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Zmeny v zákone č. 1/2014 Z. z. - úvod

● Cca 2 roky účinnosti zákona priniesli nové poznatky, skúsenosti a potreby praxe.

● Potvrdenie opodstatnenosti a účelnosti niektorých opatrení + potreba revízie, 
sprísnenia, spresnenia a doplnenia niektorých pravidiel a opatrení.

● Priestor na zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe bol v rámci nového zákona 
č. 440/2005 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

● Novelizačný článok XV - novela zákona č. 1/2014 Z. z. - účinnosť od 1. januára 2016.

● Novela bola pripravovaná v spolupráci s odbornou komisiou podľa § 13 ods. 7 
zákona č. 1/2014 Z. z. (25 členov odbornej komisie vrátane zástupcu fanúšikov).
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Najdôležitejšie zmeny v zákone č. 1/2014 Z. z.

● Rizikové podujatie bolo vyčlenené zo skupiny podujatí s osobitným režimom ako samostatný 
druh podujatí so špecifickým režimom /zmena v § 2 písm. d)/.

● Zmiernenie režimu podujatí s účasťou do 300 účastníkov - napr. aj veľká väčšina 
mládežníckych podujatí (v § 1 ods. 2 bola vypustená povinnosť organizátora podľa § 6 ods. 1 
písm b) = zriadiť usporiadateľskú službu podľa § 9)

● Zvoľnenie zákazu miest na státie - zákaz môže určiť medzinárodná športová organizácia, 
národný športový zväz, organizátor podujatia alebo Policajný zbor (§ 20 ods. 4)

● Povinné uloženie obmedzujúceho opatrenia (§ 26 ods. 5) zákazu účasti na určených podujatiach 
najmenej na 6 mesiacov za priestupok diváckeho násilia 

○ podľa § 26 ods. 1 písm. a) (vnášanie / použitie nebezpečných predmetov), c) (extrémistické delikty), 
d) (vstupovanie na športovisko) alebo písm. e) (vhadzovanie predmetov na športovisko) alebo 

○ podľa § 26 ods. 2 spáchaný na podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom podujatí v 
lehote do 1 roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný priestupok.
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Rizikové podujatie - samostatný druh podujatia

● Doposiaľ bolo rizikové podujatie jedným z typov podujatia s osobitným režimom
○ obchádzanie povinnosti vykonať opatrenia najprísnejšej povahy
○ oznámenie o konaní podujatia - označenie podujatia s osobitným režimom bez 

vyznačenia, že ide o rizikové podujatie
● Nevyhnutnosť/vhodnosť oddelenia rizikového podujatia ako samostatnej kategórie za 

účelom zabezpečenia zodpovedajúcich opatrení
● Zavedenie možnosti použiť mobilný kamerový systém - kontrola inštalácie a 

funkčnosti Policajným zborom, inak kontrolu robí športový zväz (§ 21 ods. 6 a 7)
● Obec je povinná 7 dní pred rizikovým podujatím oznámiť dozorný orgán (§ 17 ods. 5)

4



Nové povinnosti organizátora (§ 6 a 7)

● Povinné odlíšenie reflexnej vesty/rovnošaty usporiadateľov a odborne spôsobilých 
zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby (farba, nápis USPORIADATEĽ / SECURITY).

● Povinnosť organizátora poskytnúť súčinnosť dopingovému komisárovi pri dopingovej 
kontrole (vhodný priestor a asistenciu pri zabezpečení výkonu dopingovej kontroly).

● Povinnosť umožniť bezplatnú návštevu podujatia pre držiteľov čestných štátnych titulov 
(ak nie je vypredané).

● Pri rizikových podujatiach umožniť vstup na podujatie až po overení totožnosti diváka s touto 
vstupenkou na základe dokladu totožnosti.

● Pri vážnych incidentoch počas rizikového podujatia, organizátor podujatia písomne 
požiada o pomoc veliteľa bezpečnostného opatrenia Policajného zboru, ktorý sa počas 
rizikového podujatia zdržiava v riadiacej miestnosti športového zariadenia, ak je 
zriadená. 5



Nová úprava pre usporiadateľov a 
bezpečnostných manažérov (§ 10 až 13)

● Hlavný usporiadateľ (HU) riadi organizovanie podujatia - Bezpečnostný manažér 
(BM) organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby.

● Odborná príprava usporiadateľa pozostáva z teoretickej prípravy a praktickej 
prípravy a je zameraná na získanie vedomostí, schopností a zručností v 
oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti usporiadateľa.

● Odborne spôsobilú osobu na overenie odbornej spôsobilosti usporiadateľov určí 
na tento účel športový zväz z osôb, ktoré sú držiteľom platného osvedčenia HU 
alebo BM.

● Do § 13 ods. 5 zákona (Spoločné ustanovenia) boli doplnené nové oblasti 
vzdelávania = “oblasti určené predpismi národného športového zväzu”.
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Vzdelávanie členov usporiadateľskej služby

Za obdobie účinnosti zákona č. 1/2014 Z. z. do konca decembra 2015 bolo odborne vyškolených a 
overená odborná spôsobilosť:

● 460 členov usporiadateľskej služby z toho:
○ 175 hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov 

(SFZ, SZĽH, SZH, SBA, iné športy) a
○ 285 usporiadateľov - projekt SFZ (1. liga a 2. liga)

● metodické vzdelávania aj 3. a 4. liga (futbal)

● prenášanie najlepších postupov a odporúčaní z UEFA, Stáleho výboru Rady Európy do klubov.

● vypracovanie metodického odporúčania pre kluby (futbal i hokej) - TU.

● projekt SFZ+ÚLK k využívaniu usporiadateľskej služby hostí pre rizikové podujatia
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Nová úprava pre delegátov zväzov 
(§ 13a)

● Odborná príprava a skúšky delegáta zväzu - obdobný režim ako pri BM, HU. 
Odbornú prípravu delegáta zväzu zabezpečuje národný športový zväz prostredníctvom 
odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5.

● Na podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu sa rovnako vzťahuje § 13. 
(§ 13 - Spoločné ustanovenia k podmienkam výkonu činnosti hlavného usporiadateľa, 
bezpečnostného manažéra a usporiadateľa)

● Osvedčenie delegáta zväzu platí 4 roky (opakované overenie odbornej spôsobilosti) 
- evidencia delegátov zväzov v IS o bezpečnosti na športových podujatiach.

● Prechodné ustanovenie - zachovanie existujúcej odbornej spôsobilosti delegáta 
zväzu do 31. decembra 2018.
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Nové povinnosti členov usporiadateľskej služby 
(§ 14)

● Člen usporiadateľskej služby je povinný neumožniť vstup, fyzickej osobe, 
ktorá je rizikovým účastníkom podujatia.

● Členovia usporiadateľskej služby sú povinní využívať zákonné oprávnenia a 
plniť povinnosti podľa § 14 odsekov 1 a 2 s dôrazom na individualizáciu 
uplatnených opatrení.
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Zmeny v právnej úprave zákazov pre účastníkov 
podujatia (§ 16)

Účastníkovi podujatia sa zakazuje

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

● b) navštevovať podujatie zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných 
látok,
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Zmeny v právnej úprave kamerových systémov  
(§ 21)

(6) Kontrolu inštalácie, ustanovených parametrov a funkčnosti kamerového systému vykonáva 
najmenej raz ročne príslušný športový zväz. (t.j. už nie Policajný zbor)

(7) Organizátor rizikového podujatia, na ktorom sa použije mobilný kamerový systém, zabezpečí 
vykonanie kontroly v rozsahu podľa odseku 6 Policajným zborom.

Zo zákona bola vypustená možnosť zorganizovať rizikové podujatie bez kamerového systému 
- minimálne musí byť zabezpečený mobilný kamerový systém).
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IS o bezpečnosti na športových podujatiach 
(§ 23)

(6) Národný športový zväz, ktorého členovia organizujú podujatie s osobitným režimom 
alebo rizikové podujatie, je povinný do 30. júna a 31. decembra zaslať správcovi 
informačného systému prehľad o uhradených pokutách uložených v disciplinárnom konaní 
príslušného národného športového zväzu alebo jeho členov za neslušnosti a výtržnosti 
účastníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo člena 
usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia určených príslušným športovým zväzom a o 
splnení povinnosti podľa odseku 3. (t.j. odviesť 50% uhradenej pokuty na transparentný účet)

(7) Prehľad podľa odseku 6 obsahuje    
a) meno, priezvisko a dátum narodenia alebo názov a sídlo osoby, ktorá pokutu uhradila,    
b) dátum a výšku uhradenej pokuty a
c) označenie rozhodnutia, ktorým bola pokuta uložená.
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Zmeny v úprave správnych deliktov 
(§ 24)

● Správne delikty prejednáva okresný úrad v sídle kraja.
(zníženie počtu úradov prejednávajúcich správne delikty na 8 úradov)

● Nový správny delikt NŠZ - ak nezašle riadne a včas prehľad o 
uhradených pokutách uložených v disciplinárnom konaní za HNS divákov a 
porušenie povinností organizátora alebo člena usporiadateľskej služby 
(sankcia = pokuta až do 4 000 eur)
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Zmeny v úprave priestupkov diváckeho násilia 
(§ 26)

● Povinné uloženie obmedzujúceho opatrenia (§ 26 ods. 5) spočívajúceho v zákaze 
účasti na určených podujatiach najmenej na šesť mesiacov za priestupok diváckeho 
násilia 
○ podľa § 26 ods. 1 písm. a) (vnášanie alebo použitie nebezpečných predmetov), 

c) (extrémistické delikty), d) (vstupovanie na športovisko) alebo písm. e) 
(vhadzovanie predmetov do priestoru športoviska), 

○ podľa § 26 ods. 2 spáchaný na podujatí s osobitným režimom alebo na 
rizikovom podujatí v lehote do 1 roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
postihu za obdobný priestupok 
/priestupková recidíva - viď. § 364 ods. 2 písm e) TZ/
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Zmeny v úprave postihu za priestupky 
(§ 27)

● Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán môže uložiť 
povinnosť, aby sa dostavil v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený 
podľa miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane (§ 27 ods. 10).    

● Ak je priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť alebo napraviť, 
sankciu je možné uložiť s podmienečným odkladom časti výkonu sankcie až do polovice 
výmery uloženej sankcie s určením lehoty na splnenie povinnosti, odstránenie následku alebo 
vykonanie určeného nápravného opatrenia. Ak fyzická osoba, ktorej bola taká sankcia uložená, 
v určenej lehote porušenie alebo následok odstráni alebo splní nápravné opatrenie, orgán, ktorý 
sankciu uložil, rozhodne o upustení od výkonu časti sankcie, ktorej výkon bol podmienečne 
odložený (§ 27 ods. 11).
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Otvorené otázky do budúcnosti

● Potreba zadefinovania oprávnení členov usporiadateľskej služby, ak ju 
vykonávajú dobrovoľníci.

● IS o bezpečnosti na športových podujatiach (správa, spustenie prevádzky a 
spracúvanie údajov povinnými osobami).

● Zastrešenie problematiky organizovania verejných športových podujatí v 
súlade s dohovorom Rady Európy a odporúčaniami Stáleho výboru 
(Rada vlády pre šport??? - dohovory Rady Európy CETS - 120, 135 a 215).

● Implementácia 31 odporúčaní pre SR podľa hodnotiacej správy.
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Konzultatívna návšteva 
(Stály výbor Rady Európy k dohovoru CETS - 120)

• Uskutočnila sa v novembri 2014 za účasti zástupcov Stáleho výboru Rady Európy k dohovoru 
CETS 120, UEFA, Think – Tank skupiny expertov z Bruselu.

• Výsledkom návštevy je hodnotiaca správa pre SR obsahujúca 31 odporúčaní vychádzajúcich z 
Európskeho dohovoru (CETS 120) o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí a 
najmä na futbalových zápasoch z 19.8.1985, pripravovaného dodatku a odporúčaní k dohovoru.

• Podstata odporúčaní, ktorých naplnenie si bude vyžadovať nadrezortný prístup, je založená na 
• integrovanom prístupe všetkých zložiek podieľajúcich sa na organizovaní a zabezpečení 

podujatia a na kombinácii vytvárania bezpečného prostredia (infraštruktúra) a vzdelávania 
bezpečnostného manažmentu.

• na princípe vylúčenia radikálov zo športových podujatí, prilákaní rodín s deťmi a 
monitorovaní spontánneho a antisociálneho správania sa účastníkov podujatia

• Na základe analýzy UEFA až 92% vylúčených fanúšikov sa vráti na futbal s dobrým správaním.
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Integrovaný prístup

Integrovaný prístup je nevyhnutný a vláda SR by mala prevziať rozhodujúcu 
politickú úlohu v koordinácii kľúčových subjektov spadajúcich pod rôzne rezorty. 

● Obce (dozorný orgán obce + obecná polícia)
● Súdy (rozhodovanie o väzbe, superrýchle konanie)
● Generálna prokuratúra SR (superrýchle vyšetrovanie, dozor v netrestných veciach)
● Národné športové zväzy (vzdelávanie a usmerňovanie športových odborníkov)
● Policajný zbor (priestupkové konanie, superrýchle vyšetrovanie)
● Organizátori podujatí (usporiadateľská služba) a iné subjekty (cestovné kancelárie)
● Vláda SR (Rada vlády pre šport - dohovory Rady Európy CETS - 120, 135 a 215)
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Bratislava, 9. januára 2016

Ďakujem za pozornosť


