
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/7/18-19 
 
V Bratislave dňa 04.10.2018 hod. 16:30 
 
DK v zložení: 
   JUDr. Rastislav Jakubovič (predseda DK) 
   Vladimír Kontšek (podpredseda DK) 
   Branislav Jánoš 
   Branislav Kavetan 
   Matúš Meszáros  
    
 
Disciplinárne obvinená šporová organizácia: DVTK Jegesmedvék Miskolc – Ádám Nagy 
 
Iné prítomné osoby: Marek Bednárik - BM SZĽH 
   Richard Lintner za PROHOKEJ, a.s. 
 
 Predseda DK otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 
športovej organizácii za vinu. Predseda DK taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: obsahom 
podnetu BM SZĽH, zápis o stretnutí č. 20, stanoviskom DVTK Jegesmedmvék Miskolc. DK 
zhliadla videozáznamy predložené disciplinárne riešenou športovou organizáciou, vypočula 
zástupcu športovej organizácie a bezpečnostného manažéra zväzu.   
  
Predseda senátu predniesol návrh trestu podľa čl. 23.1.1.1 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
 
 Hlasovanie: 
  ZA - 5 
  PROTI - 0 
  ZDRŽALO SA - 0 
  
 Bolo prijaté: 

U z n e s e n i e : 
 

1DS/7/18-19 
 

Disciplinárne obvinená športová organizácia DVTK Jegesmedvék Miskolc  
sa uznáva vinnou z toho, že dňa 21.09.2018 v stretnutí Extraligy seniorov č 20 DVTK 

Jegesmedvék Miskolc : HKM Zvolen, porušila ustanovenie článku 23 Hlavy II Oddielu II 
Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH tým, že si ako organizátor verejného 

športového podujatia nesplnila povinnosti vyplývajúce z predpisov SZĽH najmä 
nezabezpečila ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejné poriadku 

na mieste konania podujatia v dôsledku čoho došlo fanúšikmi hosťujúceho mužstva 
k fyzickému napadnutiu členov usporiadateľskej služby a následne aj k fyzickému 

napadnutiu ostatných divákov,   
 

čím  
naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa článku 23.1.1.1 Hlavy II 

Oddielu II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH  



 
za to sa jej ukladá  

 
  

a) podľa ustanovenia 23.1.1.1 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti Disciplinárneho 
poriadku SZĽH pokutu vo výške 7 000,- EUR (sedem tisíc EUR)  
  

b) Športová organizácia je súčasne povinný v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH 
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 SZĽH: 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 SZĽH. V prípade, že športová organizácia nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do 
určeného termínu, budú voči nej 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 príslušného rozhodnutia DK SZĽH. V prípade, že platba nebude správne 
identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. 

 
Za výkon rozhodnutia podľa písm. a), b), zodpovedá DVTK Jegesmedvék Miskolc. 
 

Odôvodnenie: 
 
 Disciplinárna komisia začala disciplinárne stíhanie športovej organizácie DVTK 
Jegesmedvék Miskolc (ďalej len klub) na základe podnetu Bezpečnostného manažéra SZĽH zo dňa 
24.09.2018 podľa ktorého došlo počas zápasu EXS č. 20, ktorý sa konal dňa 21.09.2018 v Ice rink 
Miskolc k fyzickému napadnutiu členov usporiadateľskej služby a následnému fyzickému 
napadnutiu divákov v sektore pre domácich fanúšikov a to priaznivcami hosťujúceho mužstva 
HKM Zvolen. 
 Zo prezretých videozáznamov je zrejmé, že v priebehu inkriminovaného zápasu došlo 
v sektore hosťujúcich fanúšikov, ktorý bol od sektorov určených pre domácich priaznivcov 
oddelený len prenosnými zábranami ku konfliktu medzi priaznivcami hosťujúceho mužstva 
a členmi usporiadateľskej služby. Na prebiehajúci konflikt reagovali členovia usporiadateľskej 
služby nedostatočne razantne a zaujali viac menej pasívny vyčkávací postoj. V dôsledku toho 
nadobudla výtržnosť rozsiahly charakter a došlo v jej priebehu k úplnému narušeniu zábran medzi 
jednotlivými sektormi divákov, pričom dočasné prenosné zábrany boli používané na zvýšenie 
razancie útokov hosťujúcich fanúšikov. Počas konfliktu došlo k napadnutiu domácich fanúšikov 
hosťujúcimi priaznivcami a to päsťami a kopmi. Časť hosťujúcich priaznivcov si v priebehu 
konfliktu zakrývala tváre kuklami a šálmi. K upokojeniu situácie došlo až po zásahu 
bezpečnostných zložiek. 
 Podľa stanoviska klubu bol jeho zástupca Ádám Nagy kontaktovaný zo strany klubu HKM 
Zvolen Miroslavom Kleinom a Miroslavom Brumerčíkom s informáciou, že na zápas má záujem 
prísť asi 100 fanúšikov klubu HKM Zvolen. Pri následnej komunikácii bolo klubu oznámené, že 
výjazd organizuje Lukáš Slatinec s ktorým následne zástupca klubu dohadoval podrobnosti 
organizačného charakteru. Podľa svojho vlastného vyjadrenia zástupca klubu po príchode 
priaznivcov HKM Zvolen zostal prekvapený o aký druh osôb ide pretože až na mieste zistil, že tieto 
osoby sa svojim výzorom a oblečením podobali skôr na futbalových chuligánov, než na obyčajných 
hokejových fanúšikov. Sám zástupca klubu pri svojom ústnom vyjadrení uviedol, že výtržnostiam 
v hľadisku predchádzal konflikt pred jedným z bufetov. 
 Podľa vyjadrení Bezpečnostného manažéra SZĽH došlo zanedbaním povinností 
disciplinárne obvinenej športovej organizácie, ako organizátora športového podujatia k porušeniu 



jeho povinností vyplývajúcich z právnych noriem a z noriem SZĽH. Opatrenia zabezpečujúce 
oddeleniu priaznivcov súperiacich týmov boli vyhodnotené ako absolútne nedostatočné a taktiež 
bolo konanie usporiadateľskej služby vyhodnotené ako neodborné a nedostatočne aktívne 
v dôsledku čoho došlo k následnej eskalácii a rozšíreniu narušenia verejného poriadku. 
 Podľa článku 23 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti SZĽH zodpovedá organizátor 
športového podujatia za porušenie povinností uvedených v zákone č. 1/2014 Z.z. o organizácii 
verejných športových podujatí. DK v tomto prípade zaujala názor, že hoci sa inkriminovaný zápas 
hral na území Maďarskej republiky, kde je vylúčená priama platnosť právnych noriem Slovenskej 
republiky je klub povinný plniť aj povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, pretože povinnosti 
formulované v tomto zákone sú záväzné pre všetkých členov zväzu nakoľko na nich jednoznačne 
odkazujú normy zväzu ako sú Disciplinárny poriadok SZĽH a Súťažný poriadok SZĽH. Tieto 
normy sú pritom, pre všetkých členov zväzu záväzné a každý člen je povinný ich rešpektovať 
a riadiť sa nimi. Povinnosti organizátora verejného športového podujatia formulované v zákone č. 
1/2014 Z.z. teda nepriamo, cez vnútorné normy zväzu zaväzujú aj klub, ktorý je členom SZĽH. 
Porušenie týchto povinností je podľa článku 23 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti DP SZĽH 
disciplinárnym previnením.  
 Z vykonaného dokazovania preto vyplynul záver, že klub nesprávnou a nedostatočnou 
organizáciou činnosti usporiadateľskej služby dopustil, že došlo k vzniku situácie počas ktorej došlo 
k hromadnej výtržnosti a fyzickému napadnutiu viacerých osôb. Keďže k takejto situácii došlo, je 
možné konštatovať, že klub nevykonala potrebné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie 
verejného poriadku a bezpečnosti osôb prítomných na športovom podujatí. Takéto opomenutie, 
resp. nekonanie je v rozpore s povinnosťou vyplývajúcou z vyššie uvádzaných právnych noriem 
a noriem SZĽH. Následkom nesplnenia povinností predo došlo k narušeniu verejného poriadku, 
ktoré malo hromadný charakter a taktiež došlo k zraneniam niekoľkých osôb, ktoré neboli našťastie 
vážneho charakteru  
 Na základe týchto skutočností DK SZĽH konštatovala, že disciplinárne obvinená 
organizácia porušila povinnosť ustanovenú v §6 ods. 1 písm. c) zákona č. 1/2014 Z.z. o organizácii 
verejných športových podujatí teda nezabezpečila dostatočným spôsobom ochranu pozemkov, 
priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok na mieste konania podujatia, čím 
spáchala disciplinárny priestupok podľa článku 23 Hlavy II Oddiel II Osobitnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZĽH. Sankcia bola pritom uložená na hornej hranici sadzby vo výške 7 
000,- EUR, podľa článku 23.1.1.1. Hlavy II Oddiel II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 
SZĽH, pretože ohrozenie bezpečnosti osôb zúčastnených na športovom podujatí bolo závažného 
charakteru o čom svedčí aj bezprostredný následok vo forme menších zranení napadnutých osôb 
a narušenie verejného poriadku malo hromadný charakter a vyžiadalo si zásah bezpečnostných 
zložiek. 
   
   

Senát DK SZĽH prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 5 ZA prijatie 
rozhodnutia a 0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia.  
 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí EXS č. 20, , vyjadrenie DVTK 
Jegesmedvék Miskolc obrazové záznamy: 
 
https://wetransfer.com/downloads/27e91be9bde996f3daea7328a0596c5f20181002092454/e997b8b14b

43268b15750308bf7e5b4620181002092454/a82752   
 
https://we.tl/t-QDzO1Z9WOq 
 
V Bratislave dňa 04.10.2018 
 
 

https://wetransfer.com/downloads/27e91be9bde996f3daea7328a0596c5f20181002092454/e997b8b14b43268b15750308bf7e5b4620181002092454/a82752
https://wetransfer.com/downloads/27e91be9bde996f3daea7328a0596c5f20181002092454/e997b8b14b43268b15750308bf7e5b4620181002092454/a82752


 
 Vladimír Kontšekr v.r.    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
 podpredseda DK SZĽH          predseda DK SZĽH 
 
 
Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  


