
 

 

 
1) HC´05 Banská Bystrica a.s. 
Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica 
2) p. Marek Bednárik, bezpečnostný  
manažér SZĽH 
3) PRO-HOKEJ a.s. 
 

Vec 13: podnet bezpečnostného manažéra SZĽH voči HC´05 Banská Bystrica a. s., stretnutie Extraligy 
seniorov – Tipsport ligy č. 175 zo dňa 3.1.2016 
 

ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 10/13-15/16 
 

Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) v pléne zloženom z pp. Remžík (predseda), JUDr.Ďurišinová,                
Ing. Kučera, Ing. Štamberský, Belko, JUDr.Šmátrala (členovia) sa oboznámila s listinnými dôkazmi: žiadosť 
predsedu BK SZĽH o zaslanie stanoviska HC´05 Banská Bystrica k nevpusteniu fanúšikov MsHK DOXXbett 
Žilina dňa 03.01.2016; žiadosť predsedu BK SZĽH o zaslanie stanoviska ÚKP P-PZ SR; podnet predsedu BK 
SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči HC´05 Banská Bystrica zo dňa 7.1.2016; stanovisko HC´05 
Banská Bystrica k nevpusteniu fanúšikov MsHK DOXXbet Žilina; oznámenie o organizovaní podujatia; príloha 
č. 1; plán rozmiestnenia usporiadateľskej služby; fotodokumentácia; rozhodnutie DK SZĽH č. 4/1/2016 zo 
dňa 25.1.2016. Bolo prijaté 

u z n e s e n i e 
č. 10/13-15/16 

 

DK SZĽH disciplinárne konanie voči HC´05 Banská Bystrica a.s. (IČO: 36638722, EČČ: 096) v zmysle čl. 29 DP  
SZĽH zastavuje. 
 

Výsledok hlasovania: 6 za : 0 proti  
Odôvodnenie: 

DK  SZĽH posudzovala prípad na základe predložených podkladov, ktoré považovala na rozhodnutie v tejto veci 
za dostatočné a z hľadiska povahy prípadu prerokovala tento v zmysle čl. 24 DP SZĽH. DK SZĽH vychádzala 
najmä z odborného stanoviska predsedu BK SZĽH podľa ktorého: Organizátor podujatia hokejový klub  HC´05 
Banská Bystrica si splnil zákonnú povinnosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 1/2014 Z. z. 
o organizovaní verejných športových podujatí a o doplnení a zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) , 
zabezpečil usporiadateľskú službu a v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) určil bezpečnostného manažéra ( ďalej len 
„BM“). V stanovenej lehote v zmysle § 4 ods. 1 zákona zaslal oznámenie o konaní podujatia. BM na základe 
svojich vedomostí a predpokladanom počte divákov 1300 z toho  hosťujúcich fanúšikov ( cca 96)  určil 
potrebný počet usporiadateľskej služby na 24 usporiadateľov,  ktorý po získaní informácii že na podujatí bude 
viac divákov navýšil na celkový počet 70 usporiadateľov z toho 14 členov SBS. BM vykonal pred začiatkom 
podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby zamerané na druh a podmienky konania podujatia, 
predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané. Organizátor 
podujatia vykonal prehliadku miesta konania podujatia bezprostredne pred začiatkom podujatia a zabezpečiť, 
aby sa tam nenachádzali predmety uvedené v § 16 písm. a) a c) zákona. BM na základe komunikácie 
zo zástupcom fanklubu hostí, ako aj zo zástupcom klubu MsHK DOXXbet Źilina  pripravil vopred oznámení 
počet lístkov ( 96 ks) pre fanúšikov hostí. Počet 96 ks zdôvodnil BM klubu HC´ 05 iClinic Banská Bystrica 
kapacitou vyhradeného sektoru pre hostí a z bezpečnostno-technických dôvodov odmietol poskytnúť hosťom 
vyšší počet lístkov o čom ich aj včas a písomne informoval. Informácia s  PZ SR bola že na vlakovej stanici  
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v Žiline nastúpilo cca 200 fanúšikov Žiliny medzi ktorými boli aj občania Poľskej Republiky ( cca 20ks) , ďalej 
počas presunu fanúšikov hostí z vlakovej stanice k zimnému štadiónu bolo počuť ako používajú pyrotechniku   ( 
táto informácia bola potvrdená aj od veliteľa bezpečnostných opatrení PZ SR ). Po príchode fanúšikov hostí 
k zimnému štadiónu došlo k incidentom medzi fanúšikmi a usporiadateľmi keď fanúšikovia sa dozvedeli že Klub  
HC´ 05 iClinic Banská Bystrica má pripravených „iba“ 96 ks lístkov do sektoru hostí ( plná kapacita sektoru je 96 
ks) a nie cca 200 ks ktoré požadovali pred zápasom. BM HC´ 05 iClinic Banská Bystrica odmietol poskytnúť 
ďalšie lístky a táto informácia mala za následok hádzanie pyrotechniky smerom na usporiadateľov 
a príslušníkov PZ SR , pálenie vlajky futbalového klubu Banská Bystrica .... Nasledoval policajný služobný zákrok 
za účelom zabránenia narúšania verejného poriadku. Aj napriek výzvam BM HC´ 05 iClinic Banská Bystrica aby 
upustili fanúšikovia od takého konania a nenapádali usporiadateľskú službu lebo im nebude v zmysle zákona 
umožnený vstup na zimný štadión, došlo k opätovnému napádaniu členov usporiadateľskej služby, hádzaním 
kameňov a delobuchov smerom na usporiadateľov a k pokusu prekročiť vymedzený priestor pred vstupom do 
sektoru hostí ktorý bol tvorený prenosnými zábranami. Až opätovný zásah PZ SR docielil že fanúšikovia hostí 
zostali vo vymedzenom priestore. BM HC´ 05 iClinic Banská Bystrica zvolal bezprostredne po ustálení situácie 
poradu kde za účasti HU, BM a zástupcu organizátora HC´ 05 iClinic Banská Bystrica vyhodnotili všetky 
informácie a  padlo rozhodnutie nevpustiť fanúšikov hostí na stretnutie 35. kola Tipsport ligy medzi mužstvami  
HC´ 05 iClinic Banská Bystrica vs MsHK DOXXbet Źilina. Toto rozhodnutie bolo následne oznámené aj veliteľovi 
bezpečnostných opatrení PZ SR. Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade 
zo zákonom, zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok na 
mieste konania podujatia. Usporiadateľská služba  je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je 
zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom podujatia, udržanie verejného 
poriadku a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti 
a pohodlia účastníkov podujatia. Usporiadateľská služba je povinná neumožniť vstup na podujatie fyzickej 
osobe, u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh 
podujatia, alebo osobe ktorá je rizikovým účastníkom podujatia. Rizikovým účastníkom podujatia je aj osoba 
u ktorej je predpoklad, že môže v súvislosti s účasťou na podujatí svojím správaním alebo konaním narušiť 
verejný poriadok, ohroziť bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie alebo narušiť pokojný priebeh 
podujatia. BM musí na základe hodnotenia bezpečnostných rizík, prijať také bezpečnostné opatrenia aby bolo 
podujatie konané v zmysle SP a zákona. BM HC´05 Banská Bystrica splnil všetky povinnosti v zmysle zákona, 
operatívne navýšil počet usporiadateľov - prekročil odporúčaný minimálny počet usporiadateľov na 
predpokladaný počet divákov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti musím konštatovať že organizátor 
vynaložil všetko úsilie aby splnil povinnosti vyplývajúce z článku 27  SP SZĽH (Povinnosti usporiadateľa), článku 
27a SP SZĽH (Povinnosti hlavného usporiadateľa) článku 27b SP SZĽH (Povinnosti bezpečnostného manažéra), 
článku 28, písm k) SP SZĽH, a zo zákona a jeho konanie bolo plne v súlade s ustanoveniami  SP SZĽH a teda 
nedopustil sa ako organizátor podujatia žiadneho porušenia ustanovení SP SZĽH. Nakoľko na základe 
podkladov a stanovísk bolo preukázané, že k previneniu nedošlo, rozhodla DK SZĽH v zmysle čl. 29 DP SZĽH tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 

Poučenie o opravnom prostriedku: Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia v zmysle čl. 31 DP SZĽH. Odvolanie nemá odkladný účinok. 
 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: žiadosť predsedu BK SZĽH o zaslanie stanoviska HC´05 Banská 
Bystrica k nevpusteniu fanúšikov MsHK DOXXbett Žilina dňa 03.01.2016; žiadosť predsedu BK SZĽH o zaslanie 
stanoviska ÚKP P-PZ SR; podnet predsedu BK SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči HC´05 Banská 
Bystrica zo dňa 7.1.2016; stanovisko HC´05 Banská Bystrica k nevpusteniu fanúšikov MsHK DOXXbet Žilina; 
oznámenie o organizovaní podujatia; príloha č. 1; plán rozmiestnenia usporiadateľskej služby; 
fotodokumentácia; rozhodnutie DK SZĽH č. 4/1/2016 zo dňa 25.1.2016 – spisová zložka DK SZĽH č. 10/13-
15/16. 

Bratislava 4. marca 2016 

 

 

  Pavol Remžík                             Mgr. Róbert Pukalovič  

 predseda DK SZĽH                     generálny sekretár SZĽH 
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