
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/16/19/16-17 

 

V Bratislave dňa 29.03.2017 hod. 15:00 

 

Senát č. 1DS v zložení: 
   JUDr. Rastislav Jakubovič (predseda DK) 
   Branislav Jánoš 

   Mgr. Radoslav Peciar (podpredseda DK)  

    
 
Disciplinárne obvinená šporová organizácia: MsHK Žilina, a.s. – Imre Valášek 
 
Iné prítomné osoby: Marek Bednárik - predseda BK SZ H 
   Richard Lintner za PROHOKEJ, a.s. 
 
 
 
 Predseda senátu otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 

športovej organizácii za vinu. Predseda senátu taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: 

obsahom podnetu BK SZ H, zápis o stretnutí č. 298, stanoviskom MsHK Žilina. 

  

Predseda senátu predniesol návrh trestu pod a čl. 26.1.1.1 prílohy 2 B Disciplinárneho poriadku 

SZ H. 
 

 Hlasovanie: 

  ZA - 3 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
1DS/16/19/16-17 

 
Disciplinárne obvinená športová organizácia MsHK Žilina, a.s.  

sa uznáva vinným z toho, že dňa 19.03.2017 v stretnutí štvrťfinále Extraligy seniorov č 298 
MsHK Žilina : HKM Zvolen, porušila ustanovenie článku 3.12.2 Súťažného poriadku SZ H 
tým, že nezabezpečila bezpečnosť hráčov mužstva HKM Zvolen počas ich odchodu po zápase 

do kabíny,   
 

čím  
naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 26.1.1.1 prílohy 2 B 

Disciplinárneho poriadku SZ H 
 

za to sa jej ukladá  
 

  
a) pod a ustanovenia 26.1.1.1 prílohy 2 B Disciplinárneho poriadku SZ H pokutu vo 

výške 375,- EUR (tristosedemdesiatpäť EUR)  



  
b) vykonať zvyšok trestu uzavretia zimného štadióna pre verejnosť v trvaní jedného 

zápasu, ktorý jej bol uložený v uznesení DK SZ H č. 1DS 13/16/16-17 zo dňa 
22.2.2017 a podmienečne odložený uznesením DK SZ H č. 1DS 13/16/16-17 – POVZT 
zo dňa 10.03.2017    

 
c) Športová organizácia je súčasne povinná v zmysle čl. 25 DP SZ H a vykonávacieho 

pokynu k DP SZ H, čl. 9 a 33, ods. 4, písm. b) uhradiť čiastku 70,- EUR (slovom: 
sedemdesiat EUR) za zápis trestu uvedeného v tomto uznesení. Splatnosť stanovenej 
sankcie je určená do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, prevodom na bankový 
účet SZ H: VÚB a.s., číslo účtu IBAN: SK63 0200 0000 0011 8459 3756, VS: 55, ŠS: 
EČČ, text: číslo rozhodnutia. Športová organizácia je do toho istého termínu povinná 

zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na DK SZ H. V prípade, že Športová 
organizácia nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nej 

uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky. Pri platbe je platite  povinný uviesť správny 
variabilný symbol v zmysle Smernice o variabilných symboloch SZ H a špecifický 

symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom člena SZ H, alebo s číslom príslušného 
rozhodnutia DK SZ H. V prípade, že platba nebude správne identifikovate ná, bude sa 
považovať za neuhradenú. 

 

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a), b), c) zodpovedá MsHK Žilina, a.s.. 

 

Odôvodnenie: 
 

 Disciplinárna komisia začala disciplinárne stíhanie športovej organizácie MsHK Žilina, a.s. 
na základe podnetu Bezpečnostnej komisie SZ H zo dňa 20.03.2017 pod a ktorého hádzali 
fanúšikovia domáceho mužstva MsHK Žilina po hráčoch MHK Zvolen schádzajúcich z adovej 
plochy v priestoroch zimného štadióna rôzne predmety. 
 Zo záznamu RTVS je zrejmé, že po skončení stretnutia boli hráči hosťujúceho mužstva pri 
ich odchode z adovej plochy do kabíny vystavení verbálnym atakom a hádzaniu rôznych 

predmetov (papierové zvitky, prázdny plastový pohár atď.) zo strany fanúšikov domáceho mužstva 
stajacich na tribúne nad vchodom do priestoru kabín. Členovia usporiadate skej služby pritom 
nevykonali takmer žiadne úkony smerujúce k zabráneniu fanúšikom domáceho mužstva v ich 

konaní. Vzniknutú situáciu pasívne sledovali z priestorov pod tribúnou na ktorej sa nachádzali 

fanúšikovia domáceho mužstva. 
 Pod a stanoviska disciplinárne obvinenej športovej organizácie nemalo konanie domácich 
fanúšikov takú intenzitu, ktorá by odôvodňovala disciplinárny postih športovej organizácie. Pod a 
vyjadrení zástupcu disciplinárne postihnutej organizácie predmety, ktoré boli hádzané na hráčov 
hosťujúceho mužstva neboli nebezpečnej povahy a neboli spôsobilé privodiť hráčom HKM Zvolen 
žiadnu ujmu. 
 Pod a vyjadrení predsedu BK SZ H došlo zanedbaním povinností disciplinárne obvinenej 
športovej organizácie, ako organizátora športového podujatia k porušeniu jeho povinností 

vyplývajúcich z právnych noriem a z noriem SZ H. 
 Pod a článku 3.12.2 Súťažného poriadku SZ H zodpovedá organizátor športového 
podujatia okrem iného aj za bezpečnosť hráčov. 
 Z vykonaného dokazovania preto vyplynul záver, že disciplinárne obvinená športová 
organizácia nesprávnou organizáciou usporiadate skej služby dopustila, že došlo k vzniku situácie 

počas ktorej boli hráči HKM Zvolen vystavený okrem verbálnych atakov a hádzaniu predmetov zo 

strany fanúšikov domáceho mužstva. Keďže k takejto situácii došlo, je možné konštatovať, že 
disciplinárne obvinená športová organizácia nevykonala potrebné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné 
pre zabezpečenie bezpečnosti hráčov hosťujúceho mužstva. Takéto opomenutie, resp. nekonanie je 
v rozpore s povinnosťou vyplývajúcou z vyššie uvádzaného článku Súťažného poriadku SZ H. 



 Na základe týchto skutočností DK SZ H konštatovala, že disciplinárne obvinená 
organizácia porušila povinnosť ustanovenú Súťažným poriadkom SZ H, čím spáchala disciplinárny 
priestupok pod a článku 26.1 Disciplinárneho poriadku SZ H. Sankcia bola pritom uložená vo 
výške 375,- EUR, pod a článku 26.1.1.1. Prílohy 2B k Disciplinárnemu poriadku SZ H, pretože 
ohrozenie bezpečnosti hráčov hosťujúceho mužstva nebolo závažného charakteru, čo vyplýva 
z toho, že predmety hádzané fanúšikmi domáceho mužstva neboli nebezpečnej povahy a neboli 

spôsobilé privodiť závažnú ujmu a taktiež z toho dôvodu, že konanie fanúšikov domáceho mužstva 
nebolo masového charakteru pretože celý atak bol vykonaný iba nieko kými jednotlivcami. 
 Disciplinárna komisia SZ H zároveň uložila disciplinárne obvinenej športovej organizácii 
vykonať zvyšok trestu uzatvorenia zimného štadióna pre divákov na jeden zápas, ktorý bol uložený 
uznesením DK SZ H č. 1DS 13/16/16-17 zo dňa 22.2.2017 , pretože k spáchaniu disciplinárneho 

previnenia došlo v skúšobnej dobe stanovenej v uznesení č. 1DS 13/16/16-17 – POVZT zo dňa 
10.03.2017, ktorým došlo k zmene nevykonanej polovice trestu na trest podmienečný.   
   

Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 ZA prijatie 

rozhodnutia a 0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia.  
 
Poučenie: 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia pod a 
článkov 17 až 20 Disciplinárneho poriadku SZ H. Podané odvolanie nemá odkladný účinok. 

 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí č. 298, podnet BK SZ H, 
stanovisko MsHK Žilina, obrazový záznam RTVS. 
 

V Bratislave dňa 28.03.2017 

 

 

 

 Mgr. Radoslav Peciar v.r.   JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
 podpredseda DK SZ H   predseda DK SZ H 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  

 

Poznámka: 
 
Zástupca MsHK Žilina I. Valášek sa po vyhlásení a odôvodnení rozhodnutia ústne voči nemu 
odvolal. 




