
U z n e s e n i e : 
 

1DS/13/16/16-17 

 

Disciplinárne obvinená športová organizácia MsHK ŽilinaĽ a.s. 
 

sa uznáva vinnou z tohoĽ že dňa 27.1.2017 v stretnutí Extraligy seniorov č. 201 MsHK 

Žilina- MHC Martin sa previnila ako organizátor zápasu a porušila čl. 2 prílohy 2 B 

Disciplinárneho poriadku SZ H – Výtržnosti a fyzické napádanie a čl. 27 prílohy 2 B 
Disciplinárneho poriadku SZ H – Disciplinárne previnenie pod a zák. č. 1/2014 Z. z.  

 

tým sa dopustila a naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 
2 prílohy 2 B Disciplinárneho poriadku SZ H v súbehu s čl. 27 prílohy 2 B 

Disciplinárneho poriadku SZ H 

 

za to sa jej ukladá  

a. pod a ustanovení 2.1.2.1 prílohy 2 B Disciplinárneho poriadku SZ H, 27.1.2.1  

prílohy 2 B Disciplinárneho poriadku SZ H a 27.1.3.1  prílohy 2 B 
Disciplinárneho poriadku SZ H pokuta v súčte vo výške 6 750,- EUR, 

b. pod a ustanovenia 27.2.6 Disciplinárneho poriadku SZ H povinnosť uzavrieť 
zimný štadión pre verejnosť (odohrať zápas bez divákov) na 2 zápasy 

s účinnosťou od 27.2.2017, 

c. Športová organizácia je súčasne povinná v zmysle čl. 25 DP SZ H a 
vykonávacieho pokynu k DP SZ HĽ čl. 9 a 33Ľ ods. 4Ľ 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 
rozhodnutiaĽ prevodom na bankový účet SZ H: VÚB a.s.Ľ číslo účtu 
IBAN: SK63 0200 0000 0011 8459 3756Ľ VS: 55Ľ ŠS: EČČĽ text: číslo 
rozhodnutia. Menovaná Športová organizácia je do toho istého termínu povinná 

zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na DK SZ H. V prípadeĽ že menovaná 

Športová organizácia nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínuĽ 
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 symbolĽ ktorý je totožný s evidenčným číslom člena SZ HĽ alebo 
s číslom príslušného rozhodnutia DK SZ H. V prípadeĽ že platba nebude správne 
identifikovate náĽ bude sa považovať za neuhradenú. 

 

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a)Ľ b) a c) zodpovedá MsHK ŽilinaĽ a.s. 
 

Odôvodnenie: 

Disciplinárna komisia SZ H (ďalej len „DK“)   začala disciplinárne konanie voči športovej 
organizácii na základe podnetu predsedu Bezpečnostnej komisie SZ H (ďalej len „BK“)  M. 
Bednárika zo dňa 30.1.2017 v zmysle ktorého na zápase Extraligy seniorov č. 201 MsHK 
Žilina – MHC Martin zo dňa 27.1.2017 došlo na zimnom štadióne domáceho tímu 
k napadnutiu hosťujúcich fanúšikov v sektore hostí domácimi fanúšikmi, taktiež boli 
v nadmernom množstve použité pyrotechnické výrobky fanúšikmi v domácom sektore 

v priestoroch zimného štadióna a za použitie grafického vyhotovenia textuĽ zástavy a symbolu 

potláčajúceho základné udské práva a slobody 

 



K napadnutiu hosťujúcich fanúšikov v sektore hostí domácimi fanúšikmi sa vyjadril zástupca 
klubu MsHK Žilina I. Valášek ako aj predseda BK M. Bednárik. Na základe stanoviska M. 
Bednárika klub MsHK Žilina hrubo nezvládol povinnosti usporiadate a zápasuĽ pričom 
usporiadate ská služba ako aj bezpečnostná služba nedokázala zabrániť napadnutiu fanúšikov 
v sektore hostí čo potvrdil aj videozáznam z predmetného stretnutia. Následkom daných 

výtržností a napadnutiu fanúšikov v sektore hostí bola nutnosť lekárskeho vyšetrenia dvoch 
osôbĽ čo na základe stanoviska MsHK Žilina potvrdil aj zástupca klubu I. Valášek. V zmysle 

uvedených skutočností rozhodla DK pod a ustanovenia 2.1.2.1 prílohy 2 B Disciplinárneho 
poriadku SZ H – Ak diváci, hokejisti, usporiadatelia alebo funkcionári v priebehu zápasu 

alebo po jeho skončení fyzicky napadnú rozhodcovĽ hokejistovĽ funkcionárov alebo divákovĽ 
alebo sa dopustia svojvo ného ničenia majetku v priestoroch zimného štadióna a v jeho 

bezprostrednej blízkostiĽ alebo ak diváci vniknú na adovú plochuĽ klub sa potrestá v ťažších 
prípadochĽ ak usporiadate ská služba zlyhala a výtržnosť mala masový charakter pokutou do 

výšky 3 000,- Eur. DK rozhodla o výške uloženej pokuty na hornej hranici danej sadzbyĽ 
keďže v prípade menovanej športovej organizácie ide o opätovné disciplinárne previnenie 

daného charakteru v priebehu dvoch posledných sezón. 

 

DK následne skonštatovalaĽ že použitím pyrotechnických výrobkov v nadmernom množstve 
fanúšikmi v domácom sektore v priestoroch zimného štadióna disciplinárne obvinená 
športová organizácia porušila ustanovenia zákona č. 1/2014 Z. z.Ľ pričom vnesením týchto 
pyrotechnických výrobkov do priestorov zimného štadióna opätovne zlyhala usporiadate ská 
služba ako aj bezpečnostná služba a následným použitím daných pyrotechnických výrobkov 

bola ohrozená bezpečnosť všetkých osôb v uzavretých priestoroch zimného štadióna. DK pri 

rozhodovaní o daných skutočnostiach vychádzala najmä z fotografií ako aj z videozáznamu 

zo zápasu č. 201. DK následne pri výmere trestu aplikovala ustanovenie 27.1.3.1 prílohy 2 B 

Disciplinárneho poriadku SZ H na základe ktorého uložila klubu pokutu na hornej hranici 
danej sadzby a to vo výške 3 000,- Eur. 

 

DK sa taktiež zaoberala aj použitím grafického vyhotovenia textuĽ zástavy a symbolu 

potláčajúceho základné udské práva a slobody. DK ako aj predseda BK na základe fotografií 

z daného zápasu skonštatovaliĽ že zástavou v priestoroch domáceho sektoru na ktorej bola 

zobrazená v červenom kruhu červenou čiarou preškrknutá mešita, boli vystavením tejto 

zástavy a zlyhaním usporiadate skej a bezpečnostnej služby pri jej odstránení opätovne 
porušené ustanovenia zákona č. 1/2014 Z. z.Ľ pričom konaním fanúšikov v sektore domácich 

došlo k vážnemu ohrozeniu Ústavou SR chránenej slobody náboženského vyznania. Na 
základe daných skutočností udelila DK disciplinárne obvinenej športovej organizácii pod a 
ustanovenia 27.1.2.1 prílohy 2 B Disciplinárneho poriadku SZ H pokutu vo výške 750Ľ- Eur. 

DK na základe prejednaných skutočností a pre hrubé opätovné porušenia Disciplinárneho 

poriadku SZ H ako aj zákona č. 1/2014 Z. z.  v priebehu posledných dvoch súťažných období 
rozhodla v zmysle ustanovenia 27.2.6 Disciplinárneho poriadku SZ H o povinnosti MsHK 

Žilina uzavrieť zimný štadión pre verejnosť (odohrať zápas bez divákov) na 2 zápasy 
s účinnosťou od 27.2.2017. 

 

 

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. 201 z informačného 
systému, stanovisko klubu  MsHK ŽilinaĽ a.s.Ľ správa klubu MsHK ŽilinaĽ a.s. ako 
organizátora zápasu č. 201 stanovisko predsedu BK SZ HĽ videozáznam zo zápasu č. 201 
uložený vo videoarchíve SZ H 

 

V Bratislave dňa 22.2.2017 

 

 

 

 

 

    Vladimír Kontšek.                 JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
    predseda senátu DS                predseda DK SZ H 

 

Zápis vyhotovil: Mgr. Radoslav Peciar 


