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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 8 zo dňa 26. 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. ,2. kola) odstupuje nasledovné kluby na 

doriešenie na DK. Alekšince, Zbehy, V. Lapáš, Čeladice, Voderady, Dežerice. Zároveň 

ukladá klubom doriešiť technický problém a dohrať stretnutia do 1.9.2020. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1309 
 
 
ŠTK za nedodržanie RS B/1/h odstupuje nasledovné kluby na doriešenie na DK: Piešťany,  

Zároveň ukladá klubu doriešiť technický problém a dohrať stretnutia 3. kola do 1.9.2020. 

ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1306 
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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. 

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

platný od 31.7.2020. 

ŠTK upozorňuje FK, ktorým sa končí karanténne opatrenie nariadené 

RÚVZ, aby po dohode so súpermi nahlásili termíny neodohratých MZ. 

 

III. liga  

N. Zámky– 5, 15 kolo sobota ÚHČ, 7.9,11 a 13 kolo nedeľa ÚHČ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-

1256 

N. Zámky – Nitra (7. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

20.9.2020 (nedeľa) o 15.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1277. 

Šaľa – Kalná n/Hr (4. kolo) – ŠTK ZsFZ odkladá stretnutie na náhradný termín. ZsFZ-

ŠTK-2020/2021-1283 

Nové Mesto n/V – N. Zámky (4. kolo) - ŠTK ZsFZ odkladá stretnutie na náhradný termín. 

ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1284 

ViOn -Vráble „B“ – Galanta (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrá 30.8.2020 (nedeľa) o 15.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1285. 

Šaľa – N. Zámky (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

11.9.2020 (piatok) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1296. 

Nové Mesto nad Váhom – N. Zámky (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov 

a MZ sa odohrá 15.9.2020 (utorok) o 15.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1303 

 

 

IV. liga JV 

Šurany – Kolárovo (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Šurian a MZ sa odohrá 

12.9.2020 (sobota) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1279. 

 

IV. liga SZ 

Kvašov – Vrbové (7. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Kvašova a MZ sa odohrá 

20.9.2020 (nedeľa) o 15.00 h. na ihrisku v Horovciach. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1297 



V. liga Stred 

Nevidzany – ViOn „C“ (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Nevidzian a MZ sa odohrá 

12.9.2020 (sobota) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1278. 

Zbehy – ŠTK potvrdzuje svoje pôvodné rozhodnutie v plnom rozsahu a odvolanie odstupuje 

odvolacej komisie na rozhodnutie. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1308 

 

V. liga Východ 

Lipová  - ŠTK ZsFZ za porušenie RS B/1/h odstupuje klub na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1307 

 

V. liga Západ 

Piešťany – ŠTK ZsFZ dôrazne upozorňuje FK na dodržanie RS B/1/f. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1306 

 

V. liga Sever 

Ladce  – Kanianka (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

10.10.2020 (piatok) o 14.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1304. 

 

DORAST 

IV. liga JV U19 

Podlužany – Dvory n/Ž (3. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/3 

v nadväznosti na SP čl. 82/1/g a ponecháva výsledok 8:0 v prospech Podlužian v platnosti. 

ŠTK odstupuje Dvory n/Ž na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1295 

Kozárovce – Kalná n/Hr (9. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

15.9.2020 (utorok) o 14.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1280. 

 

IV. liga SZ U19 

Turani – Drietoma (7. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

19.9.2020 (sobota) o 15.00 h  na ihrisku v Polianke. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1280. 

 



V. liga Stred U19 

H. Ohaj – N. Sady (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

15.9.2020 (streda) o 16.00 h  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1298. 

 

V. liga Juh U19 

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

29.8.2020 (sobota) o 10.00 h v obrátenom poradí. na ihrisku v Šoporni. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1276. 

Orechová Potôň – Topoľníky (5. kolo) – ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6.9.2020 (nedeľa) 

o 13.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1282. 

Šoporňa – Baloň (5. kolo) - ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6.9.2020 (nedeľa) o 13.00 h. ZsFZ-

ŠTK-2020/2021-1282. 

 

 

ŽIACI 

II. liga U15 a U13 

N. Zámky – Trebatice (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť N. Zámkov a MZ sa 

odohrajú  27.9.2020 (nedeľa) o 10.00 h a 12.00 h na štadióna L. Gancznera.  ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1286, ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1287.  

III. liga U15 a U13 skupina JV 

V. Meder – Šaľa (5. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

15.9.2020 (utorok) o 14.00 h a 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1301, ZsFZ-ŠTK-2020/2021-

1302. 

 

 

III. liga U15 a U13 skupina SZ 

Častkovce – Slávia Trnava (4. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú 29.8.2020 (sobota) o 10.00 h a 12.00 h. na ihrisku v Očkove. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-

1274, ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1275. 

 

 

 



II. liga žiačky WU – 15 

N. Zámky - Topoľčany (1. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

27.8.2020 (štvrtok) o 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1292 

 

 

Prípravky 

N. Zámky – Sereď (7. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť N. Zámkov a MZ sa odohrajú  

27.9.2020 (nedeľa) o 10.00 h a 11.30 h na štadióna na Sihoti.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1288. 

N. Zámky – Komárno (2. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

1.9.2020 (utorok) o 15.00 h a 16.15 h. na štadióne L. Gancznera. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1289.  

Kolárovo – ViOn-Vráble „B“ (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Kolárovo a MZ sa 

odohrajú  20.9.2020 (nedeľa) o 10.00 h a 11.30 h   ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1288.  

N. Zámky – Kolárovo (9. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

11.10.2020 (nedeľa) o 10.00 h a 11.30 h. na štadióne L. Gancznera. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-

1293.  

Hurbanovo  – Štúrovo (1. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

10.9.2020 (štvrtok) o 16.00 h a 17.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1305. 

Štúrovo - ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva U10 zo súťaže. ŠTK odstupuje klub na 

doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1300.  

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  2. 9. 2020. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 

 

 

 
 
 

 


