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HK Levice s.r.o. 
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom s.r.o. 
HC SLOVAN Bratislava a.s. (Modré krídla 
Slovan) 
 

Vec: Rozhodnutie 1LS č. 23/2021-22 
 

Slovenský zväz ľadového hokeja podľa Súťažného poriadku SZĽH, článok 2.1.5.2 určuje herný plán dlhodobej súťaže, 
propozície krátkodobej súťaže vrátane termínov zápasov prostredníctvom riadiaceho orgánu súťaže 1. ligy seniorov – Ligovej 
rady 1HL. Riadiaci orgán súťaže 1LS (1HL/SHL) prerokoval dňa 4.2.2022 situáciu, ktorá vznikla v rámci kolízie zápasov č. 716 
Levice – Žiar (dohrávka) a č. 749 Modré krídla Slovan – Žiar, keďže obidva zápasy mali termín konania dňa 6.2.2022. Na základe 
intenzívnej komunikácie so zástupcami klubov HK Levice s.r.o., HK MŠK Indian Žiar n. Hronom s.r.o. a HC SLOVAN Bratislava 
a.s. – Modré krídla Slovan bolo zistené, že zápas č. 749 bol naplánovaný na 6.2.2022 a zápas č. 716, ktorý bol pôvodne 
plánovaný na 21.1.2022, bol odložený pre karanténne opatrenia. V dôsledku komunikačného nedorozumenia medzi 
klubmi Žiar a Bratislava,  potvrdili kluby Žiar a Levice zápas č. 749 ako dohrávku na rovnaký termín 6.2.2022, kedy bol 
naplánovaný zápas č. 749 Modré krídla Slovan-Žiar, ktorý však na iný termín preložený nebol. Keďže  pri tejto termínovej 
kolízii medzi klubmi, aj napriek snahe zástupcov klubov Bratislava a Žiar a komunikácii so  zástupcami ďalších klubov Brezno 
a Dubnica neprišlo k takej dohode na zmene termínu kolízneho zápasu, ktorá by uspokojila všetky zúčastnené strany, po 
vyčerpaní možností s prihliadnutím na objektívne skutočnosti prijala Ligová rada 1LS v zmysle čl. 9, ods. 3 Štatútu LiRa 1LS 
a čl. 4.2.6 SP SZĽH nasledovné rozhodnutie (Hlasovanie ZA 3, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, rozhodnutie bolo prijaté): 
 

ROZHODNUTIE 1LS č. 23/2021-22 
 
1. Riadiaci orgán súťaže 1LS (SHL) v zmysle čl. 9, ods. 3 Štatútu LiRa 1LS a čl. 4.2.6 SP SZĽH rozhodol, že dohrávka 
majstrovského zápasu 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) č. 716 Levice – Žiar sa z dôvodu kolízie zápasov namiesto 6.2.2022 odohrá 
v termíne 20.2.2022 (nedeľa) o 17:00 h. v Leviciach.   
2. Toto rozhodnutie sa zasiela dotknutým subjektom v elektronickej forme emailom. 
 
V Bratislave, 4. februára 2022 
 
  

Mgr. Miroslav Lipovský v.r.     Pavol Remžík v.r.      Bc. Rastislav Konečný v.r.    
                Predseda Ligovej rady  Člen Ligovej rady   Člen Ligovej rady 
 
 
Na vedomie: 
Komisia rozhodcov SZĽH 
Komisia delegátov 
Štatistické oddelenie SZĽH 
Kluby 1HL/SHL 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


