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Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 10 zo dňa 14. septembra 2021 

 

 

VV ZsFZ na svojom zasadnutí dňa 14.9.2021 schválil úpravu rozpisu súťaže v bodoch 

B/4/o, B/4p a B/8 

Nové znenie: 

B/4/o: Maximálny počet hráčov zapísaných v Zápise o stretnutí v kategórii dospelých 

a dorastu je 20 hráčov v kategórii žiakov a prípraviek ich počet je neobmedzený. 

B/4/p: Na lavičke náhradníkov v kategórii dospelých a dorastu môže sedieť spolu maximálne 

15 osôb: 9 náhradníkov, tréner, dvaja asistenti trénera, lekár, masér, vedúci družstva. V 

priebehu stretnutia sa môže rozcvičovať maximálne 5 hráčov z jedného družstva uvedených 

v Zápise o stretnutí ako náhradník. V kategórii žiakov a prípraviek je počet náhradníkov na 

lavičke náhradníkov neobmedzený. 

 

B/8 

Maximálny počet náhradníkov v stretnutí dospelých a dorastu je 9 v kategórii žiakov 

a prípraviek neobmedzený.. 

 

 

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 personálua 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 
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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  FO, FK na nový manuál a usmernenie tréningového procesu, 

priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti 

na opatreni súvisiace so šírením ochorenia COVID – 19 vypracovaný TÚ SFZ 

v spolupráci s ORS SFZ. 

 

IV. liga SZ 

Lehota p/V   - Domaniža (9. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Lehoty p/V a MZ sa 

odohrá 3.10.2021 (nedeľa) o 14.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0237 

Lehota p/V   - Bánovce n/B (16. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov MZ  sa 

odohrá 29.9.2021 (streda) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0250 

Piešťany - Lehota p/V  (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť Piešťan a MZ sa odohrá 

26.9.2021 (nedeľa) o 15.30 h. na ihrisku v Moravanoch n/V. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0241 

Prečín – D. Vestenice (6. kolo) – ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 s 

použitím SP čl. 82/1/b (nenastúpenie na MZ) v prospech Prečína. ŠTK odstupuje D. 

Vestenice  na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0255 

 

V. liga Východ 

 

Podhájska – Okoličná n/O (6. kolo) – ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 s 

použitím SP čl. 82/1/b (nenastúpenie na MZ) v prospech Podhájskej. ŠTK odstupuje 

Okoličnú n/O. na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0242 

 

V. liga Stred 

Báb, Rumanová - ŠTK ZsFZ za porušenie RS ZsFZ B/1/h  (nenahratie videozáznamu na 

úložisko SFZ 6. kolo) odstupuje na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0254 



V. liga Juh 

Lehnice  - Jahodná (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

25.9.2021 (sobota) o 15.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0236 

M. Mača - ŠTK ZsFZ za porušenie RS ZsFZ B/1/h (nenahratie videozáznamu na úložisko 

SFZ 16. kolo) odstupuje na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0243 

Šoporňa - ŠTK ZsFZ na návrh KR za porušenie RS ZsFZ B/1/i (4. kolo) odstupuje na 

doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0244 

M. Mača - ŠTK ZsFZ za porušenie RS ZsFZ B/1/h  (nenahratie videozáznamu na úložisko 

SFZ 6. kolo) odstupuje na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0253 

 

V. liga Sever 

Melčice-Lieskové  - Chocholná-Velčice (9. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a 

MZ sa odohrá 2.10.2021 (sobota) o 14.30 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0249 

 

 

DORAST 

IV. liga SZ U19 

Tr. Stankovce  - Holíč (7. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

29.9.2021 (streda) o 14.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0252 

 

V. liga Východ U19 

Šahy – Z. Olča (6. kolo)- ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 s použitím SP 

čl. 82/1/b (nenastúpenie na MZ) v prospech Šiah. ŠTK odstupuje Z. Olču. na doriešenie na 

DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0233 

Bánov  - Z. Olča (12. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

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

0230 

T. Lužany  - Z. Olča (10. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

9.10.2021 (sobota) o 15.00 h  v obrátenom poradí na ihrisku v Z. Olči. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-

0251 

 

 

 



ŽIACI 

II. liga   U15 aU13  

N. Zámky   - Myjava (14. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť N. Zámkov a MZ sa 

odohrajú v pôvodnom termíne na ihrisku Sihoť. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0232 

Bánovce n/B  - H. Saliby (17. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

22.9.2021 (streda) o 15.00 h. a 17.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0239 

N. Zámky   - Nitra-Chrenová (7. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje žiadosť N. Zámkov a MZ sa 

odohrajú v pôvodnom termíne na ihrisku Sihoť. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0256 

Sereď  - Myjava (8. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 26.9.2021 

(nedeľa) o 10.00 h. a 12.00 h.  ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0257 

 

ŽIAČKY 

N. Zámky „B“  - Dubnica (3. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 

7.10.2021 (streda) o 16.00 h. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0231 

 

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 – ViOn „B“ (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 

v pôvodnom termíne na ihrisku v Komoči. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0248 

OK Častkovce,  Slovan Hlohovec - ŠTK ZsFZ odstupuje kluby za neuzatváranie zápisov 

o stretnutí na doriešenie na DK. ZsFZ-ŠTK-2021/2022-0245 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční  22.9. 2021. 

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

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ 


