Bratislava, 7. apríla 2014

Zákon č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
JUDr. Peter Sepeši

Dôvody legislatívnych zmien + hlavne idey
❖

Dôvody:
➢ vzrastajúce napätie a incidenty diváckeho násilia na športových
podujatiach
➢ zvyšujúce sa finančné náklady na bezpečnostné opatrenia v súvislosti
s rizikovými zápasmi
➢ nedostatočná a neefektívna úprava zákona č. 479/2008 Z. z.,
nefunkčnosť jeho inštitútov + zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

❖

Hlavné idey:
➢ zákonnosť, odbornosť, slušnosť, primeranosť
➢ vzájomná spolupráca širokého okruhu odborníkov i praktikov
➢ analýza problémov, kompromisné riešenia
➢ zmenu prístupu všetkých zainteresovaných subjektov
➢ spoločenská potreba - schválenie 115 hlasmi poslancov

Druhy športových podujatí
⇨

tzv. MALÉ podujatia

⇨

tzv. KOMUNITNÉ podujatia (klubové, firemné, školské s uzavretým
okruhom účastníkov majúcich právny vzťah k organizátorovi ako
inštitúcii/organizácii + ich blízke osoby) - zákon sa nevzťahuje !!!

tzv. BEŽNÉ podujatia
⇨ MEDZINÁRODNÉ podujatia - definícia !!!
⇨ podujatia s OSOBITNÝM REŽIMOM
⇨ podujatia konané MIMO ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA
⇨

(súhlas vlastníka) - výnimka turistické a iné podujatia na vyznačených
chodníkoch !!!

Dôležité definície v zákone
✓

✓

✓
✓

✓

podujatie - športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné
podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej
kultúry,
športové zariadenie - pozemok, vyznačený turistický chodník, stavba, vodná plocha
alebo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na konanie
podujatí
športovisko - priestor, ktorý je podľa športových pravidiel alebo organizátorom
podujatia určený na výkon športovej činnosti
medzinárodné podujatie - podujatie, na ktorom sú zúčastnené družstvá alebo viacerí
športovci z rôznych štátov; za medzinárodné podujatie sa nepovažuje podujatie, v
ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia za športové kluby so
sídlom na území Slovenskej republiky alebo podujatie, ktoré národný športový zväz
označil ako domáce podujatie
účastník podujatia, čas konania, miesto konania, rizikový účastník ...

Prísnejší režim + nové povinností

Podujatie s osobitným režimom:
1.

RIZIKOVÉ podujatia (najprísnejší režim, osobitná právna úprava)

2.

FUTBAL, HOKEJ - dve najvyššie ligy dospelých (muži) a posledné 4 kolá
pohárových súťaží (najčastejší výskyt)

3.

predpokladaná účasť 4 000 a viac divákov (masa)

4.

predpokladané 90 % obsadenie športového zariadenia s kapacitou 2
000 a viac divákov (koncentrácia+masa)

Dôvod “osobitného režimu”: ochrana bezpečnosti, života, zdravia účastníkov

Malé a bežné podujatia
1.

tzv. MALÉ podujatia - predpokladá sa účasť menej ako 300 účastníkov,
zákon sa vzťahuje v obmedzenom rozsahu,
(výnimka - rizikové podujatie alebo podujatie konané mimo športového
zariadenia - prednosť má ochrana bezpečnosti účastníkov)

2.

tzv. BEŽNÉ podujatia - predpokladá sa viac ako 300 divákov; do 4 000

Nový zákon:
✓
✓
✓
✓

jednoznačné odlíšenie druhov podujatí
minimálne zmeny oproti súčasnému stavu
ak nové povinnosti + aj možná alternatíva zmiernenia
povinnosti kategorizované a odstupňované podľa druhu
podujatia

Oznámenie podujatia - pôvodná povinnosť
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

obci, na ktorej území sa má podujatie konať
ak sa podujatie koná vo viacerých obciach - oznámenie každej obci
Zmiernenie a zefektívnenie - okrem písomnej už možná aj elektronická
forma
§ 4 ods. 3 zákona - povinné náležitosti oznámenia
Tzv. malé podujatia - možnosť obce všeobecne záväzným nariadením
úplne zrušiť oznamovaciu povinnosť, alebo zúžiť jej rozsah!!!
Dlhodobá súťaž - príloha: kalendár/rozpis súťaže (všetky stretnutia)
Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný
oznámiť obci bezodkladne.
Oznámenie zmien - primeraným/bežným spôsobom - písomne, emailom,
telefonicky alebo aj osobne.

Malé podujatie - povinnosti organizátora
➢

Najvšeobecnejší rámec štandardných povinností, ktoré musia byť
splnené pri akomkoľvek podujatí

➢

Zloženie i počet členov usporiadateľskej služby - výlučne na úvahe
organizátora (vlastní členovia, zamestnanci, dobrovoľníci alebo
využije službu externej firmy)

➢

USPORIADATEĽ na malom podujatí: NEVZŤAHUJE SA povinnosť
◆ odborná príprava a odborná spôsobilosť určená zákonom
◆ mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu rovnošatu
s nápisom „USPORIADATEĽ“
◆ predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného
usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo
preukaz usporiadateľa

Bežné podujatia - povinnosti organizátora
- pôvodné podľa zákona 479/2008 Z.z. (vzťahovali sa aj na malé podujatia!!!)
➢

riadiť podujatie v súlade s účelom v oznámení,

➢

ochrana pozemkov, priestorov, majetku,zdravia, mravnosti a verejný poriadok,

➢

umiestnenie a dodržiavanie zákazu predaja, podávania, alebo požívania alkoholických nápojov,
ak ho obec vydala

➢

efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia

➢

riadne používanie štátnych symbolov

➢

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
umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite športového
zariadenia

➢
➢

reflexné vesty pre usporiadateľov

➢

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

Bežné podujatie - povinnosti organizátora nové
❏

usporiadateľská služba:
✓
✓
✓
✓

300 divákov - 10 usporiadateľov (môžu to byť aj dobrovoľníci
zaškolení pred podujatím, aj všetci - zodpovedá organizátor)
na každých ďalších 100 divákov + 1 usporiadateľ
nad 10 000 účastníkov - až 50% dobrovoľníci, ak obec nerozhodne inak
§ 17 ods. 3 zákona - možnosť obce znížiť alebo zvýšiť počet členov
usporiadateľskej služby (aj počet dobrovoľníkov)

!!! na základe žiadosti organizátora alebo z vlastného podnetu obec môže určiť
počet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu (nižšie i vyššie)
Kritériá: napr. charakter športu, resp. športového odvetvia, predpokladaný počet a
rizikovosť divákov, výskyt incidentov v minulosti a iné podmienky súvisiace s
podujatím.

Bežné podujatie - povinnosti organizátora nové

✓

zaškolenie členov usporiadateľskej služby pred začiatkom podujatia,

✓

prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím,

✓

vstupenky na meno a priezvisko, ak o tom rozhodne organizátor
podujatia alebo športový zväz,

✓

neumožnenie vstupu fyzickým osobám, ktorým bola účasť na
podujatí zakázaná (využívanie informačného systému o bezpečnosti
na športových podujatiach)

Povinnosti organizátora podujatia s osobitným režimom
❏

Základné povinnosti organizátora podujatia +

❏

Pôvodné (boli určené aj pre bežné podujatia)

❏

✓
✓

vykonať bezpečnostné opatrenia
vykonanie prehliadky miesta konania podujatia bezprostredne
pred začiatkom podujatia a zabezpečenie, aby sa tam nenachádzali
zakázané predmety

✓

uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán
miesta konania podujatia

Nová
✓

určenie bezpečnostného manažéra a zabezpečenie riadneho
vykonávania jeho činnosti na podujatí

Usporiadateľská služba podľa 479/2008 Z. z.
➔

Povinnosť organizátora zabezpečiť
kvalifikovaní usporiadatelia

➔

Usporiadatelia - výkon špecializovaných činností v oblasti športu
podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre

➔

Absolvovanie vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činností
usporiadateľa

➔

Nový zákon = zmena = presun vzdelávania členov usporiadateľskej
služby do priestoru autonómie športových zväzov pod dozorom PZ

usporiadateľskú

službu

-

Odborná komisia na tvorbu odborného
testu
§ 13
Spoločné ustanovenia k podmienkam výkonu činnosti hlavného usporiadateľa,
bezpečnostného manažéra a usporiadateľa
(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.
ZOZNAM členov odbornej komisie - TU (možné kedykoľvek aktualizovať)

Zdroje informácií:
➔

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - TU

➔

Dôvodová správa k zákonu 1/2014 Z.z. - TU (+ pozmeňovací návrh)

➔

Smernica o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach
schválená výkonným výborom SFZ dňa 12.3.2014 - TU

➔

Metodické odporúčanie SFZ pre bezpečnostných manažérov klubov k zákonu
č.
1/2014
TU
+ Príloha č. 1 k metodickému odporúčaniu - TU

➔

Problematika organizovania verejných športových podujatí z pohľadu
prokuratúry SR - TU

➔

Dobrovoľnícka činnosť v praxi - TU

Ďakujeme za pozornosť!

