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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 22 zo dňa 9. júna 2021 
 
 
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 upozorňuje FK, že v prípade neodohrania MZ z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19, je 
potrebné aby klub túto skutočnosť dokladoval do 48 hodín na sekretariát zväzu. (sken, mail) 

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na dodržanie SP čl.12/1. 

 

ŠTK upozorňuje FK, že v prípade rovnosti bodov o postupujúcom družstve rozhodnú 
nasledovné kritéria: 

Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú 
o poradí na určenie víťaza, postupujúceho družstva kritéria v tomto poradí: 

a) družstvá odohrajú vzájomné odvetné stretnutie na ihrisku u súpera, u ktorého v prvej 
časti súťaže nehrali 

b) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí 
c) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí 
d) vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutí 

Ak sú kritéria uvedené v bode 1 rovnaké, pri rozhodovaní na určenie víťaza, sa postupuje 
podľa SP čl. 19 ods.3. 

Takéto stretnutia by sa odohrali 30.6. resp. 3. – 4. 7. 2021. 

Informácie k novému súťažnému ročníku 2021/2022:  

1.Elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 sa aktivujú cez ISSF v termíne od 
1.6. – 1.7.2021 do 23:59 h. Každé mužstvo podáva prihlášku do súťaže v ktorej pôsobil v 
súťažnom ročníku 2020-2021 (okrem postupujúcich). Podmienkou zaradenie je mať v 
riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 3 mládežnícke družstvá pre účastníkov 3. ligy, 2 
mládežnícke družstvá pre účastníkov 4. a 5. ligy. Nováčik súťaží ZsFZ jeden súťažný ročník 
môže požiadať o výnimku pre jedno mládežnícke družstvo v zmysle Rozpisu súťaže.  

2. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.  



3. Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry. Nenávratný štartovný vklad za každé 
prihlásené družstvo vo výške podľa tabuľky. 

 

Kategória Súťaž Suma 
 III. liga 250 € 
Dospelí IV. liga 200 € 
 V. liga 150 € 
Dorast Všetky súťaže 0 € 
Žiaci Všetky súťaže 0 € 
Prípravky Všetky súťaže 0 € 
  

Družstvá, ktoré majú záujem o účasť v Slovenskom pohári riadenom SFZ sa môžu 
prihlasovať v systéme ISSF v termíne od 1.6.2021 do 16.6.2021 na komisiu ŠTK SFZ. Prvé 
kolo je plánované na 1.8.2021 a ďalšie termíny budú stanovené dodatočne. 

III. liga  

P. Bystrica – N. Zámky (3. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech P. Bystrice. ŠTK 
odstupuje N. Zámky na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1706 

Nitra „B“ – Myjava (13. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 12.6.2021 
(sobota) o 11.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1665 

IV. liga JV 

Kozárovce – Šahy (12. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Kozároviec. ŠTK 
odstupuje Šahy na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1637 

Tovarníky – Kovarce (12. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Tovarník. ŠTK 
odstupuje Kovarce na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1654 

Hurbanovo – Dvory n/Ž (13. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie Dvory n/Ž. 
o nevycestovaní na MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1681 

Tovarníky – Šahy (9. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Tovarník. ŠTK 
odstupuje Šahy na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1707 

 

IV. liga SZ 

Lehota pod Vtáčnikom – Radimov (13. kolo) – ŠTK nariaďuje odohrať MZ 13.6.2021 
(nedeľa) o 17.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1677 



Radimov – Hlohovec (10. kolo) - ŠTK nariaďuje odohrať MZ 16.6.2021 (streda) o 17.00 h. 
ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1710 

 

V. liga Západ 

H. Krupá – Voderady (11. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech H. Krupej. ŠTK 
odstupuje Voderady  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1645 

M. Háj, Brodské – ŠTK za porušenie RS B/1/h (neuloženie videa do videorachívu sportnet) 
odstupuje kluby na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1712 

 

V. liga Stred 

Solčany – Jacovce (12. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Solčian. ŠTK 
odstupuje Jacovce  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1653 

V. Zálužie – Rumanová (13. kolo) - ŠTK berie na vedomie oznámenie Rumanovej 
o nevycestovaní na MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1685 

 

V. liga Juh 

Lehnice, Jelka, Mostová – ŠTK za porušenie RS B/1/h (neuloženie videa do videorachívu 
sportnet) odstupuje kluby na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1711 

V. liga Východ 

Bánov – Salka (13. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 13.6.2021 
(nedeľa) o 16.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1655 

Bánov - Kmeťovo (8. kolo) - ŠTK nariaďuje odohrať MZ 30.6.2021 (streda) o 17.00 h. 
ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1670 

Kmeťovo – V. Kýr (9. kolo) - ŠTK nariaďuje odohrať MZ 16.6.2021 (streda) o 17.00 h. 
ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1671 

Tvrdošovce – Podlužany (13. kolo) - ŠTK berie na vedomie oznámenie Podlužian 
o nevycestovaní na MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1700 

 

 

 



V. liga Sever 

Košeca – Chocholná-Velčice (11. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 
11/2 v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Košece. ŠTK 
odstupuje Chocholnú-Velčice  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1661 

Dežerice – Brvnište (13. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 13.6.2021 
(nedeľa) o 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1701 

 

DORAST 

III. liga  U19 a U17 

ŠTK nariaďuje odohrať 15.kolo 22.6.2021 (utorok) o 16.00 h a 18.00 h. 

Šaľa – Topoľčany (12.kolo) – ŠTK nariaďuje  odohrať MZ 13.6.2021 (nedeľa) o 10.00 h 
a 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1657, ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1658 

Prievidza – H. Saliby (12.kolo) – ŠTK nariaďuje  odohrať MZ 13.6.2021 (nedeľa) o 10.00 
h a 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1659, ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1660 

Bánovce – Hlohovec (12. kolo) -ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 
v pôvodnom termíne na ihrisku v Biskupiciach.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1694 

Častkovce – N. Zámky (12. kolo) – ŠTK nariaďuje  odohrať MZ 13.6.2021 (nedeľa) 
o 10.00 h a 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1657, ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1695 

Levice – ČFK Nitra (15. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 16.6.2021 
(streda) o 16.00 h a 18.00 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1702 

Hlohovec - Častkovce (13. kolo) – ŠTK nariaďuje  odohrať MZ 20.6.2021 (nedeľa) o 10.00 
h a 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1703 

Galanta – Levice (11. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutia (MD+SD) podľa SP čl. 
11/2 v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Galanty. ŠTK 
odstupuje Levice  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1646 

P. Bystrica – Gabčíkovo (12. kolo) - ŠTK berie na vedomie oznámenie Gabčíkova 
o nevycestovaní na MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1682 

 

IV. liga JV U19 

ŠTK nariaďuje odohrať 15.kolo 22.6.2021 (utorok) o 18.00 h. 

Kalná n/Hr. – S. Tekov (12. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 
12.6.2021 (sobota) o 11.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1663 



Ivanka pri Nitre – Marcelová (12. kolo)  - ŠTK berie na vedomie oznámenie Marcelovej 
o nevycestovaní na MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1680 

Holice – Kolárovo (12. kolo)  - ŠTK berie na vedomie oznámenie Kolárova 
o  nevycestovaní na MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1714 

 

IV. liga SZ U19 

ŠTK nariaďuje odohrať 15.kolo 22.6.2021 (utorok) o 18.00 h. 

Beluša – T. Turná (11. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Beluše. ŠTK 
odstupuje T. Turnú  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1689 

Siladice – Biskupice (11. kolo) 3:0 kont– ŠTKkontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Siladíc. ŠTK 
odstupuje Biskupice na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1689 

S. Turá – Sl. Trnava (11. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech S. Turej. ŠTK 
odstupuje Sláviu Trnava  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1689 

Holíč – T. Turná (7. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Holíča. ŠTK 
odstupuje T. Turnú  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1709 

Kanianka – D. Súča (13. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 19.6.2021 
(sobota) o 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1687 

 

V. liga Juh U19 

Zlatná n/O – Trstice (9. kolo) 0:3 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Trstíc. ŠTK 
odstupuje Zlatnú na O.  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1656 

Šoporňa – K. Kračany (9. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Šoporne. ŠTK 
odstupuje K. Kračany  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1690 

Smolenice – Topoľníky (11. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 
13.6.2021 (nedeľa) o 14.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1672 

V. Úľany – K. Kračany (11. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubov. MZ sa 
neuskutoční. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1713 

 



V. liga Stred U19 

Bojná – Alekšince (11. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Bojnej. ŠTK 
odstupuje Alekšince  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1644 

H. Ohaj – Kolíňany (12. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 15.6.2021 
(utorok) o 17.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1693 

 

V. liga Východ U19 

ŠTK nariaďuje odohrať 15.kolo 22.6.2021 (utorok) o 18.00 h. 

Dominik N. Zámky – Okoličná n/O (11. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa 
SP čl. 11/2 v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech 
Dominiku. ŠTK odstupuje Okoličnú n/O  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1639 

Bánov – Hurbanovo (11. kolo) 0:9 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/g a priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech Hurbanova. ŠTK 
odstupuje Bánov  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1666 

Nesvady – Sokolce n/O (11. kolo) 3:0 kont– ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 
v nadväznosti na SP čl. 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Nesvád. ŠTK 
odstupuje Sokolce n/O  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1708 

Okoličná n/O  – Z. Olča (12. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 
12.6.2021 (sobota) o 11.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1676 

V. Kýr - Nesvady (12. kolo) - ŠTK nariaďuje odohrať  a MZ sa odohrá 12.6.2021 (sobota) 
o 14.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1679 

Sokolce n/O – Šahy (12. kolo) - ŠTK berie na vedomie oznámenie Šiah o nevycestovaní na 
MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1684 

 

V. liga Sever U19 

Záblatie  – Drietoma (9. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 16.6.2021 
(streda) o 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1678 

Soblahov  – Svinná (12. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 
v pôvodnom termíne na ihrisku v Mníchovej Lehote.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1699 

 

 



ŽIACI 

II. liga U15 a U13 

Myjava – P. Bystrica (12. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 
v pôvodnom termíne na ihrisku s UT. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1674 

N.Zámky – Galanta (12. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 
v pôvodnom termíne na ihrisku  Na Sihoti.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1686 

Trebatice – Piešťany (12. kolo)  - ŠTK berie na vedomie oznámenie Trebatíc  
o nenastúpení na MZ.ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1696 

 

III. liga U15 a U13 skupina JV 

Šurany – Zemné (11. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 16.6.2021 
(streda) o 14.30 h. a 16.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1664 

Šaľa – N. Zámky „B“ (11. kolo) – ŠTK schvaľuje žiadosť Šale a MZ sa odohrajú na 
náhradnej trávnatej HP. 

Hurbanovo – Šahy (11. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 13.6.2021 
(nedeľa) o 9.30 h. a 11.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1691 

 

III. liga U15 a U13 skupina SZ 

Lehota p/Vt. – Sereď „B“ (11. kolo) - ŠTK berie na vedomie oznámenie Serede 
o nevycestovaní na MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1669 

Kanianka – Piešťany „B“ (11. kolo)  - ŠTK berie na vedomie oznámenie Piešťan  
o nenastúpení na MZ. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1697 

Nováky – Lehota p/V (12. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 
16.6.2021 (streda) o 15.30 a 17.30 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1674 

 

Prípravky 

ŠTK oznamuje, že súťaže prípraviek budú pokračovať 10., 11. a 12. kolom v termínoch  
12.6.2021, 19.6.2021 a 26.6.2021. 

Topoľčany  – Sereď (10. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú  
13.6.2021 (nedeľa) o 14.00 h. a 15.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1673 

Hurbanovo  – Štúrovo (12. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú  
21.6.2021 (pondelok) o 17.30 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1688 



V. Meder – Komárno (12. kolo) - ŠTK schvaľuje žiadosť V. Medera a MZ sa odohrajú 
26.6.2021 (sobota) o 14.00 h a 15.15 h. ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1692 

Hurbanovo  - Šaľa (11. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ U11sa odohrá  
16.6.2021 (streda) o 18.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1704 

P. Bystrica – Nové Mesto n/V (11. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ U9 a U11sa 
odohrajú  19.6.2021 (sobota) o 10.00 h.   ZsFZ-ŠTK-2020/2021-1705 

 

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 II. stupňa varovania (červená farba) sa hrajú bez divákov 

2. Prítomnosť obecenstva je možná v okresoch 1. stupňa varovania (ružová), II. a I. stupňa 
ostražitosti (oranžová a žltá),  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). 
Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami. Organizátor je povinný po dobu 14 dní uchovať telefonický alebo emailový kontakt 
návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, po uplynutí uvedenej dobyje 
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. 

Úzky kontakt v zmysle vyhlášky 204 § 1/ h je kontakt osoby s osobou pozitívnou na 
ochorenie, ak pri tomto kontakte: 
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,  
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,  
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,  
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo  
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo 
inak šírila infekčné výlučky,  

 

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 7. júna do 13. júna: 

II. stupeň varovania – červená farba:  Myjava 

I. stupeň varovania – ružová farba: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Skalica 

II. stupeň ostražitosti – oranžová farba : Ilava, Levice,  Piešťany, Považská Bystrica, 
Senica,Trnava, Bánovce nad Bebravou 

I. stupeň ostražitosti - žltá farba: Hlohovec, Topoľčany, Dunajská Streda, Nitra, Zlaté 
Moravce, Prievidza,Partizánske,Galanta,Komárno,Nové Zámky,Púchov 

Monitoring – zelená farba : Šaľa 

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

 
Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 
 
 


