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Rozdeľovník

Spartak Myjava a.s.
Výtlačok č. 1,2,3

Slovenský futbalový zväz
Výtlačok č. 4

Súkromná bezpečnostná služba
Výtlačok č. 5

Dozorný orgán mesta Myjava
Výtlačok č. 6

Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín
Výtlačok č. 7

Okresné riaditeľstvo PZ Nové Mesto nad
Váhom
Výtlačok č. 8

Výtlačok číslo

1.Základné ustanovenia
Spartak Myjava a.s. vydáva v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní
verejných športových podujatí, o zmene a doplnení niektorých zákonov tento návštevný
poriadok poriadok, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia organizované Futbalovým
klubom Spartak Myjava a.s.(ďalej FK ) na futbalovom štadióne ul. Hodžova 261/1 v Myjave.
Návštevný poriadok určuje podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na podujatí
Každý účastník športového podujatia je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona č.1/2014 Z.z.
usmernenia a pokyny:
•

Uvedené v tomto návštevnom 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

2. Usporiadateľ

(1) Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní
bezpečnostných opatrení aj podľa pokynov bezpečnostného manažéra.
(2) Usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov,
b) je zdravotne spôsobilá,
c) je bezúhonná a
d) má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa.
(3) Preukazuje sa preukazom usporiadateľa.
(4) Preukaz usporiadateľa obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia,
b) identifikačné číslo,
c) obdobie platnosti preukazu usporiadateľa,
d) označenie športového zväzu alebo športového klubu, ktorý preukaz usporiadateľa vydal,
e) označenie osoby, ktorá overila odbornú prípravu uchádzača a
f) miesto a dátum vydania preukazu usporiadateľa.

3. Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby
/ § 14 Zák.č.1/2014 Z.z./
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 § 16
písm. a), c), f) alebo písm. g); prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby
rovnakého pohlavia,
b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia
predmety uvedené v § 16 písm. a), c), f) alebo písm. g) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu,
omamných látok alebo psychotropných látok,
c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2
písm. f) pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve
usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c),
d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa
písmena c),
e) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností
účastníka podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 3 osobe oprávnenej na
spracúvanie údajov v informačnom systéme podľa § 22 ods. 9,
f) používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie v informačnom systéme podľa §
22 ods. 2.
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, 8)
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 § 16 písm. f) alebo písm. g) a odovzdať ho príslušníkovi
Policajného zboru,
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.
4.Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia
/§15 Zák. č.1/2014 Z.z./

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 podľa § 14,
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.

/§ 16 Zák.č.1/2014 Z.z./
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 obrazovo-zvukové
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,
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.

5.Priestupky diváckeho násilia
/ § 26 Zák.č.1/2014 Z.z./
(1 Priestupku diváckeho násilia sa dopustí ten, kto
a) poruší zákaz podľa § 16 písm. a),
b) poruší zákaz podľa § 16 písm. e),
c) poruší zákaz podľa § 16 písm. g)
d) poruší zákaz podľa § 16 písm. i),
e) poruší zákaz podľa § 16 písm. j),
f) v súvislosti s účasťou na podujatí hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora
podujatia, hlavného usporiadateľa, usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, zamestnanca
prevádzkovateľa strážnej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka
Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým
zobrazením alebo iným spôsobom,
g) neoprávnene sťažuje účastníkovi podujatia pokojný prístup na miesto konania podujatia
alebo mu bráni v prístupe, alebo
h) neoprávnene bráni účastníkovi podujatia v tom, aby pokojne opustil miesto konania
podujatia.
(2) Za priestupok diváckeho násilia sa považuje aj čin, ktorý má znaky priestupku proti
verejnému poriadku, priestupku extrémizmu, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu
alebo priestupku proti majetku podľa osobitného predpisu, 22) agresívnej povahy spáchaný v
súvislosti s účasťou na podujatí.
(3) Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť pokutu do 1 500 eur. Ak bol tento
priestupok spáchaný na rizikovom podujatí, možno uložiť pokutu do 3 000 eur.
(4) Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v
zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.

6.Záverečné ustanovenia
Diváci vstupujú do štadióna cez vyznačené vchody príslušné k jednotlivým sektorom.
Orientácia štadióna, vchody, označenie sektorov, prístupové cesty a parkoviská sú na
vyznačenom plániku, ktorý tvorí prílohu tohto návštevného poriadku.
Návštevníci štadióna rešpektujú pokyny usporiateľskej služby, ktorá je oprávnená zmeniť
spôsob vstupu na štadión ,odchod zo štadióna, obsadenie sektorov , pohyb v sektoroch aj
medzi sektormi a iné podľa okamžitej situácie najmä ak je ohrozená bezpečnosť, zdravie
alebo život návštevníkov podujatia.
7. Účinnosť
Tento návštevný poriadok je účinný od 1.2.2014.

