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Hokejovým klubom  
- Ligy st. žiakov 8., 7., Ligy mladších  
žiakov 6., 5., prípraviek HP 3. a HP 4. via 
regionálne zväzy  
- Extraligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy 
juniorov, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov,  
Extraligy žien via ŠO SZĽH  

Vec: Ukončenie súťaží SZĽH 2020/2021 

SZĽH a športové oddelenie na základe opatrení prijatých ÚVZ SR sp. zn.: OLP /8326 /2020 zo dňa 
14.10.2020 rozhodlo počnúc dňom 16.10.2020 až do odvolania o odložení všetkých naplánovaných zápasov / 
turnajov súťaží Extraligy juniorov, Kaufland Extraligy dorastu, 1. ligy juniorov, K-classic 1. ligy dorastu, Ligy 
kadetov, Ligy starších žiakov 8. ročník, Ligy starších žiakov 7. ročník, Ligy mladších žiakov 6. ročník, Ligy mladších 
žiakov 5. ročník, súťaží prípraviek 4. ročník a súťaží prípraviek 3. ročník.  

VV SZĽH na zasadnutí dňa 25.3.2021 na základe odporúčania riadiaceho orgánu týchto súťaží prijal 
nasledovné uznesenie:  
 

Uznesenie VV SZĽH 
VV SZĽH rozhodol o predčasnom skončení súťaží Extraligy žien, 2. ligy seniorov, Extraligy juniorov, 1. ligy 
juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, žiackych súťaží a súťaže prípraviek pre sezónu 2020/2021 
na základe odporúčania riadiacich orgánov príslušných súťaží a poveruje riadiace orgány príslušných súťaží procesne 
zabezpečiť predčasné skončenie uvedených súťaží pre sezónu 2020/2021. 

Na základe uznesenia VV SZĽH zo dňa 25. marca 2021 riadiaci orgán súťaží Extraligy juniorov, Kaufland 
Extraligy dorastu, 1. ligy juniorov, K-classic 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, Ligy starších žiakov 8. ročník, Ligy 
starších žiakov 7. ročník, Ligy mladších žiakov 6. ročník, Ligy mladších žiakov 5. ročník, súťaží prípraviek 4. ročník 
a súťaží prípraviek 3. ročník predčasne ukončuje súťaže Extraligy juniorov, Kaufland Extraligy dorastu, 1. ligy 
juniorov, K-classic 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, Ligy starších žiakov 8. ročník, Ligy starších žiakov 7. ročník, Ligy 
mladších žiakov 6. ročník, Ligy mladších žiakov 5. ročník, súťaží prípraviek 4. ročník a súťaží prípraviek 3. ročník 
pre sezónu 2020/2021. 

  
Zdôvodnenie: Riadiaci orgán súťaží  Extraligy juniorov, Extraligy dorastu, Extraligy žien, 1. ligy juniorov, 

1. ligy dorastu, Ligy kadetov, žiackych súťaží a súťaží prípraviek v sezóne 2020/2021 pri odporúčaní vychádzal zo 
súčasného stavu, kedy na povolenú výnimku hrajú len dve najvyššie seniorské súťaže (Tipos extraliga a SHL) a pre 
súťaže  Extraligy juniorov, Extraligy dorastu, Extraligy žien, 1. ligy juniorov, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, súťaže 
žiakov a prípraviek je zrejmé, že v sezóne 2020/2021 ich už nebude možné riadne skončiť podľa SP SZĽH čl. 1.1.26 
(“riadne skončenie súťaže - je skončenie súťaže po odohratí všetkých častí súťaže podľa rozpisu príslušnej súťaže.). 
Z týchto dôvodov sa uplatňuje čl. 1.1.27 SP SZĽH („predčasné skončenie súťaže - je skončenie súťaže riadiacim 
orgánom súťaže pred jej riadnym skončením, z dôvodu vzniku skutočností, ktoré neumožňujú súťaž dohrať.“). 
 

V Bratislave 31.3.2021                                                                                                                                                                                                                                          
 
      Bc.  Rastislav Konečný v.r.     Ing. Ivan Pulkert v.r. 
    Manažér športového oddelenia                 Generálny sekretár SZĽH 
           
Na vedomie:  
Oddelenia SZĽH 
Komisie SZĽH 


