Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia
Článok I
Základné ustanovenia
(1) BK ŠKP 08 Banská Bystrica, o. z., so sídlom M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO 45024138
(ďalej len „organizátor podujatia“) vydáva v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní
verejných športových podujatí a čl. 11.2 Hracieho poriadku SBA tento Organizačný (návštevný) poriadok
športového podujatia, ktorý sa vzťahuje najmä na basketbalové stretnutia (ďalej len „podujatie“)
organizované organizátorom podujatia v športovom zariadení ŠH Dukla, Cesta na štadión 28, Banská
Bystrica-Štiavničky (ďalej len „športové zariadenie“).
(2) Účelom organizačného (návštevného) poriadku športového podujatia je zabezpečenie činnosti
usporiadateľskej služby pri organizácii podujatia a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a
životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním. Súčasne určuje záväzné pravidlá účasti a
správania sa účastníkov na podujatí s cieľom jeho pokojného priebehu podľa § 15 písm. a) zákona č.
1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.
(3) Každý účastník podujatia je okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov povinný dodržiavať povinnosti, usmernenia a pokyny
a) uvedené v tomto organizačnom (návštevnom) poriadku športového podujatia,
b) uvedené na vstupenke alebo na informačnom letáku vydaných na podujatie,
c) bezpečnostného značenia a ostatných oznamov, upozornení a pokynov v športovom zariadení,
d) organizátora podujatia, hlavného usporiadateľa, usporiadateľov, bezpečnostného manažéra, ak bol
určený a zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby (ďalej len „členovia usporiadateľskej
služby“), príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov obecnej polície, ktorí zabezpečujú ochranu
verejného poriadku na podujatí a člena dozorného orgánu, ak ho obec určila,
e) členov záchrannej zdravotnej služby, hasičských a iných záchranných zborov.
(4) Usporiadateľská služba je organizovaná a riadená činnosť, pri ktorej jej členovia napomáhajú
organizátorovi podujatia pri zabezpečovaní pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a
účelom podujatia, udržiavaní verejného poriadku a ochrane bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku,
životného prostredia a zaisťovaní informovanosti a pohodlia účastníkov podujatia. Usporiadateľ je
fyzická osoba oblečená v reflexnej veste s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a
zadnom diele vesty.
(5) Účastníkom podujatia je fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava v 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 a osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia (napr. hráč, člen
realizačného tímu športového družstva, rozhodca, delegát športového zväzu, štatistik, novinár, fotograf,
redaktor, člen televízneho alebo rozhlasového štábu a pod.). Účastník podujatia sa na podujatí
zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Účasťou na podujatí sa účastník podujatia zaväzuje dodržiavať
tento organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia a výslovne súhlasí so strpením
príslušných úkonov a uplatnením prípadných sankcií zo strany organizátora podujatia voči nemu
vyplývajúcich z prípadného konania účastníka podujatia v rozpore s ním.
(6) Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkom podujatia iba
v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov SR zo strany organizátora podujatia,
úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom alebo v inom
zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia a účastník podujatia škodu oznámil organizátorovi
podujatia písomne do 15 dní odo dňa jej vzniku.
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Článok II
Oprávnenia členov usporiadateľskej služby
Člen usporiadateľskej služby je oprávnený
a) dávať účastníkom podujatia pokyny za účelom zabezpečenia verejného poriadku a riadneho a
pokojného priebehu podujatia,
b) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť iba fyzická osoba na to oprávnená a na tento účel
požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,
c) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do
priestorov športového zariadenia, kde sa podujatie koná, nemá pri sebe, vrátane príručnej batožiny,
alebo na sebe pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň, sklenenú či plastovú nádobu
alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala
zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, omamné látky alebo
psychotropné látky,
d) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša do športového zariadenia predmety
uvedené v písm. c) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných
látok,
e) zakázať predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov na podujatí, ak obec takýto zákaz
vydala,
f) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,
- ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí alebo osobitného predpisu,
- ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,
- u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný
priebeh podujatia,
- mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,
g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od
neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním porušuje verejný poriadok alebo narušuje
pokojný priebeh podujatia,
h) vyzvať účastníka podujatia na opustenie podujatia bez náhrady za vstupné, ak po upozornení
pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní, narúšajúcom verejný poriadok alebo pokojný
priebeh podujatia alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na premiestnenie do
príslušného vyčleneného sektoru pre divákov podporujúcich príslušné družstvo, či na miesto
zodpovedajúce jeho dokladu oprávňujúceho na účasť na podujatí,
i) vyviesť účastníka podujatia a jeho ďalšiu účasť na podujatí zakázať bez náhrady za vstupné, ak
neuposlúchol pokyn opustiť podujatie podľa písm. h),
j) zaistiť predmet uvedený v čl. III ods. 2 písm. e) a f) a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru,
k) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka
podujatia (porušenie tohto organizačného (návštevného) poriadku športového podujatia),
zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 3 osobe oprávnenej na spracúvanie údajov
v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach podľa § 22 ods. 2 a 9 zákona č.
1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, čím sa takáto fyzická osoba stáva
rizikovým účastníkom podujatia.
Článok III
Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia
(1) Účastník podujatia je povinný
a) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí
v zmysle § 415 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,
b) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného
zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo
verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,
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c) 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,
d) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinností účastníka podujatia pri
výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby podľa čl. II,
e) zachovávať úctu k štátnym symbolom SR a to aj počas hrania štátnej hymny SR pred začiatkom
podujatia v zmysle § 1 ods. 2 a § 13 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady SR č. 63/1993 Z. z.
o štátnych symboloch v spojení s § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí,
f) po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,
g) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo, ktoré
podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na
meno a priezvisko.
(2) Fyzickej osobe sa zakazuje vnášať na podujatie
a) pyrotechnický výrobok a výbušninu, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno
urobiť útok proti telu dôraznejším (napr. dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené
nádoby, stoličky, stojany a pod.) a používať ich, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,
b) spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,
c) 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) omamné látky alebo psychotropné látky,
e) štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť
k narušeniu verejného poriadku, k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia a mravnosti účastníkov
podujatia,
f) písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenia vecí vyjadrujúce
smerovanie k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo k znevažovaniu skupiny osôb
alebo jednotlivca, či inak odporujúce dobrým mravom,
g) mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce hluk,
h) zvieratá,
i) laserové ukazovadlá a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na ostatných
účastníkov podujatia, najmä súťažiacich športovcov a rozhodcov.
(3) Zákazy uvedené v ods. 2 písm. g), h) a i) sa nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré majú od organizátora
podujatia súhlas na vnášanie uvedených vecí na podujatie.
(4) Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
b) mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu,
c) 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,
d) vyslovovať a skandovať heslá smerujúce k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo
k znevažovaniu skupiny osôb alebo jednotlivca, najmä súťažiacich športovcov a rozhodcov, či inak
odporujúce dobrým mravom,
e) vstupovať v čase konania podujatia na hraciu plochu a do priestorov športového zariadenia bez
súhlasu organizátora podujatia, napr. do priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov
realizačných tímov športovcov, rozhodcov, delegátov športového zväzu a funkcionárov súťažiacich
družstiev,
f) hádzať v priestoroch športového zariadenia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov
podujatia vrátane hádzania akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu,
g) manipulovať s ohňom a používať pyrotechnické výrobky v športovom zariadení,
h) správať sa vulgárne alebo inak vzbudzovať verejné pohoršenie,
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i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

znečisťovať športové zariadenie, a to ani plagátovou výzdobou, nálepkami, komerčnými a
reklamnými oznamami a pod.,
ničiť a poškodzovať športové zariadenie a jeho vybavenie,
obťažovať, fyzicky napádať alebo biť účastníkov podujatia,
predávať alebo sprostredkovávať v športovom zariadení tovary a služby bez povolenia organizátora
podujatia,
fajčiť v priestoroch športového zariadenia v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefajčiarov, ktorý ustanovuje zákaz fajčenia v športových zariadeniach,
parkovať vozidlo na vyznačených miestach pred hlavným vchodom do športového zariadenia
a brániť tak v prípade potreby vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky,
záchrannej zdravotnej služby, či evakuácie účastníkov podujatia,
požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta
konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch.
Článok IV
Vstup a pobyt účastníka na podujatí

(1) Vstupovať do športového zariadenia, v ktorom sa koná podujatie, je oprávnená iba fyzická osoba, ktorá
sa preukáže platnou vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) oprávňujúcim ho na vstup na
podujatie (okrem prípadov, kedy organizátor podujatia umožní na podujatie voľný vstup), a to najskôr
v čase pred začiatkom podujatia, ktorý pre príslušné podujatie určí organizátor podujatia.
(2) Organizátor podujatia je oprávnený neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá je zjavne pod
vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok a fyzickej osobe v prípade, ak by tak počet
účastníkov podujatia prekročil kapacitu priestorov športového zariadenia pre toto podujatie.
(3) Na požiadanie člena usporiadateľskej služby je účastník podujatia povinný kedykoľvek sa preukázať
vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) oprávňujúcim ho na vstup na podujatie.
V prípade, že platnú vstupenku alebo iný doklad nemá, je povinný opustiť športové zariadenie,
v ktorom sa koná podujatie. Ak tak neurobí, môže byť z podujatia vyvedený. Rovnako sa postupuje aj
v prípade zneužitia vstupenky alebo iného dokladu na vstup viac ako jedného účastníka na podujatie
alebo na vstup účastníka podujatia nezodpovedajúceho príslušnej kategórii vstupenky alebo iného
dokladu, či na základe inak neplatnej, či pozmeňovanej vstupenky alebo dokladu, keďže takáto účasť na
podujatí sa považuje za neoprávnenú, pričom takáto vstupenka alebo doklad (vrátane permanentky)
budú účastníkovi podujatia ako neplatné odobraté bez nároku na akúkoľvek náhradu.
(4) Ak je na vstupenke alebo inom doklade vydanom účastníkovi podujatia uvedené konkrétne miesto
v športovom zariadení (napr. číslo sedadla), účastník podujatia je povinný sledovať podujatie z tohto
miesta. To platí i v prípade, ak organizátor podujatia určí účastníkovi podujatia miesto vo vyčlenenom
sektore za účelom oddelenia priaznivcov súťažiacich družstiev. Účastník podujatia je povinný uvoľniť
miesto inému účastníkovi podujatia, ktorý je držiteľom vstupenky alebo iného dokladu oprávňujúceho
zaujať práve toto miesto. V prípade problémov s identifikáciou miesta, sektoru alebo nemožnosti zaujať
prislúchajúce miesto v športovom zariadení, je účastník podujatia oprávnený za účelom odstránenia
takéhoto problému požiadať o súčinnosť člena usporiadateľskej služby.
(5) Na požiadanie oficiálneho zástupcu právnickej osoby zastrešujúcej hosťujúce súťažiace družstvo
(basketbalový klub) minimálne 48 hodín pred stanoveným začiatkom podujatia organizátor podujatia
v zmysle čl. 11.7.18 Hracieho poriadku SBA zabezpečí pre priaznivcov hosťujúceho súťažiaceho družstva
maximálne 10 % miest z celkovej kapacity priestorov športového zariadenia určenej pre toto podujatie.
(6) Ktorýkoľvek účastník podujatia, ak sa jedná o majstrovské stretnutie celoslovenských súťaží SBA, je
v zmysle čl. 11.7.15 Hracieho poriadku SBA oprávnený z neho natáčať videozáznam, pričom účastníci
podujatia sú povinní vyrobenie videozáznamu strpieť.
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Článok V
Vyvedenie účastníka z podujatia
Člen usporiadateľskej služby, príslušník Policajného zboru a príslušník obecnej polície, môžu bez náhrady
za vstupné vyviesť z podujatia účastníka podujatia, ktorý:
a) nesplnil podmienky pre vstup na podujatie podľa čl. IV alebo nedodržiava pokyny organizátora
podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej
polície alebo dozorného orgánu,
b) narušuje verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,
c) požíva alkoholické nápoje počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo
požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo požíva omamné látky alebo psychotropné látky
počas podujatia,
d) odmietne odkryť si tvár,
e) používa 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) vyslovuje alebo skanduje heslá smerujúce k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo
k znevažovaniu skupiny osôb alebo jednotlivca, najmä súťažiacich športovcov a rozhodcov, či inak
odporujúce dobrým mravom, resp. ich prezentuje vecami s písomným, grafickým, obrazovým,
zvukovým alebo obrazovo-zvukovým vyhotovením s takýmto obsahom,
g) vstupuje v čase konania podujatia na hraciu plochu alebo do priestorov športového zariadenia bez
súhlasu organizátora podujatia, napr. do priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov
realizačných tímov športovcov, rozhodcov, delegátov športového zväzu a funkcionárov súťažiacich
družstiev,
h) hádže v priestoroch športového zariadenia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov
podujatia vrátane hádzania akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu,
i) manipuluje s ohňom alebo používa pyrotechnické výrobky v športovom zariadení,
j) správa sa vulgárne alebo inak vzbudzuje verejné pohoršenie,
k) znečisťuje športové zariadenie (a to napr. aj plagátovou výzdobou, nálepkami, komerčnými alebo
reklamnými oznamami a pod.),
l) ničí alebo poškodzuje športové zariadenie a jeho vybavenie,
p) obťažuje, fyzicky napáda alebo bije účastníkov podujatia,
q) predáva tovary alebo sprostredkováva v športovom zariadení služby bez povolenia organizátora
podujatia,
r) nedodržuje po upozornení zákaz fajčenia v priestoroch športového zariadenia v zmysle § 7 ods. 1
písm. f) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, ktorý ustanovuje zákaz fajčenia v
športových zariadeniach.
Čl. VI
Účinnosť
Tento Organizačný (návštevný poriadok) športového podujatia bol organizátorom podujatia schválený
dňa 31. augusta 2015 a je účinný od 1. septembra 2015.

JUDr. Rastislav Urbáni
predseda
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UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA
Účastník podujatia je povinný
a) dodržiavať Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia (je zverejnený na I. poschodí športového zariadenia a webovom sídle www.bystrickepumy.sk) a
pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo by
porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia, pričom účasťou na podujatí sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá účasti na podujatí
stanovené v Organizačnom (návštevnom) poriadku športového podujatia a po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania 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 pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinností účastníka podujatia,
d) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí v zmysle § 415 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,
e) zachovávať úctu k štátnym symbolom SR, a to aj počas hrania štátnej hymny SR pred začiatkom podujatia,
f) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo, ktoré podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli
vstupenky vystavené na meno a priezvisko.
Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a) vnášať na podujatie pyrotechnický výrobok a výbušninu, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším,
b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a vnášať alkoholické nápoje na podujatie, 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 a vnášať omamné látky alebo psychotropné látky na podujatie,
c) hádzať predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia vrátane hádzania akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu, či vstupovania na ňu,
d) mať zakrytú tvár, vyslovovať a skandovať heslá smerujúce k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo k znevažovaniu skupiny osôb alebo jednotlivca,
najmä súťažiacich športovcov a rozhodcov, či inak odporujúce dobrým mravom, správať sa vulgárne alebo inak vzbudzovať verejné pohoršenie,
e) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku, k ohrozeniu
bezpečnosti, zdravia a mravnosti účastníkov podujatia a používať ich znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu
verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,
f) fajčiť v športovom zariadení v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.
Usporiadateľ je oprávnený
a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov športového zariadenia, nemá pri sebe alebo na sebe
zakázané predmety a či sa na podujatí chce zúčastniť iba fyzická osoba na to oprávnená a na tento účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,
b) vyzvať účastníka podujatia na opustenie podujatia, ak po upozornení pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní a po požiadaní, aby od neho upustil,
svojím správaním alebo konaním ďalej porušuje verejný poriadok alebo narušuje pokojný priebeh podujatia a vyviesť účastníka podujatia a jeho ďalšiu účasť
na podujatí zakázať, ak neuposlúchol predchádzajúci pokyn opustiť podujatie, a to bez akejkoľvek náhrady,
c) vykonávať ďalšie úkony špecifikované v Organizačnom (návštevnom) poriadku športového podujatia.

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA
v zmysle § 8 ods. 3 a 4 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
V prípade porušenia zákazu fajčenia v športovom zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
je možné podať oznámenie o porušení zákona Slovenskej obchodnej inšpekcii, Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, orgánom verejného zdravotníctva
(napr. Úradu verejného zdravotníctva SR, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica), Mestu Banská Bystrica, Policajnému zboru.

PORUŠENIE STANOVENÉHO ZÁKAZU FAJČENIA JE PRIESTUPKOM, ZA KTORÝ MOŽNO ULOŽIŤ POKUTU DO VÝŠKY 331 EUR!

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA
Podľa ustanovenia § 16 písm. i) a j) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

VSTUPOVANIE NA HRACIU PLOCHU
A HÁDZANIE AKÝCHKOĽVEK
PREDMETOV NA ŇU JE ZAKÁZANÉ!
PORUŠOVANIE TOHTO ZÁKAZU JE
v zmysle čl. V písm. g) a h) Organizačného (návštevného) poriadku športového podujatia
v spojení s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

JEDNÝM Z DÔVODOV PRE VYVEDENIE ÚČASTNÍKA Z PODUJATIA A ZAKÁZANIA JEHO ĎALŠEJ
ÚČASTI NA PODUJATÍ BEZ NÁROKU NÁHRADY ZA VSTUPNÉ
a podľa § 26 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 3 a 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí
priestupkom diváckeho násilia, za ktorý možno uložiť pokutu do 1 500 eur (pri rizikovom podujatí do 3 000 eur)
alebo uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA
• Porušovanie povinností účastníka podujatia, porušovanie zákazov účastníkom podujatia alebo účasť na podujatí, hoci mu bola
účasť na podujatí zakázaná uložením obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných podujatiach,
predbežného opatrenia podľa § 27 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len „zákon“)
alebo primeraného obmedzenia spočívajúceho v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného predpisu alebo pokus o to, je
podľa § 25 ods. 3 zákona priestupkom, za ktorý možno podľa § 25 ods. 8 a ods. 12 zákona uložiť pokutu do 300 eur (na podujatí
s osobitným režimom do 500 eur a pri rizikovom podujatí do 1 000 eur) alebo uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce
v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.
• Porušovanie zákazov účastníkom podujatia uvedených v čl. III ods. 2 písm. a) a f), ods. 4 písm. c), e) a f), ako aj hrubé
znevažovanie, urážanie a ohrozovanie organizátora podujatia, hlavného usporiadateľa, usporiadateľov, bezpečnostného
manažéra, ak bol určený a zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, dozorného orgánu, príslušníka obecnej polície,
príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným
spôsobom v súvislosti s účasťou na podujatí, neoprávnené sťažovanie pokojného prístupu účastníka podujatia na miesto
konania podujatia alebo bránenie mu v prístupe, alebo neoprávnené bránenie účastníkovi podujatia v tom, aby pokojne opustil
miesto konania podujatia, je podľa § 26 ods. 1 zákona priestupkom diváckeho násilia, za ktorý možno podľa § 26 ods. 3 a ods. 4
zákona uložiť pokutu do 1 500 eur (pri rizikovom podujatí do 3 000 eur) alebo uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce
v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.
• 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, agresívnej povahy
spáchaný v súvislosti s účasťou na podujatí.
• Priestupky podľa zákona prejednávajú orgány Policajného zboru. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis
o priestupkoch.
• Organizátor podujatia je podľa § 7 ods. 3 zákona oprávnený si uplatniť od účastníka podujatia primeranú náhradu nákladov na
obnovenie verejného poriadku a náhradu za sankciu alebo opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia v súvislosti
s protiprávnym konaním účastníka podujatia uložené orgánmi verejnej moci, orgánmi medzinárodnej športovej organizácie
alebo orgánmi príslušného športového zväzu a podľa § 7 ods. 5 zákona zaznamenať účastníka podujatia, ktorý porušil
organizačný (návštevný) poriadok podujatia do evidencie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach.

