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

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
majstrovských futbalových stretnutí
na štadióne 1. FC TATRAN PREŠOV, a.s
v sezóne 2016/2017

V Prešove 10.6. 2016
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PRVÁ HLAVA
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
1. FC TATRAN Prešov, a.s. spracoval v zmysle zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných
športových podujatí tento organizačný poriadok na zaistenie bezpečnosti divákov, hráčov,
funkcionárov a ďalších osôb zúčastnených na futbalových stretnutiach ako aj na odstránenie
intolerancie, rasizmu
a nešportových prejavov obecenstva počas futbalových stretnutí
v ročníku 2016/17.
Článok 2
Organizačný poriadok 1. FC TATRAN, a.s. nadväzuje na stanovy Slovenského futbalového zväzu
(ďalej len SFZ) a na ďalšie dokumenty a právne normy1 platné v Slovenskej republike.
Vymedzuje práva, povinnosti a vzájomné vzťahy všetkých osôb podieľajúcich sa na hladkom
a regulárnom priebehu futbalových zápasov usporiadaných na štadióne 1. FC TATRAN , a.s.
a v priestoroch k nemu patriacich.
Článok 3
Pri organizovaní futbalových stretnutí na štadióne 1. FC TATRAN, a.s. bol pred jarnou časťou
ročníka 2016/17 zriadený tzv. Organizačný tím, ktorý zabezpečuje prípravu a hladký priebeh
futbalových stretnutí po technickej stránke a Bezpečnostný tím, ktorý pripravuje a vykonáva
bezpečnostné opatrenia na futbalových stretnutiach počas celej jarnej časti ročníka 2016/17.
Článok 4
Členmi Organizačného tímu sú generálny riaditeľ 1. FC TATRAN , a.s., hlavný usporiadateľ,
bezpečnostný manažér, vedúci „A“ mužstva a mediálny pracovník. Generálny riaditeľ 1. FC
TATRAN , a.s. riadi a zodpovedá za činnosť organizačného tímu.
Článok 5
Bezpečnostný tím je priamo podriadený organizačnému tímu a jeho členmi sú hlavný
usporiadateľ, bezpečnostný pracovník, technickí pracovníci, usporiadateľská služba. Hlavný
usporiadateľ riadi a zodpovedá za činnosť bezpečnostného tímu.

Článok 6
V prípade potreby môže byť do bezpečnostného tímu prizvaný poverený zástupca obce,
Policajného zboru, Železničnej polície, Mestskej polície, Hasičského a záchranného zboru,
pyrotechnik, prípadne iné fyzické a právnické osoby.
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Zákon č. 1/2014 Zb. o organizovaní verejných športových podujatí .
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DRUHÁ HLAVA
Subjekty realizujúce bezpečnostné opatrenia na štadióne
Článok 7
Organizačný tím
Organizačný tím vyhodnocuje a určuje stupeň rizika, ktoré predstavujú vylosované futbalové
zápasy I. ligy na štadióne 1. FC TATRAN , a.s. pre narušenie verejného poriadku, pre ohrozenie
života a zdravia divákov ako aj ďalších osôb zúčastnených na športovom podujatí. Jednotlivé
zápasy na základe svojich skúseností označí ako nerizikové alebo rizikové.
Organizačný tým stanoví hlavné technické, organizačné a bezpečnostné zásady, ktoré budú
dodržiavané pred, počas a po futbalovom zápase.
Článok 8
Generálny riaditeľ 1. FC TATRAN, a.s.
a.) V zmysle zákona č. 1/2014 je organizátorom verejného telovýchovného podujatia
a športového podujatia,
b.) Generálny riaditeľ 1. FC TATRAN , a.s. získava informácie a poznatky od nadriadených
zložiek (najmä SFZ, FIFA, UEFA) a poskytuje ich organizačnému
a bezpečnostnému týmu,
c.) rokuje s funkcionármi obce, Policajného zboru SR, Železničnej polície, Hasičského
a záchranného zboru, Zdravotníckej služby a inými právnickými a fyzickými osobami,
d.) v zmysle § 4 zákona č. 1/2014 oznamuje obci, miestne príslušnému útvaru
Policajného zboru (ďalej len PZ) a príslušnému športovému zväzu usporiadanie futbalového
zápasu na štadióne 1. FC TATRAN Prešov , a.s..
e.) určuje hlavného usporiadateľa zodpovedného za riadenie činnosti usporiadateľskej služby
a spoluprácu s Policajným zborom, obcou, súkromnou bezpečnostnou službou a inými
orgánmi,
f.) najneskôr 4 dni pred futbalovým stretnutím zvoláva zasadnutie (poradu) organizačného tímu,
g) vytvára priaznivé podmienky pre činnosť organizačného a bezpečnostného týmu.
h.) zriaďuje usporiadateľskú službu,
i.) najneskôr 15 dní pred rizikovým futbalovým zápasom žiada písomne obec a Policajný zbor
o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku,
j.) najneskôr 15 dní pred rizikovým futbalovým stretnutím oznamuje Železničnej polícii
usporiadanie rizikového futbalového zápasu.
Článok 9
Hlavný usporiadateľ
a) Hlavný usporiadateľ plní úlohy vyplývajúce z porady organizačného týmu a najmä úlohy
uvedené v § 10 zákona č. 1/2014 a článku 15 tohto org. poriadku.
b) Najneskôr 3 dni pred futbalovým stretnutím zvoláva zasadnutie (poradu) bezpečnostného tímu,
ktorého činnosť aj bezprostredne riadi.
c) Bezprostredne spolupracuje s bezpečnostným manažérom.
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Článok 10
Bezpečnostný pracovník
Bezpečnostný pracovník v spolupráci s vedením 1. FC TATRAN , a.s. najmä:
a.) navrhuje bezpečnostnú stratégiu 1. FC TATRAN , a.s. a spolupodieľa sa na jej realizácii.
b.) spolupodieľa sa na vypracovaní bezpečnostných princípov 1. FC TATRAN a.s.
c.) plní ďalšie úlohy uvedené v článku 16.

Článok 11
Koordinátor pre styk s fanúšikmi
Aktívne sa snaží o komunikáciu s fanúšikmi. Pôsobí ako poradca klubu vo všetkých
záležitostiach, týkajúcich sa fanúšikov. Počas svojej činnosti zisťuje akékoľvek skutočnosti, ktoré
by mohli viesť k vzniku napätia medzi fanúšikmi a pracuje na tom, aby sa tieto nezhody riešili
dialógom. Komunikuje s osobami, alebo inštitúciami, potrebnými k jeho činnosti, najmä
s bezpečnostným manažérom klubu, delegátmi stretnutia, políciou, koordinátormi fanúšikov
súpera.
Článok 12
Vedúci “A“ mužstva
Vykonáva dohľad nad disciplínou hráčov, pred futbalovým stretnutím vyplňuje zápis o stretnutí,
dodržiava všetky ustanovenia súťažného poriadku a ďalších noriem a pokyny riadiaceho orgánu.
Pri organizovaní futbalového
a bezpečnostnému tímu.

stretnutia

poskytuje

potrebnú

súčinnosť

organizačnému

Článok 13
Mediálny pracovník
Vykonáva činnosti stanovené v náplni práce pre mediálneho pracovníka a pokynmi generálneho
riaditeľa 1. FC TATRAN , a.s.. Pred futbalovým zápasom vykonáva akreditácie novinárom
a fotoreportérom, na pokyn riaditeľa poskytuje médiám informácie a oficiálne vyhlásenia
futbalového klubu. Zodpovedá za propagáciu futbalového klubu 1. FC TATRAN , a.s. ako
aj podujatí, ktoré klub organizuje.
Článok 14
Bezpečnostný tím
Bezpečnostný tím zvoláva najneskôr 3 dni pred futbalovým stretnutím hlavný usporiadateľ, ktorý
bezpečnostný tím bezprostredne riadi. Členmi bezpečnostného tímu je bezpečnostný pracovník,
technickí pracovníci, zástupca usporiadateľskej služby v mimoriadnych prípadoch môžu
bezpečnostný tím doplniť pracovníci obce, príslušníci ozbrojených zborov a ďalšie osoby.
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Článok 15
Hlavný usporiadateľ
Základné úlohy hlavného usporiadateľa sú uvedené v zákone č. 1/2014 Z. z.Zákon o organizovaní
verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Povinnosti hlavného usporiadateľa:
a.) zabezpečuje ochranu objektov a verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách,
kde sa podujatie koná a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne k nim patriacim
prostredníctvom usporiadateľskej služby, alebo ak počet usporiadateľov nie je postačujúci,
prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby podľa osobitného predpisu,
b.) riadi priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne ho
skončiť,
c.) zabezpečí viditeľné umiestnenie oznámenia o zákaze predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov, ktoré vydala obec,
d.) zabezpečí vykonanie prehliadky priestorov futbalového štadióna bezprostredne pred konaním
futbalového zápasu a zabezpečí odstránenie zakázaných predmetov uvedených v § 16 písm.
a) a c) z týchto priestorov,
e.) zabezpečí, aby všetky predávané a prinesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť
ujmu na zdraví,
f.) oddelí od seba skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov
a pre organizovaných priaznivcov hosťujúceho družstva vyčlení samostatné priestory
a samostatné vstupenky,
g.) zabezpečí efektívny systém spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich vedie
k pokojnému správaniu,
h.) preruší podujatie alebo skončí podujatie podľa športových pravidiel v prípade závažného
porušenia verejného poriadku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok iným spôsobom,
i.) zabezpečí dodržiavanie bezpečnostných, zdravotníckych, hygienických, protipožiarnych
technických a iných právnych predpisov a umožní výkon dozoru na to oprávnených orgánov,
j.) umožní účasť len takému počtu účastníkov podujatia, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite
priestorov a verejných priestranstiev,
k.) zabezpečí pre usporiadateľov reflexné vesty s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“
a číslom na prednom a zadnom diele vesty,
l.) v prípade bezprostredného nebezpečenstva porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť
odstránené silami a prostriedkami organizátora, požiada o pomoc Policajný zbor.
m.) počas futbalového stretnutia bezprostredne riadi bezpečnostný tým,
n.) zaisťuje bezpečnosť hráčov, rozhodcov, delegátov SFZ a ich dopravných prostriedkov,
m.) kontroluje úpravu hracej plochy, bránok, sieti, umelého osvetlenia a pod.,
o.) je v bezprostrednom kontakte s delegátom SFZ a na požiadanie aj s rozhodcom futbalového
stretnutia.
Článok 16
Bezpečnostný pracovník
Bezpečnostný pracovník úzko spolupracuje s hlavným usporiadateľom pri plnení jeho úloh počas
organizácie futbalového stretnutia. Bezpečnostný pracovník najmä:
a.) spolupracuje s orgánmi obce s Policajným zborom, Železničnou políciou, SFZ,
b.) spolupracuje s bezpečnostnými pracovníkmi iných klubov,
c.) pravidelne nezávisle kontroluje bezpečnostné opatrenia na štadióne,
d.) spolupracuje s členmi FAN klubu, domáceho družstva, vyjasňuje vzájomné postoje,
oboznamuje sa s ich požiadavkami, zvykmi a prioritami,
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e.) spolupracuje pri spracovaní zoznamu problémových osôb, ktorým môže byť zakázaný vstup
na štadión,
f.) spolupracuje pri vypracovaní evakuačného plánu štadiónu,
g.) spolu s hlavným usporiadateľom vykonáva poučenie usporiadateľov, SBS a iných fyzických
a právnických osôb pred futbalovým zápasom,
h.) podľa možnosti spolupracuje s FAN klubmi hosťujúcich klubov s prihliadnutím na ich
bezproblémový príchod na štadión, odchod z neho, ako aj na dôstojné povzbudzovanie svojho
športového klubu počas futbalového zápasu.
Článok 17
Technickí pracovníci
Hlásateľ
Hlavnou úlohou hlásateľa je presvedčivá komunikácia s divákmi a primerané reagovanie
hlásateľa na dianie na hracej ploche a v hľadisku.
Hlásateľ tiež upozorňuje divákov na:
a.) nešportové správanie, intoleranciu a prejavy rasizmu, v týchto prípadoch postupuje podľa
pokynov hlavného usporiadateľa, bezpečnostného pracovníka, rozhodcu alebo delegáta SFZ2,
b.) bezpečnostné opatrenia určené pre divákov hostí pri ich odchode zo štadióna,
c.) únikové východy v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, (požiar, živelná pohroma panika
a pod.) informuje o opatreniach na obnovenie poriadku a bezpečnosti na štadióne,
d.) reklamné akcie klubu, informácie zo SFZ, od sponzorov a pod.
Hlásateľ poskytuje divákom ďalšie informácie od hlavného usporiadateľa, delegáta SFZ, alebo
rozhodcu.
Požiarna hliadka
Odstraňuje z hracej plochy vyhorenú a nevyhorenú pyrotechniku. Podľa svojich možností hasí
menšie požiare. V prípade vzniku väčšieho požiaru požiarna hliadka ihneď o požiari informuje
hlavného usporiadateľa a organizuje odchod divákov z ohrozeného sektoru do bezpečia tak, aby
v hľadisku nevznikla panika.
Zdravotnícka služba
Poskytuje zraneným osobám alebo osobám postihnutým náhlou nevoľnosťou pred lekársku prvú
pomoc. V prípade vážneho poranenia osôb organizuje príchod lekárskej záchrannej služby
a o udalosti informuje hlavného usporiadateľa.
Služba pri nosidlách
Úlohou služby pri nosidlách je prenos zranených športovcov z hracej plochy do priestoru mimo
nej. Na hraciu plochu vstupuje na pokyn rozhodcu.

SFZ : Operatívne postupy v prípade nešportových prejavov obecenstva počas stretnutí riadených SFZ v ročníku
2014/2015
2
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Monitorovací pracovník
Je zodpovedný za prípravu a údržbu kamerového systému na futbalový zápas. Počas futbalového
zápasu monitoruje nešportové správanie sa divákov z vlastnej aktivity alebo na pokyn hlavného
usporiadateľa, bezpečnostného pracovníka alebo delegáta SFZ. Odovzdáva bezpečnostnému
usporiadateľovi informácie o aktuálnej situácii na štadióne.
Článok 18
Usporiadateľská služba
Členovia usporiadateľskej služby:
a.) vykonajú bezpečnostnú prehliadku všetkých objektov a miest, ktoré sú im určené
ako stanovište,
b.)usmerňujú návštevníkov športového podujatia do turniketov a v prípade ich poruchy
znehodnocujú vstupenky ich roztrhnutím,
c.) nevpustia do priestoru štadiónu osoby s neplatnou vstupenkou alebo bez nej,
d.) nevpustia do priestorov štadióna osoby pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, alebo tie
ktoré majú pri sebe alkoholické nápoje alebo zakázané predmety podľa § 14 ods. 1b, zákona
č. 1/2014 Z.z.
d.) nevpustia na štadión osoby ktorým je vstup na štadión zakázaný,
e.) pred vstupom novinárov, fotoreportérov kontrolujú platnosť ich preukazov,
f.) umožnia vstup do koridoru V.I.P. len tým osobám, ktoré sa preukážu platným označením
V.I.P. hosťa resp. kartou V.I.P. (osobitná skupina usporiadateľov a SBS),
g.) na pokyn rozhodcu odstránia vhodené predmety na hraciu plochu,
h.) zamedzia vstupu nepovolaných osôb resp. ich zdržovaniu sa v priestoroch za bránkou
a pri postrannej čiare,
i.) zotrvajú na svojich miestach dovtedy kým hráči a rozhodcovia neodídu do kabín a návštevníci
podujatia neodídu z jednotlivých tribún mimo štadión,
j.) usporiadatelia sú povinní byť označení vestou s identifikačným číslom,
k.) plniť pokyny rozhodcov a delegátov SFZ
l.) oboznámiť sa s týmto organizačným poriadkom a riadiť sa ním,
m.) plniť ďalšie pokyny hlavného usporiadateľa.
n.) neumožnia vstup na štadión osobe, ktorej súd uložil obmedzenie v rámci probačného dohľadu,
alebo ktorej príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie,
o.) dajú pokyn účastníkom podujatia na opustenie podujatia, ak po upozornení podľa písmena e)
pokračujú v nevhodnom správaní,
p.) vyvedú účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakážu, ak neuposlúchnu pokyn
podľa písmena f).
r.) členovia SBS sú ďalej povinní byť oblečení v rovnošate a označení
s.) členovia SBS na požiadanie usporiadateľa alebo na pokyn hlavného usporiadateľa, lebo
bezpečnostného manažéra vyvedú osoby, ktoré pokračujú v nevhodnom správaní alebo
neuposlúchnu pokyn usporiadateľa.
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TRETIA HLAVA
Technické a organizačné údaje
Článok 19
Kapacita štadióna
Kapacita štadióna 1. FC TATRAN, a.s. je 5 418 miest z toho 5 418 na sedenie rozmiestnených na
hlavnej tribúne.
Sektor pre fanúšikov hostí
Sektor hostí je situovaný v pravej časti štadióna a jeho kapacita je v súčasnosti pre maximálny
počet fanúšikov hostí - 168 miest na státie a 160 sedadiel. Sektor hostí je od fanúšikov domáceho
družstva oddelený mechanickým oplotením.
Článok 20
Vstup na štadión
Pre vstup divákov na futbalový štadión 1. FC TATRAN , a.s. je vyčlenených 6 vstupných miest.
Po predložení platnej vstupenky alebo permanentky pracovníkovi usporiadateľskej služby sa
umožní osobe vojsť do areálu štadióna. Mužstvo hostí, rozhodcovia, delegáti SFZ, novinári,
fotoreportéri a ďalšie určené osoby (napríklad V.I.P., pozvaní hostia) vchádzajú osobitným
vchodom pri hlavnej tribúne.
Článok 21
Spojenie
Na spojenie medzi jednotlivými pracovníkmi sa používajú mobilné telefóny alebo vysielačky.
Spojenie medzi hlavným usporiadateľom, delegátom SFZ a rozhodcom sa vykonáva osobným
kontaktom.
Spojenie medzi hlavným usporiadateľom, bezpečnostným pracovníkom, usporiadateľskou službou
a technickým personálom je vykonávané pomocou mobilných
telefónov.
Spojenie medzi bezpečnostným manažérom a členmi bezpečnostnej služby je vykonávané
prostredníctvom vysielačiek.
Článok 22
Prevádzková doba na štadióne
Štadión sa otvára dve hodiny pred začiatkom futbalového stretnutia po predchádzajúcej prehliadke
priestorov (stretnutia organizované SFZ) a uzatvára sa hodinu po jeho ukončení. Pred rizikovým
futbalovým stretnutím sa vykonáva pyrotechnická prehliadka 3 hodiny pred začiatkom stretnutia.
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ŠTRVTÁ HLAVA
Rizikové stupne a plány bezpečnostných opatrení
Článok 23
Všetky majstrovské a pohárové futbalové stretnutia organizované SFZ sú rozdelené do dvoch
stupňov podľa miery rizika na podujatia :
a.) s osobitným režimom,
b.) rizikové.
O určení stupňa rizika pripravovaného futbalového stretnutia rozhoduje organizačný tím pred
sezónou alebo najmenej 8 dni pred začiatkom futbalového zápasu. Pri rozhodovaní o rizikovom
stupni sa vyhodnocuje najmä miera agresivity divákov (tzv. ULTRAS a HOOLIGANS)
hosťujúceho klubu, nepriateľstvo medzi skupinami divákov domáceho a hosťujúceho klubu alebo
ďalšie okolnosti. V neposlednom rade sa vyhodnocuje aj predpokladaný počet divákov.
Po stanovení výšky rizika futbalového stretnutia príjme organizačný tým adekvátne
bezpečnostné opatrenia zamerané na elimináciu negatívnych javov na štadióne 1. FC TATRAN ,
a.s. a v priestoroch k nemu patriacich.
Súčasťou bezpečnostného opatrenia je určenie počtu pracovníkov usporiadateľskej služby,
SBS, pracovníkov obce a ďalších osôb spolupracujúcich na hladkom priebehu futbalového
stretnutia.
Článok 24
Zápas s osobitným režimom
Na zápas budú stanovené nasledujúce počty pracovníkov:
SBS
10 -20 osôb
Usporiadatelia
14 -20 osôb
Mestská polícia
4 – 8 policajtov
Plán zabezpečenia štadiónu a rozmiestnenie jednotlivých pracovníkov je uvedený v pláne
bezpečnostných opatrení v prílohe.
Článok 25
Rizikový zápas
Na rizikový zápas budú stanovené nasledujúce počty pracovníkov:
SBS
10 - 20 osôb
Usporiadatelia
14-30 osôb
Železničná polícia
písomne upovedomená oznámením
Mestská polícia
10 a viac
Plán zabezpečenia štadiónu a rozmiestnenie jednotlivých pracovníkov je uvedený v pláne
bezpečnostných opatrení v prílohe č. 2.
V prípade potreby môžu byť počty policajtov, usporiadateľov a pracovníkov SBS zvýšené
o ďalších pracovníkov.
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PIATA HLAVA
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 26
Zmeny a úpravy organizačného poriadku
Tento organizačný poriadok môže byť doplnený a upravený na základe zmeny platných noriem
nadriadených orgánov SFZ alebo rozhodnutím vedenia 1. FC TATRAN, a.s.. Zároveň ruší doteraz
platný organizačný poriadok zo dňa 12. júna 2015.
Článok 27
Účinnosť organizačného poriadku
Organizačný poriadok pre sezónu 2016/17 je platný od 10.7. 2016 po jeho podpísaní predsedom
predstavenstva 1. FC TATRAN , a.s..
V Prešove dňa 10. 06. 2016

Ing. Miroslav Remeta
Predseda predstavenstva
1.FC TATRAN, a.s.
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