Ustanovenia predpisov, na ktoré odkazuje súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015
v znení súťažného poriadku futbalu z ... 2015
1) Čl. 2 písm. q) a čl. 16 ods. 1 stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra
2012.
Čl. 2 písm. q): Na účely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom súťaž dlhodobá ligová/majstrovská alebo pohárová súťaž, turnaj alebo stretnutie (vrátane
prípravného stretnutia) vo futbale organizované FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členom alebo
iným subjektom, ktoré sa uskutočňujú po predchádzajúcom písomnom upovedomení
príslušného riadiaceho orgánu futbalu a v stanovených prípadoch aj s jeho predchádzajúcim
súhlasom.
Čl. 16 ods. 1: SFZ ako člen UEFA a FIFA organizuje a koordinuje dlhodobé
majstrovské/ligové súťaže a pohárové súťaže (napr. Slovenský pohár) športových klubov vo
futbale na území SR, ktoré sú uvedené v rozpisoch súťaží SFZ a jeho členov poverených
riadením súťaží.
2) Čl. 16 ods. 6 stanov SFZ.
Výkonný výbor môže udeliť alebo delegovať svojim členom alebo orgánom (napr. regionálny
zväz, oblastný zväz, Únia ligových klubov, Slovenský futsal) právomoc organizovať súťaže
na geograficky alebo administratívne vymedzenom území alebo vo vymedzených športových
oblastiach, ktoré spadajú do ich právomoci.
3) Čl. 2 písm. v) stanov SFZ v znení stanov SFZ z 12. novembra 2013.
Na účely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom klub
i.

ii.
iii.

právnická osoba, ktorá
a. existuje ako športový klub v právnej forme občianskeho združenia,
obchodnej spoločnosti, rozpočtovej organizácie, príspevkovej
organizácie alebo v inej právnej forme umožnenej zákonom,
b. je riadnym členom SFZ, alebo ktorá podala prihlášku o členstvo v SFZ
v súlade so stanovami, o ktorej ešte nebolo rozhodnuté, a
c. sa zúčastňuje na súťažiach organizovaných SFZ alebo jeho členmi
alebo sa do takej súťaže prihlásila alebo prihlási,
škola alebo iná organizácia, ktorej družstvo sa zúčastňuje na súťaži
organizovanej SFZ alebo jeho členom,
skupina fyzických osôb bez právnej subjektivity, ktorá sa po splnení
podmienok ustanovených predpismi alebo rozhodnutím SFZ alebo jeho člena,
zúčastňuje ako družstvo na súťaži organizovanej SFZ alebo jeho členom; za
družstvo zodpovedá vedúci družstva.

4) § 2 písm. i) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na účely tohto zákona sa rozumie 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.
7) Napríklad čl. 43 ods. 2 písm. u) stanov SFZ.
Konferencia najmä rozhoduje o reorganizácii súťaží riadených SFZ.
8) Čl. 2 písm. d) stanov SFZ.
Na účely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom funkcionár - člen orgánu
SFZ alebo orgánu jeho člena, tréner, rozhodca, delegát a ďalšia osoba zodpovedná za
technické, zdravotnícke a administratívne záležitosti v rámci FIFA, UEFA, SFZ alebo v klube,
najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický),
vedúci družstva, bezpečnostný manažér, alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo
rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci
národného alebo medzinárodného futbalového hnutia.
9) Čl. 2 písm. h) stanov SFZ.
Na účely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom hráč - fyzická osoba,
ktorá je registrovaná ako hráč za klub súťažiaci vo futbale.
11) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja
a pamätných dňoch.
(1) Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja.1)
(2) Ďalšie dni pracovného pokoja okrem nedieľ sú tieto sviatky:
a) 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov),
b) Veľký piatok,
c) Veľkonočný pondelok,
d) 1. máj - Sviatok práce,
e) 15. september- Sedembolestná Panna Mária,
f) 1. november - sviatok Všetkých svätých,
g) 24. december - Štedrý deň,
h) 25. december - prvý sviatok vianočný,
i) 26. december - druhý sviatok vianočný,
j) 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom.
-------------1) § 91 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
12) Napríklad čl. 5 ods. 3 písm. c) a čl. 16 ods. 2 stanov SFZ.

Čl. 5 ods. 3 písm. c): Osobitnými princípmi sú tie princípy, ktoré sa použijú iba vtedy, keď
tieto stanovy, iné predpisy alebo rozhodnutia orgánov SFZ ich použitie výslovne
predpokladajú alebo bolo ich použitie dohodnuté, pričom ide o tieto princípy: princíp územný
- podľa ktorého sa družstvá zúčastňujú na súťažiach organizovaných príslušným regionálnym
zväzom alebo oblastným futbalovým zväzom (ďalej len “oblastný zväz”) podľa teritoriálnej
príslušnosti mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza domáce ihrisko súťažiaceho družstva, k
príslušnému zväzu, pričom sídlo futbalového klubu je spravidla v tej istej obci/meste ako
domáci štadión alebo ihrisko jeho klubu, okrem výnimiek priznaných v súlade s článkom 16
odsek 2.
Čl. 16 ods. 2: Majstrovské súťaže sú organizované pyramídovým spôsobom na princípe
postupu a zostupu medzi súťažami vyšších a nižších stupňov riadenia na základe územného
princípu. V odôvodnených prípadoch, výlučne ak je to v záujme rozvoja mládežníckeho
futbalu, môže o udelení výnimky rozhodnúť výkonný výbor na základe odôvodnenej žiadosti
klubu. Podmienkou pre udelenie výnimky je súhlas dotknutých oblastných a regionálnych
zväzov.
14) Čl. 30 a 33 disciplinárneho poriadku SFZ.
Čl. 30:
(1) Disciplinárne opatrenie vylúčenia družstva zo súťaže možno uložiť za závažné
disciplinárne previnenie družstva, jeho hráča, člena realizačného tímu alebo inej osoby v
prospech družstva, ktoré je spôsobilé ohroziť regulárnosť súťaže.
(2) Disciplinárny orgán zároveň určí súťaž, z ktorej je družstvo vylúčené a dobu, na ktorú
družstvo vylúči zo súťaže.
(3) Ak bolo družstvo vylúčené z majstrovskej súťaže disciplinárny orgán zároveň v súlade s
ustanoveniami súťažného poriadku SFZ a s prihliadnutím na druh a závažnosť disciplinárneho
previnenia rozhodne, do ktorej majstrovskej súťaže bude vylúčené družstvo po uplynutí
určenej doby vylúčenia zaradené.
Čl. 33:
(1) Disciplinárne opatrenie preradenia družstva do nižšej súťaže možno uložiť len vo
výnimočných prípadoch za závažné previnenie ohrozujúce regulárnosť súťaže alebo iné
závažné disciplinárne previnenie klubu, družstva alebo členov klubu.
(2) Disciplinárny orgán zároveň rozhodne s prihliadnutím na druh a závažnosť disciplinárneho
previnenia, do ktorej nižšej súťaže bude družstvo od nasledujúceho súťažného ročníka
zaradené v súlade s ustanoveniami súťažného poriadku SFZ.
16) Napr. § 12 a § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 12:
(1) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú
a) opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,
b) opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných
porúch zdravia a na ich obmedzenie,

c) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie,
d) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia
ionizujúcim žiarením.
(2) Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú
a) opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
b) hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné
ochorenie,
c) odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody
určenej na kúpanie, z vody prírodného kúpaliska a z vody umelého kúpaliska, vrátane odberu
vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek pracovného
prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, na
vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania
citlivosti na antimikróbne látky,
d) osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa
ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva,
e) dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,
f) izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom
zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,
g) opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
h) zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo
podozrivých z takého ochorenia,
i) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, vrátane
zákazu požívania potravín, pokrmov a nápojov,
j) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na
kúpanie,
k) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a
na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
l) zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,
m) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia,
n) zákaz činnosti alebo prevádzky.
(3) Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných
porúch zdravia a na ich obmedzenie sú
a) zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,
b) monitorovanie zdravotného stavu ľudí s cieľom identifikácie a analýzy faktorov
ovplyvňujúcich vznik chorôb,
c) zákaz alebo obmedzenie uvádzania do obehu a použitia nebezpečných chemických látok a
chemických prípravkov a iných výrobkov ohrozujúcich verejné zdravie,
d) zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
e) zákaz alebo obmedzenie prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môžu ohroziť verejné
zdravie,
f) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
g) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na
kúpanie,
h) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a
na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
i) zákaz alebo obmedzenie hromadného podujatia.

j) uloženie nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným
predpisom, 13ah) príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku z trhu14a) a príkaz na prevzatie
kozmetického výrobku späť14b) od spotrebiteľa v lehote primeranej závažnosti rizika pre
verejné zdravie.
(4) Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie
sú
a) obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na
zamestnancov technickými, organizačnými a inými ochrannými a preventívnymi opatreniami
vrátane zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov, u ktorých to vyžaduje ochrana ich
života a zdravia,
b) obmedzenie negatívneho vplyvu rizikových prác na zamestnancov,
c) zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnávateľom podľa § 30a a 30d pre zamestnancov,
ktorých práca je spojená so zvýšeným rizikom vrátane vykonávania cielených lekárskych
preventívnych prehliadok, posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávajúcich
rizikové práce a preventívne očkovanie u zamestnancov vystavených riziku infekcie,
d) určenie minimálneho rozsahu a frekvencie sledovania faktorov pracovných podmienok,
lehôt a minimálnej náplne lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov, ak ide o
mimoriadnu situáciu, nehodu alebo núdzový stav na pracovisku,
e) zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania a používania materiálov, chemických látok a
prípravkov, nástrojov, strojov, zariadení, pracovných a technologických postupov, ktoré
zhoršujú pracovné prostredie, podmienky práce a ohrozujú zdravie zamestnancov.
(5) Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia
ionizujúcim žiarením sú
a) odovzdanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, rádioaktívnych odpadov alebo uvoľnenie
rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly, prípadne zrušenie pracoviska,
b) vykonanie špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu
škodlivých faktorov a ich možného vplyvu na zdravie,
c) vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľov technickými,
organizačnými a inými ochrannými a preventívnymi opatreniami,
d) minimálny rozsah a frekvencia sledovania faktorov pracovných podmienok, lehôt a
minimálna náplň preventívnych lekárskych prehliadok u zamestnancov, ak ide o ohrozenie
verejného zdravia,
e) opatrenia na obmedzenie objemovej aktivity radónu v obytných priestoroch alebo na
obmedzenie užívania priestorov s vysokými aktivitami radónu v ovzduší,
f) vykonanie iného odôvodneného opatrenia, ktorým sa zníži ožiarenie,
g) zákaz alebo obmedzenie vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu alebo činnosti v
prostredí so zvýšeným ožiarením prírodným žiarením,
h) zákaz alebo obmedzenie používania stavebných materiálov alebo dodávania pitnej vody, ak
ich aktivita je vyššia ako smerné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62
písm. v),
i) odstránenie rádioaktívnych rezíduí.
(6) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariaďujú úrad verejného zdravotníctva a
regionálne úrady verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

(7) Opatrenia podľa odseku 2 písm. a) nariaďuje ministerstvo na návrh úradu verejného
zdravotníctva.
§ 48 ods. 4:
(4) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození
verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú:
a) hygienická očista osôb a dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných
prostriedkov,
b) zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami,
ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, prípadne príkaz na ich neškodné odstránenie,
c) zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri
hromadnom výskyte závažného ochorenia,
d) zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
e) zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,
f) zákaz používania vody a predmetov podozrivých z kontaminácie a regulácia spotreby vody,
g) zákaz používania potravín, pokrmov alebo nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
h) varovné označenie objektov, ak sa na ne vzťahujú opatrenia podľa písmen a) až g),
i) profylaxia,
j) mimoriadny režim prevádzkovania kolektívnych zariadení,
k) odber a transport biologického materiálu,
l) výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok,
m) bezpečná likvidácia kontaminovaného materiálu,
n) nútená izolácia osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie
podľa § 12 ods. 2 písm. f),
o) vykonanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov,
p) vyčlenenie lôžok na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zvýšenému počtu
chorých a pri závažných infekciách na zabezpečenie izolácie osôb podozrivých z ochorenia a
podozrivých z nákazy počas maximálneho inkubačného času ochorenia,
q) osobitná manipulácia s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie spôsobu pochovávania
zvýšeného počtu zomretých.
18) Čl. 9 registračného a prestupového poriadku SFZ.
(1) Fyzická osoba registrovaná podľa článku 7 ods. 2 písm. a) až i) ako individuálny člen SFZ
je povinná mať vystavený platný registračný preukaz SFZ.
(2) Žiadosť o vystavenie registračného preukazu sa podáva po vykonaní registrácie fyzickej
osoby vyplnením formulára “Žiadosť o vystavenie registračného preukazu” v elektronickej
podateľni ISSF.
(3) Žiadosť o vystavenie registračného preukazu podáva fyzická osoba prostredníctvom
príslušnej overovacej autority.
(4) Registračný preukaz musí obsahovať nasledujúce údaje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) fotografiu fyzickej osoby,
c) dátum narodenia fyzickej osoby
d) registračné číslo fyzickej osoby
e) číslo registračného preukazu
f) dobu platnosti registračného preukazu.

(5) Registračný preukaz ktorý neobsahuje všetky náležitosti uvedené v odseku 4 je neplatný.
(6) Registračný preukaz sa vydáva v podobe plastovej karty a vyhotovuje sa u dodávateľa SFZ
ktorý po schválení žiadosti o vystavenie registračného preukazu príslušnou matrikou zadá
registračný preukaz do výroby a po jeho vyrobení ho na dobierku doručí tomu kto
o vystavenie registračného preukazu požiadal.
(7) Platnosť registračného preukazu je päť rokov odo dňa jeho vydania. Za platný registračný
preukaz SFZ sa považuje posledný vystavený registračný preukaz SFZ.
(8) Vlastníkom registračného preukazu je SFZ. Držiteľom registračného preukazu je fyzická
osoba ktorej bol preukaz vystavený ktorá je povinná ho chrániť pred stratou odcudzením
poškodením alebo zneužitím. Zverenie registračného preukazu inej osobe je na vlastnú
zodpovednosť fyzickej osoby ktorej bol registračný preukaz vystavený.
(9) Ak dôjde k poškodeniu strate zničeniu znehodnoteniu registračného preukazu alebo
k zmene údajov uvedených v registračnom preukaze držiteľ preukazu je povinný túto
skutočnosť nahlásiť príslušnej overovacej autorite, ktorá s uvedením dôvodu požiada
príslušnú matriku o vystavenie nového registračného preukazu podaním žiadosti podľa odseku
2.
(10) Vystavenie nového registračného preukazu sa uskutočňuje pred skončením jeho platnosti,
prípadne na základe rozhodnutia VV SFZ.
(11) Ak sa fyzická osoba nevie preukázať registračným preukazom, môže sa preukázať
výpisom z verejného registra SFZ. Pravdivosť a úplnosť údajov vo výpise v prípade sporu
potvrdzuje výhradne matrika SFZ.
19) Napríklad § 19 a 20 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 19:
(1) Užívanie a držanie liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch
medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako
zakázaných dopingových látok je zakázané v športovej súťaži a v príprave športovca na ňu.
(2) Športovému odborníkovi, ktorý sa stará o prípravu športovca na športovú súťaž, sa
zakazuje mať dopingovú látku na športovisku alebo v prítomnosti športovca, a to aj vtedy,
keď ju sám užíva na liečebné účely; to neplatí, ak ide o dopingovú látku určenú na liečebné
účely športovca.
(3) Za porušenie zákazu dopingu znáša disciplinárnu zodpovednosť športovec, ktorému bolo
dokázané, že v jeho tele sa nachádza dopingová látka, ako aj športový odborník, ktorý sa stará
o prípravu športovca ako tréner, lekár alebo športový funkcionár, ak športovcovi podal
dopingovú látku, navádza ho na jej užívanie, povzbudzuje ho alebo mu inak pomôže pri
obstaraní alebo užití dopingovej látky. Rovnako zodpovedný je aj športovec, ktorý
a) pokúsil sa užiť dopingovú látku s úmyslom ovplyvniť svoj športový výkon,
b) odmietol dopingovú kontrolu alebo sa na ňu bez vážneho dôvodu nedostavil,

c) zamenil alebo pokúsil sa zameniť biologickú vzorku určenú na dopingovú kontrolu,
d) sfalšoval alebo pokúsil sa sfalšovať niektorú časť dopingovej kontroly,
e) neoznámil miesto svojho pobytu podľa odseku 4, ak tým znemožnil vykonanie dopingovej
kontroly.
(4) Športovec je povinný podrobiť sa dopingovej kontrole a na tento účel oznamovať v čase
dôležitom na vykonanie dopingovej kontroly miesto svojho pobytu národnému športovému
zväzu, ktorého je členom.
(5) Postup pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladanie s odobratými biologickými
vzorkami športovca ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 20:
(1) Športovec môže pri príprave na športovú súťaž a počas športovej súťaže užiť dopingovú
látku, ak jeho zdravotný stav vyžaduje jej použitie na liečebné účely a bolo mu jej použitie
vopred povolené podľa odseku 2.
(2) Povoliť použitie dopingovej látky na liečebné účely v súlade so Svetovým
antidopingovým kódexom môže len antidopingová agentúra na základe žiadosti športovca,
lekárskeho posudku a po odporúčaní národného športového zväzu.
(3) Športovec, ktorému bolo povolené použitie dopingovej látky na liečebné účely, je povinný
to oznámiť národnému športovému zväzu a medzinárodnému športovému zväzu.
19a) Čl. 18 ods. 6 registračného a prestupového poriadku SFZ.
Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch
kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac
za dva kluby.
21) § 3 zákona č. 1/2014 Z. z.
Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická
osoba. Ak je organizátorom podujatia obec, postupuje sa podľa § 28.
22) Napríklad § 4, 6 a 7 zákona č. 1/2014 Z. z.
§4:
(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.
(2) Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr
a) 10 dní,
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

(3) Organizátor podujatia v oznámení uvedie
a) názov, druh a účel podujatia,
b) označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané
mimo športového zariadenia,
c) deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj
program a časový harmonogram priebehu podujatia,
d) miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa
uvedie aj presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať,
e) východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania
podujatia vyžadujú,
f) predpokladaný počet divákov,
g) predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej
činnosti,
h) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu
alebo obdobného pobytu,
i) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa,
adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas
podujatia,
j) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného
manažéra podujatia (ďalej len "bezpečnostný manažér"), adresu elektronickej pošty a
telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný
manažér určený,
k) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby, 2) ak
zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a
1. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu
právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo
2. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá je
prevádzkovateľom strážnej služby,
l) celkový počet členov usporiadateľskej služby,
m) počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, 3) ak
zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
n) počet príslušníkov obecnej polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby,
o) počet dobrovoľníkov, 4) ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
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.
(5) Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho
konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.
§6:
(1) Organizátor podujatia je povinný

a) riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne
ho ukončiť,
b) zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9,
c) zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok
na mieste konania podujatia,
d) zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby zamerané
na druh a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a
bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané,
e) umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na miesto konania podujatia alebo v priestoroch
podujatia určených pre divákov oznámenie o zákaze predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov6), ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 alebo oznámenie o obmedzení
alebo zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa
osobitného predpisu, 7)
f) zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov,
ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 alebo zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu
podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného
predpisu, 7) na mieste konania podujatia,
g) zabezpečiť, aby na mieste konania podujatia všetky predávané, podávané a donesené
nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví,
h) zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi
podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu,
i) zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, ak ide o
medzinárodné podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec Slovenskej republiky
alebo ide o finálové podujatie najvyššej celoštátnej súťaže,
j) zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov
alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno
podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
k) prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému
narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo
majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh
podujatia iným spôsobom a nie je potrebný postup podľa § 7,
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)
n) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka, ak o
tom rozhodne športový zväz alebo na základe vlastného rozhodnutia,
o) zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom
"USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele; pri medzinárodnom podujatí sa
môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,
p) zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so
zníženou pohyblivosťou,
q) zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné
vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej
služby,
r) zabezpečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému (ďalej len
"kamerový systém") vyhotovených podľa § 21 ods. 1 na účely podľa § 21 ods. 4.

(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),
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.
(3) Organizátor rizikového podujatia okrem povinností podľa odsekov 1 a 2 je povinný aj
a) požiadať v písomnej forme alebo v elektronickej forme obec a Policajný zbor o pomoc pri
zabezpečení ochrany verejného poriadku a priebežne ich informovať o predpokladanom počte
rizikových účastníkov podujatia a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s ich účasťou na
podujatí,
b) zabezpečiť, aby sa nepredávali, nepodávali alebo nepožívali alkoholické nápoje s obsahom
alkoholu vyšším ako 4, 1 objemových percent alkoholu, ak obec nevydala zákaz predaja,
podávania alebo požívania alkoholických nápojov,
c) vyčleniť a označiť najmenej jeden samostatný sektor pre divákov podporujúcich domáce
družstvo alebo jednotlivca (ďalej len "sektor domácich"), najmenej jeden samostatný sektor
pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca (ďalej len "sektor hostí"), a
sektory pre ostatných účastníkov podujatia a zabezpečiť rovnaké služby v sektoroch domácich
a sektoroch hostí; pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca musí byť
vyčlenený najmenej jeden sektor v nižšej kategórii vstupeniek a jedna časť sektora vo vyššej
kategórii vstupeniek, ak takéto vstupenky boli distribuované,
d) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo boli vystavené
na meno a priezvisko diváka a umožniť vstup na podujatie až po overení totožnosti diváka s
touto vstupenkou,
e) zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci podujatia štátne symboly
iných štátov alebo ich predchodcov,
f) zabezpečiť, aby všetci členovia usporiadateľskej služby boli oboznámení s fotografiami
tváre fyzických osôb, ktorých účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo
podľa osobitného predpisu, 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.
(4) Organizátor podujatia s osobitným režimom, podujatia najvyššej celoštátnej súťaže v
kategórii dospelých a medzinárodného podujatia vypracuje organizačný poriadok podujatia a
návštevný poriadok podujatia, ktoré zverejní na viditeľnom verejne prístupnom mieste na
mieste konania podujatia a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Organizačný
poriadok obsahuje všetky náležitosti, ktoré súvisia s organizovaním podujatia, zabezpečením a
výkonom činnosti usporiadateľskej služby, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu

bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a v
súvislosti s ním. V návštevnom poriadku podujatia organizátor podujatia upraví podrobnosti
súvisiace s účasťou divákov na podujatí.
§7:
(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.
(3) Organizátor podujatia je oprávnený uplatniť si od účastníka podujatia, ktorého
protiprávnym konaním došlo k okolnostiam podľa odseku 1,
a) primeranú náhradu nákladov uhradených podľa odseku 2 a
b) primeranú náhradu za sankciu alebo opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia v
súvislosti s týmto protiprávnym konaním uložené orgánmi verejnej moci, orgánmi
medzinárodnej športovej organizácie alebo orgánmi príslušného športového zväzu.
(4) Pri uplatňovaní nárokov podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)
(5) Organizátor podujatia je oprávnený zaznamenať účastníka podujatia, ktorý porušil
organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok podujatia, do evidencie
informačného systému podľa § 22 ods. 2.
23) § 8 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z.
Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a
usporiadatelia. Výkon činnosti usporiadateľskej služby môže organizátor podujatia zabezpečiť
aj prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby.
24) § 9 zákona č. 1/2014 Z. z.
(1) Počet členov usporiadateľskej služby na podujatí je najmenej 10 členov usporiadateľskej
služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje
najmenej o jedného člena usporiadateľskej služby.
(2) Počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom podujatí je najmenej 20 členov
usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100
divákov zvyšuje najmenej o dvoch členov usporiadateľskej služby. Na rizikovom podujatí s
nižším počtom divákov ako 300 je počet členov usporiadateľskej služby najmenej dvaja
členovia usporiadateľskej služby na každých 30 divákov.

(3) Ak ide o podujatie s osobitným režimom, najmenej 20 % počtu všetkých členov
usporiadateľskej služby tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby
alebo príslušníci obecnej polície; to neplatí, ak ide o rizikové podujatie a podujatie, na ktorom
poskytuje súčinnosť Policajný zbor podľa § 18 ods. 4 alebo podľa osobitného predpisu.10)
(4) Ak ide o rizikové podujatie, najmenej 50% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby
tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci
obecnej polície.
(5) Na podujatí, ktoré nie je označené za rizikové a na podujatí s predpokladanou účasťou nad
10 000 účastníkov podujatia, môže byť najviac 50% počtu usporiadateľov nahradených
dobrovoľníkmi, ak obec podľa § 17 ods. 3 neurčí inak.
25) § 11 zákona č. 1/2014 Z. z.
(1) Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia
určil, aby v súčinnosti s hlavným usporiadateľom pripravoval, riadil, vykonával a
vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia.
(2) Bezpečnostný manažér v priebehu podujatia operatívne určuje bezpečnostné opatrenia,
koordinuje ich výkon a podľa potreby zabezpečuje súčinnosť usporiadateľskej služby s
Policajným zborom a obecnou políciou.
(3) Bezpečnostným manažérom môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 10
ods. 2 písm. a) až d) a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra.
(4) Odborná spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra sa získava
absolvovaním odbornej prípravy zameranej na získanie vedomostí, schopností a zručností v
oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti bezpečnostného manažéra a
úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje sa osvedčením bezpečnostného manažéra.
(5) Pri odbornej príprave a skúške bezpečnostného manažéra sa postupuje podľa § 10 ods. 4
až 7. Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie
bezpečnostného manažéra.
(6) Osvedčenie bezpečnostného manažéra obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia,
b) identifikačné číslo,
c) obdobie platnosti osvedčenia bezpečnostného manažéra,
d) označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
e) označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie bezpečnostného manažéra vydal
a
f) miesto a dátum vydania osvedčenia bezpečnostného manažéra.
26) § 10 zákona č. 1/2014 Z. z.
(1) Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby a zabezpečuje
plnenie úloh podľa pokynov organizátora podujatia.
(2) Hlavným usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá

a) dosiahla vek 21 rokov,
b) dva roky sa podieľala na organizovaní podujatí,
c) je zdravotne spôsobilá,
d) je bezúhonná a
e) má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa.
(3) Odborná spôsobilosť na výkon činností hlavného usporiadateľa sa získava absolvovaním
odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje sa osvedčením hlavného
usporiadateľa.
(4) Odborná príprava hlavného usporiadateľa obsahuje teoretickú prípravu a praktickú
prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods.
5 potrebných na výkon činnosti hlavného usporiadateľa.
(5) Odbornú prípravu hlavného usporiadateľa zabezpečuje národný športový zväz
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5, ktoré
určujú rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy.
(6) Na vykonanie odbornej prípravy a skúšky hlavného usporiadateľa sa uchádzač prihlasuje
formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle národného športového zväzu.
Ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na odbornú prípravu formou elektronickej prihlášky, prihlási
sa písomnou prihláškou zaslanou na adresu národného športového zväzu. Prihláška na
odbornú prípravu a skúšku hlavného usporiadateľa obsahuje
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d) adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy,
e) počet rokov praxe spočívajúcej v podieľaní sa na organizovaní podujatí.
(7) Skúška hlavného usporiadateľa sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti.
Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti pred komisiou,
ktorej členov na konkrétny termín skúšky alebo na obdobie nie dlhšie ako štyri roky
vymenúva a odvoláva národný športový zväz. Členmi komisie sú príslušník Policajného
zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu a podľa potreby aj ďalšie
odborne spôsobilé osoby pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5.
(8) Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie
hlavného usporiadateľa.
(9) Osvedčenie hlavného usporiadateľa obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia,
b) identifikačné číslo,
c) obdobie platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa,
d) označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
e) označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie hlavného usporiadateľa vydal a
f) miesto a dátum vydania osvedčenia hlavného usporiadateľa.
27) Napríklad § 12 ods. 1 a § 14 zákona č. 1/2014 Z. z.

§12 ods. 1: Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní
bezpečnostných opatrení aj podľa pokynov bezpečnostného manažéra.
§ 14:
(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený
a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá
vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené v § 16
písm. a), c), f) alebo písm. g); prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby
rovnakého pohlavia,
b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia
predmety uvedené v § 16 písm. a), c), f) alebo písm. g) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu,
omamných látok alebo psychotropných látok,
c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2
písm. g) pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve
usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c),
d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa
písmena c),
e) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností
účastníka podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 3 osobe oprávnenej na
spracúvanie údajov v informačnom systéme podľa § 22 ods. 9,
f) používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie v informačnom systéme podľa §
22 ods. 2.
(2) Člen usporiadateľskej služby je povinný
a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov
podujatia,
b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo
dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov
podujatia,
c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,
d) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel
požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,
e) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,
1. ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného
predpisu, 8)
2. ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby
požiadal,
3. u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo
pokojný priebeh podujatia, alebo
4. mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,
f) zaistiť predmet uvedený v § 16 písm. f) alebo písm. g) a odovzdať ho príslušníkovi
Policajného zboru,
g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať,
aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo
pokojný priebeh podujatia,
h) mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným
nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa;
pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej
športovej organizácie,

i) predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie
bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému
orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.
28) Napríklad § 11 ods. 1 a § 14 zákona č. 1/2014 Z. z.
§ 11 ods. 1: Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor
podujatia určil, aby v súčinnosti s hlavným usporiadateľom pripravoval, riadil, vykonával a
vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia.
§ 14:
(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený
a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá
vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené v § 16
písm. a), c), f) alebo písm. g); prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby
rovnakého pohlavia,
b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia
predmety uvedené v § 16 písm. a), c), f) alebo písm. g) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu,
omamných látok alebo psychotropných látok,
c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2
písm. g) pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve
usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c),
d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa
písmena c),
e) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností
účastníka podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 3 osobe oprávnenej na
spracúvanie údajov v informačnom systéme podľa § 22 ods. 9,
f) používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie v informačnom systéme podľa §
22 ods. 2.
(2) Člen usporiadateľskej služby je povinný
a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov
podujatia,
b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo
dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov
podujatia,
c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,
d) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel
požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,
e) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,
1. ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného
predpisu, 8)
2. ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby
požiadal,
3. u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo
pokojný priebeh podujatia, alebo
4. mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,
f) zaistiť predmet uvedený v § 16 písm. f) alebo písm. g) a odovzdať ho príslušníkovi
Policajného zboru,

g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať,
aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo
pokojný priebeh podujatia,
h) mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným
nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa;
pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej
športovej organizácie,
i) predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie
bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému
orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.
29) § 12 zákona č. 1/2014 Z. z.
(1) Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní
bezpečnostných opatrení aj podľa pokynov bezpečnostného manažéra.
(2) Usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov,
b) je zdravotne spôsobilá,
c) je bezúhonná a
d) má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa.
(3) Odborná spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa sa získava odbornou prípravou a
úspešným absolvovaním testu zahŕňajúceho oblasti podľa § 13 ods. 5. Preukazuje sa
preukazom usporiadateľa.
(4) Uchádzač sa prihlasuje na odbornú prípravu a test formou elektronickej prihlášky
zverejnenej na webovom sídle športového zväzu alebo športového klubu. Ak sa uchádzač
nemôže prihlásiť na odbornú prípravu a test formou elektronickej prihlášky, prihlási sa
písomnou prihláškou zaslanou na adresu športového zväzu alebo športového klubu. Prihláška
na odbornú prípravu a test obsahuje
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d) adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy.
(5) Po prihlásení sa na odbornú prípravu podľa odseku 4 športový zväz alebo športový klub
sprístupní uchádzačovi študijné materiály zaslaním prístupu na adresu elektronickej pošty
uvedenú v prihláške. Odborná príprava uchádzača sa uskutočňuje sebavzdelávaním.
(6) Odbornú spôsobilosť overuje športový zväz alebo športový klub prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok na výkon činnosti usporiadateľa. Za
odborne spôsobilú osobu na overenie odbornej spôsobilosti usporiadateľov sa považuje aj
osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo platného
osvedčenia bezpečnostného manažéra.
(7) Po úspešnom absolvovaní testu podľa odseku 3 pod dohľadom odborne spôsobilej osoby
vydá športový zväz alebo športový klub uchádzačovi preukaz usporiadateľa.
(8) Preukaz usporiadateľa obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia,
b) identifikačné číslo,
c) obdobie platnosti preukazu usporiadateľa,
d) označenie športového zväzu alebo športového klubu, ktorý preukaz usporiadateľa vydal,
e) označenie osoby, ktorá overila odbornú prípravu uchádzača a
f) miesto a dátum vydania preukazu usporiadateľa.
30) Napríklad § 13 a 14 zákona č. 1/2014 Z. z.
§ 13:
(1) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti11)
osoby na výkon činnosti usporiadateľskej služby. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná
spôsobilosť preukazuje každé štyri roky.
(2) Bezúhonnosť sa preukazuje písomným čestným vyhlásením. Za bezúhonného sa na účely
tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) obzvlášť závažný zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej
dôstojnosti, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike,
úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach,
c) trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií alebo
d) iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a) až c), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou,
násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy, s použitím nátlaku alebo
v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí.
(3) Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené alebo ak sa na osobu hľadí,
ako keby nebola za trestný čin uvedený v odseku 2 odsúdená; to neplatí ak ide o odsúdenie za
trestný čin spáchaný mladistvým, alebo ak ide o splnenie podmienky bezúhonnosti
usporiadateľa.
(4) Stratu zdravotnej spôsobilosti a stratu bezúhonnosti je hlavný usporiadateľ, bezpečnostný
manažér a usporiadateľ povinný bezodkladne oznámiť športovému zväzu alebo športovému
klubu, ktorý vydal osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra
alebo preukaz usporiadateľa.
(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.
(6) Odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa sa
opakovane overuje po uplynutí štyroch rokov odo dňa vydania osvedčenia hlavného
usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra alebo preukazu usporiadateľa.
Opakované overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou testu zahŕňajúceho oblasti
podľa odseku 5.

(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.
(8) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. a) je osoba, ktorá
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v študijnom odbore právo alebo má
uznaný diplom v tomto odbore v druhom stupni vydaný zahraničnou vysokou školou a
najmenej dva roky odbornej právnickej praxe alebo osoba, ktorá získala vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej dva roky
bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(9) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. b) je psychológ
alebo iná osoba, ktorá má najmenej dva roky praxe v oblasti zahŕňajúcej problematiku
verbálnej a neverbálnej komunikácie.
(10) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. c) je inštruktor
prvej pomoci.12)
(11) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. d) je príslušník
Hasičského a záchranného zboru.
(12) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. e) je fyzická
osoba, ktorá sa najmenej dva roky podieľa na organizovaní a riadení usporiadateľskej činnosti
ako príslušník Policajného zboru, príslušník obecnej polície, hlavný usporiadateľ,
bezpečnostný manažér, odborne spôsobilý zamestnanec prevádzkovateľa strážnej služby alebo
ako delegát zväzu.
(13) Platnosť osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra a
preukazu usporiadateľa sa overuje v evidencii informačného systému podľa § 22 ods. 6.
§ 14:
(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený
a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá
vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené v § 16
písm. a), c), f) alebo písm. g); prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby
rovnakého pohlavia,
b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia
predmety uvedené v § 16 písm. a), c), f) alebo písm. g) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu,
omamných látok alebo psychotropných látok,
c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2
písm. g) pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve
usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c),
d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa
písmena c),

e) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností
účastníka podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 3 osobe oprávnenej na
spracúvanie údajov v informačnom systéme podľa § 22 ods. 9,
f) používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie v informačnom systéme podľa §
22 ods. 2.
(2) Člen usporiadateľskej služby je povinný
a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov
podujatia,
b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo
dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov
podujatia,
c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,
d) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel
požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,
e) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,
1. ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného
predpisu, 8)
2. ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby
požiadal,
3. u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo
pokojný priebeh podujatia, alebo
4. mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,
f) zaistiť predmet uvedený v § 16 písm. f) alebo písm. g) a odovzdať ho príslušníkovi
Policajného zboru,
g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať,
aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo
pokojný priebeh podujatia,
h) mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným
nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa;
pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej
športovej organizácie,
i) predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie
bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému
orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.
31) § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 1/2014 Z. z.
Organizátor podujatia v oznámení uvedie 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.
33) Čl. 46 až 48 disciplinárneho poriadku SFZ.
Čl. 46:
(1) Hrubého nešportového správania na hracej ploche sa dopustí hráč, ktorý svojim konaním
narušuje riadny priebeh hry, najmä tým, že

a) zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že
úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára vo vlastnom pokutovom území),
b) demonštratívne počas priebehu hry opustí hraciu plochu a pod.
(2) Hráčovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie
výkonu športovej činnosti na 1 až 4 súťažné stretnutia, pokuta alebo ďalšie disciplinárne
opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
Čl. 47:
(1) Hrubého nešportového správania voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu,
funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby alebo divákovi sa dopustí ten,
kto na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna
a) voči nemu používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce
alebo ponižujúce posunky, gestá alebo pľuje,
b) voči nemu používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce
alebo ponižujúce výroky, hrubé urážky, vyhrážanie alebo ho opľuje.
c) úmyselne zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou jeho vec alebo iný
majetok, ktorý táto osoba vlastní alebo spravuje.
(2) Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho
previnenia podľa
a) odseku 1 písm. a), sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo
pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 4 súťažné stretnutia, pokuta alebo ďalšie
disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
b) odseku 1 písm. b), sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo
pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne až 3 mesiace, pokuta alebo ďalšie
disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
c) odseku 1 písm. c), sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo
pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň až 2 mesiace, pokuta alebo ďalšie
disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku a povinnosť
nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením (článok
43 ods. 2 písm o)).
(3) Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží
disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie
disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
(4) Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta
alebo ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku.
Čl. 48:
(1) Hrubého nešportového správania voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi sa dopustí
ten, kto na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna
a) neuposlúchne príkaz, ku ktorému sú oprávnení, kritizuje ich a nadáva im,
b) voči nim používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce
alebo ponižujúce posunky, gestá alebo pľuje,
c) voči nim používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce
alebo ponižujúce výroky, hrubé urážky, vyhrážanie alebo ich opľuje.

(2) Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho
previnenia podľa
a) odseku 1 písm. a) a b), sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu
športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 4 súťažné
stretnutia, pokuta, alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto
disciplinárneho poriadku
b) odseku 1 písm. c), sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu
športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne až 4 mesiace
a pokuta, alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho
poriadku.
(3) Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. b)
a c), sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie
disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
(4) Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. b) a c), sa
uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku.
34) § 19 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z. z.
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.
35) Napríklad čl. 59 ods. 8 až 17 stanov SFZ, čl. 81 až 85 disciplinárneho poriadku SFZ.
Čl. 59 ods. 8 až 17 stanov SFZ:
(8) Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmych dní od
doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne
doručenie”) predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie
veci”) odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup
sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie.
(9) Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie
sám v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec
odvolacej komisii, o čom navrhovateľa bezodkladne upovedomí.
(10) Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo ktorého postup sa napáda, riadne
doručenému odvolaniu alebo podnetu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží vec bez
zbytočného odkladu, spravidla prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu
(ISSF), na rozhodnutie odvolacej komisii alebo inému orgánu príslušnému na rozhodnutie
veci a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.
(11) Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú podmienky riadneho doručenia, orgán, ktorý ich
prijal vykoná primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ
poskytne potrebnú súčinnosť, inak bude konanie zastavené.

(12) Konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením
odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup
sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do
30 dní, a ak vec neznesie odklad najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo
podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo
podnete nerozhodne orgán podľa odseku 8 sám.
(13) Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je
zaplatenie stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.
(14) Rozhodnutia odvolacej komisie sú v súlade s článkom 8 odsek 4 pre členov SFZ
záväzné.
(15) Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných
spôsobov:
a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie
veci, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu javí ďalšie konanie
ako neúčelné,
b) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo
vydané v súlade s predpismi SFZ, FIFA, UEFA, ako aj s platným právnym
poriadkom SR a EÚ,
c) zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie
prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo inými
predpismi SFZ, FIFA alebo UEFA alebo odporuje právnemu poriadku SR
alebo EÚ, alebo
d) zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého
rozhodnutie na základe podnetu preskúmavala a zrušila, na nové konanie a
rozhodnutie.
(16) Výsledkom preskúmavacieho konania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie
alebo podnet na konanie iného orgánu SFZ alebo jeho člena alebo na zmenu predpisov SFZ
alebo jeho člena.
(17) Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na
súčasné alebo následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o nároku na náhradu škody alebo
inom súvisiacom nároku. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom nemá
odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie.
Čl. 81 až 85 DP SFZ:
Čl. 81:
(1) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je odvolanie, okrem
prípadu keď je ustanovené, že podanie odvolania nie je prípustné.
(2) Odvolanie má odkladný účinok, ak to výslovne ustanovuje disciplinárny poriadok alebo
iný predpis SFZ.
(3) Predseda odvolacej komisie môže na základe odôvodnenej žiadosti osoby oprávnenej na
podanie odvolania rozhodnúť o odkladnom účinku riadne a včas podaného odvolania.
Čl. 82:

(1) Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie
(ďalej len “odvolateľ”) sú:
a) fyzická osoba, ktorej bolo disciplinárne opatrenie uložené alebo ňou na tento
účel splnomocnená osoba; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej zákonný
zástupca alebo ním splnomocnená osoba,
b) klub, ktorého členovi alebo družstvu bolo disciplinárne opatrenie uložené,
alebo klubom na tento účel splnomocnená osoba,
c) iný subjekt, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí vo veci.
(2) Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia disciplinárnej
komisie ho môže napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie
ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že
výrok je nesprávny alebo že chýba.
Čl. 83:
(1) Odvolanie obsahuje tieto povinné náležitosti
a) označenie, ktorému orgánu je určené,
b) označenie subjektu, ktorý ho podáva, a to uvedením mena a adresy fyzickej
osoby alebo označením názvu a sídla právnickej osoby,
c) označenie rozhodnutia disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie
smeruje,
d) dôvody odvolania,
e) označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom
konaní použité,
f) uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha,
g) podpis odvolateľa, ak odvolanie nebolo podané prostredníctvom ISSF a
h) doklad o úhrade poplatku za odvolanie.
(2) Odvolanie podané prostredníctvom ISSF obsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až
f).
(3) Ak odvolanie nespĺňa náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2, predseda disciplinárnej
komisie alebo ním poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby nedostatok
odstránila v primeranej lehote, ktorú zároveň určí.
(4) Ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa odseku 3 nebol odstránený,
disciplinárna komisia konanie o odvolaní zastaví.
(5) Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie.
Čl. 84:
(1) Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisii sa podáva na disciplinárnu komisiu,
ktorá rozhodovala v prvom stupni v lehote do siedmich kalendárnych dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie. Ak o vypracovanie písomného odôvodnenia rozhodnutia
požiadala osoba, ktorá je oprávnená podať proti rozhodnutiu odvolanie, lehota na podanie
odvolania začína plynúť tejto osobe až od doručenia písomného vyhotovenia odôvodnenia
rozhodnutia prostredníctvom ISSF, poštou alebo iným preukázateľným spôsobom.
(2) Predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do siedmich kalendárnych dní
od doručenia odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží

odvolanie so stanoviskom disciplinárnej komisie a potrebnými podkladmi (ďalej len
“predloženie veci”) odvolacej komisii, ak disciplinárna komisia v tej istej lehote v plnom
rozsahu odvolaniu sama nevyhovie. Ak vec neznesie odklad, predseda disciplinárnej komisie
predloží vec predsedovi odvolacej komisie najneskôr do troch kalendárnych dní od riadneho
doručenia odvolania.
(3) Ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej
faktúry, predseda disciplinárnej komisie predloží vec odvolacej komisii až po doručení
dokladu o úhrade poplatku za odvolanie; to neplatí ak ide o vec, ktorá neznesie odklad.
(4) Ak disciplinárna komisia v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama (autoremedúra), vec sa
odvolacej komisii nepredkladá a poplatok za odvolanie sa vráti v plnom rozsahu subjektu,
ktorý ho uhradil.
(5) Ak disciplinárna komisia riadne doručenému odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu,
predloží vec bezodkladne, spravidla prostredníctvom ISSF, na rozhodnutie odvolacej komisii
a súčasne o tom upovedomí odvolateľa.
(6) O odvolaní je odvolacia komisia povinná rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od riadneho
predloženia veci. Ak vec neznesie odklad odvolacia komisia rozhodne do 14 kalendárnych dní
od riadneho predloženia veci predsedovi odvolacej komisie.
Čl. 85:
(1) Pri rozhodovaní o odvolaní postupuje odvolacia komisia v zmysle článku 59 stanov SFZ.
(2) Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných
spôsobov:
a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania,
alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie
ako neúčelné,
b) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie je
správne,
c) zmení rozhodnutie disciplinárnej komisie, ak dôjde k záveru, že rozhodnutie
spočíva len na nesprávnom právnom posúdení veci alebo
d) zruší napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie a vráti vec so svojím
stanoviskom disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.
(3) Rozhodnutie odvolacej komisie je pre členov SFZ, ktorých sa týka, záväzné (článok 8 ods.
4 stanov SFZ).
(4) Ak odvolacia komisia za obdobných okolností rozhodne inak ako rozhodla vo svojom
skoršom rozhodnutí v inej veci, v záujme zjednotenia vlastnej rozhodovacej činnosti uvedie
dôvody, na základe ktorých sa odchýlila od svojho skoršieho rozhodnutia. Ak nesúlad v
rozhodovacej činnosti odvolacej komisie bude zistený až po vydaní dvoch nesúladných
rozhodnutí, odvolacia komisia na základe podnetu člena SFZ alebo aj bez takého podnetu
vydá zjednocovacie stanovisko, ktoré je záväzné pre ďalšie obdobné prípady, kým nebude
zrušené neskorším stanoviskom alebo sa stane neaktuálne v dôsledku zmeny predpisov.
(5) V odôvodnených prípadoch môže odvolacia komisia podať výkladové stanovisko, ktoré je
súčasťou odôvodnenia rozhodnutia, a toto je všeobecne záväzným pravidlom.

36) Čl. 71 ods. 1 a 2 stanov SFZ.
(1) SFZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných
akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu,
času a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného
vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovoobrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie
prostredníctvom internetu a iných elektronických sietí, alebo prostredníctvom nosičov dát,
využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné
práva, merchandising, nehmotné práva a práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a
súvisiacich právach (autorský zákon).
(2) SFZ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových,
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu
záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie
originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu,
masovokomunikačných médií alebo nosičov dát z futbalových stretnutí a aktivít a akcií
organizovaných alebo zastrešovaných SFZ.

