
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka 1, 832 91 Bratislava
_________________________________________________________________________________

sp. zn.: 22495/7682/2018/PR/KOZZ         V Bratislave, dňa 26.06.2018

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 4 zákona
č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 36 b
ods. 2 písm. q) s poukazom na ustanovenie § 29 ods. 1 zákona č. 1/2014 o organizovaní
verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a ustanovenie § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
vydáva

R O Z H O D N U T I E
o zákaze

športového podujatia – medzinárodného futbalového zápasu „Československý superpohár“
medzi futbalovými klubmi ŠK Slovan Bratislava a SK Slávia Praha, ktorý sa má konať na
Futbalovom  štadióne  ŠK  Slovan  Bratislava,  Bratislava  Pasienky,  dňa  29.06.2018,  v  čase
od 16:30 do 19.00.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 21.05.2018 bolo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručené oznámenie
Slovenského futbalového zväzu, Trnavská 100, Bratislava (ďalej len „organizátor podujatia“)
o organizovaní verejného športového podujatia „Československý superpohár – futbalový
zápas“, medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – Slavia Praha, dňa 29.06.2018, v čase od
16.30 do 19.00, miesto konania: Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky,
Bratislava (ďalej len „oznámenie“), ktoré bolo doručené organizátorom podujatia v zmysle
ustanovenia § 4 zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športových podujatiach“).
Uvedené medzinárodné športové podujatie s predpokladaným počtom divákov podľa
uvedenia organizátora podujatia 4.000 až 5.000 divákov, bolo organizátorom podujatia
označené ako rizikové podujatie. Organizátor podujatia v oznámení uviedol ako oprávnenú
osobu za organizátora podujatia a ako hlavného usporiadateľa osobu Petra Palenčíka a ako
bezpečnostného manažéra podujatia osobu Petra Franceho. V oznámení bolo uvedené, že
informácia o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania prevádzkovateľa strážnej
služby bude doplnená po dohode s ŠK Slovan Bratislava a že celkový počet členov
usporiadateľskej služby a počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej
služby bude upresnený po dohode s Policajným zborom Slovenskej republiky. Organizátor
podujatia zároveň uviedol, že vzhľadom na vysokú rizikovosť podujatia, budú všetky
bezpečnostné opatrenia nastavené v zmysle zákona o športových podujatiach a na základe
požiadaviek Policajného zboru Slovenskej republiky.
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Dňa 15.06.2018 v čase o 10:30 hod. sa uskutočnilo pracovné stretnutie na Miestnom
úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré bolo zvolané starostom mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto za účasti zástupcov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, riaditeľa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, zástupcov organizátora podujatia
a zástupcov futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava. Z uvedeného pracovného stretnutia
vyplynulo, že riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave boli všetci
zúčastnení upozornení na skutočnosť, že Policajný zbor Slovenskej republiky pri realizovaní
bezpečnostných opatrení dbá najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov
a ochranu majetku, pričom zdôraznil najmä skutočnosť, že v danom prípade prídu do
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy len rizikoví fanúšikovia futbalového klubu
SK Slávia Praha, ktorým nepôjde o športový zážitok z futbalového stretnutia, ale o vyvolanie
výtržností na futbalovom štadióne a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, pri
ktorých je veľký predpoklad, že môže prísť k ublíženiu na zdraví tam prítomných osôb. Zo
strany Krajského riaditeľstva Policajného zboru boli zdôraznené najmä skutočnosti týkajúce
sa nepodstatnosti samotného futbalového zápasu, nakoľko v danom prípade nejde o ligový
zápas, ale len o oživenie tradície z éry spoločného štátu Čechov a Slovákov, futbalový zápas
sa organizuje v deň odovzdávania vysvedčení žiakom základných a stredných škôl, začínajú
sa školské prázdniny a ide o piatok, čo je deň, kedy sa obyvatelia Bratislavy presúvajú na
oddych do iných časti republiky. Zároveň bolo podotknuté, že zo strany organizátora
podujatia nedošlo k navrhovanému riešeniu zo strany Krajského riaditeľstva Policajného
zboru, a to k zmene termínu konania športového podujatia, alebo zmene futbalového štadióna,
na ktorom by sa hral zmienený futbalový zápas, nakoľko futbalový štadión ŠK Slovan
Bratislava podľa vyjadrenia predstaviteľov Policajného zboru Slovenskej republiky
nevyhovuje bezpečnostným podmienkam takéhoto rizikového zápasu a zo strany organizátora
športového podujatia neboli vyvinuté dostatočné opatrenia na zvládnutie organizácie takéhoto
rizikového športového podujatia.

Zo strany predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto boli prednesené
požiadavky na organizátora športového podujatia s cieľom zmeny dátumu konania športového
podujatia, respektíve, či je možné odohrať futbalový zápas bez účasti fanúšikov.

Zo strany organizátora podujatia bolo prítomným uvedené, že v súčasnej dobe nie je
možné vykonať zmeny dátumu a miesta konania športového podujatia, prípadne vykonať
odohratie futbalového zápasu bez divákov.

Pracovné stretnutie bolo ukončené informáciou zo strany riaditeľa Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktorý uviedol, že vzhľadom k uvedeným
skutočnostiam bude zo strany Policajného zboru Slovenskej republiky iniciovaný návrh na
mestskú časť Bratislava-Nové Mesto, na postup v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 zákona
o športových podujatiach, s cieľom vydania rozhodnutia o zákaze organizovania športového
podujatia – medzinárodného futbalového zápasu „Československý superpohár“ medzi
futbalovými klubmi ŠK Slovan Bratislava a SK Slávia Praha.

Dňa 18.06.2018 bolo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručené písomné
oznámenie z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave pod č.: KRPZ-BA-OKP3-
623-002/2018, v ktorom bolo okrem iného uvedené, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Bratislave žiada mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o vydanie rozhodnutia o zakázaní
konania športového podujatia „Československý superpohár“ – futbalový zápas medzi
mužstvami ŠK Slovan Bratislava a  SK Slávia Praha, ktorý sa má konať na štadióne ŠK
Slovan Bratislava Pasienky, Bratislava Junácka 10, a ktorý sa má uskutočniť dňa 29.06.2018,
nakoľko hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku ako aj ohrozenie
života a zdravia účastníkov podujatia a ostatných nezúčastnených osôb.
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Tieto skutočnosti boli odôvodnené získanými informáciami o fanúšikoch jednotlivých
mužstiev zo strany Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, vykonanou
medzinárodnou policajnou spoluprácou s Políciou Českej republiky a vykonanými
previerkami  a spoluprácou s  Extrémistickým skríningovým centrom Národnej kriminálnej
agentúry Prezídia Policajného zboru, počas ktorých boli zistené nasledovné skutočnosti:

Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava navštevujú zápasy Fortuna ligy v počte priemerne
1.000 divákov z toho “kotol“ tvorí, v závislosti od situácie a atraktívnosti súpera, 50 - 800
fanúšikov, pričom sa v ňom zdržiavajú aj rizikoví fanúšikovia. Oficiálnym fan klubom je OZ
Belasá šľachta, ktorá má asi 1200 členov. Od polovice októbra 2014 sa po nezhodách
s vedením klubu ŠK Slovan Bratislava,  predstavitelia OZ Belasá šľachta rozhodli pozastaviť
činnosť občianskeho združenia a naďalej vyvíjajú svoju činnosť neoficiálne pod názvom
Ultras Slovan. Ultras skupiny, ktoré je možné označiť ako potenciálne rizikové sú taktiež
členmi Belasej šľachty a majú asi 300 členov. Rizikovými fanúšikmi sú členovia Ultras
Slovan Pressburg, ktorých je asi 50 a sú organizátormi bitiek radikálnych fanúšikov. Rizikoví
fanúšikovia sa zúčastňujú na vybraných zápasoch s klubmi, ktoré majú silnejšiu fanúšikovskú
základňu – Spartak Trnava a Dunajská Streda. Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava patria
k najrizikovejším fanúšikom na Slovensku a zápasy, na ktorých sa zúčastňujú, sú sprevádzané
agresívnym správaním, s čím súvisí  aj bezpečnostné riziko narušenia verejného poriadku,
páchanie trestných činov a priestupkov na štadióne, ako aj počas presunu na športové
podujatia, následkom čoho je potrebné, aby Policajný zbor Slovenskej republiky vynakladal
enormné úsilie na zabezpečenie verejného poriadku a vyčleňoval vysoký počet síl
a prostriedkov pri vykonávaní bezpečnostných opatrení. V rámci písomného podnetu boli zo
strany Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto poskytnuté fotografické zábery a videozáznamy, ktoré potvrdzovali poskytnuté
informácie.

Prierez posledných zápasov, na ktorých prišlo k narúšaniu verejného poriadku
a pokojného priebehu podujatia:
· 23.10.2014 došlo k výtržnostiam počas zápasu Európskej ligy medzi mužstvami Slovan

Bratislava a Sparta Praha,
· v roku 2015 došlo k dohodnutému stretu chuligánov Slovana Bratislava a Slávia Praha. ,
· 29.4.2016 došlo k výtržnostiam počas finálového zápasu Slovenského pohára medzi

mužstvami ŠK Slovan Bratislava a AS Trenčín,
· 8.4.2017 došlo k výtržnostiam počas zápasu Fortuna ligy medzi mužstvami DAC

Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava pričom boli fanúšikovia Slovana Bratislava
v 15. minúte zápasu vykázaní zo štadióna,

· 7.4.2018 došlo k výtržnostiam počas zápasu Fortuna ligy medzi mužstvami FC Spartak
Trnava a ŠK Slovan Bratislava ,

· 1.5.2018 došlo k výtržnostiam počas finálového zápasu Slovenského pohára v Trnave
medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok, pričom boli fanúšikovia
Slovana Bratislava v 72. minúte zápasu vykázaní zo štadióna.

· najznámejší prípad výtržností fanúšikov Slovana, ktorý bol zároveň najviac
medializovaný je prípad kedy obv. Tomáš P. dňa 18.8.2013 približne o 20:39:57 hod.
v Bratislave, na futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava, počas futbalového stretnutia
ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok, medzi vstupmi SH1 a SH2, hodil od cesty
vedúcej k tribúne hostí, medzi sediacich divákov pyrotechnický výrobok: „DELOVÁ
RANA 75mm DR 75“, ktorý je zaradený do III. triedy – delová rana ohňostrojná, podľa
zákona č. 51/1988Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, a
ktorý po výbuchu úplne poškodil a rozmetal po okolí v XII. rade 2 ks plastové sedadlá
čísiel miest 39-40, pričom následkom výbuchu boli poškodeným osobám – 10 divákom
futbalového stretnutia spôsobené rozsiahle zranenia.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vo svojom podnete uviedlo, že
disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu uviedla vo svojej týždennej úradnej
správe dňa 04.05.2018, že klubu ŠK Slovan Bratislava uložila predbežné ochranné opatrenie,
spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky do sektoru hostí na všetky
nadchádzajúce súťažné stretnutia u súperov, až do rozhodnutia v súvislosti s hrubým
nešportovým správaním sa fanúšikov vo finále Slovnaft Cupu. Komisia zároveň zobrala na
vedomie žiadosť Ministerstva vnútra SR – Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave
o zákaz vycestovania priaznivcov ŠK Slovan Bratislava na futbalové stretnutie  9. kola v
Dunajskej Strede, z dôvodu súvisiaceho bezpečnostného rizika. K futbalovému zápasu so
Sláviou Praha bolo zistené, že medzi fanúšikmi ŠK Slovana Bratislava je o tento zápas veľký
záujem, nakoľko je tento klub veľkým rivalom ešte z čias spoločnej ligy. Na fanúšikovských
fórach a sociálnych sieťach prebiehajú výzvy k veľkej účasti, aby si fanúšikovia zabezpečili
dovolenky, vybavili voľná v práci a všetkých vyzývajú k „vykopaniu pražskej lúzy zo
štadióna“.

 Fanúšikovia SK Slávia Praha sa na zápasoch na ihriskách súperov vo zvýšenej miere
dopúšťajú protiprávneho konania, ktoré má väčšinou súvislosť s použitím pyrotechniky
a zvýšeným požívaním alkoholických nápojov. Protiprávneho konania sa dopúšťajú  všetci
fanúšikovia, či už z Prahy, alebo aj fanúšikovia z jednotlivých divízií mimo Prahy. Na
štadióne používajú pyrotechniku zakúpenú, a aj po domácky vyrobenú. V uplynulej dobe je
zaznamenaná zvýšená aktivita od mladších ultras a hooligans slávia (Sešívaná mládež), ktorí
prevzali úlohu starších radikálov, a snažia sa o vyprovokovanie stretu s fanúšikmi druhého
tímu. Taktiež vo zvýšenej miere používajú pyrotechniku. Od rizikových fanúšikov sa dajú
očakávať provokácie, ako po trase presunu na štadión, tak aj v meste pred zápasom, ale
hlavne v súvislosti s nadmerným požívaním alkoholických nápojov. Fanúšikovia SK Slávie
Praha patria medzi najrizikovejších v Českej republike. Výtržností sa dopúšťajú pri väčšine
výjazdov na ihriská súperov. Na potvrdenie uvedených skutočností boli zo strany Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave mestskej časti Bratislava-Nové Mesto poskytnuté
fotografické zábery a videozáznamy, ktoré potvrdzovali poskytnuté informácie.

Prierez posledných zápasov, na ktorých prišlo k narúšaniu verejného poriadku
a pokojného priebehu podujatia:
· 09.05.2018 finále českého poháru FK Baumit Jablonec – SK Slávia Praha,
· 05.05.2018 ligový zápas, SK Slávia Praha – FC Viktoria Plzeň,
· 22.04.2018 ligový zápas FK Slovan Liberec – SK Slávia Praha,
· 07.04.2018 ligový zápas FC Zbrojovka Brno – SK Slávia Praha,
· 17.03.2018 ligový zápas AC Sparta Praha – SK Slávia Praha,

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vo svojom podnete uviedlo, že o
toto stretnutie je medzi fanúšikmi Slávie Praha veľký záujem, a to najmä medzi rizikovými
fanúšikmi.  Podľa dostupných informácií, by sa mali do Bratislavy dopraviť v počte cca 1000-
1500 fanúšikov, ktorých možno všetkých označiť ako rizikových. Fanúšikovia organizujú
autobusový výjazd, jedná sa o fanúšikov oficiálneho fanklubu ako aj o ultras fanúšikov
„Tribúna sever“. Odchádzať by mali v deň zápasu o cca 07.00 hod. z Prahy. Ďalej bolo
Krajským riaditeľstvom Policajného zboru zistené, že ďalší fanúšikovia by mali cestovať
špeciálnym vlakom, zatiaľ v nezistenom čase.
U týchto fanúšikov je zvykom, že niektorí vycestujú na zápas v časovom predstihu a spoja
návštevu športového podujatia s tzv. „prehliadkou mesta“, kde sa pohybujú v skupinách po
centre mesta, navštevujú reštauračné zariadenia, a v značnej miere konzumujú alkohol.
Následne sa pod vplyvom alkoholu správajú hlučne, agresívne, snažia sa propagovať farby
svojho klubu, a tým značne znepríjemňujú návštevu mesta ostatným turistom, ako aj domácim
obyvateľom. Často organizujú pochody z centra mesta na štadión, počas ktorých následne
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vyhľadávajú konflikty, či už z fanúšikmi súpera alebo náhodnými okoloidúcimi. Vo veľkej
miere používajú pyrotechniku aj počas návštevy centra mesta.

Záverom boli zo strany Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zhrnuté
bezpečnostné riziká spočívajúce v skutočnosti, že organizátor podujatia bez pomoci polície
a nasadenia väčšieho počtu jej síl a prostriedkov uvedené športové podujatie nevie zvládnuť
a zabezpečiť nerušený priebeh tohto športového podujatia, vzhľadom na rizikovosť
radikálnych fanúšikov z oboch klubov, a veľkú pravdepodobnosť stretu medzi týmito
fanúšikmi, čo písomne deklaroval i v samotnom oznámení o organizovaní verejného
športového podujatia. Samotný futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava - Pasienky je podľa
vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v prípade organizácie takto rizikového
zápasu a účasti väčšieho počtu rizikových fanúšikov potenciálnym rizikom ohrozenia života
a zdravia všetkých účastníkov podujatia, a to z dôvodu, že jeho stavebné riešenie je zastarané
a vhodné hlavne na usporadúvanie nerizikových podujatí, kde nehrozia žiadne strety
a narušenie verejného poriadku zo strany účastníkov podujatia (nedoriešené vstupy na
štadión, nedostatočne predelené vnútorné priestory štadióna pod tribúnami, miesta na
občerstvenie a toaletu, nevhodné oddelenie jednotlivých sektorov v hľadisku, ktoré sa dá
ľahko prekonať). Stav štadióna si boli pozrieť aj predstavitelia klubu SK Slávia Praha
spoločne zo zástupcami organizátora podujatia dňa 12.06.2018, kde sa vyjadrili, že
infraštruktúra tohto futbalového štadióna nezodpovedá bezpečnostných normám a štadión sa
nachádza v zlom technickom stave.

Zloženie fanúšikovskej základne oboch klubov je veľmi podobné. Väčšina členov
radikálnych fanúšikov sa venuje bojovým umeniam. Skúsenosti získané tréningom si chcú
vyskúšať v reálnom živote a to práve bitkami medzi sebou, so súkromnými bezpečnostnými
službami, ktoré zabezpečujú športové podujatia, alebo aj so zložkami polície. O samotný
futbal majú minimálny záujem. Počas pešieho presunu, ktorý sa pripravuje zo železničnej
stanice na futbalový štadión, je predpoklad narušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, ohrozenia nezúčastnených osôb – obyvateľov Bratislavy, ako aj poškodzovania
majetku občanov a obce nachádzajúceho sa na trase presunu.

Dátum konania športového podujatia, je totožný s dátumom ukončenia školského roka
2017/2018, a teda je dôvodný predpoklad, že v meste Bratislava /mestskú časť Bratislava-
Nové Mesto nevynímajúc/, množstvo žiakov – detí, bude chcieť so svojimi rodinami v pokoji
osláviť svoje školské úspechy.

    Zároveň bolo Krajským riaditeľstvom Policajného zboru poukázané na to, že v tom
istom čase sa koná v mestskej časti Bratislava-Ružinov, v areáli Zlaté Piesky, v dňoch
29.06.2018 – 01.07.2018 hudobný festival HIP HOP Žije Festival 2018 – Bratislava, na
ktorom sa podľa skúseností z predchádzajúcich ročníkov zúčastní v priemere 8000-9000
návštevníkov, čo výrazne zvyšuje riziko ohrozenia verejného poriadku aj v súvislosti so,
v tom istom termíne nahláseným, športovým podujatím z dôvodu existencie potenciálneho
rizika stretu a konfliktu týchto kultúrne odlišných skupín.

Na základe vyššie uvedeného podnetu z Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave, mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako správny orgán v súlade s ustanovením
§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zaslal
organizátorovi podujatia dňa 18.06.2018 pod č.: 22012/7682/2018/PR/KOZZ písomné
oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zákaze konania
športového podujatia. V zmienenom oznámení bol okrem iného organizátor podujatia
oboznámený s právnymi nedostatkami jeho písomného podania – oznámenia o organizovaní
verejného športového podujatia a to konkrétne absenciou údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3
písm. g), l), p) zákona o športových podujatiach, v prípade zabezpečenia výkonu činnosti
usporiadateľskej služby strážnou službou aj náležitosti podľa písm. k) a m) zákona
o športových podujatiach a neúplnosťou údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a j)
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zákona o športových podujatiach. Prílohu oznámenia tvoril podnet z  Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave pod č. KRPZ-BA-OKP3-623-002/21018. Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto ako správny orgán zároveň organizátora podujatia poučila v súlade
s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov o možnosti vyjadriť sa k podkladu veci najneskôr v lehote do 22.06.2018.

Organizátor podujatia dňa 19.06.2018 na základe oznámenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto, o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zákaze konania
športového podujatia, zaslal, v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného
predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, svoje vyjadrenie k veci, v ktorom
uviedol, že argumenty Policajného zboru Slovenskej republiky, spojené s možnými rizikami,
ktoré môžu nastať pred, počas a po skončení podujatia akceptuje a berie na vedomie. Iné
skutočnosti organizátor podujatia vo svojom vyjadrení neuviedol. Elektronicky podané
podanie organizátor podujatia nedoplnil podpísané v listinnej podobe ani neautorizoval podľa
osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci do dňa vydania
rozhodnutia.

Dňa 21.06.2018 bolo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručené doplnenie
podnetu k vydaniu rozhodnutia o zákaze športového podujatia z Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave pod č.:KRPZ-BA-OKP3-623-003/2018, v ktorom bolo okrem
iného uvedené, že organizátor podujatia od doby písomného oznámenia o konaní športového
podujatia až do 20.06.2018 nekontaktoval Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
za účelom určenia konkrétneho počtu členov usporiadateľskej služby a počtu odborne
spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby. Zároveň organizátor podujatia
vzhľadom na vysokú rizikovosť podujatia, ktorú sám deklaroval v písomnom oznámení
neuviedol, aké bezpečnostné opatrenia budú ním nastavené a nepožiadal Krajské riaditeľstvo
Policajného  zboru  v  Bratislave  v  písomnej  forme  alebo  v  elektronickej  forme  o  pomoc  pri
zabezpečení ochrany verejného poriadku, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 písm. a) zákona o
športových podujatiach.

V ustanovení § 4 ods. 1 zákona o športových podujatiach sa uvádza, že organizátor
podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer
organizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať
na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o rizikové
podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor
podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému
športovému zväzu.

V ustanovení § 4 ods. 3 zákona o športových podujatiach sa uvádza, že organizátor
konania v oznámení uvedie:

a) názov, druh a účel podujatia,
b) označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie
konané mimo športového zariadenia,
c) deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj
program a časový harmonogram priebehu podujatia,

d) miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa
uvedie aj presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať,
e) východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania
podujatia vyžadujú,
f) predpokladaný počet divákov,
g) predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom
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športovej činnosti,
h) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého
pobytu alebo obdobného pobytu,
i) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného
usporiadateľa, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude
zastihnuteľný počas podujatia,
j) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného
manažéra podujatia (ďalej len „bezpečnostný manažér“), adresu elektronickej pošty a
telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný
manažér určený,
k) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby, ak
zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a

1. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho
zástupcu právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo
2. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby,
ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby,

l) celkový počet členov usporiadateľskej služby,
m) počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, ak
zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
n) počet príslušníkov obecnej polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej
služby,
o) počet dobrovoľníkov, ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
p) bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné
opatrenia, ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami,
aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o rizikové
podujatie, podujatie s osobitným režimom.

   V ustanovení § 4 ods. 4 zákona o športových podujatiach sa uvádza, že zmeny údajov
uvedených v oznámení podľa odseku 3 je organizátor podujatia povinný oznámiť obci
bezodkladne. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, zmeny
údajov organizátor podujatia oznamuje aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému
športovému zväzu.

       V ustanovení § 4 ods. 5 zákona o športových podujatiach sa uvádza, že obec rozhodne o
zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v
zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.

         V ustanovení § 6 ods. 3 písm. a) zákona o športových podujatiach sa uvádza, že
organizátor podujatia okrem povinností podľa odsekov 1 a 2 je povinný požiadať v písomnej
forme alebo v elektronickej forme obec a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany
verejného poriadku a priebežne ich informovať o predpokladanom počte rizikových
účastníkov podujatia a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s ich účasťou na podujatí.

V ustanovení § 17 ods. 4 zákona o športových podujatiach sa uvádza, že obec je
oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne
ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, konanie
podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo
životné prostredie; ak ide o vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo
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životného prostredia, obec zakáže podujatie z vlastného podnetu, na základe žiadosti
organizátora podujatia alebo na základe žiadosti Policajného zboru.

V ustanovení § 29 ods. 1 zákona o športových podujatiach sa uvádza, že na konanie
podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem konania
podľa § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a 5, § 17 ods. 4 a 6, § 24 a § 27 ods. 2 až 4, ak v odsekoch 2 a 3
nie je ustanovené inak.

V ustanovení § 29 ods. 1 zákona o športových podujatiach sa uvádza, že  rozhodnutie
podľa § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a 5 a § 17 ods. 4 a 6 nadobúda právoplatnosť dňom vydania.
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho
nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Rozhodnutie obec zverejní v deň vydania na
úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené. Rozhodnutie obec oznámi
písomne do 5 dní od vydania organizátorovi podujatia.

Na základe uvedeného mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhodnotením
predložených podkladov jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach dospela k nasledovným
záverom. Organizátor podujatia dňa 21.05.2018 doručil mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
písomné oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia, medzinárodného
futbalového zápasu medzi futbalovými klubmi ŠK Slovan Bratislava a SK Slávia Praha, ktoré
sa má uskutočniť na futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava dňa 29.06.2018 v čase od
16:30 h do 19:00 h. Uvedené medzinárodné športové podujatie s predpokladaným počtom
divákov podľa udania organizátora podujatia 4.000 až 5.000 divákov, bolo organizátorom
podujatia označené ako rizikové podujatie. V oznámení bolo uvedené, že informácia
o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania prevádzkovateľa strážnej služby bude
doplnená po dohode s ŠK Slovan Bratislava. Zároveň bolo uvedené, že celkový počet členov
usporiadateľskej služby a počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej
služby bude upresnený po dohode s Policajným zborom Slovenskej republiky a vzhľadom na
vysokú rizikovosť podujatia, budú všetky bezpečnostné opatrenia nastavené v zmysle zákona
o športových podujatiach a na základe požiadaviek Policajného zboru Slovenskej republiky.
V rámci uvedených skutočností je potrebné poukázať na právne nedostatky doručeného
písomného oznámenia spočívajúce v nedodržaní ustanovenia § 4 ods. 3 písm. l) a p) zákona
o športových podujatiach zo strany organizátora podujatia. Z doručeného písomného
oznámenia organizátorom podujatia je zrejmé že tento len deklaratórnym spôsobom uviedol,
že celkový počet členov usporiadateľskej služby a počet odborne spôsobilých zamestnancov
prevádzkovateľa strážnej služby bude upresnený po dohode s Policajným zborom Slovenskej
republiky a vzhľadom na vysokú rizikovosť podujatia, budú všetky bezpečnostné opatrenia
nastavené v zmysle zákona o športových podujatiach a na základe požiadaviek Policajného
zboru Slovenskej republiky.

K uvedenému je potrebné uviesť, že zo strany Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Bratislave bola dňa 20.06.2018 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručená
písomná informácia pod č.:KRPZ-BA-OKP3-623-003/2018, že organizátor podujatia od doby
písomného oznámenia športového podujatia až do 20.06.2018 nekontaktoval Krajské
riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave za účelom určenia konkrétneho počtu členov
usporiadateľskej služby a počtu odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej
služby. Zároveň organizátor podujatia vzhľadom na vysokú rizikovosť podujatia, ktorú sám
deklaroval v písomnom oznámení neuviedol, aké bezpečnostné opatrenia budú nastavené
v zmysle zákona o športových podujatiach a prípadných požiadaviek zo strany Policajného
zboru Slovenskej republiky. Zároveň organizátor podujatia si do dátumu 20.06.2018 nesplnil
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povinnosť uvedenú v ustanovení § 6 ods. 3 písm. a) zákona o športových podujatiach a
nepožiadal Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v písomnej forme alebo v
elektronickej forme o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku. Vzhľadom
k absencii zmienených informácii týkajúcich sa nastavenia bezpečnostných opatrení zo strany
organizátora podujatia, nie je možné relevantne vyhodnotiť účinnosť a adekvátnosť
bezpečnostných opatrení, ktoré mal pripraviť organizátor podujatia, a to najmä z pohľadu
zabezpečenia ochrany verejného poriadku, života, zdravia, majetku účastníkov podujatia
a iných osôb.

Úlohou obce, v danom prípade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zabezpečiť
ochranu svojich obyvateľov, životného prostredia, verejný poriadok v obci (mestskej časti),
vytvárať vhodné podmienky na kultúru, telesnú kultúru a šport. Z uvedeného vyplýva, že
obec (mestská časť) pozná nielen svojich obyvateľov, ale aj prostredie, a teda vie určiť
podmienky na zabezpečenie riadneho priebehu verejného športového podujatia. Na základe
predložených relevantných informácií od organizátora podujatia a Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave je možné vyvodiť nespochybniteľný záver o rizikovosti
oznámeného športového podujatia - medzinárodného futbalového zápasu medzi futbalovými
klubmi ŠK Slovan Bratislava a Slávia Praha, ktoré sa má uskutočniť na futbalovom štadióne
ŠK Slovan Bratislava dňa 29.06.2018 v čase od 16:30 h do 19:00 h. Na podklade
predložených informácií z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vo forme
písomného podnetu a priložených obrazových záznamov a videozáznamov v prílohe pod
č.:KRPZ-BA-OKP3-623-002/2018 zo dňa 18.06.2018 je možné konštatovať, že na zmienené
športové podujatie sa budú chcieť dostaviť účastníci podujatia – fanúšikovia futbalových
klubov, u ktorých je odôvodnený predpoklad, že v súvislosti s ich účasťou na športovom
podujatí, svojim správaním alebo konaním narušia verejný poriadok a vážne ohrozia
bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Vzhľadom ku skutočnosti, že
organizátor podujatia do doby vydania tohto rozhodnutia neoznámil mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto a ani Policajnému zboru Slovenskej republiky ním realizované bezpečnostné
opatrenia  a nepožiadal v písomnej forme alebo v elektronickej forme mestskú časť
Bratislava-Nové Mesto a ani Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení verejného poriadku, nie
je možné zo strany mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konštatovať, či bezpečnostné
opatrenia vykonané zo strany organizátora podujatia sú adekvátne na zabezpečenie
bezporuchového priebehu športového podujatia, ochranu verejného poriadku, života, zdravia
a majetku účastníkov konania a iných osôb, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týkajúce
sa rizikovosti fanúšikov futbalových klubov ŠK Slovan Bratislava a Slávia Praha, a to
i napriek tomu že organizátor podujatia bol mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto v rámci
oznámenia o začatí správneho konania upozornený na nedostatky podaného oznámenia
týkajúce sa absencie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), l), p) zákona o športových
podujatiach a neúplnosti údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a j) zákona
o športových podujatiach, pričom zo strany organizátora podujatia tieto nedostatky odstránené
neboli.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v danej veci rozhodnuté tak ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a vo veci oznámeného verejného športového
podujatia – medzinárodného futbalového zápasu „Československý superpohár“ medzi
futbalovými klubmi ŠK Slovan Bratislava a Slávia Praha, ktorý sa má konať na Futbalovom
štadióne ŠK Slovan Bratislava, Bratislava Pasienky, dňa 29.06.2018 so začiatkom o 16:30 h
bolo Mestskou časťou Bratislava Nové Mesto rozhodnuté v súlade s ustanovením § 17 ods. 4
o zákaze zmieneného športového podujatia.
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Poučenie:  Toto rozhodnutie je konečné a s poukazom na ustanovenie § 29 ods. 1
zákona o športových podujatiach nadobúda právoplatnosť dňom vydania. Proti tomuto
rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno
preskúmať mimo odvolacieho konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

                                                                       Mgr. Rudolf Kusý
                                                                   Starosta Mestskej časti
                                                                  Bratislava – Nové Mesto

Doručuje sa:

Slovenský futbalový zväz
Trnavská 100
821 01 Bratislava

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Bratislave
Špitálska 14
812 28 Bratislava


