
 

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV ŠPORTOVÉHO PODUJATIA 
na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí 

 
1/ Vstup na športové podujatie je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou /akreditáciou, 
permanentkou ktorou je účastník povinný preukázať sa na požiadanie usporiadateľa./ 
2/ Vozičkári a osoby ťažko telesne postihnuté majú, s prihliadnutím na kapacitné možnosti, vstup na športové 
podujatie spravidla hlavným vchodom a je im vyhradený sektor podľa pokynu usporiadateľa. Sprevádzajúca osoba je 
v závislosti od charakteru podujatia povinná pri vstupe sa preukázať platnou vstupenkou.  
3/ Vstup do priestorov športového podujatia môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla 
narušiť poriadok a bezpečnosť športového podujatia, resp. ich správanie sa je v rozpore so spoločenskými normami 
správania. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. 
4/ Vstup zvierat na športové podujatie je zakázaný. Zakázané je vnášať na športové podujatie aj nápoje a jedlo. 
5/ Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, dáždnikov a iných predmetov, ktoré môžu 
alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení štadiónu. Do priestorov je 
zakázané vnášať  predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety a zariadenia. 
6/ Pri vstupe na športové podujatie sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. V odôvodnených prípadoch je možné 
túto prehliadku  vykonať aj v priestoroch športového podujatia. Návštevník je povinný podrobiť sa  týmto prehliadkam 
v potrebnom  rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže  v dôvodných prípadoch viesť k 
zamedzeniu vstupu návštevníkovi, resp. k vykázaniu návštevníka z priestorov športového podujatia bez  nároku na 
vrátenie  vstupného. 
7/ Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch športového podujatia spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným 
spôsobom neznehodnocuje majetok organizátora športového podujatia. 
8/ Návštevník je povinný uhradiť organizátorovi športového podujatia všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním 
alebo opomenutím. 
9/ Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch športového podujatia čistotu a poriadok. Vo všetkých priestoroch 
športového podujatia platí prísny zákaz fajčiť. 
10/ Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na produkčnú plochu /ihrisko a pod./  počas športových podujatí ako 
aj po ich skončení. 
11/ V priestoroch športového podujatia platí zákaz fotografovania a filmovania. Fotografovanie a filmovanie je možné 
len na základe predchádzajúceho súhlasu organizátora podujatia. 
12/ Pred vstupom na športové podujatie ako aj v jeho priestoroch platí zákaz odkladania bicyklov, kočiarov, malých 
motocyklov alebo iných prepravných prostriedkov. Vstup osôb na kolieskových korčuliach je na športové podujatie 
zakázaný. 
13/ Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v priestoroch športového podujatia len v priestoroch  vyhradených pre 
návštevníkov. Vstup do iných priestorov športového podujatia je  návštevníkom zakázaný. 
14/ Za zranenia osoby v publiku predmetom súvisiacim s akciou (lopta, puk ap.)  organizátor nezodpovedá. 
15/ Každý návštevník športového podujatia súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne 
ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia 
celej alebo časti akcie v súvislosti s organizátorom podujatia, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie. 
16/ Organizátor nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním 
organizačného a návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov a všetky škody spôsobené na 
športovom podujatí správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú organizátorom 
vymáhané podľa platných právnych predpisov SR. 
17/ Ustanovenia organizačného a návštevného poriadku sú platné pre celý objekt športového podujatia vrátane 
parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov. 
18/ Účastník podujatia je povinný dodržiavať Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia (je zverejnený 
na vyžiadanie v POKLADNI a webovom sídle organizátora), pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej 
služby, príslušníkov Policajného zboru, obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo 
verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia, pričom účasťou na podujatí sa zaväzuje dodržiavať všetky 
pravidlá  účasti na podujatí stanovené v Organizačnom a návštevnom poriadku športového podujatia. 
 
 
 
Príloha č.1 k organizačnému a návštevnému poriadku. 


