
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/8/18-19 

 

V Bratislave dňa 04.10.2018 hod. 17:00 

 

DK v zložení: 
   JUDr. Rastislav Jakubovič (predseda DK) 
   Vladimír Kontšek (podpredseda DK) 

   Branislav Jánoš 

   Branislav Kavetan 

   Matúš Meszáros  

    
 
Disciplinárne obvinená šporová organizácia: HKM a.s. Zvolen - nikto 
 
Iné prítomné osoby:  
    
 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: zápis 

o stretnutí č. 20, stanoviskom HKM a.s. Zvolen. DK zhliadla videozáznamy incidentu.   

  

Predseda senátu predniesol návrh trestu podľa čl. 2.2 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/8/18-19 

 
Disciplinárne obvinená športová organizácia HKM a.s. Zvolen  

sa uznáva vinnou z toho, že dňa 21.09.2018 v stretnutí Extraligy seniorov č 20 DVTK 
Jegesmedvék Miskolc : HKM Zvolen, napadli jej priaznivci  členov usporiadateľskej služby 
a ostatných divákov, čím došlo k naplneniu skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia 

podľa článku 2.1 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, pričom 
za takéto konanie svojich priaznivcov nesie podľa článku 2.2 Hlavy II Oddielu II Osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku SZĽH zodpovednosť disciplinárne obvinená športová 
organizácia  

 
čím  

disciplinárne obvinená športonaplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa 
článku 2.2.1 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH  

 
za to sa jej ukladá  

 
  



a) podľa ustanovenia 2.2.1 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 
SZĽH pokutu vo výške 1 500,- EUR (tisícpäťsto 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 HKM a.s. Zvolen. 

 

Odôvodnenie: 
 

 Disciplinárna komisia začala disciplinárne stíhanie športovej organizácie HKM a.s. Zvolen 

(ďalej len klub) na základe informácii publikovaných v masovokomunikačných prostriedkoch 
podľa ktorých 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 klubu. 

 Z dostupných videozáznamov je zrejmé, že v priebehu inkriminovaného zápasu došlo 
v sektore hosťujúcich fanúšikov ku konfliktu medzi priaznivcami klubu a členmi usporiadateľskej 
služby. Priaznivci klubu počas tohto konfliktu fyzicky napadli členov usporiadateľskej služby 
a následne po prekonaní zábran fyzicky napadli, agresívnym a brutálnym spôsobom aj priaznivcov 

domáceho mužstva. Počas konfliktu si pritom časť priaznivcov klubu zahaľovala tváre kuklami 
a šálmi. K upokojeniu situácie došlo až po zásahu bezpečnostných zložiek. 
 Podľa stanoviska klubu výjazd na zápas do Miskolca organizovala fanúšikovská skupina, 
ktorá nie je ich oficiálnym fanklubom. Vedúci tejto neoficiálnej skupiny boli nakontaktovaní na 

oficiálneho zástupcu DVTK Jegesmedvék Miskolc a celá zostávajúca komunikácia už prebehla 
mimo oficiálnu úroveň. 
 DK v priebehu prejednávania disciplinárneho previnenia DVTK Jegesmedvék Miskolc 

zistila, že so zástupcami tohto klubu začali za HKM a.s. Zvolen jednať ohľadne príchodu fanúšikov 
na zápas do Miskolca Ing. Miroslav Brumerčík a Ing. Miroslav Klein. Práve Ing. Miroslav 

Brumerčík, ktorí je podľa webu www.hkmzvolen.sk riaditeľom marketingu HKM a.s. Zvolen, 

uviedol zástupcovi DVTK, že dal osobe menom Lukáš Slatinec kontakt na neho a že táto osoba 
zabezpečuje výjazd fanúšikov do Miskolca. Následne už zástupca DVTK komunikoval z osobou 

menom Lukáš Slatinec. 
 Podľa článku 2.2 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti DP SZĽH zodpovedá športová 
organizácia za svojich priaznivcov, ktorí sú v priebehu zápasu umiestnení v sektore vyhradenom pre 

hosťujúcich fanúšikov a ktorí sa dopustia konania, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty 
disciplinárneho previnenia podľa článku 2.1 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti DP SZĽH – 

Výtržnosti a fyzické napádanie. Je nesporné, že v prejednávanom prípade došlo zo strany 

priaznivcov HKM a.s. Zvolen k fyzickému napadnutiu členov usporiadateľskej služby a následne 

k fyzickým útokom na ostatných návštevníkov športového podujatia.   
 Z vykonaného dokazovania preto vyplynul záver, že disciplinárna zodpovednosť klubu za 
konanie jeho priaznivcov bola preukázaná. Táto zodpovednosť je zvýraznená aj tým, že prvotné 
rokovania o výjazde fanúšikov HKM a.s. Zvolen do Miskolca prebiehali medzi oficiálnymi 

http://www.hkmzvolen.sk/


predstaviteľmi. Táto skutočnosť preto bola spôsobilá navodiť dojem, že výjazd je organizovaný 

klubom, prípadne jeho oficiálnou fanúšikovskou skupinou. DK SZĽH je toho názoru, že každá 
športová organizácia musí v prípade organizovania výjazdu svojich priaznivcov postupovať tak, aby 
bola minimalizovaná možnosť, že sa výjazdov zúčastnia osoby, pre ktoré, je návšteva športového 
podujatia iba zámienkou a ktorých primárnym cieľom je narúšanie verejného poriadku. DK SZĽH 
preto športovým organizáciám odporúča aby boli výjazdy fanúšikov organizované v spolupráci 

s oficiálnymi zoskupeniami fanúšikov, ktoré musia sami eliminovať problémové osoby.  
 Na základe týchto skutočností DK SZĽH konštatovala, že disciplinárne obvinená športová 
organizácia zodpovedá podľa článku 2.2 Hlavy II Oddiel II Osobitnej časti Disciplinárneho 

poriadku SZĽH za konanie svojich priaznivcom, ktorým naplnili znaky skutkovej podstaty podľa 
článku 2.1 Hlavy II Oddiel II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. Sankcia bola pritom 

uložená v maximálnej výške 1 500,- EUR, podľa článku 2.2.1. Hlavy II Oddiel II Osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH, pretože konaním fanúšikov klubu došlo obzvlášť agresívnym 
a hrubým spôsobom a jeho následkom bolo, že niekoľko osôb muselo vyhľadať lekárske ošetrenie 
s drobnými zraneniami. 

   

   

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 HKM a.s. 

Zvolen zo dňa 01.10.2018, obrazové záznamy: 

 

https://wetransfer.com/downloads/27e91be9bde996f3daea7328a0596c5f20181002092454/e997b8b14b

43268b15750308bf7e5b4620181002092454/a82752   
 

https://we.tl/t-QDzO1Z9WOq 

 

V Bratislave dňa 04.10.2018 

 

 

 

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

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  

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

