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1. FC TATRAN PREŠOV, a.s. , Čapajevova 47, 080 01 Prešov 

 

 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK 
 

 

Základné ustanovenia 
 

Článok 1 

 

Návštevný poriadok platí pre majstrovské futbalové stretnutia I.Ligy  v sezóne 2016/17          

na štadióne 1. FC TATRAN Prešov, a.s. 

  

Článok 2 

 

Účelom návštevného poriadku športového podujatia je bezpečnosť a ochrana zdravia 

a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým                

je športové zariadenie vybavené.   

 

Článok 3 

 

Návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov    

na podujatí. 

 

Článok 4 

 

Každý účastník na podujatí je povinný dodržiavať povinnosti, usmernenia a pokyny uvedené 

v tomto návštevnom poriadku. Pokyny pre účastníkov podujatia sú uvedené aj na vstupenke 

a pred každým vstupom na štadión.  

 

 

Subjekty zúčastnené na podujatí 
 

 

Článok 5 

Účastník podujatia 

 

Účastníkom podujatia je najmä divák (návštevník) s platnou vstupenkou alebo permanentkou, 

akreditovaný novinár, člen realizačného športového tímu, člen technickej čaty, podávači lôpt, 

rozhodca a delegáti športového stretnutia delegovaní SFZ na športové podujatie a ďalšie 

osoby zabezpečujúce priebeh športového podujatia. 

 

 

 

 

Článok 6 

Organizátor podujatia 

 

Organizátorom športového podujatia je 1. FC TATRAN, a.s. so sídlom na Čapajevova 47      

v Prešove ako právnická osoba zastúpená predsedom alebo členmi predstavenstva.  
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Článok 7 

Usporiadateľ 

 

Usporiadateľ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov označená žltou reflexnou vestou s nápisom 

„USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele vesty.  

 

Za usporiadateľa  v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. podľa § 8  sa považuje aj pracovník 

súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu s organizátorom 

podujatia alebo obecnej polície. 

 

 

Vstup a pobyt osôb na podujatí 
 

Článok 8 

Vstup návštevníkov na podujatie  

a povinnosti návštevníka podujatia 

 

Vstup na športové podujatie organizované 1. FC TATRAN PREŠOV, a.s. je umožnený       

len návštevníkovi  s platnou vstupenkou (lístkom). 

 

Návštevník športového podujatia je povinný: 

 

a) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov  

Policajného zboru, zástupcov obce a členov súkromnej bezpečnostnej služby v zmysle      

§ 15  zákona č. 1/2014 Z.z., 

 

b) strpieť úkony usporiadateľov smerujúce  k zisteniu, či návštevník na podujatie neprináša  

     zakázané predmety uvedené v § 16  zákona č. 1/2014 Z.z.,  

 

c) zdržať sa požívania alkoholických nápojov na podujatí s výnimkou 10 stupňového piva    

     podávaného zmluvnými partnermi organizátora. To neplatí ak dozorný orgán, Policajný  

     zbor alebo organizátor predaj a požívanie alkoholických nápojov na podujatí zakáže, 

 

d) zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok a pokojný priebeh športového podujatia, 

 

d) strpieť úkony organizátora, usporiadateľa  alebo člena SBS súvisiace s porušením    

     povinností účastníka podujatia, 

  

e) po skončení podujatia sa pokojne rozísť, 

 

f) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo  

jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli 

vstupenky vystavené na meno a priezvisko. 

 

 

 

Návštevníkovi športového podujatia sa zakazuje  v zmysle § 16  zákona č. 1/2014 Z.z.,: 

 

a) vnášať na podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno    

urobiť útok proti telu dôraznejším,  

 

b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, drog  alebo  iných  omamných látok alebo 

psychotropných látok,  
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c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, drogy alebo iné omamné látky,   

 

d) mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu,  

 

e) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom 

alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo 

ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia, 

 

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, 

 

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, 

h)  požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo    

z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných 

prostriedkoch, 

i) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora, 

j)  vhadzovať predmety do priestoru športoviska, 

k) zakladať ohne, 

l)  ničiť a poškodzovať štadión a jeho vybavenie, 

m) fajčiť v iných, než na to vyhradených priestoroch. 

       

Oprávnenia usporiadateľskej služby 
 

Článok 9 

Oprávnenia usporiadateľskej služby 

 

Usporiadateľ je oprávnený v zmysle § 14  zákona č. 1/2014 Z.z.,: 

 

a) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť iba fyzický osoba na to oprávnená,             

 

b) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá 

vstupuje do priestorov alebo verejných priestranstiev,  kde sa podujatie koná, nemá pri sebe 

alebo  na sebe nedovolené predmety  

 

c) neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša do 

priestorov alebo verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, nedovolené  predmety alebo 

zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných  látok . 
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d) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd uložil obmedzenie v rámci 

probačného dohľadu, alebo ktorej príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie. 

 

e) upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho 

upustili, ak svojim správaním porušujú verejný poriadok, alebo narušujú pokojný priebeh 

podujatia, 

 

f) dať pokyn účastníkom podujatia na opustenie podujatia, ak po upozornení podľa písmena  

e) pokračujú v nevhodnom správaní,  

 

g) vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ak neuposlúchli pokyn 

podľa písmena f). 

 

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. 

 

Zodpovednosť za škody 
 

Článok 10 

Náhrada škody 

 

Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor podujatia 

zodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkom podujatia iba v prípade, že 

boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany organizátora 

podujatia, úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú 

v zamestnaneckom alebo inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia a účastník 

podujatia škodu oznámil organizátorovi podujatia. 

 

Organizátor podujatia je oprávnený uplatniť si od účastníka podujatia, ktorého protiprávnym 

konaním došlo k škode, alebo k prerušeniu podujatia:  

a) primeranú náhradu nákladov,  

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. 

 

 

Účinnosť 
 

Návštevný poriadok je účinný od 12.06.2016 po podpísaní predsedom predstavenstva 1. FC 

TATRAN Prešov, a.s.  

  

 

 

V Prešove 12.06.2016                                                                                   

                                                                                     

                                                                                                 Ing. Miroslav Remeta 

       Predseda predstavenstva 1.FC Tatran,a.s. 


