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ŽHK POPRAD (mediálne Popradské líšky) 
ŽHKm Zvolen 
 

Vec: Rozhodnutie EXŽ č. 5/2021-22 
 

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 SO SZĽH, riadiaceho orgánu súťaže Extraligy žien. 
Riadiaci orgán súťaže EXŽ  obdržal dňa 17.2.2022 oznámenie klubu ŽHK POPRAD, ktorý v súvislosti s pozitívne testovanými 
hráčkami na ochorenie COVID-19  prijal pre družstvo žien ŽHK POPRAD karanténne opatrenia v zmysle komunikácie s RÚVZ, 
vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022 a usmernení riadiaceho orgánu.  Riadiaci orgán EXŽ prijal na základe uvedených skutočností prijal 
v zmysle čl. 4.2.5.4 SP SZĽH  nasledovné rozhodnutie: 
 

ROZHODNUTIE EXŽ č. 5/2021-22 
 
1. Riadiaci orgán súťaže EXŽ  v zmysle čl. 4.2.5.4 SP SZĽH prijal rozhodnutie o odložení  majstrovského zápasu Extraligy      
žien č. 15048 Popradské líšky – ŽHKm Zvolen dňa 20.2.2022 v Poprade.   
2. Podľa SP SZĽH bodu 4.2.5 Ak sa zápas nemôže odohrať alebo dohrať na základe vyššej moci, družstvá Klubov sú povinné 
najneskôr do 48 hodín, dohodnúť sa na novom termíne dohrávky a bezodkladne informovať SZĽH. Návrh dáva klub, ktorý 
zapríčinil neodohranie alebo nedohranie zápasu. 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. SZĽH môže svojím 
rozhodnutím určiť jednotný začiatok zápasov v záujme regulárnosti súťaží. 
3. Klub ŽHKm Zvolen  si môže v uvedenom termíne po dohode odohrať zápas s voľným súperom. 
4. Toto rozhodnutie sa zasiela dotknutým subjektom v elektronickej forme emailom. 
 
V Bratislave, 17. februára 2022 
 
           
        Ivan Pulkert v.r.           Rastislav Konečný v.r.                             Pavol Remžík v.r.                                  
 generálny sekretár SZĽH          manažér športového oddelenia SZĽH   športový manažér - mentor 
  
 
Na vedomie: 
Kluby Extraligy žien 
Komisia rozhodcov SZĽH 
Štatistické oddelenie SZĽH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


