2

opätovne si naštuduje umiestnenie prístrojov a zariadení, ktoré je potrebné použiť v prípade nebezpečenstva –
(hasiace prístroje, telefón, únikové východy),
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VII. Oprávnenie podľa ustanovenia § 85 ods.
2 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok)

1.
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Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
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);

Slovenský futbalový zväz

Február 2014
musí byť zdvorilý a nápomocný,

§ 85 zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej
osoby

II. Činnosť usporiadateľa pred podujatím

(pracovná pomôcka do vrecka)

Príručka pre usporiadateľa
1.
musí byť slušne a čisto oblečený,

§ 16 a) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec,
ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich
použitia na výkon športovej činnosti,

Výkon usporiadateľskej služby je založený na báze slušnosti, asertívnej komunikácie a prirodzenej dobrovoľnej
súčinnosti zo strany účastníka podujatia. Ak je plnenie povinnosti účastníka podujatia potrebné vynucovať, usporiadateľ vecne, bez vyvolania, či podnecovania emócií alebo
incidentu, požiada o súčinnosť zamestnancov strážnej
služby, príslušníkov obecnej polície alebo príslušníkov Policajného zboru.

2.
musí vystupovať profesionálne a dodržiavať zásady slušnosti,

(2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom
čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť ktokoľvek,
ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku,
zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný takú osobu bezodkladne
odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície
alebo útvaru Colnej správy.

Dôležité telefónne čísla

2.

3.
počas výkonu činnosti, nesmie byť pod vplyvom alkoholu,
drog alebo iných omamných látok,

(kontakty na BM, HU, klub, atď.).
4.
musí mať v čase konania oblečenú reflexnú vestu alebo
reflexnú rovnošatu,

§ 16 c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala
zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické
nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,

158 Polícia

Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní bezpečnostných opatrení aj
pokyny bezpečnostného manažéra. Základným poslaním
a podstatou činnosti usporiadateľa je vykonávať službu
pre účastníka podujatia, starať sa o jeho bezpečnosť, informovanosť, pohodlie a poskytnutie vynikajúcej kvality
služieb, s tým, že pozdraví a privíta fanúšikov s priateľskou
tvárou klubu. Pôsobenie usporiadateľa na účastníkov podujatia musí byť založené na vzájomnej dôvere a pochopení toho, že zo strany členov usporiadateľskej služby ide
o výkon asistenčnej služby, ktorej účelom je dopomôcť
bežnému/slušnému divákovi (vrátane mládeže, žien
a detí) k pohodliu, má navodiť priateľské prostredie, garantovať stabilné sociálne správanie ostatných účastníkov
i pocit bezpečnosti diváka.

5.

nesmie byť oblečený vo farbách klubu alebo národného
tímu, nesmie mať kapucňu na hlave (odporúča sa klasická
čiapka, pokiaľ prší odporúča sa jednotný pršiplášť) pokiaľ
je v službe,

§ 16 f ) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti,
zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,

159 Mestská polícia
150 Hasičská služba
155 Záchranná zdravotná služba
112 Hasičská a záchranná služba, polícia
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1.

6.

nesmie reagovať obscénnymi alebo vulgárnymi gestami
smerom k vývoju podujatiu/zápasu,

§ 16 g) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré
smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť,
násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči
skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine,
pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie; prehliadku
hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého
pohlavia!!!,

7

neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša

Poznámky
7.

nesmie jesť, piť alebo fajčiť pred divákmi,

b)

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

vykonáva monitorovania a dozor nad účastníkmi podujatia, aby nevnášali alkohol do priestorov štadióna,

zabezpečuje, aby všetky zámky na bránach boli odomknuté a zodpovedný usporiadateľ mal k dispozícii kľúče,

zabezpečuje, aby vchody, prechody a únikové východy
boli čisté a prechodné bez akýchkoľvek prekážok,

vykonáva kontrolu vstupeniek a prehliadky osôb, ktoré sa
zúčastňujú na podujatí, zamerané na zakázané predmety
a veci, prehliadky transparentov, zástav a nápisov, či neobsahujú symboly a znaky skupín, ktoré potláčajú základné
práva a slobody osôb. Prehliadku hmatom vykonáva usporiadateľ len osobám rovnakého pohlavia!!!

koordinuje pohyb davu vstupujúcich účastníkov podujatia
a inštruuje k zaujatiu miesta na sedenie/státie, k nájdeniu
sektoru, bufetu, WC, prípadne poskytuje informačnú pomoc pri otázkach od účastníkov podujatia,

vykonáva opätovne kontrolu vo svojom sektore, či sa tam
nenachádzajú voľné, zakázané alebo nebezpečné predmety – (tehly, suť, kamene, pyrotechnika, tyče, a iné, ktoré
by mohli byť použité ako zbraň),

prevezme si reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu, ktorú
je povinný mať oblečenú v čase konania podujatia,

zúčastní sa zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia, ktoré je zmerané na druh a podmienky konania
podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov
a k bezpečnostným opatreniam, ktoré budú vykonané,

vstup.
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10. vykoná dozor, aby v priestoroch podujatia a v hráčskom
tuneli sa nenachádzali osoby, ktoré nemajú autorizovaný

9.

I. Základné informácie pre usporiadateľa

8.

nesmie používať obscénne gestá a neprimeraný slovník,

V. Kódex usporiadateľa

9.

10. usporiadatelia, nie sú zamestnaní preto, aby sledovali futbalový zápas!!!

VI. Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby (§ 14 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí)
(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený:
6

Slovenský futbalový zväz

Príručka pre usporiadateľa
(pracovná pomôcka do vrecka)

Meno a priezvisko:.....................................................................

Futbalový klub:...........................................................................

upozorňuje divákov na možné porušenia interných predpisov (organizačný a návštevný poriadok) v prípade, ak napätie agresie sa stupňuje avšak ešte neprišlo k protiprávnemu konaniu (pokus vylezenie na oplotenie, prípadne
pokus vstupu do priestorov, kde osoba nemá oprávnenie
sa zdržiavať, iné.).

zabezpečuje, aby neautorizovaná osoba/divák/ nevstúpila
do športového priestoru,

ak niekto opustil štadión alebo priestory podujatia a opätovne sa chce dostať na podujatie znovu vykonáva jej
prehliadku!!!

monitoruje situáciu, či sa na tribúnach neobjavili sklenené
fľaše, poháre a alkohol,

monitoruje a ihneď hlási použitie pyrotechnických prostriedkov určenej osobe,

dozoruje, aby sa dodržiaval zákaz fajčenia,

podľa pokynu hlavného usporiadateľa, bezpečnostného
manažéra spravidla 10min. pred ukončením futbalového zápasu, zaujme opätovne svoju pôvodnú pozíciu a je
pripravený na rozptyl fanúšikov, prípadne mimoriadne
udalosti, ako možné vniknutie na hraciu plochu z dôvodu
oslavy, v prípade agresívneho správania sa fanúšikov hlási
ihneď určenej osobe,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4

neustále monitoruje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v určenom sektore, (správanie, počet, hustota, aktivity,
narušenia, incidenty, iné.),

1.

III. Činnosť usporiadateľa počas podujatia

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,
používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie
v informačnom systéme podľa § 22 ods. 2.

e)

f)

4. mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,

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,

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,

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.

g)

h)

i)

9

zaistiť predmet uvedený v § 16 písm. f ) alebo písm. g)
a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru,

vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho
správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie
alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov podujatia,
zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom
podujatia,
presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať preukázanie

b)

c)
d)

8

vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola
zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia,

a)

(2) Člen usporiadateľskej služby je povinný:

vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak
neuposlúchol pokyn podľa písmena c),
d)

3. u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný prie beh podujatia, alebo

2. ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to
člen usporiadateľskej služby požiadal,

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),

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)

1. ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona
alebo podľa osobitného predpisu,

neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,

totožnosti účastníka podujatia,

f)

e)

12
znovu monitoruje situáciu a fanúšikov v určenom sektore

skontrolovať sedadlá v určenom sektore, toalety – príp.
škody hlásiť zodpovednej osobe, ktorá spracuje zápis
o škodách,
skontroluje, či všetci účastníci podujatia opustili určený
sektor a či sa tam nenachádzajú osoby bez autorizovaného vstupu,
hlási všetky incidenty, problémy, ktoré nastali v určenom
sektore počas zápasu bezpečnostnému manažérovi,
pri odchode odovzdá všetky veci pridelené pred zápasom
– vestu, príp. vysielačku, iné.

2.

3.

4.
5.

5

po skončení zápasu smeruje divákov k najbližšiemu východu,

1.

IV. Činnosť usporiadateľa po podujatí

11. hlási závažné incidenty zodpovednej osobe – (bezpečnostný manažér, hlavný usporiadateľ).

10. udržiava priechodnosti vchodov, prechodov a únikových
východov,

9.

