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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 20 zo dňa 26. mája 2021 

 
ŠTK odkladá na neurčito všetky majstrovské stretnutia v kategórii mládeže, 

naplánované na 26. až 30. 5.2021. O náhradnom termíne sa rozhodne dodatočne. V 

prípade, že sa kluby dohodnú na odohratí MZ, naplánovaného na 26. až 30.5.2021, pri 

dodržaní všetkých opatrení, uvedených vo Vyhláške č. 208 zo dňa 14. 5. 2021, je takúto 

dohodu potrebné zaregistrovať cez ISSF do 28.5.2021 (piatok) do 12.00 h. 

 

 

ŠTK upozorňuje FO, FK, že výnimky schválené pred začiatkom súťaží zostávajú 

v platnosti. V prípade, že družstvo chce svoje domáce MZ v inom termíne ako mu bolo 

schválené o túto zmenu je potrebné požiadať cez ISSF. 

 

ŠTK bude operatívne reagovať na nové opatrenia štátnych orgánov. 

 

ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že nahrávanie videa na úložisko videoarchívu  pre všetky 

súťaže dospelých je povinné. Návod na nový spôsob nahrávania do videoarchívu je na 

stránke my.sportnet.online. Každý ISSF manažér nový spôsob nahrávania nájde vo 
svojej pošte. 

 

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 FK, že v prípade neodohrania MZ z dôvodu výskytu 

ochorenia Covid 19, je potrebné aby klub túto skutočnosť dokladov do 48 

hodín na sekretariát zväzu. (sken, mail) 

ŠTK upozorňuje FK, že v ISSF systéme sú nahraté termíny zápasov od 11. kola 

v súťažiach dospelých. V prípade nezrovnalostí je potrebné kontaktovať správcu 

súťaže.  

 

 

 

III. liga  

Spartak Myjava – ŠTK ZsFZ súhlasí so žiadosťou Myjavy o odohratí domácich zápasov  na 

ihrisku v Turej Lúke o 17.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1612 

mailto:zsfz@nextra.sk
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmy.sportnet.online%2Fmessages%2F60ad49f9cb26b9a9a6600026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkcT2Ld6ncanZiPI8aiqAvqjqVlQ


 

V. liga Stred 

Jacovce - Báb (11. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 30.5.2021 

(nedeľa) o 15.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1609 

V. liga Juh 

M. Dvorníky - Šoporňa Báb (11. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrá 29.5.2021 (sobota) o 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1610 

TJ Kostolné Kračany – ŠTK ZsFZ súhlasí so žiadosťou Kostolných Kračian o odohratí 

domácich zápasov na ihrisku v Kráľovičových Kračanoch. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1611 

V. liga Východ 

Pozba -  Želiezovce (14. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Pozby a MZ sa odohrá 

20.6.2021 (nedeľa) o 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1613 

 

Dohrávanie súťaží dospelí 

Dátum III. liga IV.JV  IV. liga SZ V. Stred V. liga J a 
Se 

V. Západ V. 
Východ 

30.5 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo 11.kolo Dohrávky 11. kolo 

6.6 12.kolo 12.kolo 12.kolo 12.kolo 12.kolo 11.kolo 12.kolo 

13.6 13.kolo 13.kolo 13.kolo 13.kolo 13.kolo 12.kolo 13.kolo 

20.6 14. kolo 14.kolo 14.kolo 14.kolo 14. kolo 13.kolo 14.kolo 

27.6 15. kolo 15.kolo 15.kolo 15.kolo 15. kolo 14.kolo 15.kolo 

 

Organizačné zabezpečenia stretnutí na základe Vyhlášky č. 208 zo dňa 14.5.2021: 

Na základe Vyhlášky UVZ č.208, § 5 ŠTK zahajuje dohrávanie SR 2020-2021 nižšie 

uvedeným rozpisom stretnutí. Stretnutia sa dajú odohrávať za podmienok vyplývajúcich z 

regionálneho Covid automatu nasledovne: 

1. Stretnutia v okresoch bordovej farby sú zakázané.  

2. Stretnutia v okresoch II. stupňa varovania sa hrajú bez divákov 

2. Prítomnosť obecenstva je možná v okresoch 1. stupňa varovania, II. a I. stupňa ostražitosti,  

kde je povinný negatívny test nie starší ako 72 hod (RT – PCR) alebo 24 h. Ag test (test je 

potrebný divákov, hráčov, delegované osoby a technický personál). Organizátor je povinný po 

dobu 14 dní uchovať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch 

týždňov od ukončenia podujatia, po uplynutí uvedenej doby  je povinný tieto osobné údaje 

zničiť. Organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržanie zákaz konzumácie pokrmov 

a nápojov na hromadnom podujatí. 



3. V zmysle Vyhlášky č.208, § 7 -  Spoločné ustanovenia: 

(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na 

ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach: 

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od 

tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od 

tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo 

vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od 

prekonania ochorenia COVID-19, 

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

e) ide o osobu do 10 rokov veku. 

(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený 

požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného 

podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa 

odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného 

podujatia oprávnený nahliadnuť. 

ŠTK žiada kluby o dôkladné preštudovanie Vyhlášky č. 208 zo dňa 14.5.2021. ŠTK dáva 

do pozornosti aj aktualizované usmernenie vydané SFZ účinné od 15. mája 2021, ktoré 

je uverejnenie na stránke futbalsfz.sk 

Rozdelenie okresov  

Rozdelenie okresov od 24. mája do 30. mája: 

III. stupeň varovania – bordová farba: Myjava  

II. stupeň varovania – červená farba:  Skalica 

I. stupeň varovania – ružová farba : Bánovce nad Bebravou, Galanta, Ilava, Komárno, Levice,  

Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Senica, Trenčín, Trnava,  

II. stupeň ostražitosti – oranžová farba : Dunajská Streda, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, 

Prievidza, Šaľa, Zlaté Moravce. 

I. stupeň ostražitosti - žltá farba: Hlohovec a Topoľčany 

 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 

 



 


