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HK Iskra Partizánske 
HK 91 Senica 
 

 
Vec: Rozhodnutie 2LS č. 12/2021-22 
 

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 2. ligy seniorov (2LS) - Ligovej rady 2LS. Riadiaci orgán súťaže 2LS obdržal dňa 1.2.2022 oznámenie 
a žiadosť klubu HK Iskra Partizánske, ktorý v súvislosti s opatreniami voči šíreniu COVID19 požiadal o odloženie 
zápasu 2LS č. 10044 Partizánske - Senica /5.2.2022/. Ligová rada 2. ligy seniorov  na základe predložených 
podkladov prijala v zmysle čl. 9, ods. 1 Štatútu LiRa 2LS, SP SZĽH v spojení s opatreniami voči COVID19 nasledovné 
rozhodnutie (hlasovanie ZA 3, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, rozhodnutie bolo prijaté): 
 

ROZHODNUTIE 2LS č. 12/2021-22 
 

1. Riadiaci orgán súťaže 2LS  v zmysle čl. 4.2.5.4 SP SZĽH prijal z dôvodu opatrení voči COVID19 rozhodnutie o 
odložení majstrovského zápasu 2. ligy seniorov (2LS) č. 10044 HK Iskra Partizánske – HK 91 Senica 
v Partizánskom dňa 5.2.2022. 
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 HK 91 Senica si môže v uvedenom termíne odohrať zápas s voľným súperom. 
4. Toto rozhodnutie sa zasiela dotknutým subjektom v elektronickej forme emailom. 
  

 
Bratislava 2. februára 2022 
 
 
           
        Ladislav Gross v.r.           Rastislav Konečný v.r.                             Pavol Remžík v.r.                                   
       predseda LiRa 2LS                člen LiRa 2LS                člen LiRa 2LS 
  
 
 
Na vedomie:  
Komisia rozhodcov SZĽH 
Štatistické oddelenie SZĽH 
kluby sk. A 2.ligy seniorov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


