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1) HK DUKLA Michalovce 
Športová 1, 071 01 Michalovce 
2) HC 07 Detva s.r.o. 
M. R. Štefánika 59, 962 12 Detva 
3) DK SZĽH 

 
Bratislava 29.3.2017 

 
Vec: Výpis zo Zápisnice SK SZĽH č. 32  
 
SK SZĽH, riadiaci orgán súťaží SZĽH prijal po doručení doplňujúcich podkladov ku dňu 24.3.2017 hlasovaním per 
rollam k bodu 1 - Rozhodnutie SK SZĽH k námietke  HK Michalovce voči spornej situácii v str. č. 809 Detva – 
Michalovce nasledovné uznesenia: 
 

SK SZĽH sa na základe doručených doplňujúcich podkladov opätovne zaoberala námietkou HK Michalovce k spornej situácii 
v zápase BUDIŠ 1HL č. 809 Detva – Michalovce v nadväznosti na videozáznam inkriminovaného momentu z RTVS dodaný 
HK Michalovce; vyjadrenie HC 07 Detva s.r.o. k žiadosti o videozáznam; správu delegovaného videobránkového inštruktora 
p. I. Beneša, odpoveď KR SZĽH zo dňa 7.3.2017; doplňujúci videozáznam z RTVS predložený KR SZĽH dňa 12.3.2017 a 
doplňujúcu odpoveď – stanovisko KR SZĽH ku „Námietka voči uznanému gólu ktorý nebol dosiahnutý“ zo dňa 17.3.2017. 
Hlasovaním členov SK SZĽH (za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 2) bolo prijaté nasledujúce uznesenie: 
 
UZNESENIE SK SZĽH č. 1/2017/32 
1./ SK SZĽH námietke klubu HK Michalovce voči spornej situácii v str. č. 809 Detva – Michalovce nevyhovuje. 
2./ Poplatok sa nevracia. 
3./ SK SZĽH odstupuje HC 07 Detva s.r.o. za porušenie nariadenia SK SZĽH o zabezpečení videozáznamu do videoarchívu SZĽH 
na DK SZĽH. 
4./ Toto rozhodnutie sa zasiela elektronicky aj poštou.  
5./ Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa čl. 8.3.1 SP SZĽH a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 
Odôvodnenie: SK SZĽH sa opätovne zaoberala námietkou HK Michalovce k spornej situácii v zápase BUDIŠ 1HL č. 809 Detva – 
Michalovce dňa 3.3.2017, pričom vychádzala z predložených podkladov sa opätovne zaoberala námietkou HK Michalovce 
k spornej situácii v zápase BUDIŠ 1HL č. 809 Detva – Michalovce dňa 3.3.2017 ku ktorej boli SK SZĽH predložené: - zo strany HK 
Michalovce - videozáznam inkriminovaného momentu z RTVS, resp. link na videozáznam, doklad o úhrade poplatku 
a doplňujúce podklady 6.3.2017; - zo strany HC 07 DETVA s.r.o. – vyjadrenie k žiadosti o videozáznam cit.:“ Nakoľko dňa 
03.03.2017 nebola v zápase č. 809 BUDIŠ 1. HL HC07 DETVA-HK Dukla Michalovce použitá kamera a záznam z kamerového 
systému už nemáme k dispozícii, nie je možné Vám zaslať Vami žiadané video z III. tretiny z daného zápasu...“;  - zo strany KR 
SZĽH - správa delegovaného videobránkového inštruktora p. I. Beneša, odpoveď zo dňa 7.3.2017 cit: „... KR SZĽH opiera svoju 
odpoveď o poskytnutý videozáznam (1x zábery RTVS a 1x zábery z neidentifikovanej video-kamery) zo stretnutia Budiš 
1.Hokejovel ligy mužov č.809 Detva vs. Michalovce hraného dňa 03.03.2017. Členovia KR SZĽH si detailne preštudovali 
videozáznam a dospeli k následnému stanovisku: Z poskytnutých video záberov nie je možné na 100% posúdiť, kde sa 
nachádza puk po strele hráča Detvy - Török Tomáš - a či vôbec puk prešiel cez bránkovú čiaru. Na základe týchto zistených 
skutočností KR SZĽH žiada SK SZĽH  
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o dodanie záberov z bránkovej kamery umiestnenej nad bránkou MI. Pokiaľ má KR presné informácie, tak video-systém v Detve 
je oficiálny (v opačnom prípade by na toto stretnutie nebol nominovaný video-rozhodca p. I. Beneš a inkriminovaná situácia by 
nebola posudzovaná) a zábery z neho má usporiadateľ stretnutia odoslať na server SZĽH spoločne so zábermi z kamier 
z ktorých  
bola posudzovaná gólová situácia - plne v súlade s predpismi SZĽH. Až do dodania požadovaných záberov KR SZĽH nevydá 
žiadne oficiálne stanovisko, pretože by sa v tomto prípade jednalo iba o domnienky a dohady, ktoré by neviedli 
k spravodlivému rozhodnutiu o spomínanej gólovej situácii.“; - doplňujúci videozáznam z RTVS predložený KR SZĽH dňa 
12.3.2017 a doplňujúca odpoveď – stanovisko KR SZĽH ku „Námietka voči uznanému gólu ktorý nebol dosiahnutý“ zo dňa 
17.3.2017 cit.: „...KR SZĽH na základe dobrých a korektných vzťahov zo šéfredaktorom športového vysielania RTVS p. Pavlom 
Gašparom, oslovila p. Gašpara a požiadala ho o profesionálne spracovanie záznamov RTVS z inkriminovanej gólovej situácie zo 
stretnutia Budiš 1.Hokejovel ligy mužov č.809 Detva vs. Michalovce hraného dňa 03.03.2017. Pán Pavol Gašpar žiadosti KR 
SZĽH vyhovel a zaslal nám záznamy, ktoré spracovali na profesionálnej úrovni v rámci ich možností. Členovia KR SZĽH si 
následne detailne preštudovali dodaný záznam a dospeli k nasledujúcemu stanovisku: Z poskytnutých záberov z RTVS je 
možné potvrdiť s najväčšou pravdepodobnosťou, že puk po strele hráča Detvy, bol celým objemom za bránkovou čiarou. Gól 
Detvy bol uznaný správne a zo strany KR SZĽH nie sú žiadne pochybnosti o jeho regulárnosti.“.  Na základe uvedených 
skutočností, podkladov a odpovedí Komisie rozhodcov SZĽH, ako odborného orgánu rozhodcov, inštruktorov a videobránkovych 
rozhodcov rozhodla SK SZĽH tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 
V Bratislave 29.3.2017                                

  
 

 
Ing. Roman Štamberský              Mgr. Róbert Pukalovič   

                  predseda SK SZĽH                  riaditeľ súťaží SZĽH a reg. rozvoja  
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