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1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

FC ViOn Zlaté Moravce a. s.

vydáva v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o

organizovaní verejných športových podujatí, o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 6 ods.4, tento organizačný poriadok, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia
organizované Futbalovým klubom (ďalej FC) ViOn na futbalovom štadióne ul.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce.
Organizačný poriadok určuje záväzné pravidlá , ktoré súvisia s organizovaním
podujatia

,

zabezpečením

a

výkonom

činnosti

bezpečnostnými opatreniami, opatreniami na

usporiadateľskej

ochranu bezpečnosti,

služby

,

zdravia,

mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním.
Každý účastník športového podujatia je povinný dodržiavať povinnosti,
usmernenia a pokyny:
•

Uvedené v tomto organizačnom poriadku

•

Uvedené na vstupenke

•

Uvedené na bezpečnostnom značení

•

Dané členmi usporiadateľskej služby, súkromnej bezpečnostnej služby,
príslušníkmi Policajného zboru, členmi dozorného orgánu

•

Členov zdravotnej záchrannej služby, hasičských a iných záchranných zborov

Podujatím sa rozumie športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie
alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti
telesnej kultúry.

Medzinárodným podujatím podujatie, na ktorom sú zúčastnené družstvá alebo
viacerí športovci z rôznych štátov; za medzinárodné podujatie sa nepovažuje
podujatie, v ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia za
športové kluby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo podujatie, ktoré
národný športový zväz označil ako domáce podujatie.

Rizikovým podujatím podujatie označené za rizikové organizátorom podujatia,
športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom z dôvodu hrozby narušenia
verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo
životného prostredia.
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Podujatím s osobitným režimom
•

rizikové podujatie,

•

futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie dvoch najvyšších súťaží v
kategórii dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a
hokeji v kategórii dospelých,

•

podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, alebo

•

podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90 % obsadenia športového
zariadenia s kapacitou 2 000 a viac divákov.

Miestom konania podujatia miesto určené organizátorom podujatia v oznámení.

Časom konania podujatia čas, od ktorého organizátor podujatia umožní divákom
vstup na miesto konania podujatia do času opustenia miesta konania podujatia
všetkými divákmi; ak sa podujatie koná mimo športového zariadenia, do času
ukončenia podujatia organizátorom podujatia.

Športovým zariadením pozemok, vyznačený turistický chodník, stavba, vodná
plocha alebo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na
konanie podujatí.

Športoviskom priestor, ktorý je podľa športových pravidiel alebo organizátorom
podujatia určený na výkon športovej činnosti.

Účastníkom podujatia fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava
na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania
podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä

•

divák,

•

osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej
činnosti,

•

osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia.

Rizikovým účastníkom podujatia fyzická osoba, u ktorej je predpoklad, že môže v
súvislosti s účasťou na podujatí svojim správaním alebo konaním narušiť verejný
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poriadok, ohroziť bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie alebo
narušiť pokojný priebeh podujatia, najmä fyzická osoba, ktorá je evidovaná
v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

2 POVINNOSTI ORGANIZÁTORA PODUJATIA

(1) Organizátor podujatia je povinný

a) riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v
oznámení a riadne ho ukončiť,
b) zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9 zák č.1/2014 ,
c) zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný
poriadok na mieste konania podujatia,
d) zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby
zamerané na druh a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť
divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané,
e) umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na miesto konania podujatia alebo v
priestoroch podujatia určených pre divákov oznámenie o zákaze predaja, podávania
alebo požívania alkoholických nápojov ( § 1 zák. č.219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb) , ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 (zák. č.1/2014 Z.z.), alebo
oznámenie o obmedzení alebo zákaze podávania alebo požívania alkoholických
nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predpisu, ( § 2 ods.5 zák. č.219/1996
Z.z. v znení zákona č.88/2013 Z.z.)
f) zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov, ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 ( zák. č.1/2014 Z.z.), alebo zabezpečiť
dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu podávania alebo požívania alkoholických
nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predpisu, ( § 2 ods.5 zák. č.219/1996
Z.z. v znení zákona č.88/2013 Z.z.) na mieste konania podujatia,
g) zabezpečiť, aby na mieste konania podujatia všetky predávané, podávané a
donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví,
h) zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s
účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu,
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i) zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, ak
ide o medzinárodné podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec
Slovenskej republiky alebo ide o finálové podujatie najvyššej celoštátnej súťaže,
j) zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích
štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým
možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho
priebehu podujatia,
k) prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k
hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti,
zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a
zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia iným spôsobom a nie je potrebný postup
podľa § 7 ( Zák. č. 1/2014 Z.z.),
l) umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite
športového zariadenia,
m) zabezpečiť, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým
osobám, ktorým bola účasť na podujatí zakázaná podľa zákona č.1/2014 Z.z. alebo
podľa osobitného predpisu ( Zák. č.372/1990 Z.z. o priestupkoch , Zák. č.300/2005
Z.z. Trestný zákon ),
n) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko
diváka, ak o tom rozhodne športový zväz alebo na základe vlastného rozhodnutia,
o) zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s
výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele; pri
medzinárodnom

podujatí

sa

môže

používať

aj

nápis

určený

pravidlami

medzinárodnej športovej organizácie,
p) zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby
so zníženou pohyblivosťou,
q) zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo
možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a
záchrannej zdravotnej služby,
r) zabezpečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému
(ďalej len "kamerový systém") vyhotovených podľa § 21 ods. 1 na účely podľa § 21
ods. 4 zákona. č.1/2014 Z.z.
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(2) Organizátor podujatia s osobitným režimom okrem povinností podľa
odseku 1 je povinný aj

a) vykonať bezpečnostné opatrenia uvedené v oznámení podľa § 4 ods. 3 písm. p)
Zák. č.1/2014 Z.z. ( bezpečnostné opatrenia , ktoré organizátor podujatia vykoná
sám a bezpečnostné opatrenia , ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v
súčinnosti s ďalšími osobami) ,
b) určiť bezpečnostného manažéra a zabezpečiť riadne vykonávanie jeho činnosti
na podujatí,
c) vykonať prehliadku miesta konania podujatia bezprostredne pred začiatkom
podujatia a zabezpečiť, aby sa tam nenachádzali predmety uvedené v § 16 písm. a)
a c) Zák. č.1/2014 Z.z. ( pyrotechnický výrobok, strelná zbraň, chladná zbraň, alebo
iná vec ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejší, alkoholické nápoje, ak obec
vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí,
alebo na rizikovom podujatí alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako
4,1 % alkoholu),
d) uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán miesta konania
podujatia.

(3) Organizátor rizikového podujatia okrem povinností podľa odsekov 1 a 2 je
povinný aj

a) 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,
b) zabezpečiť, aby sa nepredávali, nepodávali alebo nepožívali alkoholické nápoje s
obsahom alkoholu vyšším ako 4, 1 objemových percent alkoholu, ak obec nevydala
zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov,
c) vyčleniť a označiť najmenej jeden samostatný sektor pre divákov podporujúcich
domáce družstvo alebo jednotlivca (ďalej len "sektor domácich"), najmenej jeden
samostatný sektor pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca
(ďalej len "sektor hostí"), a sektory pre ostatných účastníkov podujatia a zabezpečiť
rovnaké služby v sektoroch domácich a sektoroch hostí; pre divákov podporujúcich
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hosťujúce družstvo alebo jednotlivca musí byť vyčlenený najmenej jeden sektor v
nižšej kategórii vstupeniek a jedna časť sektora vo vyššej kategórii vstupeniek, ak
takéto vstupenky boli distribuované,
d) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo boli
vystavené na meno a priezvisko diváka a umožniť vstup na podujatie až po overení
totožnosti diváka s touto vstupenkou,
e) zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci podujatia štátne
symboly iných štátov alebo ich predchodcov,
f) zabezpečiť, aby všetci členovia usporiadateľskej služby boli oboznámení s
fotografiami tváre fyzických osôb, ktorých účasť na podujatí bola zakázaná podľa
tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, ( Zák. č.372/1990 Z.z. o priestupkoch,
Zák. č.300/2005 Z.z. Trestný Zákon) a aby mali v čase konania podujatia prístup k
výpisu z evidencie v informačnom systéme podľa § 22 ods. 2 a ods. 7 písm. b) Zák.
č.1/2014 ,
g)

zabezpečiť

uskutočnenie

porady

za

účasti

hlavného

usporiadateľa,

bezpečnostného manažéra určeného organizátorom podujatia, bezpečnostného
manažéra hostí, osoby delegovanej národným športovým zväzom alebo športovým
zväzom (ďalej len "delegát zväzu"), zástupcu prevádzkovateľa strážnej služby,
príslušníka Policajného zboru, osoby, ktorú obec poverila v jej mene vykonávať dozor
(ďalej len "dozorný orgán"), zástupcu hasičskej jednotky, zástupcu záchrannej
zdravotnej služby, a ak je to potrebné aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na príprave
a priebehu podujatia, a to najmenej päť dní pred konaním podujatia a v deň konania
podujatia; ak je na základe nových skutočností podujatie označené za rizikové v čase
kratšom ako päť dní pred začiatkom podujatia, organizátor podujatia zabezpečí
uskutočnenie takejto porady bezodkladne po označení podujatia za rizikové a v deň
konania podujatia.

3 POVINNOSTI ORGANIZÁTORA PODUJATIA VO VZŤAHU K TRETÍM OSOBÁM

(1) Ak na mieste konania podujatia došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku
alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného
prostredia, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami organizátora
podujatia, organizátor podujatia ihneď preruší podujatie alebo ukončí podujatie podľa
športových pravidiel a bezodkladne požiada o pomoc Policajný zbor. Organizátor
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podujatia môže požiadať Policajný zbor o pomoc aj vtedy, ak sa účastníci podujatia
po ukončení podujatia pokojne nerozídu.

(2) Ak okolnosti podľa odseku 1 nastali v dôsledku hrubého porušenia povinnosti
organizátora podujatia, organizátor podujatia je povinný nahradiť Policajnému zboru
náklady účelne vynaložené na obnovenie verejného poriadku. Ak súčinnosť podľa
odseku 1 poskytne obecná polícia, organizátor podujatia je povinný nahradiť obci
náklady účelne vynaložené na obnovenie verejného poriadku.

(3) Organizátor podujatia je oprávnený uplatniť si od účastníka podujatia, ktorého
protiprávnym konaním došlo k okolnostiam podľa odseku 1, a) primeranú náhradu
nákladov uhradených podľa odseku 2 a b) primeranú náhradu za sankciu alebo
opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia v súvislosti s týmto protiprávnym
konaním uložené orgánmi verejnej moci, orgánmi medzinárodnej športovej
organizácie alebo orgánmi príslušného športového zväzu.

(4) Pri uplatňovaní nárokov podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje podľa osobitného
predpisu.

(5) Organizátor podujatia je oprávnený zaznamenať účastníka podujatia, ktorý porušil
organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok podujatia, do evidencie
informačného systému podľa § 22 ods. 2. /Zák. č.1/2014 Z.z./.

4 USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA

(1) Usporiadateľská služba je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je
zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom
podujatia, udržanie verejného poriadku a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti a pohodlia účastníkov
podujatia.
(2) Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a
usporiadatelia. Výkon činnosti usporiadateľskej služby môže organizátor podujatia
zabezpečiť aj prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby.
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(3) Obec môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať
súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby prostredníctvom obecnej polície.
Táto dohoda obsahuje najmä

•

zásady spolupráce obecnej polície a organizátora podujatia,

•

počet príslušníkov obecnej polície, ktorí budú plniť úlohy usporiadateľskej
služby,

•

rozsah činnosti vykonávanej obecnou políciou,

•

spôsob určenia výšky nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia obci za
vykonanú činnosť.

Počet členov usporiadateľskej služby na podujatí je najmenej 10 členov
usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších
100 divákov zvyšuje najmenej o jedného člena usporiadateľskej služby.

Počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom podujatí je najmenej 20 členov
usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších
100 divákov zvyšuje najmenej o dvoch členov usporiadateľskej služby. Na rizikovom
podujatí s nižším počtom divákov ako 300 je počet členov usporiadateľskej služby
najmenej dvaja členovia usporiadateľskej služby na každých 30 divákov.

Ak ide o podujatie s osobitným režimom, najmenej 20 % počtu všetkých členov
usporiadateľskej služby tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa
strážnej služby alebo príslušníci obecnej polície; to neplatí, ak ide o rizikové podujatie
a podujatie, na ktorom poskytuje súčinnosť Policajný zbor podľa § 18 ods. 4

Ak ide o rizikové podujatie, najmenej 50% počtu všetkých členov usporiadateľskej
služby tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo
príslušníci obecnej polície.

Na podujatí, ktoré nie je označené za rizikové a na podujatí s predpokladanou
účasťou nad 10 000 účastníkov podujatia, môže byť najviac 50% počtu
usporiadateľov nahradených dobrovoľníkmi, ak obec podľa § 17 ods. 3 neurčí inak.
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5 HLAVNÝ USPORIADATEĽ, BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR, USPORIADATEĽ

Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby a
zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora podujatia.

Bezpečnostný

manažér

je

odborne

spôsobilý

usporiadateľ,

ktorého

organizátor podujatia určil, aby v súčinnosti s hlavným usporiadateľom pripravoval,
riadil, vykonával a vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania
podujatia.

Bezpečnostný

manažér

v

priebehu

podujatia

operatívne

určuje

bezpečnostné opatrenia, koordinuje ich výkon a podľa potreby zabezpečuje
súčinnosť usporiadateľskej služby s Policajným zborom a obecnou políciou.

Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri
vykonávaní bezpečnostných opatrení aj podľa pokynov bezpečnostného manažéra.
Preukazuje sa preukazom usporiadateľa.
Usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá
•

dosiahla vek 18 rokov,

•

je zdravotne spôsobilá,

•

je bezúhonná,

•

má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa.

6 OPRÁVNENIA A POVINNOSTI ČLENA USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY

(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený

a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba,
ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety
uvedené

v

ods.

10

tohto

poriadku.

Prehliadku

hmatom

vykonáva

člen

usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,

b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania
podujatia predmety uvedené v ods. 10 tohto poriadku alebo je zjavne pod vplyvom
alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
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c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení pokračuje
v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve
usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru

d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn e)
vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením
povinností účastníka podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje osobe oprávnenej na
spracúvanie údajov v informačnom systéme

(2) Člen usporiadateľskej služby je povinný

a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť
účastníkov podujatia,

b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie
nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti
účastníkov podujatia,

c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,

d) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a
na ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,

e) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, 1. ktorej účasť na podujatí bola
zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, 2. ktorá nepreukáže
hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal, 3. u
ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo
pokojný priebeh podujatia, alebo 4. mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej
fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,

f) zaistiť predmet uvedený v ods. 10, ťasť (2), pís. f) a

g) a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru,
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g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a
požadovať, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje
verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

h) mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s
výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o
usporiadateľa; pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený
pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,

i) predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa,
osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi
podujatia, dozornému orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.

7 POVINNOSTI A ZÁKAZY PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA

(1) Účastník podujatia je povinný

a) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby,
príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a
zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz
predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania
omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,

c) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti
účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej
služby

d) po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,

e) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich
družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo
podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko.
Organizačný poriadok
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(2) Účastníkovi podujatia sa zakazuje

a) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú
zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším,
okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,

b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo
psychotropných látok,

c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania
alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie
alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4, 1 objemových percent
alkoholu,

d) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,

e) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim
spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného
poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,

f) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie,
pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti,
zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,

g) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovozvukové vyhotovenie 1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov
skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu
základných ľudských práv a slobôd, 2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce
nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb
alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti,
etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
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h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania
podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a
hromadných dopravných prostriedkoch,

i) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu
organizátora,

j) vhadzovať predmety do priestoru športoviska.

8 OSOBITNÉ USTANOVENIA O BEZPEČNOSTI

(a) ak je miestom konania podujatia športové zariadenie s kapacitou 2 000 a viac
divákov a ide o rizikové podujatie alebo podujatie, pri ktorom to ustanovujú
požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu,
sektory hostí musia byť od ostatných sektorov športového zariadenia oddelené tak,
aby nebol možný pohyb divákov medzi týmito sektormi.

(b) pri organizovaní rizikového podujatia v športovom zariadení s kapacitou 4 000 a
viac divákov, alebo ak tak určí medzinárodná športová organizácia, národný športový
zväz alebo organizátor podujatia, sú miesta na státie pre divákov zakázané.

(c) pri organizovaní podujatia v športovom zariadení, na ktorom sa predpokladá
účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené vo vnútornom priestore športového
zariadenia najmenej dve miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.
Pri ostatných podujatiach musí byť zriadené najmenej jedno miesto zdravotníckej
pomoci so zdravotníckym pracovníkom alebo osobou, ktorá získala potvrdenie o
absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.

(d) organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia sú oprávnení nariadiť a
vykonať uzatvorenie priestorov, verejných priestranstiev a priestorov určených na
poskytovanie služieb na mieste konania podujatia a vykonať dôkladnú kontrolu
účastníkov podujatia, ak možno z ich správania, konania alebo z iných okolností
dôvodne predpokladať hrozbu narušenia pokojného priebehu podujatia alebo
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verejného poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov
podujatia.

(e) organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia v súčinnosti s ďalšími
osobami koordinujú premiestňovanie účastníkov podujatia z miesta ich odchodu na
miesto konania podujatia tak, aby neumožnili rizikovým účastníkom podujatia účasť
na podujatí ani ich prítomnosť v okolí miesta konania podujatia, najmä ak svojim
správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, zdravie,
majetok alebo životné prostredie.

9 KAMEROVÝ SYSTÉM

(a) pri organizovaní rizikového podujatia je organizátor podujatia povinný zriadiť pri
vchodoch a východoch športového zariadenia a v priestoroch športového zariadenia
kamerový systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie
uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a
zabezpečí záznam v digitálnej forme. Túto povinnosť má organizátor podujatia na
futbalovom podujatí a hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii
dospelých, a ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo
národného športového zväzu.

(b) kamerový systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval do súkromia fyzických
osôb, ktoré nie sú účastníkmi podujatia.

(c) priestory monitorované kamerovým systémom musia byť zreteľne označené ako
monitorované pri každom vstupe do športového zariadenia.

(d) záznamy vyhotovené z kamerového systému je možné využiť len na účely
trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho
súdneho konania, disciplinárneho konania, vedenia a využívania informačného
systému a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti
štátu.
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(e) kontrolu inštalácie a funkčnosti kamerového systému vykonáva najmenej raz
ročne príslušný športový zväz v súčinnosti s Policajným zborom.

(f) ak organizátor rizikového podujatia nezriadil kamerový systém, takéto podujatie sa
môže konať, ak

•

bola zrušená účasť divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo
jednotlivca,

•

usporiadateľská služba hosťujúceho družstva alebo jednotlivca poskytne
súčinnosť pri premiestňovaní účastníkov podujatia podporujúcich hosťujúce
družstvo na miesto konania podujatia a z miesta konania podujatia, zabezpečí
kontrolu vstupu do sektoru hostí a vykonávanie činnosti usporiadateľskej
služby v tomto sektore, alebo

•

sa vykonajú iné účinné bezpečnostné opatrenia schválené obcou a
Policajným zborom a

•

je predpoklad, že opatrenia podľa písmena a), b) alebo písmena c) budú
postačujúce na zabezpečenie pokojného priebehu podujatia.

10 USPORIADANIE TRIBÚN, VSTUPOV A POKLADNÍ

Kapacita štadióna a orientácia tribún

Futbalový štadión má kapacitu 3740 osôb.
Celá kapacita je vyhradená na sedenie, okrem sektoru hostí (sektor B1), všetky
sektory sú kryté.

Štadión je rozdelený na nasledujúce sektory
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Počet
vstupov

Kapacita

A1

2

207

A2

1

232

VIP

1

130

A3

1

207

A4

1

56

A5

1

291

B1

1

297

B2

3

365

C1

1

62

C2

1

384

C3

1

218

1

218

C5

1

218

C6

1

386

C7

1

88

1

381

Sektor
"A"

"B"

"C"

C4

"D"

D

Orientácia

juh

západ

sever

východ

hlavná
tribúna

sektor hostí,
státie
sektor
domáci

Vstupy a pokladne

Futbalový štadión má 6 hlavných vstupov. Hlavný vstup je vstup na hlavnú
tribúnu. Vstup pre VIP osoby a pre delegované osoby je označený nápisom VIP, za
hlavnou tribúnou. Ďalšie 4 vstupy slúžia pre vstup divákov, ktoré sú vybavené
turniketmi, samostatný vstup má sektor B1, určený pre divákov hostí.

Futbalový štadión má 2 pokladne. Predaj vstupeniek je vykonávaný
predpredajom vstupeniek a priamym predajom v pokladniciach štadióna pred
zahájením športového podujatia.

Parkoviská pre delegované osoby, VIP sú v areály spoločnosti ViOn.
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11 ČASOVÝ HARMONOGRAM

Areál futbalového štadióna sa pri podujatí s osobitným režimom uzatvára 2
hodiny pred začiatkom podujatia. Len do tohto času je možné zásobovať bufety

V prípade rizikového stretnutia sa areál uzatvára 24 hod. pred začiatkom
podujatia

Pokladne na predaj vstupeniek sa otvárajú najneskôr 1,5 hodiny pred
začiatkom stretnutia, v tomto čase sa začína i predaj vstupeniek

V prípade, že sa klub rozhodne predávať vstupenky v predpredaji, bude o
mieste

a

čase

predpredaja

FK

informovať

divácku

verejnosť

dostupnými

prostriedkami (plagáty, TV, webová stránka a pod.)

Príchod usporiadateľov, SBS a iných zložiek je najneskôr 2 hod. pred
začiatkom stretnutia
•

1,5 hod. pred začiatkom stretnutia sa otvárajú všetky vstupy do areálu FC,

•

30 min. pred koncom stretnutia sa uzatvoria pokladne a vstupy do areálu FC,

•

10 min. pred koncom stretnutia sa otvárajú brány pre odchod divákov zo
štadióna.

Rozmiestnenie usporiadateľskej služby, zdravotnej služby, protipožiarnej
hliadky určí hlavný usporiadateľ najmenej dve hodiny pred začiatkom podujatia
podľa charakteru podujatia.

12 ÚČINNOSŤ

Tento organizačný poriadok je platný dňom podpísania a účinný od 01. 02.
2014.
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