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Kľúčové ustanovenia zákona č. 1/2014 Z. z.

Základné východisko pri organizovaní
podujatí podľa zákona č. 1/2014 Z.z.
§1
(Základné ustanovenia)
(7) Všetky osoby podľa tohto zákona podieľajúce sa na
príprave, organizovaní a dozore nad priebehom podujatia
vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzájomnej súčinnosti tak,
aby právo pokojne sa zhromažďovať na verejne
prístupných miestach nebolo obmedzené, okrem opatrení
nevyhnutných na ochranu práv a slobôd iných, ochranu
verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku
alebo životného prostredia.

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
c) 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,
i) 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
1. divák,
2. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej
činnosti,
3. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia,
j) rizikovým účastníkom podujatia fyzická osoba,u ktorej je predpoklad, že môže v
súvislosti s účasťou na podujatí svojim správaním alebo konaním narušiť verejný
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 podľa § 22 ods. 2.

§4
Oznámenie podujatia
(1) 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 podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor
podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému
športovému zväzu.
(3)
Organizátor
podujatia
v
oznámení
uvedie
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 podujatie s
osobitným režimom.
(4) 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.

Povinnosti organizátora podujatia
§ 6 ods. 1 (základné)
b) zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9,
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,
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,
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,
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 tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,[8]
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.

Povinnosti organizátora podujatia
§ 6 ods. 2 (základné +)

(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), (tie, ktoré uviedol v oznámení podujatia)
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),
d) uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán miesta
konania podujatia.

Povinnosti organizátora podujatia
§ 6 ods. 2 (základné ++)
(2) Organizátor rizikového podujatia okrem povinností podľa odseku 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,
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,
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,[8]a aby mali v čase konania podujatia prístup k výpisu z evidencie v informačnom systéme
podľa § 22 ods. 2 a ods. 7 písm. b),
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.

§7
Povinnosti organizátora podujatia
(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 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.

§ 13
Odborná spôsobilosť členov usporiadateľskej služby
(7) Testy na overenie odbornej spôsobilosti vypracuje odborná komisia, ktorú na
obdobie nie dlhšie ako dva roky vymenúva a odvoláva Policajný zbor z odborne
spôsobilých osôb v oblastiach uvedených v odseku 5. Odborná komisia určí
jednotné pravidlá pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov. Národné
športové zväzy, športové zväzy, športové kluby, Policajný zbor a obce sú oprávnené
navrhovať odbornej komisii zmeny a doplnenia otázok a úloh v teste tak, aby testy
okrem spoločnej všeobecnej časti obsahovali aj osobitnú časť, v ktorej budú zohľadnené
špecifiká organizovania podujatí v jednotlivých športových odvetviach. Zloženie
odbornej komisie zverejňuje Policajný zbor na svojom webovom sídle.
(5) Odborná príprava hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a
usporiadateľa obsahuje tieto oblasti
a) právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
b) verbálna a neverbálna komunikácia,
c) základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
d) základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej
ochrany a
e) praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

§ 15
Povinnosti účastníka podujatia
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
Zákazy pre účastníka podujatia (obyčajné)
Účastníkovi podujatia sa zakazuje
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,
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,
h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania
podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a
hromadných dopravných prostriedkoch,

§ 16
Zákazy pre účastníka podujatia (kvalifikované)
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,
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,
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,
i) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,
j) vhadzovať predmety do priestoru športoviska.

§ 26
Priestupky diváckeho násilia
(1) Priestupku diváckeho násilia sa dopustí ten, kto
a) až e) poruší zákaz podľa § 16 písm. a), e), g), i), 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.

§ 18 ods. 1
Oprávnenie Policajného zboru zakázať podujatie
(1) Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí
bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného
poriadku alebo je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie
účastníkov podujatia, Policajný zbor môže toto podujatie
zakázať alebo vylúčiť účastníka podujatia z účasti na
podujatí.

§ 18 ods. 2 a 3
Vyhotovovanie záznamov Policajným zborom
(2) Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné
nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku, je ohrozená bezpečnosť,
život alebo zdravie účastníkov podujatia alebo ide o rizikové podujatie,
Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, bez
označenia monitorovaných priestorov vyhotovovať obrazové, zvukové alebo
obrazovo-zvukové záznamy z prípravy alebo priebehu podujatia, vrátane
premiestňovania sa účastníkov podujatia, ako aj iné záznamy o priebehu
služobnej činnosti alebo služobného zákroku súvisiacich s podujatím.[13]
(3) Zvukové, obrazové alebo iné záznamy vyhotovené Policajným zborom je
možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania,
správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania,
na účely vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 a na účely
plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, inak je
Policajný zbor povinný tieto záznamy bezodkladne zlikvidovať.

§ 18 ods. 4 a 5
Poskytnutie súčinnosti Policajného zboru
na základe dohody
(4) Policajný zbor môže na základe písomnej dohody s organizátorom
podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby, ak
ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie.
Táto dohoda obsahuje
a) zásady spolupráce Policajného zboru a organizátora podujatia,
b) zásady spolupráce Policajného zboru a usporiadateľskej služby,
c) zásady spolupráce Policajného zboru a bezpečnostného manažéra,
d) činnosť Policajného zboru súvisiacu s konaním podujatia,
e) spôsob určenia výšky účelne vynaložených nákladov uhrádzaných
organizátorom podujatia Policajnému zboru za vykonanú činnosť,
f) ďalšie náležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho priebehu podujatia.
(5) Činnosť Policajného zboru vykonávaná na základe dohody podľa odseku 4
nenahrádza usporiadateľskú službu.

§ 19
Delegát (národného) športového zväzu
(1) Ak ide o podujatie s osobitným režimom, vykonáva
dozor aj príslušný národný športový zväz alebo
príslušný športový zväz prostredníctvom delegáta zväzu.
(2) Športový zväz oznámi najneskôr 48 hodín pred
začiatkom podujatia organizátorovi podujatia a
Policajnému
zboru
meno,
priezvisko,
adresu
elektronickej pošty a telefonický kontakt delegáta zväzu.
(8) Športový zväz, ktorý vykonáva dozor na podujatiach s
osobitným režimom, zverejňuje na svojom webovom
sídle zoznam delegátov zväzu, v ktorom je uvedené
meno a priezvisko delegáta zväzu.

§ 19
Správa delegáta (národného) športového zväzu

(6) Delegát zväzu o svojich zisteniach, odporúčaniach a
opatreniach vypracuje písomnú správu,v ktorej informuje
o priebehu podujatia. Prílohou správy sú záznamy
vyhotovené podľa odseku 5. Písomnú správu delegát
zväzu predkladá príslušnému orgánu športového zväzu
na prerokovanie a prijatie potrebných opatrení.
(7) Správu podľa odseku 6 a jej prílohy je možné využiť
len na účely trestného konania, priestupkového
konania, správneho konania, občianskeho súdneho
konania, disciplinárneho konania a na účely vedenia a
využívania informačného systému podľa § 22.

§ 19
Oprávnenia delegáta (národného) športového zväzu
(3) Delegát zväzu je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na
podujatí, dozerať a hodnotiť dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a
vnútorných
predpisov
príslušného
športového
zväzu
upravujúcich
organizovanie podujatí organizátorom podujatia, usporiadateľskou službou
a ostatnými účastníkmi podujatia. Delegát zväzu o zistených
nedostatkoch týkajúcich sa organizácie a bezpečnosti podujatia bezodkladne
upovedomí hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra s
požiadavkou na ich odstránenie.
(4) Ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu
ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia
delegát zväzu ústnym vyhlásením vyzve organizátora podujatia
prostredníctvom hlavného usporiadateľa na prerušenie podujatia alebo
ukončenie podujatia v súlade so športovými pravidlami.
(5) Delegát zväzu je oprávnený v súvislosti s vykonávaním dozoru na podujatí
vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné záznamy preukazujúce nevhodné
konanie alebo správanie účastníkov podujatia a plnenie povinností organizátora
podujatia vrátane zistených nedostatkov a opatrení prijatých na ich
odstránenie.

§ 25 ods. 5
Zodpovednosť delegáta (národného) športového zväzu
(5) Priestupku sa dopustí delegát zväzu, ak
a) sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a
priebehu podujatia podľa § 19 ods. 3 (podujatie s osobitným režimom),
alebo
b) nevypracuje alebo nepredloží písomnú správu podľa § 19 ods. 6.
(7) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e), i), l) až n), q), r) a
odsekov 2, 4 a 5 možno uložiť pokutu do 300 eur a zákaz činnosti do
dvoch rokov. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s
osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 500 eur a zákaz
činnosti do piatich rokov; na rizikovom podujatí do 1 000 eur a
zákaz činnosti do piatich rokov.
Delegát zväzu ako člen SFZ podlieha navyše aj právomoci DK SFZ.

§ 20 ods. 6
Oprávnenie uzatvoriť priestory
a vykonať kontrolu účastníkov podujatia
(6) 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 verejného
poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo
mravnosti účastníkov podujatia.

§ 20 ods. 7
Koordinácia premiestňovania účastníkov podujatia

(7) 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.

§ 21
Kamerový systém (športového zariadenia)
(1) 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.
(4) 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 podľa § 22 a na
účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu.
(5) Podrobnosti o kamerovom systéme ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(6) Kontrolu inštalácie a funkčnosti kamerového systému vykonáva najmenej raz ročne
príslušný športový zväz v súčinnosti s Policajným zborom.

§ 22
Informačný systém o bezpečnosti na športových
podujatiach
(1) Národný športový zväz futbalu ako správca informačného systému a národný športový zväz
hokeja sú povinní vytvárať a prevádzkovať informačný systém.
(2) Informačný systém obsahuje evidenciu o fyzických osobách, … a) až j).
(5) Informačný systém okrem evidencie podľa odseku 2 obsahuje aj evidenciu hlavných
usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov.
(7) Informačný systém obsahuje
a) evidenciu dohôd podľa § 8 ods. 3 a § 18 ods. 4,
b) evidenciu 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 alebo obhajujúcich, podporujúcich alebo podnecujúcich 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,
c)
modul odbornej prípravy uchádzačov o získanie alebo overenie odbornej spôsobilosti
hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa vypracovaný v súlade s
pravidlami určenými odbornou komisiou podľa § 13 ods. 7.
(8) Údaje do evidencie podľa … bezodkladne spracúva Policajný zbor /písmeno b), c), f), h), j)/.

§ 23
Financovanie prevádzky informačného systému

(1) Prevádzka a správa informačného systému je financovaná najmä z
príjmov z pokút podľa § 24 ods. 9, § 25 ods. 7 až 11, § 26 ods. 3, § 27 ods. 6 a
8 a 50 % sumy z uhradených pokút uložených v disciplinárnom konaní
príslušného športového zväzu alebo jeho členov za neslušnosti a výtržnosti
účastníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo
člena usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia určených príslušným
športovým zväzom. Ďalším zdrojom financovania informačného systému môžu byť
príspevky športových zväzov, účelové dotácie, dary a iné príjmy.
(2) Správca informačného systému sústreďuje príjmy podľa odseku 1 na
samostatnom mimorozpočtovom účte zriadenom na tento účel (ďalej len
„prevádzkový účet“).
(5) Informácie o príjmoch a výdavkoch prevádzkového účtu a informácie o
spôsobe nakladania s finančnými prostriedkami prevádzkového účtu podľa odseku
4 sú verejne prístupné na webovom sídle správcu informačného systému.

§ 24
Správne delikty
(1) Okresný úrad uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ak … a) až w).
(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až e), i), l) až n), q), r) a w) možno uložiť pokutu do 2 000 eur.
Ak bol tento správny delikt spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 4 000 eur;
na rizikovom podujatí do 50 000 eur.
(3) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), h) a j) možno uložiť pokutu do 4 000 eur, na rizikovom
podujatí do 50 000 eur.
(4) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. g), k), o), p), s), t) až v) možno uložiť pokutu do 50 000 eur.
(5) Za správny delikt podľa odseku 1, pri ktorom v dôsledku hrubého zanedbania povinností organizátora
došlo k závažnému alebo nenapraviteľnému následku alebo ak vznik takého následku bezprostredne
hrozil, možno uložiť aj zákaz činnosti až na päť rokov. Sankcia zákazu činnosti spočíva v tom, že sa
páchateľovi správneho deliktu zakáže na dobu výkonu sankcie vykonávať činnosť organizátora podujatí
určených presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu, na
ktoré sa tento zákaz vzťahuje.
(6) Za správny delikt podľa odseku 1 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný správny delikt, možno uložiť sankciu až do výšky
dvojnásobku hornej hranice ustanovenej podľa odsekov 2 až 4.
(7) Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 okresný úrad prihliada na závažnosť,
spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prihliadne aj na opakované porušenie
právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.
(8) Sankciu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Príslušnosť na prejednanie priestupkov a
správych deliktov

Správne delikty podľa § 24 zákona č. 1/2014 Z. z. bude prejednávať:
1. stupeň - miestne príslušný okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy
2. stupeň - odvolací orgán je okresný úrad v sídle kraja
Priestupky podľa § 25 a 26 zákona č. 1/2014 Z. z. a priestupky podľa § 47 ods. 1
písm. l) a § 47a zákona č. 372/1990 Zb. bude prejednávať:
v blokovom konaní - policajt útvaru poriadkovej polície alebo železničnej polície,
1. stupeň - miestne príslušné oddelenie železničnej polície KR PZ
2. stupeň - miestne príslušný odbor železničnej polície KR PZ

§ 27
Predbežný zákaz účasti na podujatiach
(2) Osobe obvinenej z priestupku podľa § 25 ods. 3 alebo § 26 ods. 1 a 2 možno
uložiť predbežné opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených
podujatiach na primeranú dobu, najdlhšie na šesť mesiacov, najmä ak sa
dopustila priestupku diváckeho násilia alebo iného priestupku závažnejšej
povahy alebo sa dopustila priestupku po tom, čo bola v poslednom roku
postihnutá za obdobný priestupok alebo bola v posledných dvoch rokoch
odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom
podujatí.
(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení podľa odseku 2 nemá
odkladný účinok.
(4) Predbežné opatrenie podľa odseku 2 stráca platnosť po uplynutí šiestich
mesiacov odo dňa jeho uloženia, ak nedošlo skôr k právoplatnému rozhodnutiu vo
veci, jeho zrušeniu alebo uplynutiu doby, na ktorú bolo uložené.

§ 27
Spoločné ustanovenia o priestupkoch
(1) Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú orgány Policajného zboru. Na priestupky a ich
prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.[23]
(5) Ak sa páchateľ dopustil priestupku podľa § 25 alebo § 26 menšej závažnosti alebo ak je
páchateľom priestupku osoba mladšia ako 21 rokov, ktorá v minulosti nebola odsúdená ani
postihnutá za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, priestupok je možné vybaviť
napomenutím, ak je možné predpokladať, že takéto vybavenie je postačujúce, najmä ak sa páchateľ
k spáchaniu priestupku priznal, jeho spáchanie oľutoval, prejavil snahu o nápravu a zaviazal sa
nahradiť škodu alebo jej primeranú časť, ak bola priestupkom spôsobená.
(6) Za priestupok podľa § 25 alebo § 26 možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 100 eur a v
rozkaznom konaní do 300 eur; ak bol priestupok spáchaný v súvislosti s účasťou na rizikovom
podujatí, až do dvojnásobku tejto sumy.
(7) Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán určuje rozsah
zakázaných podujatí podľa závažnosti protiprávneho konania, ktorého sa páchateľ dopustil,
presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu,
na ktoré sa obmedzujúce opatrenie alebo predbežné opatrenie vzťahuje.
(8) Za priestupok podľa § 25 alebo § 26 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný priestupok, možno uložiť pokutu a obmedzujúce
opatrenie až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej za neskorší priestupok.

čl. IV
Zmeny v zákone o priestupkoch
2. Doterajší text § 20 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa
pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie.“.
3. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí
prístupnom verejnosti hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora
podujatia, zvolávateľa, usporiadateľa, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej
služby, dobrovoľníka alebo inú osobu podieľajúcu sa na organizovaní
verejného podujatia, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka
Policajného zboru alebo delegáta zväzu verbálne, gestom, grafickým
zobrazením alebo iným spôsobom.“.
4. V § 47 odsek 2 znie:
„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100
eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 300 eur a za
priestupok podľa odseku 1 písm. h) až l) pokutu do 500 eur.“.

čl. IV
Zmeny v zákone o priestupkoch
§ 47a - Priestupky extrémizmu
(1) Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto
a) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové,zvukové alebo obrazovo-zvukové
vyhotovenie 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,
b) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové,zvukové alebo obrazovo-zvukové
vyhotovenie 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,
c) dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku
podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu národnostnej, etnickej
alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, pôvodu rodu alebo z
dôvodu náboženského vyznania.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.“

čl. IV
Zmeny v zákone o priestupkoch

6. V § 52 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. l),
c) extrémizmu podľa § 47a,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno d).

Zmeny v legislatíve vs. zmeny v komunite
Každý štadión je osobitá komunita ľudí, ktorá si reguluje vlastné pravidlá.
Súčasťou komunity sú hráči, diváci, funkcionári, usporiadatelia ale ja policajti,
(obecní i štátni) prokurátori, sudcovia, ostatní dotknutí občania.
Spoločenské podujatia (zatiaľ) bez problémov, zákon bez zemny od r. 1991.
Všetko je na ľuďoch - ako si predstavujú svoje okolie, svoj životný priestor, svoj
štát a či sa stotožnia s myšlienkou, že to je ich záležitosť, ktorú chcú riešiť.
Štát, verejná moc, intervenciou formou zákona vytvára podmienky pre
ozdravenie prostredia športových/spoločenských komunít.
Širšie súvislosti - šport ako zdravý životný štýl obyvateľstva, pomáha udržiavať
zdravie a kondíciu obyvateľstva vs. náklady na civilizačné choroby, prostredie
atraktívne pre deti, mládež, rodinu ponúkajúce príjemné prostredie, pozitívne
vzory, emocionálny zážitok a spoločenskú prestíž

Zmeny v legislatíve vs. zmeny v komunite
Každý štadión je osobitá komunita ľudí, ktorá si reguluje vlastné pravidlá.
Súčasťou komunity sú hráči, diváci, funkcionári, usporiadatelia ale ja policajti,
(obecní i štátni) prokurátori, sudcovia, ostatní dotknutí občania.
Spoločenské podujatia (zatiaľ) bez problémov, zákon bez zmeny od r. 1991!!!
Všetko je na/o/v ľuďoch - ako si predstavujú svoje okolie, svoj životný priestor,
svoj štát a či sa stotožnia s myšlienkou, že čo je ich záležitosť, čo chcú riešiť.
Štát, verejná moc, intervenciou formou zákona vytvára podmienky pre
ozdravenie prostredia a vzťahov športových/spoločenských komunít.
Širšie súvislosti - šport ako zdravý životný štýl obyvateľstva, pomáha udržiavať
zdravie a kondíciu obyvateľstva vs. náklady na civilizačné choroby, prostredie
atraktívne pre deti, mládež, rodinu ponúkajúce príjemné prostredie, pozitívne
vzory, emocionálny zážitok a spoločenskú prestíž
EÚ, Štát, Slovensko, mesto, obec, škola, rodina - to nie sú ONI, to sme MY.

Zmeny v legislatíve vs. zmeny v komunite

PROBLEME

DENKWEISE
SIND.

KANN MAN NIEMALS MIT DER SELBEN

LÖSEN,DURCH DIE SIE ENTSTANDEN

PROBLÉMY

NIKDY NEMÔŽU BYŤ VYRIEŠENÉ TÝM ISTÝM

SPÔSOBOM MYSLENIA, V DÔSLEDKU KTORÉHO VZNIKLI.

/ALBERT EINSTEIN/

Myšlienka na záver:
"Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť sám sebou."
(Socrates)
resp.
"Kto nechce hýbať svetom, ani sám sebou, nech len dôsledne
dodržiava zákon, ... a svet "sa" možno pohne aj sám."

(Peter Sepeši)

Ďakujem za pozornosť

Aktuálne informácie k problematike:
Navrhované zmeny a ich dôvody sú bližšie vysvetlené
v dôvodovej správe k návrhu zákona a v odbornom
príspevku publikovanom v odbornom časopise
“Magister Officiorum”
dostupnom bezplatne aj v elektronickej forme na stránke:
www.ucps.sk/MagOff
Problematika organizovania verejných športových podujatí z pohľadu
prokuratúry Slovenskej republiky - TU
Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o
zmene a doplnení niektorých zákonov - TU

