TJ Baník Pezinok

(8) Usporiadatel'je fyzická osoba oblecená v retlexnej veste s
výrazným nápisom "USPORlADATEC" a císlom na prednom a
zadnom diele vesty.

Organizacný poriadok
športového podujatia

CI. II
Oprávnenia usporiadatel'a
Usporiadatel'je oprávnený
a) presvedcit sa, ci sa na podujatí chce zúcastnit iba fyzická
osoba na to oprávnená,

CI.I
Základné ustanovenia
(1) TJ Baní.kPezinok, so sídlom Cajlanská 245,90201 Pezinok,
ICO: 31103367 vydáva podl'a zákona c. 479/2008 Z.z.
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových
podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (d'alej len "zákon") tento Organizacný (návštevný)
poriadok športového podujatia, (d'alej len "organizacný
poriadok"), ktorý sa vztahuje na fotbalové stretnutia (d'alej len
"podujatie") organizované TJ Baník Pezinok na futbalovom
štadióne na Cajlanskej ulici (d'alej len "športové zariadenie");
(2) Úcelom tohto organizacného poriadku je bezpecnost,
ochrana zdravia a majetku úcastníkov podujatia a ochrana
športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie
vybavené.
(3) Tento organizacný poriadok urcuje závazné pravidlá
správania sa úcastníkov na podujatí.
(4) Každý úcastník na podujatí
povinnosti, usmemenia a pokyny

je

povinný

dodržiavat

a) uvedené v tomto organizacnom poriadku,
b) uvedené na vstupenke alebo na informacnom letáku vydaných
na podujatie,
c) bezpecnostného znacenia v športovom zariadení,
d) clenov
usporiadatel'skej
služby,
clenov
súkromnej
bezpecnostnej služby, príslušníkov Policajného zboru, ktorí
zabezpecujú ochranu verejného poriadku na podujatí a clena
dozomého orgánu, ak ho urcilo Mesto,
e) clenov zdravotnej záchrannej služby, hasicských a iných
záchranných zborov.
(5) Úcastník podujatia je najma divák (návštevník), d'alej
novinár, clen realizacného športového tímu, clen technickej caty,
zberac a podávac lopt, rozhodca a delegát športového podujatia
a iná fyzická osoba zabezpecujúca priebeh športového podujatia.
(6) Úcastník sa na podujatí zúcastnuje na vlastné nebezpecie.

(7) Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví
a majetku sposobené úcastníkom podujatia iba v prípade, že boli
sposobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej
republiky zo strany organizátora podujatia, úmyselným alebo
nedbalostným konaním fyzických osob,
ktoré sú
v zamestnaneckom alebo v inom zmluvnom vztahu
s organizátorom podujatia, a úcastník podujatia škodu oznámil
organizátorovi podujatia.

b) presvedcit sa zrakom, hmatom alebo technickými
prostriedkami, ci fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov
športového zariadenia, kde sa podujatie koná, nemá pri sebe,
vrátane prírucnej batožiny, alebo na sebe strelnú zbran,
pyrotechnickývýrobok alebo inú vec, ktorou možno urobit útok
proti telu doraznejším, alkoholické nápoje, ak Mesto vydalo
zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné látky,
c) neumožnit vstup alebo zabránit vstupu na podujatie fyzickej
osobe, ktorá vnáša do športového zariadenia strelnú zbran,
pyrotechnickývýrobok alebo inú vec, ktorou možno urobit útok
proti telu doraznejším, alkoholické nápoje, ak Mesto vydalo
zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné látky,
d) neumožnit vstup alebo zabránit vstupu na podujatie fyzickej
osobe, ktorá je ~avne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných
omamných látok,
e) neumožnit vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd
uložil obmedzenie v rámci probacného dohl'adu alebo ktorej
príslušný orgán uložil obmedzujúceopatrenie,
t) upozomit úcastníkov podujatia na nevhodnost ich správania a
požadovat, aby od neho upustili, ak svojím správaním porušujú
verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh podujatia,
g) dat pokyn úcastníkom podujatia na opustenie podujatia bez
náhrady za vstupné, ak po upozornení pokracujú v nevhodnom
správaní sa, porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný
priebeh podujatia,
h) vyviest úcastníkov podujatia a ich d'alšiu úcast na podujatí
zakázat bez náhrady za vstupné, ak neuposlúchli pokyn opustit
podujatie,
i) žiadat od fyzickej osoby, ktorá vnáša na podujatie strelnú
zbran, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno
urobit útok proti telu doraznejším,alkoholické nápoje, ak Mesto
vydalo zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné látky, aby
preukázala svoje osobné údaje - meno, priezvisko, dátum
narodenia, trvalé bydlisko - potrebné na evidenciu fyzických
osob v informacnom systéme o bezpecnosti pri športových
podujatiach podl'a § II zákona,
j) žiadat od úcastníka podujatia, ktorý bol usporiadatel'om
vyvedený z podujatia a bola mu zakázaná d'alšia úcast na
podujatí, aby preukázal svoje osobné údaje

-

meno, priezvisko,

dátum narodenia, trvalé bydlisko - potrebné na evidenciu
fyzických osob v informacnom systéme o bezpecnosti pri
športových podujatiach podl'a § 11 zákona.

,

/

CI.III
Povinnosti a zákazy pre úcastníka podujatia

podujatia súhlas na vnášanie uvedených zbraní a predmetov na
podujatie.

(1) Úcastník podujatiaje povinný

(4) Úcastníkovi podujatia sa zakazuje

a) dodržiavat pokyny organizátora podujatia, usporiadatel'skej
služby, príslušníkov Policajného zboru a clenov súkromnej
bezpecnostnej služby zabezpecujúcich ochranu verejného
poriadku na podujatí a zdržat sa všetkého, co by porušovalo
verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,

a) mat zakrytú tvár sposobom znemožnujúcim jeho
identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok
príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného zboru
ho na odkrytie tváre vyzval,

b) zdržat sa požívania alkoholických nápojov pocas podujatia,
ak Mesto vydalo zákaz predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov na podujatí, zdržat sa požívania drog a
iných omamných látok pocas podujatia,
c) strpiet úkony organizátora, usporiadatel'a alebo clena
súkromnej bezpecnostnej služby súvisiace s porušením
povinností úcastníka podujatia,
d) po skoncení podujatia sa pokojne rozíst,
e) na výzvu usporiadatel'a podujatia preukázat svoje osobné
údaje - meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko potrebné na evidenciu fyzických osob v informacnomsystéme o
bezpecnosti pri športových podujatiach podl'a § II zákona v
nasledujúcich prípadoch:

- ak vnáša na podujatie strelnú zbran, pyrotechnický výrobok
alebo inú vec, ktorou možno urobit útok proti telu doraznejším,
alkoholické nápoje, ak Mesto vydalo zákaz predaja, podávania
alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, drogy alebo
iné omamné látky,

-

ak bol usporiadatel'om vyvedený z podujatia a bol a mu
zakázaná d'alšia úcast na podujatí.
(2) Fyzickej osobe sa zakazuje vnášat na podujatie
a) strelné zbrane a iné zbrane a predmety, ktorými možno urobit
útok proti telu doraznejším (napr. dýky, kordy, bodáky, nože,
palice, tyce, obušky, sklenené f1'aše, stolicky, stojany) s
výnimkou, ked' má od organizátora podujatia súhlas na vnášanie
uvedených zbraní a predmetov,

b) používat štátne symboly cudzích štátov alebo ich
predchodcov znevažujúcim sposobom alebo iným sposobom,
ktorým možno podnecovat k narušeniu verejného poriadku
alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
c) vyslovovat a skandovat rasistické, vulgárne, hanlivé a
dobrým mravom odporujúce slová a heslá,
d) vstupovat do priestorov športového zariadenia, ktoré nie sú
urcené divákom (návštevníkom) podujatia, napríklad na hraciu
plochu, do priestorov urcených pre sútažiacich športovcov,
clenov realizacných tímov športovcov, rozhodcov, delegátov,
funkcionárov,
e) hádzat v priestoroch športového zariadenia predmety
ohrozujúce zdravie a bezpecnost úcastníkov podujatia,
t) zakladat ohne a používat pyrotechnickévýrobky v športovom
zariadení,
g) vzbudzovat verejné pohoršenie,
h) znecistovat športové zariadenie aj plagátovou výzdobou,
komercnými a reklamnými oznamami,
i) nicit a poškodzovat športové zariadenie a jeho vybavenie,
j) obtažovat a fyzicky napadat a bit úcastníkovpodujatia,
k) predávat tovary a služby bez povolenia organizátora
podujatia,
I) robit zvukové a obrazové záznamy z priebehu podujatia s
výnimkou, ak organizátor podujatia dal úcastníkovi podujatia
povolenie na túto cinnost,
m) fajcit v priestoroch športovéhozariadenia.

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) spreje, leptavé, horl'avé a farbiace látky alebo iné látky
poškodzujúce zdravie,
d) alkoholické nápoje, ak Mesto vydalo zákaz predaja,
podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí,
e) drogy alebo iné omamné látky,

CI. IV
Vstup a pobyt úcastníka na podujatí
(1) Vstupovat do športového zariadenia, v ktorom sa koná
podujatie, muže iba fyzická osoba, ktorá sa preukáže platnou
vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom)
oprávnujúcim ho na vstup na podujatie.

t) štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov,
g) rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce
transparenty, letáky a iné propagacné materiály,
h) mechanicky pohánané stroje a nástroje spusobujúce hluk,
i) zvieratá,
j) laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné
žiarenie negatívne pusobí na úcastníkov podujatia vrátane
sútažiacich športovcov a rozhodcov,
k) prístroje na zaznamenávanie zvuku a obrazu.

(3) Zákazy uvedené v ods. 2 písmoa), b), c), h), i), j) a k) sa
nevztahujú na fYzické osoby, ktoré majú od organizátora

(2) Na požiadanie clena usporiadatel'skej služby, clena
súkromnej bezpecnostnej služby alebo príslušníka Policajného
zboru, ktorí zabezpecujú ochranu verejného poriadku na
podujatí, je úcastník povinný kedykol'vek sa preukázat
vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom)
oprávnujúcim ho na vstup na podujatie. V prípade, že platnú
vstupenku alebo iný doklad nemá, je povinný opustit športové
zariadenie, v ktorom sa koná podujatie. Ak tak neurobí, muže
byt z podujatia vyvedený.
(3) Ak je na vstupenke alebo inom doklade vydanom
úcastníkovi podujatia uvedené konkrétne miesto v športovom
zariadení (napr. císlo sedadla), úcastník je povinný sledovat
podujatie z tohto miesta.

--I

/

(4) Body I až 3 tohto clánku neplatia, ak organizátor umožnil
vol'ný vstup na podujatie.
CI. V
Vyvedenie úcastníka z podujatia
Clen usporiadatel'skej služby, clen súkromnej bezpecnostnej
služby alebo príslušník Policajného zboru, ktorí zabezpecujú
ochranu verejného poriadku na podujatí, možu bez náhrady za
vstupné vyviest z podujatia úcastníka, ktorý:
a) nedodržiava pokyny organizátora podujatia, usporiadatel'skej
služby, príslušníkov Policajného zboru a clenov súkromnej
bezpecnostnej služby zabezpecujúcich ochranu verejného
poriadku na podujatí,
b) narušuje verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh
podujatia,

g) vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým
mravom odporujúce slová a heslá, resp. ich prezentuje na
transparentoch, plagátoch a podobne,
h) vstupuje do priestorov športového zariadenia, ktoré nie sú
urcené divákom (návštevníkom) podujatia, napríklad na hraciu
plochu, do priestorov urcených pre sútažiacich športovcov,
clenov realizacných tímov športovcov, rozhodcov, delegátov,
funkcionárov,
i) hádže v priestoroch športového zariadenia predmety
ohrozujúce zdravie a bezpecnost úcastníkov podujatia,
j) zakladá ohne a používa pyrotechnické výrobky v športovom
zariadení,
k) vzbudzuje verejné pohoršenie,
I) znecistuje športové zariadenie (aj plagátovou výzdobou,
komercnými a reklamnými oznamami),

c) požíva alkoholické nápoje pocas podujatia, ak Mesto vydalo
zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov na podujatí,

n) obtažuje a fyzicky napáda a bije úcastníkov podujatia,

d) požíva drogy a iné omamné látky pocas podujatia,

o) predávatovary a služby bez povolenia organizátorapodujatia,

e) odmietne odkryt si tvár na výzvu príslušníka Policajného
zboru,

p) nedodržuje po upozornení zákaz fajcenia v priestoroch
športového zariadenia.

t) používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov
znevažujúcim sposobom alebo iným sposobom, ktorým možno
podnecovat k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu
riadneho priebehu podujatia,

m) nicí a poškodzuje športové zariadenie ajeho vybavenie,

CI. VI
Úcinnost'
Tento organizacný poriadok športového podujatia je úcinný od
07.04.2009.

V Pezinku, dna 07.04.2009
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