
                         ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION 

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23 
tel.: 037/6523402,  e-mail: zsfz@nextra.sk, asistentka@zsfz.sk 

 

 

 
 

 

Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 5 zo dňa 11. augusta 2021 

 

 

ŠTK ZsFZ dôrazne upozorňuje FK, že nahrávanie videa na futbalnet  je v 3. a 4. lige do 24 

hodín a v 5. lige do 48 hodín. 

ŠTK dôrazne upozorňuje FO, FK na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov 

uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na 

lavičke náhradníkov. 

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 ŠTKzorganizačných 

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. 

 

Výnimky z hracích dní a hracích časov 

 

mailto:zsfz@nextra.sk


IV. liga SZ 

Trebatice – Kvašov (6. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Trebatíc a MZ sa odohrá 

11.9.2021 (sobota) o 15.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0065 

Trebatice – Radimov (4. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Trebatíc a MZ sa odohrá 

28.8.2021 (sobota) o 17.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0072 

 

IV. liga JV 

Šahy – V. Lovce (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 14.8.2021 

(sobota) o 17.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0076 

 

V. liga Východ  

V. Kýr – Svodín 3:0 kont – ŠTK ZsFZ na základe rozhodnutia DK kontumuje stretnutie 

podľa SP čl. 11/2 s použitím SP čl. 82/1/f a 52/c. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0083 

V. Kýr – Podhájska (5. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

v pôvodnom termíne, ale v obrátenom poradí na ihrisku v Podhájskej. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-

0066 

 

DORAST 

 

4. liga JV U19 

V. Meder – Kolárovo (16 kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť V. Medera a MZ sa odohrá 

1.9.2021 (streda) o 13.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0064 

V. Meder – Holice (4 kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť V. Medera a MZ sa odohrá 

29.8.2021 (sobota) o 13.30 h 

 

4. liga SZ U19 

D. Súča – Nemšová (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

18.8.2021 (streda) o 17.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0064 

 

V. liga Východ U19 



Šahy – V. Lovce (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 14.8.2021 

(sobota) o 14.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0075 

V. Lovce– V. Ludince (3. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť V. Loviec a MZ sa odohrá 

21.8.2021 (sobota) o 14.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0077 

Šurany – doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých na ihrisku v Kostolnom Seku 

 

V. liga Juh U19 

Topoľníky – Baloň (1. kolo) 3:0 kont – ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP, čl. 11/2, 

s použitím čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a odstupuje Baloň na DK na doriešenie. 

ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0063 

 

V. liga Sever U19 

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

1.9.2021 (streda) o 10.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0074 

 

ŽIACI 

 

II. liga    U15 aU13  

Sereď – Komárno (4. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

29.8.2021 (nedeľa) v ÚHČ. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0067 

H. Saliby – Chrenová (3. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť H. Salíb a MZ sa odohrajú 

22.8.2021 (nedeľa) v ÚHČ. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0071 

Myjava – P. Bystrica (2. Kolo)  - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

v pôvodnom termíne na ihrisku s UT. 

N. Mesto n/V – Chrenová (11. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť N. Mesta n/V a MZ sa 

odohrajú 18.10.2021 (nedeľa) v ÚHČ. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0081 

 

 

III. liga  skupina JV U15 aU13  

Šurany – Kolárovo (4. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Šurian a MZ sa odohrajú 

29.8.2021 (nedeľa) v ÚHČ. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0068 



Sereď „B“ – Hurbanovo (1. kolo) 3:0 kont – ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutia (MŽ a SŽ) 

podľa SP čl. 11/2 s použitím SP 82/1/b. ŠTK odstupuje Hurbanovo na doriešenie na DK 

a žiada dokladovať úhradu nákladov za neodohraté MZ v prospech Serede v súlade 

s Rozpisom súťaže. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0073 

Šurany – Šahy (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

13.8.2021 (piatok) o 15.30 h a 17.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0078 

N. Zámky „B“ – Hurbanovo (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú 14.8.2021 (sobota) o 9.00 h a 11.00 h. na štadióne Na Sihoti.  ZsFZ-ŠTK-

2021/2022-0079 

 

III. liga  skupina SZ U15 aU13  

Nováky– Piešťany „B“ (5. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

5.9.2021 (nedeľa) v ÚHČ. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0069 

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

odohrajú 1.9.2021 (streda) v ÚHČ. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0070 

 

PRÍPRAVKY 

V. Meder – Fenix N. Zámky (3. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrajú 4.9.2021 (sobota) o 14.00 h  a 15.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0082 

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  18. 8. 2021. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 

 

 


