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Vec:  Rozhodnutie DK WHIL RW-3  

 

 DK SZH sa na svojich zasadnutiach priebežne zaoberala okrem iného udalosťami v stretnutí 

WA-67 Veselí – Šaľa. DK WHIL pri svojej rozhodovacej činnosti vychádzala z doručených 

podkladov: 

 

- vyjadrenie usporiadateľského klubu 

- vyjadrenie hosťujúceho klubu 

- videozáznam stretnutia 

- prevádzkový poriadok športovej haly  

- pasportizačný protokol 

- reglement WHIL 

- vyjadrenie delegáta stretnutia 

- výhrady, písomnosti a osobné rokovania SZH a ČSH 

 

DK WHIL na základe predložených dokladov rozhodla nasledovne: 

 

 

Rozhodnutie 

 

RW-3  HC Britterm Veselí Nad Moravou  
za nezaistenie usporiadateľskej služby podľa Reglementu WHIL a Pravidiel hádzanej 

IHF , v zmysle prílohy DP WHIL B Previnenie kolektívov,  odst. 1 ukladá  

 

PP 150,- EUR  
 

Termín úhrady PP je do 31.5.2012 najneskôr na nižšie uvedený účet.  

Prosíme o zaslanie potvrdenia o úhrade e-mailom na adresu  

katusakova@slovakhandball.sk  

 

 

HK Slovan Duslo Šaľa 

Porušovanie smerníc a nerešpektovanie príkazov riadiacich orgánov WHIL a Pravidiel 

hádzanej IHF, v zmysle prílohy DP WHIL B Previnenie kolektívov, ods.5, v 
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nadväznosti na čl. 11, ods.2, Reglementu WHIL – Povinnosti hosťujúceho družstva pri 

zaisťovaní bezpečnosti účastníkov stretnutia 

 

PP 50,-EUR 

 

Termín úhrady PP je do 31.5.2012  najneskôr na nižšie uvedený účet 

Prosím o zaslanie potvrdenia o úhrade e-mailom na adresu  

katusakova@slovakhandball.sk  

 

 

Odôvodnenie: 

 

DK WHIL pri prejednávaní hore uvedeného previnenia prihliadala na predložené hore uvedené 

doklady a konštatuje: 

 Podľa vyjadrenia delegáta stretnutia „hlavný a zrejme neprekonateľný problém bol v tom, že 

skupina fanúšikov zo Šale pôsobila ihneď po vstupe do haly nezvládnuteľne (väčšina z nich opitých, či 

zdrogovaných)“. 

 

 Podľa vyjadrenie hosťujúceho klubu, tento sa žiadnym organizačným spôsobom nepodieľal na 

zaistení návštevy tejto skupiny fanúšikov, vo vyjadrení sa dištancoval od podobných prejavov 

a konštatoval, že návšteva bola súkromnou záležitosťou zmienených fanúšikov. Za zmienený incident 

sa   HK Slovan ospravedlnil. Vyjadrenie neobsahuje akúkoľvek zmienku o tom, že pri výtržnostiach 

fanúšikov hostí, by sa hosťujúci klub po dohovore s organizátorom akýmkoľvek spôsobom pokúsil 

odstrániť, resp. minimalizovať „vyčíňanie“ svojich fanúšikov (výzva, apel, pokus o vyjednávanie 

a odstránenie nedostatkov).  

 

            DK WHIL konštatuje, že v tomto prípade hosťujúci klub neposkytol a nespolupracoval 

žiadnym spôsobom na zaistení bezpečnosti účastníkov stretnutia, čím porušil povinnosť 

hosťujúceho družstva v zmysle Reglementu WHIL čl.  11, ods.2. 

 

            Podľa vyjadrenia usporiadateľského klubu, klub HK Slovan Duslo Šaľa dopredu ohlásil 

príchod fanúšikov (nesúlad s vyjadrením HK Slovan) a aj z toho dôvodu usporiadateľský klub 

posilnil usporiadateľskú službu. Tiež priznáva, že stretnutie bolo niekoľkokrát prerušené a vo štvrtej 

min. druhého polčasu bolo prerušené na cca 20 minút.  

 

 Podľa vyjadrenia delegáta stretnutia problémová skupina javila znaky opitosti alebo 

požitia drog,  preto bolo právo usporiadateľskej služby  takýchto fanúšikov do športovej haly 

nevpustiť. 

 

 Ďalej podľa vyjadrenie usporiadateľského klubu uvedenú skupinu fanúšikov umiestnili do 

priestoru za bránkou a problém so skupinou hosťujúcich divákov začal už v 42 sekunde stretnutia – 

nedodržiavali vyhradený priestor, zahádzali časť hracej plochy konfetami a fanúšik sa snažil vyšplhať 

na bránku. 

 

 V zmysle pravidiel hádzanej, usporiadateľský klub umiestnením hosťujúcich fanúšikov 

za bránku porušil Pravidlá hádzanej IHF – Predpisy pre hracie plochy a bránky (str. 115) bod f) 

– Hracie plochy musia mať 2 m široké ochranné zóny za bránkovými a autovými čiarami. Táto 

povinnosť ako vyplýva z predloženého videozáznamu nebola dodržaná. 

 

 Podľa Prevádzkového poriadku športovej haly čl. IX. bod 2 – v priestore umiestnenia skupiny 

hosťujúcich fanúšikov sa nachádza únikový východ.  

 

     Umiestnením problematickej skupiny do uvedeného priestoru usporiadateľská služba 

porušila svoje povinnosti podľa prevádzkového poriadku športovej haly čl. VI. – povinnosti 

člena č. 2 a nezaistila voľný prechod k únikovému východu. 

 

 Podľa zápisu zo stretnutia je uvedený počet divákov 350. 
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 Prevádzkový poriadok ŠH určuje ako maximálny počet divákov a športovcov 289 v 

zmysle čl. IX. bod 12. Usporiadateľ stretnutia tým, že umožnil vstup väčšiemu počtu divákov 

ako je maximálne stanovený počet divákov a športovcov, porušil stanovené predpisy, čím došlo 

k porušeniu povinnosti usporiadateľskej služby. 

 

 Z predložených podkladov vyplýva, že skupina hosťujúcich fanúšikov bola v počte cca 40. 

K výhradám, že Reglement WHIL čl. 12 vyžaduje len pasportizačný protokol potvrdený národným 

zväzom a preto závery DK WHIL zdôvodnené a odvolávajúce sa na Prevádzkový poriadok ŠH sú 

irelevantné, DK WHIL musí konštatovať, že tento názor je nepresný a neúplný. Pasportizačný 

protokol je protokol o kontrole náležitostí ihriska pre hádzanú, ktorý užívateľ žiada schváliť pre  

konanie majstrovských súťaží ČSH podľa platných Pravidiel hádzanej. Už názov „Protokol o kontrole 

náležitostí ihriska pre hádzanú“,  je zrejmé, že pasportizačný protokol popisuje a určuje, či ihrisko je 

spôsobilé na hádzanú. Prevádzkový poriadok je univerzálny poriadok, ktorý určuje všeobecné 

pravidlá, ktoré sú účastníci povinní dodržiavať pri prevádzke predmetnej ŠH. Prevádzkový poriadok 

v širšom rozsahu a podrobnejšie popisuje práva a povinnosti usporiadateľa, účastníkov a návštevníkov 

tak, aby sa predchádzalo možným bezpečnostným excesom. Z uvedeného a zjednodušene povedané 

vyplýva, že prevádzkový poriadok sú povinní dodržiavať všetci, teda výnimku netvoria „účastníci“ 

športu hádzaná. Preto je na mieste, ak DK WHIL  pri posudzovaní miery zavinenia v širšom rozsahu 

vykladá a k tomu používa „základný dokument“ prevádzkový poriadok, z ktorého pasportizačný 

protokol čerpá a využíva len časť technických informácií, ktoré sú potrebné na schválenie ihriska na 

hádzanú. Tiež je nutné uviesť, že usporiadateľ stretnutia podľa Reglementu WHIL, čl. 9, bod 2, písm. 

r/ je povinný umiestniť na viditeľnom mieste prevádzkový poriadok a jeho znenie zaslať riadiacemu 

orgánu súťaže. 

 

 V prípade výskytu nevhodného správania sa divákov je hlavný usporiadateľ povinný 

v zmysle Reglementu WHIL čl. 10 bod 3,  v súčinnosti s políciou prípadne bezpečnostnou 

agentúrou urobiť opatrenia k zisteniu totožnosti páchateľov. 

DK WHIL neboli usporiadateľským klubom zaslané žiadne identifikačné údaje osôb, ktoré by 

sa podieľali na nevhodnom konaní. Z tohto dôvodu nie je možné vyvíjať aktivity smerom 

k štátnym orgánom SR a hosťujúcemu klubu, za účelom vyvodenia zodpovednosti konkrétnych 

osôb a prípadnej náhrady škôd.   

 

DK WHIL ale konštatuje, že vo viacerých bodoch boli porušené interné smernice 

a predpisy WHIL za ktoré zodpovedá usporiadateľská služba usporiadateľa podujatia.. 

Preskúmaním všetkých podkladov a výkladom smerníc a predpisov v širšom rozsahu, však 

konštatuje aj porušenie konkrétneho článku Reglementu WHIL, spôsobené pasivitou resp. 

nečinnosťou hosťujúceho družstva počas výtržností.  

 

  

 Vzhľadom k hore uvedenému je rozhodnutie DK WHIL plne v súlade s DP WHIL. DK WHIL 

zobrala do úvahy aj skutočnosť, že napriek viacerým porušeniam smerníc a poriadkov zo strany 

usporiadateľskej služby, išlo o incident, ktorý nie je obvyklý. DK WHIL uložila tresty na spodnej 

hranici sadzby za previnenie uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia u oboch previnilcov. Je ale 

nespochybniteľné, že za poriadok a bezpečnosť športového podujatia je v prvom rade zodpovedný 

usporiadateľ, ktorý má nástroje a oprávnenia, ktoré primárne musí využívať pre zaistenie poriadku 

a bezpečnosti podujatia, ktoré organizuje. Napriek tomu, že usporiadateľ v konečnom dôsledku zaistil, 

aby sa stretnutie riadne dohralo, v stretnutí sa vyskytli divákmi vynútené prerušenia hry a iné prejavy 

nevhodného konania zo strany hosťujúcich divákov, ktorým mohol usporiadateľ predísť, ak by 

hosťujúcich divákov umiestnil do sektoru, ktorý je vhodnejší (tak ako to urobil po prerušení hry), 

prípadne ak diváci javia znaky alkoholového, prípadne iného opojenia, týchto na podujatie nevpustil. 

Reglement WHIL taxatívne určuje povinnosť usporiadateľa v zmysle čl. 9, ods. 2, písm. b, predať 

divákom hostí 10% vstupeniek z kapacity haly, len na základe písomnej objednávky. DK WHIL 

zdôrazňuje, že usporiadateľ mal informáciu o návšteve cca 40 hosťujúcich divákov vopred, ak ich 

vpustil, bolo to rozhodnutie organizátora. Súbežne však bolo skúmané konanie hosťujúceho klubu 

v celom procese prípravy, priebehu a skončenia stretnutia zo strany funkcionárov. Vo vyjadreniach 

oboch klubov sú nezrovnalosti (či objednávali, pripravovali, organizovali výjazd fanúšikov hostí, 



alebo len informovali usporiadateľa). DK WHIL konštatuje, že aj ak HK Slovan Duslo neorganizoval 

výjazd, tak nevyužil pri výskyte výtržností svojich fanúšikov všetky možnosti na zamedzenie takéhoto 

konania, čo je zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Argument DK ČSH, že chovanie 

divákov je hlavný dôvod všetkého, je síce pravdivý, ale neúplný.  Reglement WHIL v čl. 9, bod 2, písm. 

d/, e/, explicitne určuje povinnosť pre usporiadateľa zaistiť regulárnosť stretnutia a ... zaistiť 

bezpečnosť účastníkov v priebehu a po stretnutí. 

 

DK WHIL konštatuje, že  výška trestov  odráža mieru zavinenia oboch klubov. 

 

POUČENIE : 

 

Proti rozhodnutiu DK WHIL je možné podať odvolanie v zmysle článku 33 Rozpisu súťaže, 

resp. článku 23 Reglementu WHIL do 7 dní od dňa doručenia tohoto rozhodnutia. 

 

 

 

 

           Ing. Anton Gregor, v.r. 

              predseda DK WHIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na vedomie: ČSH, SZH 

 

 

 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Ružinov, Jašíkova 8, 827 61 Bratislava     č. účtu:1619252257/0200 


