s RS ZsFZ A/3/d neschvaľuje dohodu 

klubov.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1259 

Okoličná n/O – Šurany (3. kolo) - ŠTK ZsFZ neschvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

v pôvodnom termíne.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1263 

Hurbanovo – V. Kýr (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

2.9.2020 (streda) o 16.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1272 

 

V. liga Sever U19 



Opatová n/V – Brezová p/B (6. kolo) - ŠTK schvaľuje žiadosť Opatovej n/V a MZ sa 

odohrá 13.9.2020 (nedeľa) o 13.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1248 

 

 

 

 

ŽIACI 

 

III. liga U15 a U13 skupina SZ 

Sereď „B“ –Kanianka (7. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú15.9.2020 (utorok) o 15.30 h. a 17.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1230, ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1231 

Melčice-Lieskové - Sereď „B“ (5. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú 9.9.2020 (streda) o 15.30 h. a 17.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1235, ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1236 

ŠK LR Crystal - Sereď „B“ ( 9. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú 4. 9.2020 (nedeľa) o 10.00 h. a 12.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1243, ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1244 

 

Prípravky 

 

KFC Komárno - 1. kolo v sobotu 14:30 a 15:45, 7., 9. a 11. kolo v sobotu o 9:30 a 10:45. 

štadión v Komárne 

V.Meder – N. Zámky (3. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov. a MZ sa odohrajú 

5.9.2020 (sobota) o 14.00 h a 15.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1232 

ČFK Nitra – Štúrovo (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť ČFK a  MZ sa odohrajú 

13.9.2020 (nedeľa) o 10.00 h a 11.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1266 

ČFK Nitra – Komárno (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť ČFK a  MZ sa odohrajú 

19.9.2020 (sobota) o 15.30 h a 16.45 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1267 

ČFK Nitra – N. Zámky (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a  MZ sa odohrajú 

3.10.2020 (sobota) o 15.30 h a 16.45 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1268 



ČFK Nitra – Galanta (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť ČFK a  MZ sa odohrajú 

17.10.2020 (sobota) o 15.30 h a 16.45 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1269 

 

 

Skupina „B“ 

Piešťany - Zvončín (1. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov. a MZ sa odohrajú 

30.8.2020 (nedeľa) o 15.00 h a 16.15 h.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1232 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  26. 8. 2020. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 

 

 

 
 
 

 


