
Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zá-

kone:

Čl. I

§ 1
Úvodné ustanovenia

Verejnými telovýchovnými podujatiami, športovými podu-(1) 
jatiami a turistickými podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa 
podľa tohto zákona rozumejú telovýchovné, športové a tu-
ristické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia 
spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb         
v oblasti telesnej kultúry 1)  prístupné verejnosti. Poznámka 
Športinformu: odvolávka je na zákon č. 288/1997 Z.z. 
o telesnej kultúre… v znení neskorších predpisov, ktorý 
ustanovuje: „Telesná kultúra je organizovaná alebo neor-
ganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvi-
siaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybo-
vo-rekreačnou aktivitou.“

Turistickými podujatiami sa na účely tohto zákona rozu-(2) 
mejú podujatia nad 500 účastníkov, ak sa organizujú na 
vyznačených turistických chodníkoch a iných na turistiku 
určených, verejnosti prístupných priestranstvách a ak ide 
o celodenné alebo viacdenné putovanie cez územie obce 
alebo cez územia viacerých obcí.

Podujatie sa považuje za prístupné verejnosti, ak sa koná (3) 
pre individuálne neurčených účastníkov alebo pre účast-
níkov na základe registrácie v príslušnej právnickej osobe, 
ktorá je založená alebo zriadená podľa osobitných predpi-
sov. 2) Poznámka Športinformu: podľa tohto odseku sa 
za podujatie prístupné verejnosti považuje aj tréningová 
jednotka. Vyplýva to zo slov: „podujatie sa považuje za 
prístupné verejnosti, ak sa koná pre… účastníkov na zá-
klade registrácie v príslušnej právnickej osobe, ktorá je 
založená alebo zriadená podľa osobitných predpisov.“ 
Tým osobitným predpisom je najmä zákon o združovaní 
občanov, podľa ktorého sú založené prakticky všetky TJ, 
ŠK a zväzy. V odseku 5 písm. d) zákona je pre TJ a ŠK táto 
„hrozba“ zažehnaná, pretože sa v ňom uvádza, že usta-
novenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, ktoré 
sa konajú v priestoroch zariadení športových klubov a te-
lovýchovných jednôt, ak sú organizátormi a účastníkmi 
podujatia ich zverenci, zamestnanci a ich rodinní prísluš-
níci. Na druhej strane tréning reprezentantov Slovenska 
organizovaný národným športovým zväzom je podujatím 
prístupným verejnosti vtedy, ak sú športovci registrovaní 
v športovom zväze, ktorý tréning organizuje 

Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie (4) 
štátneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 3)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, (5) 
ktoré sa konajú v priestoroch

ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ozbrojených a) 
bezpečnostných zborov, ak sú organizátormi a účastník-
mi podujatia príslušníci ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
škôl a školských zariadení, ak sú organizátormi a účast-b) 
níkmi podujatia žiaci, študenti a zamestnanci škôl a škol-
ských zariadení a ich rodinní príslušníci,
zariadení sociálnych služieb, ak sú organizátormi a účast-c) 
níkmi podujatia osoby, ktorým sa poskytuje starostlivosť 
v týchto zariadeniach, zamestnanci a ich rodinní príslušníci,

zariadení športových klubov a telovýchovných jed-d) 
nôt, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia ich 
zverenci, zamestnanci a ich rodinní príslušníci. Po-
známka Športinformu: najmä tréningy zverencov TJ a 
ŠK sa nepovažujú za verejné športové podujatia. Pod 
pojmom „zverenci“ sa myslia členovia TJ a ŠK. Z textu 
ale vyplýva, že nejde o tréningy športových reprezen-
tácií v zariadeniach športových zväzov, ŠK a TJ. Ak sa 
držíme znenia zákona, potom každý tréning športovej 
reprezentácie SR je verejným podujatím! Podporuje to 
aj znenie vyššie uvedeného odseku 3 zákona.

Podujatie možno začať, ak sú splnené podmienky ustano-(6) 
vené týmto zákonom.

Organizátor podujatia
§ 2

Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba (po-
známka Športinformu: aj TJ, ŠK, zväz, obec) alebo fyzická 
osoba.

§ 3

Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer (1) 
zorganizovať podujatie obci, na území ktorej sa má podu-
jatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých 
obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich.

Oznámenie podľa odseku 1 je potrebné (2) podať obci naj-
neskôr sedem dní pred konaním podujatia. Zmeny 
údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia po-
vinný oznámiť obci bezodkladne. Poznámky Športinfor-
mu: zákon nezakazuje, aby napr. futbalový klub oznámil 
obci jedným písomným oznámením údaje o organizo-
vaní všetkých stretnutí vo futbale v jarnej časti ročníka 
2008/2009. Klub musí obci oznamovať aj organizova-
nie priateľských (prípravných) stretnutí. Podľa zákona 
č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení 
neskorších predpisov organizátor športového podujatia 
v horskej oblasti, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu ži-
vota alebo zdravia, je povinný najmenej tri dni pred jeho 
konaním ohlásiť horskej záchrannej službe zameranie a 
miesto konania podujatia a v prípade potreby prerokovať 
s horskou záchranou službou bezpečnostné opatrenia. 
Horskými oblasťami podľa vyhlášky č. 469/2007 Z.z. sú: 
Belianske Tatry, Vysoké Tatry, Západné Tatry, Nízke Tatry, 
Veľká Fatra, Malá Fatra, Pieniny, Stredné Beskydy, Slo-
venský raj – podrobnejšie viď Športinform č. 1/2008. 

Organizátor podujatia v oznámení uvedie(3) 
označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla ale-a) 
bo trvalého pobytu (poznámka Športinformu: ak ide  
o majstrovské či pohárové stretnutie organizátorom 
podujatia je domáca TJ/ŠK a nie príslušný športový 
zväz či združenie klubov! Zväz či združenie klubov or-
ganizujú – riadia – súťaž, ale neorganizujú stretnutia 
tejto súťaže! Zväzy organizujú spravidla iba domáce 
stretnutia reprezentačných kolektívov a niektoré vý-
znamnejšie podujatia. Stáva sa, že zväz poverí organi-
zovaním podujatia niektorú TJ alebo ŠK. Je to možné, 
ale odporúčame, aby TJ a ŠK pamätali na to, že im tým 
vzniká množstvo povinností vyplývajúcich aj z tohto 
zákona),
názov a účel podujatia,b) 
deň, miesto a čas konania podujatia,c) 



športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predpokladaný počet účastníkov podujatia,d) 
označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby poru-e) 
šovania verejného poriadku (poznámka Športinformu: 
na ozrejmenie pojmu „verejný poriadok“ si pomôžeme 
vyberom zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov: Priestupku proti verejné-
mu poriadku sa dopustí ten, kto okrem iného:

neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone - 
jeho právomoci,
vzbudí verejné pohoršenie,- 
znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný - 
objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie 
plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými 
oznamami,
úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neopráv-- 
nene odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo 
premiestni turistickú značku alebo iné orientačné 
označenie,
poruší podmienky určené na ochranu verejného po-- 
riadku pri konaní verejných telovýchovných, športo-
vých alebo kultúrnych podujatí alebo v miestach 
určených na rekreáciu alebo turistiku,
poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné - 
priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verej-
noprospešné zariadenie,
nosí na miestach prístupných verejnosti chladné - 
zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípa-
dov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo 
národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených 
síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnost-
ných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon prá-
va poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo 
zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno 
ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu ale-
bo správania sa osoby usudzovať, že sa majú po-
užiť na násilie alebo hrozbu násilím,
použije pyrotechnické výrobky v rozpore so vše-- 
obecne záväznými právnymi predpismi alebo návo-
dom na ich používanie,
priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie - 
aj iných povinností ako sú uvedené vyššie, ak sú 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení 
obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych 
orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí 
alebo naruší verejný poriadok), 

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného f) 
usporiadateľa podujatia a číslo mobilného telefónu, ktorý 
bude používať počas podujatia,
názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby, meno, g) 
priezvisko a číslo mobilného telefónu jej štatutárneho zá-
stupcu, v prípade jej využitia,
opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verej-h) 
ného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia 
účastníkov podujatia alebo životného prostredia,
počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej vy-i) 
užitia aj počet členov súkromnej bezpečnostnej služby,
východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podu-j) 
jatia, ak si to jeho povaha vyžaduje (poznámka Šport-
informu: napr. ak ide o preteky v cestnej cyklistike,           
orientačnom behu, v maratóne…).

Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných (4) 
priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor 
podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, 
prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.

§ 4

Organizátor podujatia, ktorý organizuje medzinárod-(1) 
nú súťaž riadenú medzinárodnými športovými organi-
záciami alebo najvyššiu celoštátnu súťaž dospelých, 
najmä futbalové podujatie alebo hokejové podujatie, 
je povinný na vstupenke alebo na informačnom letáku 
uviesť

povinnosti účastníkov podujatia podľa § 7 ods. 1,a) 
zákazy podľa § 7 ods. 2,b) 
situačný plán štadióna.c) 

Poznámka Športinformu: odsek 1 nie je „čistý“ z hľadis-
ka použitých pojmov, no podľa nás ide najmä o organizátorov 
týchto podujatí:

národný športový zväz, športový klub a TJ, ak organizujú - 
podujatia, ktoré sú súčasťou súťaže riadenej medzinárod-
nou športovou federáciou (napr. kvalifi kačný zápas ME a 
MS, zápas Ligy majstrov, Pohára UEFA, Euroligy, Davisov-
ho pohára…),
športový klub, telovýchovná jednota, ak organizuje - stret-
nutie najvyššej  celoštátnej súťaže dospelých počnúc atle-
tikou a končiac zápasením. Spravidla ide o stretnutia extra-
ligy či I. ligy dospelých, majstrovstvá Slovenska dospelých 
napr. v krasokorčuľovaní… Zo zákona nie je jasné, či by 
sa mal za najvyššiu súťaž považovať aj Slovenský pohár 
dospelých. Podľa nás skôr nie, ako áno, ale sú prípady, 
keď najvyššou súťažou u niektorých zväzov je Slovenský 
pohár dospelých.

Organizátor podujatia vypracuje organizačné poriadky, bez-(2) 
pečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre 
podujatia organizované v priestoroch alebo na verejných 
priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel 
a zabezpečí ich zverejnenie. Poznámka Športinformu: 
toto ustanovenie sa vzťahuje na každého organizátora 
podujatia! Vzor organizačného poriadku je v tomto Šport-
informe na 18. až 21. strane.

Organizátor podujatia podľa odseku 1 je ďalej povin-(3) 
ný

zriadiť usporiadateľskú službu, zabezpečiť potrebný a) 
počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné 
pokyny, určiť hlavného usporiadateľa zodpovedného za 
riadenie činnosti usporiadateľskej služby a spoluprácu 
s Policajným zborom, obcou, súkromnou bezpečnost-
nou službou a inými orgánmi, 4)

zabezpečiť ochranu objektov a verejný poriadok v priesto-b) 
roch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie 
koná, a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne 
k nim patriacim prostredníctvom usporiadateľskej služ-
by alebo ak počet usporiadateľov nie je postačujúci, 
prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby podľa 
osobitného predpisu, 5)

riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od c) 
účelu uvedeného v oznámení a riadne ho skončiť,
vykonať prehliadku priestorov určených pre účastníkov d) 
podujatia bezprostredne pred konaním podujatia, ktoré 
sa koná na štadióne a zabezpečiť, aby sa v nich nena-
chádzali predmety uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) a c),
umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na podujatie e) 
alebo v priestoroch podujatia určených pre účastníkov 
oznámenie o zákaze predaja, podávania a požívania al-
koholických nápojov, ak ho vydala obec,
zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania a f) 
požívania alkoholických nápojov 6)  v priestoroch a na 
verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, vráta-



Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí,

ne toho, aby všetky predávané, podávané a donesené 
nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na 
zdraví, (poznámka Športinformu: podľa § 1 zákona 
č. 219/1996 Z.z. alkoholickými nápojmi sú liehoviny, 
destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac 
ako 0,75 objemového percenta alkoholu a podľa § 2 
zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov môže vydať iba obec),
oddeliť od seba skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev g) 
alebo priaznivcov športovcov a pre organizovaných priaz-
nivcov hosťujúceho súpera vyčleniť samostatné vstupen-
ky a samostatné priestory,
zabezpečiť efektívny systém spojenia s účastníkmi podu-h) 
jatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správa-
niu (poznámka Športinformu: efektívnym systémom 
spojenia s účastníkmi podujatia je napr. fungujúce 
rozhlasové zariadenie), 
zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach riadených i) 
príslušným národným športovým zväzom nepoužívali 
štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov 
znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým 
možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku ale-
bo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia, 
zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach riadených prí-j) 
slušným národným športovým zväzom, pri ktorých hro-
zí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného 
poriadku alebo môže byť ohrozené zdravie účastníkov 
podujatia, nevnášali účastníci podujatia štátne symboly 
cudzích štátov alebo ich predchodcov, 
prerušiť podujatie alebo skončiť podujatie podľa športo-k) 
vých pravidiel v prípade závažného porušenia verejného 
poriadku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok iným 
spôsobom,
dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, l) 
protipožiarne, technické a iné právne predpisy a umožniť 
výkon dozoru na to oprávnených orgánov, 4) 

umožniť účasť len takému počtu účastníkov podujatia, m) 
ktorý zodpovedá projektovanej kapacite priestorov a ve-
rejných priestranstiev, kde sa podujatie koná,
požiadať písomne obec a Policajný zbor o pomoc pri za-n) 
bezpečení ochrany verejného poriadku na podujatí, ak je 
podujatie označené za rizikové; a to najneskôr pätnásť 
dní pred jeho začiatkom, pričom v písomnej žiadosti uve-
die údaje podľa § 3 ods. 3 a bezpečnostné opatrenia 
podľa odseku 2,
zaslať oznámenie podľa § 3 ods. 3 najneskôr 15 dní pred o) 
začiatkom podujatia Železničnej polícii, ak je podujatie 
označené za rizikové a v mieste konania takéhoto podu-
jatia je železničná stanica a je možné sa dopraviť na ta-
kéto podujatie vlakom, 
zabezpečiť pre usporiadateľov refl exné vesty s výrazným p) 
nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zad-
nom diele vesty.            
Poznámka Športinformu: povinnosti podľa odseku 3 
okrem písm. o) sa nevzťahujú na drvivú väčšinu orga-
nizátorov športových podujatí. Vzťahujú sa iba na or-
ganizátora podujatia, ktorý organizuje medzinárodnú 
súťaž riadenú medzinárodnými športovými organizá-
ciami alebo najvyššiu celoštátnu súťaž dospelých, naj-
mä futbalové podujatie alebo hokejové podujatie – viď 
poznámku v odseku 1. 

Ak na podujatí hrozí bezprostredné nebezpečenstvo poru-(4) 
šenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené 
silami a prostriedkami organizátora, organizátor  požiada o 
pomoc obec alebo Policajný zbor. Môže tak urobiť aj vte-

dy, ak sa účastníci podujatia po skončení podujatia pokojne 
nerozídu. Poznámka Športinformu: toto ustanovenie sa 
vzťahuje na každého organizátora podujatia.

§ 5
Usporiadateľ

Usporiadateľom môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 (1) 
rokov, ktorá absolvovala osobitnú prípravu. Osobitná prípra-
va usporiadateľov sa vykonáva podľa osobitného predpi-
su.7) Poznámka Športinformu: zatiaľ neboli zverejnené 
žiadne normy o príprave usporiadateľov.

Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov organizátora poduja-(2) 
tia alebo iných oprávnených orgánov uvedených v § 4 ods. 
3 písm. a) a l).

Usporiadateľ musí mať počas podujatia oblečenú refl exnú (3) 
vestu s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na 
prednom a zadnom diele vesty. Poznámka Športinformu: 
toto ustanovenie sa vzťahuje na každého usporiadateľa 
bez ohľadu na to, o aké podujatie ide – napríklad aj na 
usporiadateľa na šachovom stretnutí oblastnej súťaže 
mladších žiakov.

§ 6
Oprávnenia usporiadateľa

Usporiadateľ je oprávnený
presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť iba fyzická a) 
osoba na to oprávnená,
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostried-b) 
kami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov alebo ve-
rejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, nemá pri sebe 
alebo na sebe predmety uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) a c),
neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej c) 
osobe, ktorá vnáša do priestorov alebo verejných priestran-
stiev, kde sa podujatie koná, predmety uvedené v § 7 ods. 
2 písm. a) a c), alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog 
alebo iných omamných látok, 
neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd ulo-d) 
žil obmedzenie v rámci probačného dohľadu 8) alebo ktorej 
príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie, 9) poznámka 
Športinformu: informácie o tom, ktorá osoba má súdom 
uložený zákaz návštev športových podujatí môže získať 
organizátor podujatia a následne jeho usporiadateľ od 
národného futbalového zväzu a národného hokejového 
zväzu. Iba SFZ a SZĽH sú povinné vytvoriť a prevádzkovať 
informačný systém o bezpečnosti pri športových poduja-
tiach – viď § 11 tohto zákona;
upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správa-e) 
nia a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním 
porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh 
podujatia, poznámka Športinformu: viď poznámku v § 3 
ods. 3 písm. e) o tom, čo možno považovať za porušenie 
verejného poriadku;
dať pokyn účastníkom podujatia na opustenie podujatia, ak f) 
po upozornení podľa písmena e) pokračujú v nevhodnom 
správaní,
vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí g) 
zakázať, ak neuposlúchli pokyn podľa písmena f).

§ 7
Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia

Účastník podujatia je povinný(1) 
dodržiavať pokyny organizátora podujatia, usporiadateľ-a) 
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skej služby, príslušníkov Policajného zboru, zástupcov 
obce a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabez-
pečujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí a 
zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok 
alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,
zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas po-b) 
dujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania                    
alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, 
zdržať sa požívania drog a iných omamných látok počas                 
podujatia,
strpieť úkony organizátora, usporiadateľa alebo člena c) 
súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením 
povinností účastníka podujatia, 
po skončení podujatia sa pokojne rozísť. d) 

Účastníkovi podujatia sa zakazuje(2) 
vnášať na podujatie strelnú zbraň, a) 10) pyrotechnický vý-
robok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu 
dôraznejším, poznámka Športinformu: za vec, ktorou 
možno urobiť útok proti telu dôraznejším niektorí orga-
nizátori považujú napríklad aj dáždnik, barlu, sklenenú 
fľašu s nealkoholickým nápojom,
navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, drog a iných b) 
omamných látok,
vnášať alkoholické nápoje na podujatie, ak obec vydala c) 
zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických 
nápojov na podujatiach a vnášať drogy alebo iné omam-
né látky na podujatie,
mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho iden-d) 
tifi káciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok 
príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného 
zboru ho na odkrytie tváre vyzval,
používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich pred-e) 
chodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôso-
bom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného 
poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho 
podujatia riadeného príslušným národným športovým 
zväzom,  
vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich pred-f) 
chodcov na domáce podujatie riadené príslušným ná-
rodným športovým zväzom, pri ktorom môže dôjsť k na-
rušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu zdravia 
účastníkov podujatia. 

Poznámky Športinformu k písmenu e) a f): štátnymi 
symbolmi sú spravidla: štátny znak, štátna vlajka, štátna pe-
čať a štátna hymna. Domácim podujatím riadeným prísluš-
ným národným športovým zväzom sú najmä športové pod-
ujatia za účasti slovenskej reprezentácie, ale nie jednotlivé 
zápasy (podujatia) slovenských ligových, pohárových a iných 
súťaží. Konkrétne zápasy slovenských ligových, pohárových 
a iných súťaží riadia TJ a ŠK. Zväz riadi iba samotnú súťaž 
(ligu, pohár). Ale! Uvedené písmená e) a f) neboli v pôvod-
nom návrhu zákona, dostali sa doňho na základe doplňujú-
cich návrhov poslancov Národnej rady SR. Domnievame sa, 
že poslanci chápu pod domácim podujatím riadeným prísluš-
ným národným športovým zväzom aj ligové, pohárové a iné 
stretnutia! Ďalšia právna neistota v týchto písmenách vyplýva 
z toho, či pod domácim podujatím riadeným príslušným ná-
rodným športovým zväzom sa rozumie aj zápas súťaže riade-
nej krajským (oblastným) športovým zväzom. Logické je, že 
nie, ale…

Divák podľa zákona nebude môcť so štátnymi symbolmi 
vstúpiť na štadión v prípade, ak organizátor podujatia usúdi, 
že na podujatí môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku 
alebo k ohrozeniu zdravia účastníkov podujatia.

Pojem „účastník podujatia“ nie je v zákone defi novaný! 
Kto ním je? Určite divák (návštevník) podujatia, ale aj súpe-

riaci športovci a členovia ich realizačných tímov, delegáti, 
rozhodcovia, novinári… 

§ 8
Úlohy obce a Policajného zboru

                                                                        
Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade        (1) 
s oznámením podľa § 3.

Ak sa má podujatie konať mimo priestorov, verejných (2) 
priestranstiev alebo trasy, ktoré sa obvykle používajú na ta-
kýto účel, môže obec navrhnúť organizátorovi podujatia iné 
miesto na jeho konanie, než aké sa uvádza v oznámení.

Obec môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom (3) 
hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie 
podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie 
obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie; v prípa-
de ohrozenia života obec zakáže podujatie buď z vlastného 
podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora 
alebo Policajného zboru.

Osoba, ktorú obec písomne poverila v jej mene vykonávať (4) 
dozor (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní organizátora 
podujatia na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké 
následky podľa tohto zákona môže mať ich neodstránenie.

Dozorný orgán podľa športových pravidiel podujatie zakáže (5) 
alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva ale-
bo slobody.

Ak je podujatie označené za rizikové, je dozorný orgán (6) 
povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí. 
Poznámka Športinformu: označiť podujatie za riziko-
vé môže organizátor podujatia, obec, na ktorej území sa 
podujatie má konať a aj Policajný zbor.

Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia ale-(7) 
bo o jeho prerušení organizátorovi podujatia ústnym vyhlá-
sením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné 
doručiť organizátorovi do troch dní.

Obec je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo poží-(8) 
vania alkoholických nápojov na podujatiach, ak o to požiada 
organizátor podujatia alebo Policajný zbor.

Obec je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému zboru, (9) 
že rozhodla o zákaze konania podujatia podľa odseku 3 ale-
bo 5.

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo pre-(10) 
rušení podujatia nemá odkladný účinok.

Ak na podujatí hrozí bezprostredné nebezpečenstvo naru-(11) 
šenia verejného poriadku alebo je ohrozené zdravie účast-
níkov podujatia, Policajný zbor môže toto podujatie zakázať 
alebo rozhodnúť o vylúčení účastníka podujatia. 

Osobitné ustanovenia o bezpečnosti
§ 9

Usporiadanie priestorov a verejných priestranstiev určených (1) 
na konanie podujatí nesmie podnecovať ich účastníkov            
k násiliu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých 
účastníkov podujatia, účelné rozmiestnenie bezpečnost-
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ných prepážok slúžiacich na ich rozdelenie, označenie          
a uzatvorenie sektorov podujatia. Usporiadanie priestorov 
a priestranstiev vrátane prístupov na podujatie musí umož-
ňovať zásah poriadkových, policajných, protipožiarnych                
a zdravotníckych služieb.

Výber, projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu priestorov (2) 
a verejných priestranstiev určených na konanie podujatí 
upravuje osobitný predpis. 11)

Verejné priestranstvá podujatí s kapacitou štadiónov nad          (3) 
10 000 účastníkov a priestory podujatí s kapacitou nad 4000 
účastníkov musia byť rozdelené na sektory tak, aby nebol 
možný pohyb účastníkov podujatia medzi týmito sektormi. 
Poznámka Športinformu: tento zákon nedefi nuje pojmy 
verejné priestranstvo a priestor, ba ani pojem štadión. Pre 
informáciu uvedieme, že podľa zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach… verejným  priestranstvom je ve-
rejnosti prístupný pozemok vo vlastníctve obce. Zároveň 
tento zákon ustanovuje, že obec ustanoví všeobecne zá-
väzným nariadením miesta, ktoré sú verejnými priestran-
stvami. Zo znenia tohto odseku možno dedukovať, že 
pod verejnými priestranstvami podujatí s kapacitou šta-
diónov nad 10 000 účastníkov sa v zákone myslia otvo-
rené štadióny a pod priestormi podujatí s kapacitou nad 
4000 účastníkov sa myslia kryté štadióny.

Pri organizovaní podujatí na štadiónoch s kapacitou nad (4) 
5000 účastníkov, na ktorých je možné odôvodnene pred-
pokladať rušenie verejného poriadku alebo v iných oso-
bitných prípadoch určených medzinárodnými športovými 
pravidlami alebo obcou, nie sú povolené pre účastníkov 
podujatia miesta na státie.

Na podujatiach, ktoré sa konajú na štadiónoch s kapacitou (5) 
nad 10 000 účastníkov, musia byť zriadené miesta zdravot-
níckej pomoci pre každý sektor samostatne, a to výlučne vo 
vnútornom priestore alebo priestranstve podujatia, spojené 
s dopravnou komunikáciou mimo podujatia. Poznámka 
Športinformu: žiadny právny predpis Slovenskej repub-
liky nedefi nuje, čo je miesto zdravotníckej pomoci, ako 
má byť zariadené a vybavené. Predchádzajúci zákon o 
organizovaní verejných športových podujatí sa odvolával 
na § 9 smerníc MZ SSR č. Z-6448/1985-B/1 z 15. sep-
tembra 1985 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní te-
lesnej výchovy, športu a záujmovej brannej činnosti, no 
tie boli zrušené.

Organizátor podujatia a orgány uvedené v § 4 ods. 3 písm. (6) 
a) sú oprávnení nariadiť a vykonať uzatvorenie priestorov 
alebo verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, a vy-
konať dôkladnejšiu kontrolu účastníkov podujatia, ak možno 
z okolností alebo správania účastníkov podujatia predpokla-
dať narušovanie pokojného priebehu podujatia.

§ 10
Poznámka Športinformu: nadobudne účinnosť 

až 1. novembra 2009

Pri organizovaní podujatí, ktoré sú označené organizá-(1) 
torom podujatia, obcou alebo Policajným zborom za 
rizikové, musí organizátor podujatia zriadiť pri vcho-
doch a východoch z priestorov pre účastníkov poduja-
tia a v priestoroch určených pre účastníkov podujatia 
funkčný kamerový zabezpečovací systém, ktorý umožní 

identifi káciu tváre fyzickej osoby (ďalej len „kamerový sys-
tém“) a zabezpečí jej trvalý záznam v digitálnej forme. Túto 
povinnosť má organizátor podujatia vždy na futbalo-
vom podujatí a hokejovom podujatí dvoch najvyšších 
celoštátnych súťaží s kapacitou štadióna nad 2000 
účastníkov. Poznámka Športinformu: ak športové po-
dujatie označí jeho organizátor, obec alebo Policajný 
zbor za rizikové, organizátor podujatia musí zriadiť kame-
rový systém bez ohľadu na to, či ide o šachové stretnutie 
alebo o susedské vidiecke derby v oblastnej futbalovej 
súťaži. Kamerový systém musí byť na každom štadióne 
počas stretnutí najvyššej hokejovej a futbalovej súťaže – 
v súčasnosti extraliga dospelých.  

Kamerový systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval (2) 
do súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi po-
dujatia.

Priestory monitorované kamerovým systémom musia byť (3) 
zreteľne označené ako monitorované.

Vyhotovený záznam z kamerového systému možno využiť (4) 
len na účely trestného konania, objasňovania priestupku,       
v konaní o priestupku alebo na vedenie informačného sys-
tému podľa § 11.

Ak záznam vyhotovený z kamerového systému nie je využitý (5) 
na účely podľa odseku 4, zlikviduje ho organizátor podujatia 
najneskôr v lehote siedmich dní odo dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Záznamy vyhotovené z kamerového systému sa poskytujú (6) 
na účely konania podľa tohto zákona a osobitných zákonov 
12) Policajnému zboru, prokuratúre, súdom, obciam, obvod-
ným úradom, Slovenskej informačnej službe a Železničnej 
polícii.

Podrobnosti o kamerovom systéme ustanoví všeobecne (7) 
záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slo-
venskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva Slo-
venskej republiky. Poznámka Športinformu: zatiaľ nebol 
vydaný.

§ 11

Futbalový zväz(1)  a hokejový zväz, ktorý je členom me-
dzinárodnej športovej organizácie, je povinný vytvoriť 
a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri 
športových podujatiach.

Informačný systém o bezpečnosti pri športových poduja-(2) 
tiach obsahuje 

evidenciu o fyzických osobách, ktoré porušili zákaz pod-a) 
ľa § 7 ods. 2 písm. a) a c),
evidenciu o fyzických osobách, voči ktorým usporiadateľ b) 
uplatnil oprávnenie podľa § 6 písm. g), a
evidenciu o fyzických osobách, voči ktorým usporiadateľ c) 
uplatnil oprávnenie podľa § 6 písm. d).

Evidencie podľa odseku 2 obsahujú(3) 
meno a priezvisko,a) 
dátum narodenia,b) 
adresu trvalého pobytu,c) 
fotografi u tváre,d) 
čas trvania obmedzenia v rámci probačného dohľadu e) 
alebo čas trvania obmedzujúceho opatrenia.
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Údaje do evidencií podľa odseku 2 písm. a) a b) zís-(4) 
kava organizátor podujatia, ktorý ich bezodkladne 
odovzdá na spracovanie príslušnému športovému zvä-
zu. Údaje do evidencie podľa odseku 2 písm. c) získava a 
bezodkladne spracúva príslušný športový zväz. Súdy bez-
odkladne oznamujú futbalovému zväzu a hokejovému zväzu 
uloženie probačného dohľadu s obmedzením návštev špor-
tových podujatí.

Pri spracúvaní údajov v informačnom systéme môže prísluš-(5) 
ný športový zväz alebo organizátor podujatia požiadať o po-
moc Policajný zbor. 13) Údaje evidované v informačnom sys-
téme o konkrétnej fyzickej osobe sa uchovávajú po dobu 
piatich rokov od ich uloženia do informačného systému. 

Údaje z informačného systému sa poskytujú na účely ko-(6) 
nania podľa tohto zákona a osobitných zákonov 12) Poli-
cajnému zboru, prokuratúre, súdom, obciam, obvodným 
úradom, Slovenskej informačnej službe, Železničnej polícii 

a organizátorom alebo iným športovým zväzom, ak je to ne-
vyhnutné na plnenie ich úloh podľa tohto zákona.

§ 12
Správne delikty

Obvodný úrad uloží pokutu obci, ktorá (1) 
nezakázala podujatie, na ktorom bolo dôvodné podozre-a) 
nie, že môže dôjsť k ohrozeniu života, hoci o to písomne 
požiadal organizátor podujatia alebo Policajný zbor; a to 
najmenej sedem dní pred uskutočnením podujatia,
nezakázala alebo neprerušila podujatie prostredníctvom b) 
dozorného orgánu, na ktorom boli porušované ľudské 
práva alebo slobody,
nezúčastnila sa prostredníctvom dozorného orgánu na c) 
príprave  podujatia a na podujatí, ktoré bolo označené 
za rizikové,
nezakázala predaj, podávanie alebo požívanie alkoholic-d) 
kých nápojov na podujatiach, hoci o to požiadal organi-
zátor podujatia alebo Policajný zbor,
neoznámila Policajnému zboru, že rozhodla o zákaze ko-e) 
nania podujatia podľa § 8 ods. 3 alebo 5,
nedoručila právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie a f) 
obmedzujúceho opatrenia Policajnému zboru a prísluš-
nému športovému zväzu.

Obec uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej (2) 
osobe podnikateľovi, ktorý ako organizátor podujatia 
nesplní povinnosť ustanovenú v § 3, 4 a § 11 ods. 1 až 6 
alebo inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do (3) 
100 000 Sk. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpoč-
tu.

Za správny delikt podľa odseku 2 možno uložiť pokutu (4) 
do 100 000 Sk. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu 
obce.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa (5) 
o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr 
však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti 
došlo.

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas (6) 
trvania a následky porušenia povinnosti.

§ 13
Priestupky

Priestupku pri verejných telovýchovných, športových (1) 
a turistických podujatiach sa dopustí ten, kto

ako organizátor podujatiaa)  nesplní povinnosť ustano-
venú v § 3, 4 a § 11 ods. 1 až 6 alebo inú povinnosť 
ustanovenú týmto zákonom,
ako usporiadateľb)  poruší povinnosť podľa § 5 ods. 3,
ako účastník podujatiac)  poruší povinnosť podľa § 7 
ods. 1,
ako účastník podujatiad)  poruší zákaz podľa § 7 ods. 2.

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu (2) 
do 50 000 Sk; za priestupok podľa odseku 1 písm. b) mož-
no uložiť pokutu do 5000 Sk; za priestupok podľa odseku 1 
písm. c) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk a za priestupok 
podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť pokutu do 5000 Sk. 
Obmedzujúce opatrenie najdlhšie na dva roky možno uložiť 
za priestupok podľa odseku 1 písm. c).

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu (3) 
v blokovom konaní do 1000 Sk, pričom pokutu môže uložiť 
aj dozorný orgán pri výkone dozoru.

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva obec.(4)  Na prie-
stupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis 
o priestupkoch, 14)  ak tento zákon neustanovuje inak.

Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.(5) 

Obec doručí právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie a (6) 
obmedzujúceho opatrenia Policajnému zboru a príslušné-
mu športovému zväzu.

§ 14
Spoločné ustanovenia

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný (1) 
predpis o správnom konaní, 15) ak tento zákon neustanovuje 
inak.

Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto     (2) 
zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu. 16)

 Používanie štátnych symbolov Slovenskej republiky na po-(3) 
dujatiach podľa tohto zákona upravuje osobitný predpis. 17)

Pri športových podujatiach sa štátne symboly cudzích štá-(4) 
tov používajú v štandardizovanej podobe.

§ 15
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb.  
o verejných telovýchovných, športových a turistických poduja-
tiach.

Čl. II

Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov sa mení  takto:

V § 47 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „verejných, telový-
chovných, športových alebo“.



Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí,...

Čl. III

Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a do-
plnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zá-
kona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z. a zákona                    
č. 5/2005 Z.z. sa dopĺňa takto: 

V § 12 ods. 1 sa za slovo „rozhodca“ vkladajú slová „usporia-
dateľ na športovom podujatí“.

Poznámka Športinformu: úplné znenie § 12 ods. 1 záko-
na č. 288/1997 Z.z. je nasledovné: „Špecializované činnosti 
v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, 
rozhodca, usporiadateľ na športovom podujatí a iný odbor-
ník, ktorí majú na túto činnosťť odbornú spôsobilosť.“

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 
okrem čl. I § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 
2009. 
______________________________

§ 2 ods. 2 zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre 1) 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živ-
nostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 2) 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z.z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby v znení neskorších predpisov, zá-
kon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verej-
nej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komu-3) 
nikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpi-
sov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kra-
jiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 
Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vod-
ný zákon) v znení neskorších predpisov. Poznámka 
Športinformu: aj zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom 
letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 4) 
predpisov, zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z.z. 
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zá-

kon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z.z. o štát-
nej správe starostlivosti o životné prostredie a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starost-
livosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 
Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 
č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom za-
mestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 5) 
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení 
zákona č. 330/2007 Z.z.
§ 1 zákona Národnej rady SR č. 219/1996 Z.z. o ochra-6) 
ne pred zneužívaním alkoholických  nápojov a o zriaďo-
vaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
§ 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z.z. 7) 
§ 51 ods. 3 písm. a) Trestného zákona.8) 
§ 17 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.9) 
Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive 10) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-11) 
nom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov.
Napríklad zákon Národnej rady SR č. 46/1993 Z.z. 12) 
o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v zne-
ní neskorších predpisov, Trestný zákon.
§ 69d ods. 1 písm. a) a c) zákona Národnej rady SR     13) 
č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.14) 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny po-15) 
riadok) v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov 16) 
v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych 17) 
symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v zne-
ní neskorších predpisov.

(spracoval dľ, zvýraznený text: Športinform)

Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia
Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telový-

chovných podujatí, športových podujatí a turistických podu-
jatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobu-
dol účinnosť 1. 12. 2008 v § 4 ods. 2 ukladá organizátorom 
podujatí (nie majiteľom či nájomcom športových zariadení!) 
vypracovať organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia  
a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované 
v priestoroch alebo na verejných priestranstvách zriadených 
alebo používaných na tento účel a zabezpečiť ich zverejne-
nie. Ak si organizátor podujatia nesplní túto povinnosť, obec 
mu uloží pokutu do 100 000 Sk. Pokutu možno uložiť do jed-
ného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny 
orgán dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď 
k porušeniu povinnosti došlo. Pri ukladaní pokuty sa prihlia-

da na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia 
povinnosti.

Nižšie uverejňujeme vzor organizačného (návštevného) 
poriadku športového podujatia. Je samozrejmé, že organizá-
tor napríklad oblastných stolnotenisových stretnutí nemusí 
mať až tak podrobný poriadok ako organizátor futbalových 
stretnutí najvyššej slovenskej súťaže. Navyše, organizátori 
podujatí môžu do poriadkov zapracovať aj ďalšie ustanove-
nia vyplývajúce napríklad z rozhodnutí zväzových alebo iných 
orgánov riadiacich športové súťaže alebo zo všeobecne zá-
väzných nariadení miest a obcí, ktoré sú najčastejšími vlast-
níkmi športových zariadení.

Nižšie uverejnený vzor organizačného (návštevného) po-
riadku športového podujatia obsahuje ustanovenia, ktoré vy-
chádzajú zo zákona č. 479/2008 Z.z. 



Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia
V Z O R

Organizačný (návštevný) poriadok
športového podujatia

Čl. I
Základné ustanovenia

TJ/ŠK ………………………..................………...........….,(1) 
so sídlom ………………................………….., IČO ……...
vydáva podľa zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní 
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí     
a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých       
zákonov tento Organizačný (návštevný) poriadok športo-
vého podujatia, ktorý sa vzťahuje na ……………………………
....…………………… /napr. futbalové stretnutia, bežecké
krosové preteky/ (ďalej len „podujatie“) organizované TJ/ŠK
…………...................…………………………………………
v športovom zariadení …………………………..…………….
/napr. Futbalový štadión, Športová ulica 1, 999 99 Trávni-
ky/ (ďalej len „športové zariadenie“);. 
alternatíva: na priestranstvách a v priestoroch dočasne
 využívaných na organizáciu podujatia ………………………
………………………………………. /napr. vyznačená časť 
územia na cyklokrosové preteky v Zámockom lesoparku   

      v katastri obce Trávniky/ (ďalej len „športové zariadenie“).

(2) Účelom organizačného (návštevného) poriadku športového 
podujatia je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku 
účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a 
majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené.

(3) Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia 
určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na poduja-
tí.

(4) Každý účastník na podujatí je povinný dodržiavať povinnos-
ti, usmernenia a pokyny

uvedené v tomto organizačnom (návštevnom) poriadku a) 
športového podujatia, 
uvedené na vstupenke alebo na informačnom letáku b) 
vydaných na podujatie,
bezpečnostného značenia v športovom zariadení,c) 
členov usporiadateľskej služby, členov súkromnej bez-d) 
pečnostnej služby,  príslušníkov Policajného zboru, ktorí 
zabezpečujú ochranu verejného poriadku na podujatí a 
člena dozorného orgánu, ak ho určila obec,
členov zdravotnej záchrannej služby, hasičských a iných e) 
záchranných zborov.

(5) Účastník podujatia je najmä divák (návštevník), ďalej novinár, 
člen realizačného športového tímu, člen technickej čaty, 
zberač a podávač loptičiek, rozhodca a delegát športového 
podujatia a iná fyzická osoba zabezpečujúca priebeh špor-
tového podujatia. 

(6) Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

(7) Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví a ma-
jetku spôsobené účastníkom podujatia iba v prípade, že boli 
spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej 
republiky zo strany organizátora podujatia, úmyselným alebo 
nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamest-
naneckom alebo v inom zmluvnom vzťahu s organizátorom 
podujatia, a účastník podujatia škodu oznámil organizátoro-
vi podujatia.  

(8) Usporiadateľ je fyzická osoba oblečená v refl exnej veste 
s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na pred-
nom a zadnom diele vesty. 

Čl. II
Oprávnenia usporiadateľa

Usporiadateľ je oprávnený
presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť iba fyzická a) 
osoba na to oprávnená,
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostried-b) 
kami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov športové-
ho zariadenia, kde sa podujatie koná, nemá pri sebe, vráta-
ne príručnej batožiny, alebo na sebe strelnú zbraň, pyrotech-
nický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti 
telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz 
predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na 
podujatí, drogy alebo iné omamné látky,
neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej c) 
osobe, ktorá vnáša do športového zariadenia strelnú zbraň, 
pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť 
útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec 
vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholic-
kých nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné látky,
neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej d) 
osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo 
iných omamných látok, 
neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd uložil e) 
obmedzenie v rámci probačného dohľadu alebo ktorej prís-
lušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie,
upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správa-f) 
nia a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním 
porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh 
podujatia,
dať pokyn účastníkom podujatia na opustenie podujatia bez g) 
náhrady za vstupné, ak po upozornení pokračujú v nevhod-
nom správaní sa, porušujú verejný poriadok alebo narušujú 
pokojný priebeh podujatia,
vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí h) 
zakázať bez náhrady za vstupné, ak neuposlúchli pokyn 
opustiť podujatie,
žiadať od fyzickej osoby, ktorá vnáša na podujatie strelnú i) 
zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno 
urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak 
obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alko-
holických nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné lát-
ky, aby preukázala svoje osobné údaje – meno, priezvisko, 
dátum narodenia, trvalé bydlisko – potrebné na evidenciu 
fyzických osôb v informačnom systéme o bezpečnosti pri 
športových podujatiach podľa § 11 zákona č. 479/2008 Z.z. 
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športo-
vých podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. (Poznámka: použijú iba organizátori 
futbalových a hokejových podujatí),
žiadať od účastníka podujatia, ktorý bol usporiadateľom vyve-j) 
dený z podujatia a bola mu zakázaná ďalšia účasť na podu-
jatí, aby preukázal svoje osobné  údaje – meno, priezvisko, 
dátum narodenia, trvalé bydlisko – potrebné na evidenciu 
fyzických osôb v informačnom systéme o bezpečnosti pri 
športových podujatiach podľa § 11 zákona č. 479/2008 Z.z. 
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športo-
vých podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. (Poznámka: použijú iba organizátori 
futbalových a hokejových podujatí).



Organizačný (návštevný)

Čl. III
Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia

Účastník podujatia je povinný(1) 
dodržiavať pokyny organizátora podujatia, usporiada-a) 
teľskej služby, príslušníkov Policajného zboru a čle-
nov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich 
ochranu verejného poriadku na podujatí a zdržať sa všet-
kého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a 
pokojný priebeh podujatia,
zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas poduja-b) 
tia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo poží-
vania alkoholických nápojov na podujatí, zdržať sa poží-
vania drog a iných omamných látok počas podujatia,
strpieť úkony organizátora, usporiadateľa alebo člena c) 
súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením 
povinností účastníka podujatia, 
po skončení podujatia sa pokojne rozísť,d) 
na výzvu usporiadateľa podujatia preukázať svoje osobné e) 
údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé byd-
lisko – potrebné na evidenciu fyzických osôb v informač-
nom systéme o bezpečnosti pri športových podujatiach 
podľa § 11 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní 
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí 
a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v nasledujúcich prípadoch

ak vnáša na podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický - 
výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti 
telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala 
zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholic-
kých nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné 
látky, 
ak bol usporiadateľom vyvedený z podujatia a bola mu - 
zakázaná ďalšia účasť na podujatí. (Poznámka: písm. 
e) použijú iba organizátori futbalových a hokejových 
podujatí).

Fyzickej osobe sa zakazuje vnášať na podujatie(2) 
strelné zbrane a iné zbrane a predmety, ktorými mož-a) 
no urobiť útok proti telu dôraznejším (napr. dýky, kordy, 
bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené fľaše, sto-
ličky, stojany) s výnimkou, keď má od organizátora podu-
jatia súhlas na vnášanie uvedených zbraní a predmetov, 
výbušniny a pyrotechnické výrobky,b) 
spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky c) 
poškodzujúce zdravie,
alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podá-d) 
vania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, 
drogy alebo iné omamné látky,e) 
štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, f) 
(poznámka: tento zákaz použijú organizátori iba na 
podujatie riadené príslušným národným športovým 
zväzom, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného 
poriadku alebo k ohrozeniu zdravia účastníkov podu-
jatia),
rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujú-g) 
ce transparenty, letáky a iné propagačné materiály,
mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce h) 
hluk,
zvieratá,i) 
laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné j) 
a iné žiarenie negatívne pôsobí na účastníkov podujatia 
vrátane súťažiacich športovcov a rozhodcov,
prístroje na zaznamenávanie zvuku a obrazu.k) 

Zákazy uvedené v ods. 2 písm. a), b), c), h), i), j) a k) sa (3) 
nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré majú od organizátora 
podujatia súhlas na vnášanie uvedených zbraní a predme-
tov na podujatie.

 
Účastníkovi podujatia sa zakazuje(4) 

mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho iden-a) 
tifi káciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok 
príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného 
zboru ho na odkrytie tváre vyzval,
používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich pred-b) 
chodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôso-
bom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného 
poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a c) 
dobrým mravom odporujúce slová a heslá,
vstupovať do priestorov športového zariadenia, ktoré nie d) 
sú určené divákom (návštevníkom) podujatia, napríklad 
na hraciu plochu, do priestorov určených pre súťažiacich 
športovcov, členov realizačných tímov športovcov, roz-
hodcov, delegátov, funkcionárov,
hádzať v priestoroch športového zariadenia predmety e) 
ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia,
zakladať ohne a používať pyrotechnické výrobky v špor-f) 
tovom zariadení,
vzbudzovať verejné pohoršenie,g) 
znečisťovať športové zariadenie aj plagátovou výzdobou, h) 
komerčnými a reklamnými oznamami,
ničiť a poškodzovať športové zariadenie a jeho vybave-i) 
nie,
obťažovať a fyzicky napadať a biť účastníkov podujatia, j) 
predávať tovary a služby bez povolenia organizátora k) 
podujatia,
robiť zvukové a obrazové záznamy z priebehu poduja-l) 
tia s výnimkou, ak organizátor podujatia dal účastníkovi 
podujatia povolenie na túto činnosť.
fajčiť v priestoroch športového zariadenia. m) Poznámka: 
tento bod vychádza zo zákona č. 377/2004 Z.z. o 
ochrane nefajčiarov… v znení neskorších predpisov, 
ktorý ustanovuje zákaz fajčenia v uzavretých športo-
vých zariadeniach.

Čl. IV
Vstup a pobyt účastníka na podujatí

Vstupovať do športového zariadenia, v ktorom sa koná (1) 
podujatie, môže iba fyzická osoba, ktorá sa preukáže plat-
nou vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) 
oprávňujúcim ho na vstup na podujatie. 

Na požiadanie člena usporiadateľskej služby, člena (2) 
súkromnej bezpečnostnej služby alebo príslušníka Policaj-
ného zboru, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku 
na podujatí, je účastník povinný kedykoľvek sa preukázať 
vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) opráv-
ňujúcim ho na vstup na podujatie. V prípade, že platnú vstu-
penku alebo iný doklad nemá, je povinný opustiť športové 
zariadenie, v ktorom sa koná podujatie. Ak tak neurobí, 
môže byť z podujatia vyvedený. 

Ak je na vstupenke alebo inom doklade vydanom účastní-(3) 
kovi podujatia uvedené konkrétne miesto v športovom za-
riadení (napr. číslo sedadla), účastník je povinný sledovať 
podujatie z tohto miesta.

Body 1 až 3 tohto článku neplatia, ak organizátor umožnil (4) 
voľný vstup na podujatie.



poriadok športového podujatia
Čl. IV

Vyvedenie účastníka z podujatia

Člen usporiadateľskej služby, člen súkromnej bezpečnostnej 
služby alebo  príslušník Policajného zboru, ktorí zabezpečujú 
ochranu verejného poriadku na podujatí, môžu bez náhrady za 
vstupné vyviesť z podujatia účastníka, ktorý:

nedodržiava pokyny organizátora podujatia, usporiadateľskej a) 
služby, príslušníkov Policajného zboru a členov súkromnej 
bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného 
poriadku na podujatí,
narušuje verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh b) 
podujatia,
požíva alkoholické nápoje počas podujatia, ak obec vyda-c) 
la zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických 
nápojov na podujatí,
požíva drogy a iné omamné látky počas podujatia,d) 
odmietne odkryť si tvár na výzvu príslušníka Policajného zbo-e) 
ru,
používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchod-f) 
cov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým 
možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo 
ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým g) 
mravom odporujúce slová a heslá, resp. ich prezentuje na 
transparentoch, plagátoch a podobne,
vstupuje do priestorov športového zariadenia, ktoré nie sú h) 
určené divákom (návštevníkom) podujatia, napríklad na hra-
ciu plochu, do priestorov určených pre súťažiacich športov-

cov, členov realizačných tímov športovcov, rozhodcov, dele-
gátov, funkcionárov,
hádže v priestoroch športového zariadenia predmety ohro-i) 
zujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia,
zakladá ohne a používa pyrotechnické výrobky v športovom j) 
zariadení,
vzbudzuje verejné pohoršenie,k) 
znečisťuje športové zariadenie (aj plagátovou výzdobou, l) 
komerčnými a reklamnými oznamami),
ničí a poškodzuje športové zariadenie a jeho vybavenie,m) 
obťažuje a fyzicky napáda a bije účastníkov podujatia,n) 
predáva tovary a služby bez povolenia organizátora poduja-o) 
tia,
nedodržuje po upozornení zákaz fajčenia v priestoroch špor-p) 
tového zariadenia. Poznámka: tento bod vychádza zo 
zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov… v znení 
neskorších predpisov, ktorý ustanovuje zákaz fajčenia 
v uzavretých športových zariadeniach.

Čl. V
Účinnosť 

Tento Organizačný (návštevný poriadok) športového poduja-
tia je účinný od …………… 

 

Dátum ……………………….                            ………………………….. …
 Podpis štatutára a pečiatka          
 organizátora podujatia


