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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 10 zo dňa 9. septembra 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 ZsFZ upozorňuje FK na uloženie videozáznamov na úložisko futbalnetu: 

N. Život 5. kolo 2. polčas ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1390 

 
 

ŠTK upozorňuje FK, FO, delegované osoby na opatrenia platné od 1. septembra 2020 

vydané ÚVZ SR. 
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III. liga  

P. Bystrica – N. Zámky (3. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

29.10.2020 (štvrtok) o 14.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1380 

 

IV. liga JV 

Neded – Nesvady (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Nededu a MZ sa odohrá 

26.9.2020 (sobota) o 15.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1364 

Šurany – Kovarce (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Šurian a MZ sa odohrá 

26.9.2020 (sobota) o 15.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1365 

 

IV. liga SZ 

D. Vestenice – Domaniža (7. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

20.9.2020 (nedeľa) o 15.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1361. 

 

V. liga Juh 

Gabčíkovo – M. Dvorníky (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrá11.9.2020 (piatok) o 19.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1372 

Mostová – Čenkovce (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

26.9.2020 (sobota) o 15.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1381 

Čenkovce - Šoporňa (9. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Čenkoviec a MZ sa odohrá 

3.10.2020 (sobota) o 14.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1382 

Mostová - Šoporňa (15. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Mostovej a MZ sa odohrá 

14.11.2020 (sobota) o 13.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1388 

K. Kračany – Gabčíkovo (3. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov MZ 16.9.2020 

(streda) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1391 

 

V. liga Východ 

Podhájska – Mužla (9. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Podhájskej a MZ sa odohrá 

3.10.2020 (sobota) o 14.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1369 

Mužla – ŠTK ZsFZ dôrazne upozorňuje na dodržanie rozpisu súťaže B/2/h,u. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1392 



DORAST 

IV. liga SZ U19 

Kamenec p/V – Beluša (6. kolo) - ŠTK ZsFZ  schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohráv pôvodnom termíne na ihrisku v Novákoch. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1367 

LR Crystal – Ľuborča (11. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť LR Crystal a MZ sa 

odohrá 18.10.2020 (nedeľa) o 11.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1375 

Siladice –Nedožery-Brezany(7. kolo) - ŠTK ZsFZ nariaďuje odohrať MZ 20.9.2020 

(nedeľa) o 12.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1378 

 

V. liga Stred U19 

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

15.9.2020 (utorok) o 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1383 

N. Sady – Bojná (7. kolo)– ŠTK ZsFZ nariaďuje odohrať MZ 19.9.2020 (sobota) o 15.00 

h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1377 

Jacovce – Alekšince (7. kolo) - ŠTK ZsFZ nariaďuje odohrať MZ 20.9.2020 (nedeľa) 

o 12.00 h.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1376 

 

V. liga Juh U19 

Váhovce – O. Potôň (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

26.9.2020 (sobota) o 14.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1366 

 

V. liga Východ U19 

Svodín – V. Kýr (6. kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

13.9.2020 (nedeľa) o 13.00 h. v obrátenom poradí na ihrisku vo V. Kýri.  ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1374  

 

V. liga Sever U19 

 

N. Dubnica – Soblahov (7. kolo) - ŠTK ZsFZ nariaďuje odohrať MZ 20.9.2020 (nedeľa) 

o 12.00 h.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1379 

 

 



ŽIACI 

III. liga U15 a U13 skupina JV 

Šurany – Zemné (11. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

18.10.2020 (nedeľa) o 10.00 h. a 12.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1386, ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1387 

 

III. liga U15 a U13 skupina SZ 

Nováky – M. Lieskové (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

v pôvodnom termíne na ihrisku v Kamenci pod Vtáčnikom.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1362, 

ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1363 

 

II. liga žiačky WU – 15 

Topoľčany – Dubnica n/V (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

17.10.2020 (sobota) o 10.00 h. na ihrisku v Rybanoch. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1373. 

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

1.10.2020 (štvrtok) o 16.00 h. na ihrisku v Rybanoch. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1385 

 

Prípravky 

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

13.9.2020 (nedeľa) o 10.00 h. a 11.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1368 

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

12.9.2020 (sobota) o 10.00 h. a 11.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1371 

Šaľa – Komárno (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Šale a MZ sa odohrajú 3.10.2020 

(sobota) o 10.00 h. a 11.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1370  

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

24.9.2020 (štvrtok) o 16.00 h. a 17.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1384 

P. Bystrica – Častkovce (9. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť P. Bystrice a MZ sa 

odohrajú 10.10.2020 (sobota) o 14.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1389 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  16. 9. 2020. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 


