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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 7 zo dňa 25. 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 upozorňuje na správne nahrávanie videozáznamu, 

ukladanie videozáznamu na úložisko musí byť s časom a aj so zvukom. 

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

uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a nariaďuje uvádzať tieto osoby 

v zápisoch. V prípade nedodržania nariadenia budú kluby odstúpené na doriešene na 

DK.  

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. 
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III. liga 

V. Ludince – N. Zámky (6. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

11. 9. 2021 (sobota) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0126 

Myjava – Partizánske (15. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

13. 11.2021 (sobota) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0127 

Myjava – Galanta (7. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 18. 

9.2021 (sobota) o 19.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0128 

 

IV. liga JV 

Hurbanovo – Dvory n/Ž (6. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Hurbanova a MZ sa 

odohrá 12. 9. 2021 (nedeľa) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0132 

Štúrovo - Hurbanovo (5. kolo) – ŠTK ZsFZ  berie na vedomie podanie Hurbanova 

a stretnutie sa odohrá v pôvodnom termíne. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0157 

 

IV. liga SZ 

Bánovce n/B – ŠTK ZsFZ berie na vedomie vyjadrenie k technickej poruche.   ZsFZ-ŠTK-

2021/2022-0151 

Lehota p/Vt. – Boleráz (3. kolo) – ŠTK ZsFZ námietku Bolerázu je v rozpore s SP čl. 

85/1. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0158 

 

V. liga Juh 

Trstice  - ŠTK ZsFZ za porušenie RS ZsFZ B/1/h odstupuje na doriešenie na DK. ZsFZ-

ŠTK-2021/2022-0153 

 

V. liga Východ 

 

Zemné -  ŠTK dôrazne upozorňuje na dodržanie RS ZsFZ B/2/m (samostatné sprchy pre R). 

ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0145 

 

Šurany - berie na vedomie vyjadrenie k technickej poruche na PC.   ZsFZ-ŠTK-2021/2022-

0146 

 

 



V. liga Stred 

 

Zbehy - ŠTK ZsFZ za porušenie RS ZsFZ B/1/h odstupuje na DK na doriešenie. ZsFZ-ŠTK-

2021/2022-0154 

    

 

DORAST 

III. liga U19 a U17 

Bánovce – Sereď (4. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 28.8.2021 

(sobota) o 10.00 h a 12.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0131 

Bánovce – Častkovce (2. kolo) – ŠTK ZsFZ v súlade s RS ZsFZ A/3/f nariaďuje odohrať 

MZ 8.9.2021 (streda)  o 16. 00 h a 18.15 h (ihrisko UT) ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0159 

Častkovce- N. Zámky (3. kolo) – ŠTK ZsFZ v súlade s RS ZsFZ A/3/f nariaďuje odohrať 

MZ  15.9.2021 (streda) 9.00 h a 11.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0160 

 

4. liga JV U19 

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 16. a 17. kola hrané 1. a 15. 9. 2021 o 13.00 h (okrem 

už schválených zmien).  

Hurbanovo – Dvory n/Ž (6. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Hurbanova a MZ sa 

odohrá 11. 9.2021 (sobota) o 10.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0133 

V. Meder – Kolárovo (16. kolo) – ŠTK ZsFZ nariaďuje  odohrať MZ dňa  1.9.2021 

(streda) o 13.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0141 

Hurbanovo – Ivanka pri Nitre (16. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Hurbanova a MZ 

sa odohrá 1. 9. 2021 (streda) o 10.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0140 

ViOn „B“ – Ivanka pri Nitre (5. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť ViOn-u „B“ a MZ 

sa odohrá 4. 9. 2021 (sobota) o 13.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0148 

 

4. liga SZ U19 

Kanianka –LR Crystal (9. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Kanianky a MZ sa odohrá 

3.10. 2021 (nedeľa) o 10.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0149 

Lehota pod Vtáčnikom – Boleráz (3. kolo) – Námietka Bolerázu sa zamieta,  nespĺňa 

požiadavku v zmysle SP čl. 85/1. 

 



V. liga Stred U19 

Mojmírovce – Zvončín (5. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 4. 

9. 2021 (sobota) o 13.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0137 

Mojmírovce – H. Ohaj (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Mojmíroviec a MZ sa 

odohrá 25. 9. 2021 (sobota) o 12.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0135 

Mojmírovce – Močenok (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Mojmíroviec a MZ sa 

odohrá 9. 10. 2021 (sobota) o 12.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0135 

Mojmírovce – Chrenová (11. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Mojmíroviec a MZ sa 

odohrá 16. 10. 2021 (sobota) o 10.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0135 

Čeľadice  – H. Ohaj (4. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 8. 9. 

2021 (streda) o 16.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0142 

 

V. liga Juh U19 

N. Život – O. Potôň (3. kolo) - ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 

s použitím SP čl. 82/1/b (nevycestovanie na MZ) v prospech N. Života. ŠTK odstupuje O. 

Potôň na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0143 

Topoľníky – N. Život (7. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Topoľník a MZ sa odohrá 

12. 9. 2021 (nedeľa) o 13.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0130 

Baloň – O. Potoň (5. kolo) – ŠTK ZsFZ v súlade s RS A/3/f nariaďuje odohrať MZ dňa  

5.9.2021 (nedeľa) o 13.00 h ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0155 

N. Život – Trstice (5. kolo)–ŠTK ZsFZ v súlade s RS A/3/f nariaďuje odohrať MZ dňa  

5.9.2021 (nedeľa) o 13.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0155 

 

V. liga Východ U19 

Nesvady – Imeľ (4. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 29. 8. 

2021 (nedeľa) o 10.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0139 

 

V. liga Sever U19 

Turani – Dubnica „B“ (7. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 29. 

8. 2021 (nedeľa) o 9.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0129 

Opatová nad Váhom – Turani (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Opatovej n/V.  

a MZ sa odohrá 26. 9. 2021 (nedeľa) o 10.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0156 



 

 

ŽIACI 

II. liga  skupina  U15 aU13  

Myjava – Lokomotíva Trnava (5. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrá v pôvodnom termíne na ihrisku s UT. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0144 

 

III. liga  skupina JV U15 aU13  

Komárno „B“ – Sereď „B“ (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa 

odohrá v pôvodnom termíne na ihrisku v Chotíne. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0147 

 

III. liga  skupina SZ U15 aU13  

Malženice – Častkovce (4. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 28. 

8. 2021 (sobota) v ÚHČ na ihrisku v Bučanoch. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0136 

 

ŽIAČKY 

II. liga     

Dubnica  – Topoľčany „B“ (2. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Dubnice a MZ sa 

odohrá 15.9.2021 (streda) o 10. 00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0134 

PRÍPRAVKY 

ŠTK dôrazne upozorňuje FK, FO, na povinnosť uzatvárania zápisov o stretnutí do 48 

hodín po stretnutí. Za uzatvorenie zápisy je zodpovedný domáci klub. V prípade 

nedodržania stanovenej lehoty bude klub odstúpený na doriešenie na DK. Prípadné 

nezrovnalosti je potrebné riešiť so správcom súťaže. 

Kolárovo – Hlohovec (1. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 1. 

9. 2021 (streda) o 10.00 h a 11.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0138 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  31. 8. 2021. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 


