
ORGANIZAČNÝ  ( NÁVŠTEVNÝ )  PORIADOK 
ŠPORTOVÉHO  POPDUJATIA 

 

Článok I 
Základné ustanovenia 

 
Obecná telovýchovná jednota Banka vydáva  tento Organizačný ( návštevný ) poriadok športového 
podujatia , ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia organizované v pôsobnosti Oblastného 
futbalového zväzu  Trnava v športovom zariadení :  Futbalový štadión OTJ Banka, Bananská 35,  
921 01  Banka. 
 
( 2 ) Účelom organizačného ( návštevného ) poriadku športového podujatia je bezpečnosť, ochrana 
zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je 
športové zariadenie vybavené. 
 
( 3 )  Organizačný ( návštevný ) poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidla správania sa 
účastníkov na podujatí. 
 
( 4 ) Každý účastník na futbalovom zápase je povinný dodržiavať povinnosti, usmernenia a   
 pokyny 
  a) uvedené v tomto organizačnom ( návštevnom ) poriadku športového podujatia, 
         b) uvedené na informačnom letáku vydaného na podujatie, 
         c) bezpečnostné značenia v športovom zariadení, 
         d) členov usporiadateľskej služby, 
         
( 5 ) Účastník futbalového zápasu je najmä divák (návštevník), ďalej novinár, člen  športového tímu, 
rozhodca a delegát  a iná fyzická osoba zabezpečujúca priebeh futbalového zápasu. 
 
( 6 ) Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečie. 
 
( 7) Usporiadateľ je fyzická osoba oblečená v reflexnej veste s výrazným nápisom   
 "USPORIADATEĽ " a číslom na prednom či zadnom diele vesty. 
 

Článok II 
Povinnosti usporiadateľa stretnutia ( futbalového zápasu ) 

 
Usporiadateľom futbalového zápasu je na domácom ihrisku Obecná telovýchovná jednota Banka. 
 
( 1 ) Usporiadateľ futbalového zápasu je povinný : 

 a) vykonať všetky opatrenia na regulárny a hladký priebeh stretnutia. Na tento účel zabezpečí na  
každé stretnutie usporiadateľskú službu s minimálne 8 usporiadateľmi. V súťažiach mládeže 
( žiaci, dorast ) je počet usporiadateľov minimálne 5. Usporiadateľská služba sa riadi pri výkone 
svojej činnosti ustanoveniami SP. 

  b) zabezpečiť poriadok na ihrisku. OTJ Banka zodpovedá za bezpečnosť hráčov, rozhodcov, 
delegovaných osôb, ako aj obecenstva, 

  c) pripraviť a podľa pravidiel futbalu riadne vyznačiť hraciu plochu, mať na celé majstrovské 
stretnutie k dispozícii 4 lopty ( s jednou sa hrá, jedna je v strede hracej plochy na strane kde sú 
striedačky, po jednej je za každou bránkou )zodpovedajúce pravidlám, zápisy o stretnutí, vhodnú 
píšťalku, zástavky a ostatné náležitosti podľa rozpisu súťaží ObFZ Trnava, 

  d) vyhradiť pre delegáta ObFZ Trnava miesto, z ktorého je dobrý výhľad na hraciu plochu, 



  e) zabezpečiť pre súpera a rozhodcov šatne, ktoré je možné uzamknúť, a umožniť im riadne sa 
umyť, 

  f) nahlásiť v deň, keď sa stretnutie skončilo, telefonicky výsledok stretnutia inštitúciám určeným 
v rozpise súťaže, 

 g) umožniť hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu z celého stretnutia, vrátane vytvorenia 
podmienok pre pracovníkov, ktorí záznam vyhotovujú 

 h) umožniť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov, rozhodcov a delegáta   
        i) zabezpečiť zdravotnícke zabezpečenie ( mať k dispozícií nosidla a lekárničku so základným      
 vybavením. 
 
( 2 ) Usporiadajúci – domáci klub zodpovedá rozhodcom za škody na veciach odložených v šatni 

rozhodcov. 

 
Článok  III 

Usporiadateľská služba 
 
( 1 ) Usporiadateľská služba sa skladá z osôb starších ako 18 rokov, ktoré musia poznať svoje    povinnosti. 
Usporiadateľskú službu tvoria: 
          a) hlavný usporiadateľ, 
     b) zástupca hlavného usporiadateľa, 
          c) usporiadatelia a pokladníci, 
          d) zdravotná služba (lekár alebo zdravotník), 
          e) hlásateľ. 
 
( 2 ) Hlavný usporiadateľ a jeho zástupca musia byť členmi OTJ Banka. Pri výkone funkcie musí byť  
hlavný usporiadateľ označený nápisom „Hlavný usporiadateľ“. V zápise o stretnutí je vždy hlavný 
usporiadateľ uvádzaný menom, priezviskom a číslom občianskeho preukazu. 

 
( 3 )  Hlavný usporiadateľ je povinný najmä: 
 a) dbať, aby povinnosti usporiadateľskej služby boli riadne plnené, 
 b) pred stretnutím spracovať zoznam členov usporiadateľskej služby , odovzdať ho delegátovi, resp.          

hlavnému rozhodcovi, 
 c) byť počas stretnutia k dispozícii rozhodcovi a delegátovi a na požiadanie jedného z nich vykonať  

opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu stretnutia a bezpečnosti všetkých jeho účastníkov, 
  d) zistiť alebo dať zistiť mená prípadných výtržníkov a oznámiť ich rozhodcovi alebo delegátovi, 
  e) na žiadosť rozhodcu stretnutia zabezpečiť úpravu hracej plochy, bránok, sietí a pod.. 
 
( 4 ) Počet členov usporiadateľskej služby je minimálne 8, v súťažiach mládeže  minimálne 5.. 
        
( 5 ) Usporiadateľská služba zabezpečí, aby: 
 a) boli splnené všetky príkazy hlavného usporiadateľ, rozhodcu a delegáta, 
 b) boli vlajky vyvesené dôstojným a predpisom zodpovedajúcim spôsobom, 
 c) bola služba pri vchode na ihrisko, ktorá zabezpečí, aby: 

      - ceny vstupného boli vyznačené na tabuľkách, 
      - bola včas otvorená pokladňa, 
      - bez vstupenky nevstupoval nikto do areálu futbalového štadióna, 
      - neboli vpustené osoby v podnapitom stave , 

 d) hracia plocha bola v úplnom poriadku, a to aby: 
      - bola riadne vyznačená podľa pravidiel futbalu, 
      - rohové  zástavky boli riadne umiestnené, 
      - siete boli riadne upevnené na bránkových tyčiach podľa pravidiel futbalu, 

 e) šatne hostí a rozhodcov boli čisté a vybavené vešiakom, 
 f) rozhodcom a hráčom hosťujúceho družstva bolo poskytnuté v polčasovej prestávke vhodné                

občerstvenie – nealkoholické nápoje                                                                                       



 g) asistenti rozhodcu mali zástavky predpísaných rozmerov a vhodných farieb, 
 h) všetky zdravotnícke a ostatné zariadenia potrebné na poskytnutia prvej pomoci   (nosidlá,                               

lekárnička, dlahy a pod.) boli k dispozícií a funkčné, 
       
( 6 ) Usporiadateľská služba ručí za to, že: 

a) počas stretnutia nevstúpi na hraciu plochu nepovolaná osoba, 
b) bude dodržaný poriadok v priestore dvoch metrov od postranných čiar všetkými smermi, 
c) vpusti do priestoru na lavičky náhradníkov iba osoby uvedené v zápise o stretnutí 
d) pred šatňou rozhodcov bude od ich príchodu až do odchodu nepretržitá služba, ktorá do šatne 

nevpustí nikoho bez súhlasu rozhodcu alebo delegáta, 
e) bude zabezpečená bezpečnosť hráčov, rozhodcov, delegáta 
 

( 7 ) Oprávnenia usporiadateľskej služby 
     Usporiadateľ je oprávnený 
     a) presvedčiť sa zrakom, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na futbalový štadión, kde sa koná                             
 futbalový zápas , nemá pri sebe strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok, alkoholické nápoje,         
 drogy alebo iné omamné látky, 
     b) neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na futbalový zápas fyzickej osobe, ktorá vnáša na 
 štadión strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok, alkohol, drogy alebo iné omamné látky, 
     c) neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na futbalový zápas fyzickej osobe, ktorá je zjavne pod 
 vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok, 
     d) upozorniť účastníkov futbalového zápasu na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od 
 neho upustili, ak svojím správaním porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný 
 priebeh podujatia, 
     e) dať pokyn účastníkom podujatia na opustenie futbalového zápasu bez náhrady za vstupné, ak 
 po upozornení pokračujú v nevhodnom správaní sa,  porušujú verejný poriadok alebo 
 narušujú pokojný priebeh podujatia, 
     f) vyviesť účastníkov podujatia ak neuposlúchli pokyn opustiť podujatie 
 

Článok IV 
Povinnosti a zákazy pre účastníka futbalového zápasu 

 
( 1 ) Účastník futbalového zápasu je povinný 
     a) dodržiavať pokyny  usporiadateľskej služby a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný  
 poriadok  alebo riadny a pokojný priebeh zápasu 
     b) strpieť úkony usporiadateľa súvisiace s porušením povinnosti účastníka zápasu   
     c) po skončení futbalového zápasu sa pokojne rozísť 
 
( 2 ) Fyzickej osobe sa zakazuje vnášať na futbalový zápas 
     a) strelné zbrane a iné zbrane a predmety ( napr. dýky, bodáky, nože, palice, obušky, sklenené 
 fľaše, stoličky, stojany ) 
     b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
     c) spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky poškodzujúce zdravie, 
     d) štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, 
     e) rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odpudzujúce transparenty, letáky, 
     f) mechanický poháňané stroje a nástroje spôsobujúce hluk, 
     g) zvieratá, 
     h) laserové ukazovátka, ktorých svetelné žiarenie negatívne pôsobí na futbalistov a rozhodcov. 
 
( 3 ) Účastníkovi futbalového zápasu sa zakazuje 
     a) vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a 
 heslá, 



     b) vstupovať na hraciu plochu, a do priestorov šatní rozhodcov a hráčov, 
     c) hádzať v priestoroch futbalového štadióna predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť 
 účastníkov futbalového zápasu, 
     d) zakladať ohne a používať pyrotechniku na futbalovom štadióne, 
     e) vzbudzovať verejné pohoršenie, 
     f) ničiť a poškodzovať športové zariadenie a jeho vybavenie, 
     g) obťažovať a fyzický napadať a biť účastníkov futbalového zápasu, 
     h) predávať tovary a služby bez povolenia organizátora tj. OTJ Banka 
 

Článok V 
Vstup a pobyt účastníka na futbalovom zápase 

 
( 1 )  Vstupovať na futbalový štadión na ktorom sa koná futbalový zápas, môže iba fyzická osoba, 
ktorá sa preukáže platnou vstupenkou 
( 2 ) Na požiadanie člena usporiadateľskej služby, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na 
futbalovom zápase, je účastník povinný kedykoľvek sa preukázať vstupenkou. V prípade, že platnú 
vstupenku nemá, buď si ju zakúpi alebo opustí futbalový štadión. Ak tak neurobí, môže byť z 
podujatia vyvedený. 
( 3 ) Body 1 a 2 tohto článku neplatia , ak OTJ Banka ako organizátor futbalového zápasu umožní 
voľný vstup. 
 

Článok VI 
Vyvedenie účastníka z futbalového zápasu 

 
Člen usporiadateľskej služby môže bez náhrady za vstupné vyviesť z futbalového zápasu účastníka, 
ktorý: 
     a) nedodržiava pokyny organizátora futbalového zápasu a pokyny usporiadateľskej služby, 
     b) narušuje verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh zápasu, 
     c) používa drogy a iné omamné látky počas zápasu, 
     d) používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom, 
 ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho 
 priebehu zápasu, 
     e) vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá, 
 resp. ich prezentuje na transparentoch, plagátoch a podobne, 
     f) vstupuje na hraciu plochu, prípadne do šatni hráčov či rozhodcov 
     g) hádže v priestoroch futbalového štadióna predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť 
 účastníkov zápasu 
     h) zakladá ohne a používa pyrotechniku v areálu štadióna 
     i) vzbudzuje verejné pohoršenie 
     j) znečisťuje športové zariadenie 
     k) ničí a poškodzuje športové zariadenie a jeho vybavenie 
     l) obťažuje a fyzicky napáda a bije účastníkov zápasu 
     m) predáva tovary a služby bez povolenia organizátora podujatia 

 

  



Článok VII 
Účinnosť 

 
Tento Organizačný ( návštevný ) poriadok športového podujatia bol schválený Výkonným výborom 
OTJ Banka dňa 21. marca 2011 a je účinný od 21. marca 2011 a vydáva sa v zmysle zákona č. 
479/2008  Z.z.  O organizovaní  verejných  telovýchovných  podujatí,  športových podujatí  a  
turistických  podujatí. 
 
 
 
                                                                                        
                                                                         _____________________________________ 
                                                                                 podpis štatutára, razítko organizácie   
 
 
V Banke, dňa 21. marca 2011 
 


