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Povinnosti organizátora podujatia § 6

KOMENTÁR

Ust. § 6 ZoŠport taxatívne vymedzuje povinnosti organizátora, pričom tieto sú 
rozdelené na povinnosti všeobecné, ktoré platia pri každom type podujatia a špeciál-
ne, ktoré sa budú vzťahovať na podujatie, podľa toho, či pôjde o podujatie s osobitným 
režimom alebo rizikové podujatie.

K odseku 1 
Tento odsek upravuje všeobecné povinnosti organizátora, ktoré je povinný splniť 

v prípade organizovania podujatia, na ktoré sa vzťahuje režim tohto zákona:
a) riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení 

a riadne ho ukončiť – povinnosti organizátora pri oznamovaní podujatia sú uve-
dené v § 4 ZoŠport, pričom v oznámení musí byť uvedený aj druh a účel podu-
jatia. Týmto oznámením je organizátor viazaný po celú dobu konania podujatia, 
pričom zákon vyžaduje, aby celý priebeh podujatia nevybočoval od oznámeného 
účelu podujatia a de facto sa neodklonil od zámeru organizátora. Organizátor ne-
sie zodpovednosť aj za riadne ukončenie podujatia;

b) zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9 – k povinnostiam usporiadateľskej 
služby, ako aj k minimálnym počtom členov usporiadateľskej služby pozri komen-
tár k § 8 a § 9 ZoŠport. V tomto smere stojí za zmienku možnosť aspoň čiastoč-
ne nahradiť usporiadateľskú službu dobrovoľníkmi na podklade dobrovoľníckych 
zmlúv v súlade so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve (pozri aj komentár 
k § 17 ZoŠport); 

c) zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný po
riadok na mieste konania podujatia – zákonodarca zdôrazňuje povinnosť organizá-
tora podujatia zabezpečiť ochranu objektov a verejný poriadok na mieste konania 
podujatia prostredníctvom členov usporiadateľskej služby;

d) zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby za
merané na druh a  podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a  riziko
vosť divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané – zaškolenie členov 
usporiadateľskej služby pred každým podujatím je novou povinnosťou, pričom or-
ganizátor disponuje podrobnými informáciami, ktoré je potrebné prostredníctvom 
školenia sprostredkovať usporiadateľskej službe. Ide najmä o informácie o type fa-
núšikov, ktorí sa na podujatí zúčastnia, aký bude predpokladaný počet domácich 
a koľko hosťujúcich fanúšikov, spôsoby riešenia konfliktov, ako v konfliktných si-
tuáciách postupovať a podobne. Zaškolenie sa netýka len členov usporiadateľskej 
služby, ale aj dobrovoľníkov, prostredníctvom ktorých v zmysle § 9 ods. 5 možno 
nahradiť usporiadateľov;
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e) umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na miesto konania podujatia alebo 
v priestoroch podujatia určených pre divákov oznámenie o zákaze predaja, podáva
nia alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 ale
bo oznámenie o obmedzení alebo zákaze podávania alebo požívania alkoholických 
nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predpisu – toto ustanovenie má zabez-
pečiť dostatočnú informovanosť pre divákov k zákazu konzumácie a predaja alko-
holických nápojov. Ide o informačnú povinnosť organizátora, ktorú mu ukladá zá-
kon, len ak takýto zákaz alebo obmedzenie bolo zo strany obce vydané. Oznámenie 
musí byť viditeľné, pričom sa najčastejšie používajú banery alebo tabuľky, ktoré sú 
nositeľmi uvedenej informácie;

f) zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických 
nápojov, ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 alebo zabezpečiť dodržiavanie obme
dzenia alebo zákazu podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec 
vydala podľa osobitného predpisu, na mieste konania podujatia – toto ustanovenie 
úzko súvisí s písm. e). Organizátor je ten, ktorý je povinný dbať na dodržiavania 
zákazov a aj na úkor potenciálnych ziskov, ktoré by predaj alkoholu mohol pri-
niesť, je povinný sa takéhoto konania zdržať a zabezpečiť, aby sa alkoholické ná-
poje v prípade zákazu ich predaja v priestoroch športového zariadenia nepredá-
vali; 

g) zabezpečiť, aby na mieste konania podujatia všetky predávané, podávané a donese
né nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví – je častým javom, 
že na mnohých športových podujatiach divákov do hľadiska s nápojom v ruke ani 
nevpustia. Dobrým príkladom je hokej, kde možno na mnohých štadiónoch zakú-
piť občerstvenie v častiach na to vyhradených v zázemí štadiónov, no na tribúnu 
sa divák môže vrátiť až po skonzumovaní nápoja alebo jedla. Dôvodom nie je len 
potenciálna ujma na zdraví športovcov alebo divákov, ale aj zabránenie tomu, aby 
nedisciplinovaný divák nespôsoboval vhodením predmetu na hraciu plochu zby-
točný prestoj v hre, ktorá by sa z takéhoto dôvodu musela prerušiť. Taktiež je pred-
poklad, že divák na futbalovom zápase ďalej dohodí s pet fľašou ako s plastovým 
pohárom, preto je zakázané na futbalových štadiónoch predávať nápoje v pet fľa-
šiach, ale tieto sa musia rozliať do plastových pohárov; 

h) zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastník
mi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu – ide o zabezpe-
čenie ozvučenia športového zariadenia dostatočne výkonnými a kvalitnými repro-
duktormi, poprípade zabezpečenie veľkoplošných obrazoviek. Takýmto spôsobom 
môže organizátor komunikovať s divákmi a dávať im pokyny. Ako príklad mož-
no uviesť použitie dymovnice na futbalovom zápase. V takom prípade organizá-
tor alebo hlavný usporiadateľ vyzvú zvukovým systémom nainštalovaným v špor-
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tovom zariadení, aby sa účastníci podujatia takéhoto konania zdržali, v opačnom 
prípade hrozí prerušenie či dokonca ukončenie zápasu. Obdobne aj v prípade, ak 
sa chýli koniec zápasu a organizátor vyzve divákov hostí, aby sa po skončení zápa-
su zdržali vo svojom sektore do času, kým nebude štadión vyprázdnený domácimi 
priaznivcami;

i) zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny SR, ak ide o medzinárodné 
podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec SR alebo ide o finálové po
dujatie najvyššej celoštátnej súťaže – hranie štátnej hymny pred stretnutiami naj-
vyšších súťaží je zvykom najmä v zahraničí (napr. pred začiatkom zápasov v NHL 
a pod.). Hranie slovenskej hymny v najvyšších súťažiach sa v praxi uskutočňova-
lo skôr výnimočne a orgány dozoru (podľa doterajšej úpravy to bola obec) plnenie 
tejto povinnosti nevyžadovali a ani nesankcionovali, preto sa upravuje povinnosť 
organizátora podujatia zabezpečiť jeho dodržiavanie. Podľa predkladateľa zákona 
pri bežných stretnutiach najvyšších hokejových a futbalových súťaží sa hranie slo-
venskej hymny neosvedčilo, pričom však bližšie nerozvádza aspekty a dôvody ne-
osvedčenia. Hranie štátnej hymny sa tak obmedzilo len na medzištátne stretnutia 
a na finálové podujatie najvyššej celoštátnej súťaže, teda pri podujatiach, ktoré sa 
hrajú bez vyraďovacej časti, tzv. play off (najvyššia futbalová súťaž) sa hymna hrať 
nebude. Podľa nášho názoru podujatie, akým je napr. slovenský pohár vo futbale, 
do tejto kategórie taktiež spadať nemôže a pri jeho finálovom zápase nie je povin-
nosťou organizátora hrať štátnu hymnu z dôvodu, že nejde o najvyššiu celoštátnu 
súťaž, ale len o pohár, v ktorom hrajú družstvá z rôznych súťaží od najvyššej až po 
štvrtú ligu;

j) zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štá
tov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým 
možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho prie
behu podujatia – snahou je zabrániť znevažovaniu štátnych symbolov iných kra-
jín, ako aj ich predchodcov, a to najmä ich pálením, trhaním, pošliapavaním alebo 
iným znevažovaním. Obdobne to platí aj pri vnášaní štátnych symbolov cudzích 
štátov na domáce podujatia, ktoré z historického hľadiska môže pôsobiť provokač-
ne a tým vyvolať vlnu násilia a prehnaných vášní;

k) prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo 
k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnos
ti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok 
a  zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia iným spôsobom a nie je potrebný 
postup podľa § 7 – pôjde najmä o prípady diváckeho násilia na tribúnach alebo 
používanie zábavnej pyrotechniky na tribúnach, prípadne vhodenie dymovni-
ce na hraciu plochu alebo k jej tesnej blízkosti, čo zníži viditeľnostné podmien-
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ky a je potrebné podujatie prerušiť. Je treba podotknúť, že vždy musí ísť o pre-
rušenie v súlade so športovými pravidlami a normami jednotlivých športových 
zväzov;

l) umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite 
športového zariadenia – toto ustanovenie súvisí aj s mnohými situáciami, ktoré sa 
stali vo svete, pád tribúny z dôvodu preťaženia alebo udupanie divákov a pod. Je 
nesporné, že pri určitých podujatiach kapacita zariadenia nepostačuje dopytu po 
lístkoch, no ani to nemôže viesť k preťažovaniu zariadenia nad projektovanú kapa-
citu a k ohrozeniu životov účastníkov podujatia;

m) zabezpečiť, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým osobám, 
ktorým bola účasť na podujatí zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitné
ho predpisu – toto ustanovenie vychádza z predpokladu, že organizátor podujatia 
bude môcť efektívne využívať informačný systém, v ktorom budú evidované oso-
by (ich identifikačné údaje a fotografia), ktorým bol rozhodnutím orgánov verej-
nej moci, prípadne aj v disciplinárnom konaní udelený zákaz účasti na určených 
športových podujatiach v akejkoľvek forme a rozsahu. Je nesporné, že vykonateľ-
nosť tohto ustanovenia je problematická, pretože najmä na tzv. masovom poduja-
tí je pre organizátorov ťažké v dave ľudí identifikovať tú-ktorú osobu a porovnať ju 
s osobami vedenými v systéme. Doposiaľ nie je také zariadenia na skenovanie tvá-
re, ktoré by dokázali takýmto situáciám komplexne zabrániť;

n) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a  priezvisko divá
ka, ak o tom rozhodne športový zväz alebo na základe vlastného rozhodnutia – ide 
o technické opatrenie, aby sa na podujatie nedostali iné osoby ako tie, ktoré sú uve-
dené na vstupenkách;

o) zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným ná
pisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele; pri medzinárodnom 
podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej orga
nizácie – usporiadateľ musí byť riadne viditeľný a ľahko rozlíšiteľný od bežných di-
vákov či športovcov. K tomu treba prirátať aj efekt uniformy, určitej rovnošaty, kto-
rá má zabezpečiť u verejnosti rešpekt a plnenie pokynov;

p) zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so 
zníženou pohyblivosťou – ide o základný sociálny aspekt, aby osoby so zdravotným 
postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou neboli vylúčené z možnosti sa zú-
častniť športových podujatí. Práve naopak, záujmom spoločnosti je tieto osoby čo 
najviac integrovať do spoločnosti a zabezpečiť im plnohodnotné sociálne, kultúrne 
a športové vyžitie;

q) zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo mož
né vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchran
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nej zdravotnej služby – zásah uvedených zložiek musí byť bezproblémový a rých-
ly, a preto je potrebné im zabezpečiť vhodný prístup do športového zariadenia tak, 
aby tieto vstupy neboli blokované autami, technickými alebo inými zariadeniami, 
ktoré by postup uvedených zložiek komplikoval;

r) zabezpečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému vyhoto
vených podľa § 21 ods. 1 na účely podľa § 21 ods. 4 – povinnosť organizátora zabez-
pečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému oprávne-
ným osobám pod hrozbou sankcie sa zaviedla z dôvodu, aby sa predišlo situáciám, 
v  ktorých by organizátor mohol beztrestne odmietnuť sprístupnenie záznamov, 
napr. v prípade, keď tieto záznamy majú slúžiť na preukázanie nedostatkov na stra-
ne organizátora;

s) zabezpečiť pre odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby 
reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „SECURITY“ a číslom 
na prednom a zadnom diele vesty, farebne odlíšené od reflexnej vesty alebo reflexnej 
rovnošaty usporiadateľa – toto opatrenie má zabezpečiť ľahké rozpoznanie bezpeč-
nostných zložiek na športoviskách. Zároveň má zabezpečiť aj väčší rešpekt strážnej 
služby vo vzťahu k divákom a ostatným účastníkom verejného športového poduja-
tia; 

t) poskytnúť dopingovému komisárovi na jeho žiadosť jedného asistenta alebo viace
rých asistentov na zabezpečenie úloh nevyhnutne spojených s výkonom dopingovej 
kontroly;

u) poskytnúť dopingovému komisárovi vhodný priestor potrebný na výkon dopingovej 
kontroly, označiť ho a poskytnúť dopingovému komisárovi všetky informácie a veci 
potrebné na výkon dopingovej kontroly;
Písm. t) a u) majú zabezpečiť nerušený výkon činnosti antidopingových komisá-

rov pri plnení svojich povinností. V súčasnej dobe sa rozmáha nielen doping látko-
vý, v podobe rôznych prípravkov, tabliet, krvných infúzií a pod., ale aj doping me-
chanický. Mechanický doping spočíva najmä v používaní nedovolených technických 
zariadení. Známe sú prípady z cyklistiky v používaní mechanických motorčekov za 
účelom zlepšenia výkonu cyklistu zabudované v ráme bicykla. Pre zachovanie čistoty 
športu treba zabezpečiť materiálno-technické podmienky aj pre dopingových komi-
sárov s cieľom odobratia vzoriek a ich uskladnenia za účelom ďalšieho vyhodnotenia. 
Preto je potrebné, aby organizátor poskytol potrebný počet asistentov dopingovému 
komisárovi na jeho požiadanie. Zákon nikde nedefinuje, kto môže byť asistentom do-
pingového komisára, domnievame sa, že ním môže byť aj člen strážnej služby, uspo-
riadateľ a pod. 
v) umožniť držiteľovi čestného štátneho titulu na požiadanie bezplatný vstup na podu

jatie, ak to kapacita športového zariadenia umožňuje – toto ustanovenie zákona má 
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