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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 16 zo dňa 28. októbra 2020 
 

 ŠTK na základe rozhodnutia vlády SR a v zmysle SP čl.7/7 rozhodla 

o prerušení súťaže a presune stretnutí na mesiace február a marec v prípade 

priaznivého vývoja protipandemickej situácie.  Ak to epidemiologická 

a klimatická situácia dovolí a po súhlasnom stanovisku oboch zainteresovaných 

klubov ŠTK ZsFZ odsúhlasí odohrať neodohrané stretnutia do 10. kola 

v kategórii dospelých a v III. lige dorastu ešte v jesennej časti s využitím hracích 

plôch s umelou trávou najneskôr však do 13.12.2020.  

Neodohrané stretnutia do 10. kola v kategórii dospelých a dorastu v III. lige: 

III. liga - P. Bystrica – N. Zámky (3. kolo) 

IV. liga JV - Tovarníky – Šahy (8. kolo) 

IV. liga SZ - Radimov – Vrbové (9. kolo), Bánovce n/N – T. Stankovce (9. kolo), Vrbové – 

Boleráz (10. kolo), Radimov  Hlohovec (10. kolo) 

V. liga Stred - ViOn C – Krušovce (9. kolo), V. Ripňany - V Zálužie (9. kolo) 

V. liga Východ - Bánov – Kmeťovo (8. kolo), Kmeťovo - V. Kýr (9. kolo) 

V. liga Juh - M. Dvorníky – Mostová (10. kolo) 

V. liga Sever - Brvnište – H. Poruba (10. kolo) 

V. liga Západ - Voderady – Holíč (7. kolo),  M. Háj – Zvončín (7. kolo), H. Orešany – Holíč 

(8. kolo), M. Háj – Piešťany (8. kolo) 

 

DORAST 

III. liga U19 +U17 - Gabčíkovo – N. Mesto n/ V (2. kolo), P. Bystrica – Šaľa (6. kolo), 

Prievidza – Sereď (7. kolo), Galanta – N. Mesto n/V (8. kolo), Levice – Hlohovec (9. kolo), 

N.Mesto n/V – Sereď (9. kolo), Sereď – Topoľčany (10. kolo), Bánovce n/B – N. Zámky (10. 

kolo) 
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ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby si v systéme ISSF aktualizovali zodpovedné osoby, 

klubových manažérov a ich kontakty, nakoľko pri hľadaní kontaktov nie je možné sa dopátrať 

manažérov. 

Zmena štatutárov 

TJ OFK Dežerice: predseda – Miroslav Žídek 

 

IV. liga JV U19 

Kozárovce – Nevidzany (10. kolo) – ŠTK ZsFZ berie na vedomie stanovisko Kozároviec 

a eviduje stanovisko RÚVZ v Nitre ohľadom karantény hráča Nevidzian. Stretnutie sa odohrá 

v náhradnom termíne. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1604 
 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  3. 11. 2020. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 


