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          HC SLOVAN Bratislava a.s. 
 
 
Vec:  Výpis uznesenia zo zasadnutia Ligovej rady EXS (Tipos extraligy) dňa 25.3.2022 
 
K bodu 1) 
Ligová rada EXS prerokovala žiadosť HC SLOVAN Bratislava a.s. zo dňa 22.3.2022 adresovanú Ligovej rade EXS o 
udelenie súhlasu štartu hráča v Tipos extralige. Klub HC SLOVAN Bratislava a.s. požiadal o udelenie súhlasu opätovného 
štartu hráča Rastislava Gašpara za „A“ družstvo HC SLOVAN Bratislava a.s., keďže menovaný bol preradený do „B“ 
družstva HC SLOVAN Bratislava a.s. - Modré Krídla zo zdravotných dôvodov. Keďže ustanovenia SP SZĽH možnosť 
zaradenia hráča preradeného na základe zdravotných dôvodov do „B“ družstva, po ich zlepšení opätovne do „A“ družstva 
neupravujú, zo športového hľadiska je žiadosť klubu racionálna. Ligová rada EXS sa v rámci diskusie zhodla na tom, že 
v tomto prípade sa jedná o špecifický prípad, keďže menovaný hráč bol preradený do „B“ družstva na základe 
pretrvávajúcich zdravotných komplikácií spôsobených ochorením COVID19 a po zlepšení jeho stavu a postupnej 
zápasovej záťaže je umožnenie štartu opätovne za „A“ družstvo vzhľadom k špecifickosti prípadu z pohľadu športového 
princípu správne. Ligová rada EXS sa zhodla na tom, že dôvody žiadosti nie sú špekulatívne, ale vychádzajú z 
objektívnych  skutočností. Členovia Ligovej rady EXS zároveň konštatovali, že príslušné ustanovenia SP SZĽH vzťahujúce 
sa na „A“, „B“ príp. „C“ družstvá je potrebné pre budúcnosť doplniť a upraviť, napríklad aj vo vzťahu k ochoreniu 
COVID19.  
 
Uznesenie LiRa 1: ( ZA 3, ZDRŽAL SA 0, PROTI 0, uznesenie bolo prijaté ) 
Ligová rada EXS žiadosti HC SLOVAN Bratislava a.s. o udelenie súhlasu štartu hráča Rastislava Gašpara 
za „A“ družstvo HC SLOVAN Bratislava a.s. vyhovuje. 
 
Odôvodnenie: Ligová rada EXS po podrobnom preskúmaní dôvodov žiadosti HC SLOVAN Bratislava a.s. o udelenie 
súhlasu štartu hráča Rastislava Gašpara, ktorý bol na základe zdravotných dôvodov preradený do „B“ družstva Modré 
Krídla, opätovne za „A“ družstvo HC SLOVAN Bratislava a.s., dospela k jednotnému názoru, že z pohľadu športového 
princípu je umožnenie štartu menovanému hráčovi dôvodné. Riadiaci orgán konštatoval, že sa jedná o špecifický prípad, 
ktorý nie je v poriadkoch exaktne upravený, prípady z praxe však potvrdzujú, že návrat hráčov po ochorení COVID19 
do zápasového režimu môže byť komplikovaný. Preto Ligová rada EXS rozumie dôvodom zaradenia menovaného hráča 
do „B“ družstva a po zlepšení jeho zdravotného stavu žiadosti o udelenie súhlasu pre štart v Tipos extralige, keďže 
menovaný hráč odohral z doterajších 50 zápasov v Tipos extralige do 4.2.2022 za „A“ družstvo 28 zápasov, čo 
predstavuje 56%. Od 4.2.2022 vynechal zo zdravotných dôvodov tréningový aj zápasový proces a po preradení do „B“ 
družstva odohral spolu 8 zápasov. Ligová rada EXS sa na základe uvedených skutočností a doplňujúcich podkladov 
žiadosti HC SLOVAN Bratislava a.s. rozhodla vyhovieť, samotná nominácia menovaného hráča do zápasov je však 
v kompetencii klubu. 
 
 
Bratislava, 25.3.2022 
 
 
Ligová rada EXS v.r. 
 
 


