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HK 95 Považská Bystrica 
HK Levice s.r.o. 
 
 

Vec: Rozhodnutie 1LS č. 28/2021-22 
 

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) obdržal dňa 18.2.2022 doobeda list RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici 
č.A/2022/00239-002/E zo dňa 18.02.2022, podľa ktorého RÚVZ v Považskej Bystrici nariadil hráčom družstva seniorov a 
juniorov HK 95 Považská Bystrica v zmysle vyhlášky ÚVZ SR 7/2022 karanténne opatrenia na základe oznámenia klubu HK 95 
Považská Bystrica o úzkom kontakte hráčov družstva s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19. Ligová rada 1. ligy 
seniorov (1HL/SHL) na základe listu RÚVZ v Považskej Bystrici č. A/2022/00239-002/E zo dňa 18.02.2022 prijala z dôvodu 
časovej tiesne pre zachovanie karanténnych opatrení nariadených RÚVZ v zmysle čl. 9, ods. 3 Štatútu LiRa 1LS zo dňa 
20.9.2021 rozhodnutie č. 26/2021-22, kde  v ods. 1 zápas č. 728 HK 95 Považská Bystrica - HK Levice dňa 18.2.2022 v Považskej 
Bystrici predbežne odložila a v ods. 2 nariadila klubu HK 95 Považská Bystrica lehotu na predloženie doplňujúcich podkladov.  
O 16:40 dňa 18.2.2022 obdržala Ligová rada 1. ligy seniorov (1HL/SHL) od klubu HK Levice s.r.o. emailom v predmetnej veci 
podanie „Námietka HK Levice voči odkladu zápasu č. 728 HK ‘95 Považská Bystrica VS. HK Levice“. Ligová rada preskúmala 
doplňujúce podklady od klubu HK 95 Považská Bystrica vo vzťahu k emailovému podaniu HK Levice s.r.o. a zistila, že na 
družstvo seniorov HK 95 Považská Bystrica nie je z hľadiska počtu hráčov možné aplikovať ustanovenia čl. 4.2.5.4 SP SZĽH, čím 
pominuli dôvody na odloženie zápasu č. 728 P. Bystrica – Levice. Keďže k  dohode klubov na novom termíne zápasu neprišlo,  
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. 28/2021-22 
 
1. Ligová rada 1LS, riadiaci orgán súťaže 1LS (SHL) preskúmal vyžiadané doplňujúce podklady HK 95 Považská Bystrica a na 
základe nových skutočností zistil, že na majstrovský zápas 38. kola 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) č. 728 HK ‘95 Považská 
Bystrica - HK Levice nie je možné naďalej aplikovať ustanovenie čl. 4.2.5.4 SP SZĽH.  Preto v zmysle čl. 9, ods. 3 Štatútu LiRa 
1LS a čl. 4.2.6 SP SZĽH rozhodol, že odložený majstrovský zápas 38. kola 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) č. 728 HK ‘95 Považská 
Bystrica - HK Levice sa odohrá v nariadenom termíne dňa 21.2.2022 (pondelok) o 18:00 h. na ZŠ v Považskej Bystrici.   
2. Podľa bodu SP SZĽH 4.2.6: Ak nedôjde k dohode Klubov o termíne zápasu alebo ak dôjde ku sporu o miesto a termín zápasu, 
rozhodne o termíne, čase a mieste zápasu SZĽH. Nakoľko medzi klubmi HK 95 Považská Bystrica - HK Levice neprišlo pred 
týmto rozhodnutím k dohode na novom termíne zápasu, Ligová rada SHL rozhodla v zmysle SP SZĽH. 
3. Podľa ods. II. Usmernenia LiRa zo dňa 20.9.2021: V prípade, že sa družstvo nenastúpi na dohrávaný zápas (dohodnutý, 
alebo nariadený), tak takto neodohraný zápas bude riešený kontumáciou zápasu v neprospech družstva, ktoré sa na zápas 
nedostavilo a zároveň bude disciplinárnym previnením klubu. V prípade, že na zápas nenastúpia obe družstvá, ktoré majú 
zápas odohrať, bude zápas kontumovaný v neprospech oboch družstiev a bude disciplinárnym previnením oboch klubov. 
4. Toto rozhodnutie sa zasiela dotknutým subjektom v elektronickej forme emailom. 
 
 
V Bratislave, 19. 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 
  
 
 
 
 
 


