
 

 
 

 

1) MsHK Žilina a.s., Športová 5,  
010 01 Žilina 
2) Bezpečnostný manažér MsHK Žilina a.s. 
3) PRO-HOKEJ a.s. 
4) p. Marek Bednárik, predseda BK SZĽH 
 

Vec 2: žiadosť predsedu BK SZĽH o odpoveď k jeho podnetu na začatie disciplinárneho konania voči 
MsHK DOXXbet Žilina, podnet predsedu BK SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči MsHK 
DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015, stretnutie Extraligy seniorov – Tipsport ligy č. 139 MsHK Žilina a.s.  
– HC Košice s.r.o. dňa 6.12.2015 - odročený prípad č. 11/6-15/16; odročený prípad č. 13/4-15/16; odročený 

prípad č. 17/2-15/16; DK SZĽH č.18 dňa 29.4.2016    
 

ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 18/2-15/16 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu: žiadne 
 

Na zasadnutí prítomní za účastníkov: pp. Ing. Imre Valášek (zástupca MsHK Žilina a.s., bezpečnostný manažér 
MsHK Žilina a.s.),  Marek Bednárik (predseda Bezpečnostnej komisie SZĽH) 
 

Ospravedlnený: p. Lintner (DS, PRO-HOKEJ a.s.) 

 

Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) v pléne zloženom z pp. Remžík (predseda), JUDr. Ďurišinová, 
Ing. Kučera, Ing. Štamberský, JUDr. Šmátrala, Belko (členovia) sa oboznámila s listinnými dôkazmi: žiadosť 
predsedu BK SZĽH zo dňa 29.2.2016 o odpoveď k podnetu na začatie disciplinárneho konania voči MsHK 
DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015, kópia podnetu predsedu BK SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči 
MsHK DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015  adresovaná DK SZĽH na základe zistení, príslušná fotodokumentácia zo 
stretnutia č. 139 Žilina – Košice  dňa 6.12.2015, rozhodnutia DK SZĽH č. 11/5-15/16, č. 13/3-15/16 a č. 17/2-
15/16, stanoviská členov DK SZĽH k neriešeniu podnetu predsedu BK SZĽH zo dňa 8.12.2015, stanovisko DS pre 
PRO-HOKEJ a.s., vyžiadané odborné písomné stanovisko predsedu BK SZĽH p. Bednárika a písomné stanovisko 
klubu MsHK  Žilina a.s. a grafický plán rozmiestnenia usporiadateľskej služby na zimnom štadióne v Žiline. DK 
SZĽH sa tiež oboznámila so skutočnosťami, ktoré na zasadnutí vyjadrili prizvaný predseda Bezpečnostnej 
komisie SZĽH p. Bednárik a predvolaný zástupca MsHK Žilina a.s. Ing. Valášek.  Bolo prijaté 

 

u z n e s e n i e 
č. 18/2-15/16 

 

Disciplinárne obvinený klub MsHK Žilina a.s. (IČO: 36387193, EČČ:013) sa uznáva vinným za to, že ako 
organizátor stretnutia podľa čl. 26 Súťažného poriadku SZĽH (ďalej len „SP SZĽH“ ) porušil v stretnutí 

Extraligy seniorov – Tipsport ligy  č. 139 Žilina – Košice dňa 6.12.2015 povinnosti uvedené v Stanovách, 
poriadkoch a smerniciach SZĽH tým, že do priestorov vyhradených pre fanúšikov domácich sa dostali a boli 

použité zakázané predmety - pyrotechnické výrobky 
 

čím sa dopustil 
opakovaného previnenia a naplnil skutkovú podstatu porušenia ustanovení čl. 27a, 27b/c a 28k SP SZĽH  
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za to sa mu ukladá 
 

a) pokuta vo výške 6.000,- EUR (slovom: šesťtisíc EUR) a zastavenie činnosti na 2 stretnutia podľa Prílohy 
2B/ods. 27, písm. b), stĺpec 2 k DP SZĽH, pričom trest zastavenia činnosti na 2 stretnutia sa podľa čl. 6      
písm. g) DP SZĽH podmienečne odkladá na skúšobnú dobu 5 mesiacov od 29.4.2016   

a 
b) finančná sankcia za zápis trestu vo výške 135,- EUR (slovom: stotridsaťpäť EUR) podľa Vykonávacieho 
pokynu k DP SZĽH, čl. 9 a 33, ods. 1, stĺpec 2.                       
c) Splatnosť finančných sankcií a pokút uvedených v písm. a) a b) tohto uznesenia - rozhodnutia je do 15 dní 
odo dňa doručenia rozhodnutia a to  prevodom na bankový účet SZĽH: VÚB a.s., číslo účtu IBAN: SK63 0200 
0000 0011 8459 3756, VS: 554, ŠS: EČČ, text: číslo rozhodnutia. Do toho istého termínu je klub povinný zaslať 
doklady o zaplatení stanovených súm na DK SZĽH v zmysle čl. 9, písm. c) DP SZĽH. V prípade, že klub 
nepreukáže zaplatenie niektorej stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie 
disciplinárne dôsledky. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol v zmysle Smernice o 
variabilných symboloch SZĽH a špecifický symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom člena SZĽH, alebo s 
číslom rozhodnutia DK SZĽH. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za 
neuhradenú.                        
d) Toto rozhodnutie sa doručuje emailom podľa čl. 30, písm. c) DP SZĽH  na klub MsHK Žilina a.s. a dotknutým 
stranám. Prítomnému zástupcovi klubu MsHK Žilina a.s. bolo na zasadnutí DK SZĽH vyhlásené.                            
e) Vyrozumenie sa súčasne zasiela podľa čl. 30, písm. b) DP SZĽH na klub MsHK Žilina a.s. poštou.  

 

Odôvodnenie: 
DK SZĽH na základe podnetu predsedu BK SZĽH, doplňujúcich stanovísk členov DK SZĽH, predložených  
podkladov,  fotodokumentácie a vypočutia účastníkov konania prerokovala prípad porušenia Stanov, poriadkov  

a smerníc SZĽH. Pri posúdení miery previnenia sa DK SZĽH okrem ďalších podkladov opierala najmä aj  
o odborné stanovisko predsedu Bezpečnostnej komisie SZĽH (ďalej „BK SZĽH“) p. Bednárika cit.: “Organizátor  
podujatia hokejový klub  MsHK  DOXXbet Žilina  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. Organizátor podujatia vykonal prehliadku miesta konania podujatia bezprostredne pred začiatkom  
podujatia a  zabezpečil, aby sa tam nenachádzali predmety uvedené v § 16 písm. a) a c) zákona. Po ukončení  
stretnutia v čase keď sa v hľadisku nachádzali diváci a na ľadovej ploche hokejisti domáceho tímu, došlo  
v sektore vyhradenom pre domácich fanúšikov ( fanklub) k použitiu niekoľko kusov ( minimálne 20 ks) svetlíc  
a to tak že po inicializácii svetlíc tieto držali počas celej doby horenia v ruke. Usporiadateľská služba celú  
situáciu sledovala a nevykonala žiadnu činnosť k zabráneniu použitia pyrotechnických výrobkov a ani nezaistila  
osoby ktoré tieto pyrotechnické výrobky v hľadisku použili.  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti musím  
konštatovať že si  organizátor nesplnil povinnosti vyplývajúce z článku 27, písm a) SP SZĽH (Povinnosti  
usporiadateľa), článku 27a (Povinnosti hlavného usporiadateľa) článku 27b, písm c) SP SZĽH (Povinnosti  
bezpečnostného manažéra), článku 28, písm k) SP SZĽH a zákona a to tým že: Na mieste podujatia v sektore  
domáceho fanklubu diváci používali pyrotechnické výrobky, čím došlo k ohrozeniu zdravia a  majetku   
účastníkov podujatia a bol narušený verejný poriadok. Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť  na mieste  
konania podujatia usporiadateľskú službu v súlade zo zákonom, zodpovedá za zabezpečenie verejného  
poriadku na mieste konania podujatia, za hladký priebeh stretnutia, za bezpečnosť hráčov, rozhodcov,  
zástupcov zväzu a divákov a za ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia a mravnosti. Usporiadateľská  
služba  je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v  
súlade so SP SZĽH a zákonom, udržanie verejného poriadku a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti,  
majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti a pohodlia účastníkov podujatia. Jednou z úloh   
usporiadateľskej služby je vykonávať svoju činnosť tak, aby diváci na miesto konania podujatia nedoniesli a  
nepoužívali pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti  
telu dôraznejším. Na plnenie tejto úlohy má usporiadateľská služba široké oprávnenia (§ 14 zákona).  
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. Pri dôslednom vykonávaní  
vstupných bezpečnostných kontrol či osoby ktoré vstupujú na miesto konania podujatia nemajú pri sebe alebo  
na sebe zakázané predmety – pyrotechnické výrobky, by činnosťou usporiadateľov takéto predmety u osôb  
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boli zistené a zaistené a následne by takýmto osobám nebol umožnený vstup na podujatie. V takomto prípade 
je zrejmé že tieto osoby môžeme označiť aj za rizikových  účastníkov podujatia, a tieto osoby je usporiadateľ 
povinný nevpustiť na miesto konania podujatia. BM musí na základe hodnotenia bezpečnostných rizík, prijať 
také bezpečnostné opatrenia – rozmiestnenie usporiadateľov, zabezpečenie zaškolenia usporiadateľov pred 
podujatím na rizikovosť divákov( opätovne im zdôrazniť ich oprávnenia a povinnosti usporiadateľov v zmysle 
zákona) vybavenie usporiadateľov napr. technickými prostriedkami ( napr. detektory kovov), aby sa zakázané 
predmety na miesto podujatia nedostali.“. DK SZĽH na základe podkladov zhodnotila, že v prípade organizátora 
stretnutia sa jednalo o opakovaný prípad previnenia, keďže na základe podnetu predsedu BK SZĽH už bol 
v sezóne 2015/2016 za takéto porušenie povinností organizátora podľa Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH 
v stretnutí č. 87 Žilina – Nitra trestaný. Na druhej strane prihliadla DK SZĽH na poľahčujúce okolnosti podľa čl. 
13 písm. g) DP SZĽH prednesené zástupcom klubu MsHK Žilina a.s., čo zohľadnila v podmienečnom treste 
zastavenia činnosti. Na základe uvedených skutočností rozhodla DK SZĽH o treste tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

Výsledok hlasovania: 6 za : 0 proti    
 

Poučenie: 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 zo dňa 29.2.2016 o odpoveď k podnetu  
na začatie disciplinárneho konania voči MsHK DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015, kópia podnetu predsedu BK  
SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči MsHK DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015  adresovaná DK SZĽH na  
základe zistení, príslušná fotodokumentácia zo stretnutia č. 139 Žilina – Košice dňa 6.12.2015, rozhodnutia DK  
SZĽH č. 11/5-15/16, č. 13/3-15/16 a č. 17/2-15/16, stanoviská členov DK SZĽH k neriešeniu podnetu predsedu  
BK SZĽH zo dňa 8.12.2015, stanovisko DS pre PRO-HOKEJ a.s., vyžiadané odborné písomné stanovisko  
predsedu BK SZĽH p. Bednárika a písomné stanovisko klubu MsHK  Žilina a.s. a grafický plán rozmiestnenia  
usporiadateľskej služby na zimnom štadióne v Žiline - spisová zložka DK SZĽH č. 18/2-15/16; 
 

 
Bratislava 13. mája 2016 
 
 
 
 

 
  Pavol Remžík                                   Mgr. Róbert Pukalovič  

 predseda DK SZĽH                     generálny sekretár SZĽH 
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