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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 11 zo dňa 16. septembra 2020 
 

 

 

ŠTK ZSFZ dôrazne upozorňuje FK, že nahrávanie videa na úložisko futbalnetu  pre 

všetky súťaže dospelých je povinné.  

 

ŠTK na základe rozhodnutia VV ZsFZ ukladá od 7. kola oddielom 3. a 4. 

líg nahrať video na úložisko futbalnetu do 24 hodín!! 

 

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 odstupuje nasledovné kluby na doriešenie na DK: Svodín,  

Zároveň ukladá klubu doriešiť technický problém a dohrať stretnutia 6. kola do 21.9.2020. 

ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1424 
 
 
 

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

vydané ÚVZ SR. 

 

 

mailto:zsfz@nextra.sk


 

III. liga  

ŠTK na základe rozhodnutia VV ZsFZ ukladá od 7. kola oddielom 3. a 4. 

líg nahrať video na úložisko futbalnetu do 24 hodín!! 

 

IV. liga JV 

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

26.9.2020 (sobota) o 15.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1406 

 

IV. liga SZ 

Kvašov – D. Vestenice (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Kvašova a MZ sa odohrá 

11.10.2020 (nedeľa) o 11.30 h. na ihrisku v Horovciach. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1409 

 

V. liga Stred 

Zbehy - ŠTK ZsFZ za porušenie RS  B/1/f odstupuje klub na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1415 

 

V. liga Juh 

Lehnice - ŠTK ZsFZ dôrazne upozorňuje na dodržanie Rozpisu súťaže B/2/h. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1414 

 

V. liga Východ 

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

2020/2021-1412 

 

V. liga Sever 

Podolie – Plevník - Drieňové (6. kolo) - ŠTK ZsFZ odkladá stretnutie na náhradný termín. 

ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1396 

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

2020/2021-1413 



DORAST 

III. liga U19 a U17 

P. Bystrica – Šaľa (6. kolo) - ŠTK ZsFZ odkladá stretnutie na náhradný termín. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1395 

Hlohovec – N. Mesto n/V (6. kolo MD)  - ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 

11/2 v náväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Hlohovca. ŠTK 

odstupuje N. Mesto n/V na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1418 

 

IV. liga JV U19 

Kolárovo – S. Tekov (9. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Kolárova a MZ sa odohrá 

4.10.2020 (nedeľa) o 11.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1416 

IV. liga JV U19 

D. Vestenice – Sl. Trnava (7. kolo) - ŠTK ZsFZ odkladá stretnutie na náhradný termín. 

ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1423 

 

V. liga Stred U19 

Jacovce – V. Zálužie (10. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Jacoviec a MZ sa odohrá 

10.10.2020 (sobota) o 14.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1402 

 

V. liga Juh U19 

Váhovce – Zeleneč (7. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

19.9.2020 (sobota) o 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1407 

 

 

ŽIACI 

II. liga U15 a U13 

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

23.9.2020 (streda) o 14.30 h. a 16.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1403 

H. Saliby – Sereď (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť H. Salíb a MZ sa odohrajú 

11.10.2020 (nedeľa) o 10.00 h. a 12.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1399, ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1400 



 

III. liga U15 a U13 skupina JV 

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

2.10.2020 (piatok) o 14.00 h. a 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1410, ZsFZ-ŠTK-2020/2021-

1411 

Šaľa – N. Zámky „B“ (11. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Šale a MZ sa odohrajú 

18.10.2020 (nedeľa) o 10.00 h. a 12.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1420 

 

III. liga U15 a U13 skupina SZ 

Sereď „B“ – FŠ. R. Hanka (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú  10.10.2020 (sobota) o 10.00 h. a 12.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1404, ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1405 

Malženice – Lehota p/V (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Malženíc a MZ sa 

odohrajú  10.10.2020 (sobota) o 10.00 h. a 12.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1417 

 

II. liga žiačky WU – 15 

N. Zámky - Čaka (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

29.10.2020 (štvrtok) o 14.00 h.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1401 

Topoľčany „B“ – Čaka (2. kolo) - ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 

v náväznosti na SP čl. 82/1/e a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Čaky. ZsFZ-ŠTK-

2020/2021-1422 

Prípravky 

Šaľa – N. Zámky  (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Šale a MZ sa odohrajú 

17.10.2020 (sobota) o 10.00 h. a 11.15 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1421 

Partizánske - Bučany (7. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú26.9.2020 (sobota) o 15.00 h. a 16.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1397 

Klúčové – Borovce (4. kolo) - ŠTK ZsFZ odkladá stretnutie na náhradný termín. ZsFZ-

ŠTK-2020/2021-1398 

Častkovce - Kľúčové (5. kolo) - ŠTK ZsFZ odkladá stretnutie na náhradný termín. ZsFZ-

ŠTK-2020/2021-1408 

Kľúčové – od 7. kola doma vždy v sobotu 10.00 h a 11.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1419 

 



 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  23. 9. 2020. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 


