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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 4 zo dňa 4. augusta 2021 
 

 

ŠTK ZSFZ dôrazne upozorňuje FK, že nahrávanie videa na futbalnet 3. a 4. liga do 24 

hodín, 5. liga do 48 hodín po stretnutí.  

 

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 upozorňuje všetky FK, že platnosť všetkých protokolov o spôsobilosti štadiónov 

(pasporty) sa predlžujú do 31.12.2021. 

 

Schválené dohody o spoločnom družstvá mládeže (SP čl. 28, 4 -7) 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi ŠK 

Kmeťovo a TJ Družstevník Michal nad Žitavou kategória U19. Zodpovedným klubom je a za 

spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje Kmeťovo. 
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Výnimky z hracích dní a hracích časov 

III. liga TIPOS 

Malženice – LR Crystal (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

14.8.2021 (sobota) o 17.00 h.   ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0059 

 

IV. liga SZ  

Kvašov – doma vždy na ihrisku v Ilave 

 

V. liga Stred  

V. Lapáš – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o vystúpenie zo súťaže a odstupuje FK 

na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0062 

 

V. liga Východ  

Kmeťovo  – Podlužany (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

27.8.2021 (piatok) o 17.00 h.   ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0052 

Šurany – doma vždy v nedeľu ÚHČ 

 

V. liga Juh 

 

Mostová – Lehnice (1. kolo) – ŠTK ZsFZ nariaďuje odohrať MZ v súlade s Rozpisom 

súťaže A/3/h dňa  7.8.2021 (sobota) o 17.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0042 

Vydrany – Jahodná (3. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

21.8.2021 (sobota) o 17.00 h.  v obrátenom poradí na ihrisku v Jahodnej. ZsFZ-ŠTK-

2021/2022-0046 

Jahodná N. Život (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

14.8.2021 (sobota) o 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0060 

 

V. liga Sever 

 

Plevník-Dienové – Podolie (3. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Plevníka-Drienové  

MZ sa odohrá 21.8.2021 (sobota) o 17.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0047 



 

DORAST 

III. liga U19 a  U17 

N. Mesto n/V – Levice (1. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

25.8.2021 (streda) o 15.00 h. a 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0053, ZsFZ-ŠTK-2021/2022-

0054 

 

4. liga JV U19 

Tvrdošovce – Nevidzany (3. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Tvrdošoviec  a MZ sa 

odohrá 21.8.2021 (sobota) o 14.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0058 

 

4. liga SZ U19 

Holíč – T. Turná (4. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

15.9.2021 (streda) o 11.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0044 

Beluša – LR Crystal (3. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

22.8.2021 (nedeľa) o 10.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0048 

Kamenec p/V – Slávia TT (4. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Kamenca p/V.  a MZ 

sa odohrá 28.8.2021 (sobota) o 13.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0051 

 

V. liga Stred U19 

Čeľadice – Zvončín (1. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

7.8.2021 (sobota) o 10.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0050 

 

V. liga Juh U19 

M. Dvorníky – Baloň (4. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť M. Dvorníkov a MZ sa 

odohrá 28.8.2021 (sobota) o 10.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0061 

 

 

 

 



V. liga Sever U19 

Dubnica „B“ – Svinná (10. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

15.9.2021 (streda) o 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0045 

Košeca – Lehota p/V (1. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

18.8.2021 (streda) o 17.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0049 

Svinná – Dubnica „B“ (1. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

1.9.2021 (streda) o 10.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0055 

 

ŽIACI 

 

III. liga  skupina SZ U15 aU13  

Malženice – 1. 4. a 8. kolo ihrisko v Trakoviciach 

Kanianka – Lehota p/Vt (1. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

31.8.2021 (utorok) o 16.00 h. a 17.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0043 

Malženice – Piešťany „B“ (1. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú 25.8.2021 (streda) o 16.30 h. a 18.30 h. na  ihrisku v Trakoviciach. ZsFZ-ŠTK-

2021/2022-0057 

 

Prípravky 

Bánovce n/B – 2. kolo nedeľa 14.30 h. a 16.00 h., 5. a 7. kolo nedeľa ÚHČ., 9. a 11. kolo 

sobota ÚHČ 

ČFK Nitra – 2. 4. 6. a 8. kolo sobota  16.00 h. a 17.15 h , 10. kolo nedeľa 10.00 h a 11.15 h. 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  11. 8. 2021. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 

 


