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479
ZÁKON
z 5. novembra 2008
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, portových podujatí a turistických
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Verejnými telovýchovnými podujatiami, portovými podujatiami a turistickými podujatiami (ïalej len
podujatie) sa pod¾a tohto zákona rozumejú telovýchovné, portové a turistické súae, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreaènou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej
kultúry1) prístupné verejnosti.
(2) Turistickými podujatiami sa na úèely tohto zákona rozumejú podujatia nad 500 úèastníkov, ak sa organizujú na vyznaèených turistických chodníkoch
a iných na turistiku urèených, verejnosti prístupných
priestranstvách a ak ide o celodenné alebo viacdenné
putovanie cez územie obce alebo cez územie viacerých
obcí.
(3) Podujatie sa povauje za prístupné verejnosti, ak
sa koná pre individuálne neurèených úèastníkov alebo
pre úèastníkov na základe registrácie v príslunej právnickej osobe, ktorá je zaloená alebo zriadená pod¾a
osobitných predpisov.2)
(4) Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie tátneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.3)
(5) Ustanovenia tohto zákona sa nevzahujú na podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch
a) ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ozbrojených bezpeènostných zborov, ak sú organizátormi
a úèastníkmi podujatia prísluníci ozbrojených síl
Slovenskej republiky alebo ozbrojených bezpeènostných zborov,
b) kôl a kolských zariadení, ak sú organizátormi
a úèastníkmi podujatia iaci, tudenti a zamestnanci kôl a kolských zariadení a ich rodinní prísluníci,
1

c) zariadení sociálnych sluieb, ak sú organizátormi
a úèastníkmi podujatia osoby, ktorým sa poskytuje
starostlivos v týchto zariadeniach, zamestnanci
a ich rodinní prísluníci,
d) zariadení portových klubov a telovýchovných jednôt, ak sú organizátormi a úèastníkmi podujatia ich
zverenci, zamestnanci a ich rodinní prísluníci.
(6) Podujatie mono zaèa, ak sú splnené podmienky
ustanovené týmto zákonom.
Organizátor podujatia
§2
Organizátorom podujatia môe by právnická osoba
alebo fyzická osoba.
§3
(1) Organizátor podujatia je povinný písomne oznámi zámer zorganizova podujatie obci, na ktorej území
sa má podujatie kona. Ak sa má podujatie kona na
území nieko¾kých obcí, je potrebné jeho konanie oznámi kadej z nich.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 je potrebné poda obci
najneskôr sedem dní pred konaním podujatia. Zmeny
údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia
povinný oznámi obci bezodkladne.
(3) Organizátor podujatia v oznámení uvedie
a) oznaèenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla alebo trvalého pobytu,
b) názov a úèel podujatia,
c) deò, miesto a èas konania podujatia,
d) predpokladaný poèet úèastníkov podujatia,
e) oznaèenie podujatia za rizikové v prípade hrozby poruovania verejného poriadku,
f) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného
usporiadate¾a podujatia a èíslo mobilného telefónu,
ktorý bude pouíva poèas podujatia,
g) názov a sídlo súkromnej bezpeènostnej sluby,
meno, priezvisko a èíslo mobilného telefónu jej tatutárneho zástupcu, v prípade jej vyuitia,

) § 2 ods. 2 zákona è. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov, zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov, zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Napríklad zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
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h) opatrenia, ktoré urobí, aby nedolo k narueniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpeènosti, ivota
a zdravia úèastníkov podujatia alebo ivotného
prostredia,
i) poèet èlenov usporiadate¾skej sluby a v prípade jej
vyuitia aj poèet èlenov súkromnej bezpeènostnej
sluby,
j) východiskové miesto, trasu a miesto skonèenia podujatia, ak si to jeho povaha vyaduje.
(4) Ak sa má podujatie kona mimo priestorov alebo
verejných priestranstiev pouívaných na tento úèel, je
organizátor podujatia povinný predloi k oznámeniu
súhlas vlastníkov, prípadne uívate¾ov týchto priestorov alebo pozemkov.
§4
(1) Organizátor podujatia, ktorý organizuje medzinárodnú súa riadenú medzinárodnými portovými
organizáciami alebo najvyiu celotátnu súa dospelých, najmä futbalové podujatie alebo hokejové podujatie, je povinný na vstupenke alebo na informaènom letáku uvies
a) povinnosti úèastníkov podujatia pod¾a § 7 ods. 1,
b) zákazy pod¾a § 7 ods. 2,
c) situaèný plán tadióna.
(2) Organizátor podujatia vypracuje organizaèné
poriadky, bezpeènostné opatrenia a opatrenia na
ochranu zdravia pre podujatia organizované v priestoroch alebo na verejných priestranstvách zriadených alebo pouívaných na tento úèel a zabezpeèí ich
zverejnenie.
(3) Organizátor podujatia pod¾a odseku 1 je ïalej povinný
a) zriadi usporiadate¾skú slubu, zabezpeèi potrebný poèet èlenov usporiadate¾skej sluby a da im záväzné pokyny, urèi hlavného usporiadate¾a zodpovedného za riadenie èinnosti usporiadate¾skej
sluby a spoluprácu s Policajným zborom, obcou,
so súkromnou bezpeènostnou slubou a s inými
orgánmi,4)
b) zabezpeèi 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 usporiadate¾skej sluby alebo ak poèet usporiadate¾ov nie je postaèujúci, prostredníctvom
súkromnej bezpeènostnej sluby pod¾a osobitného
predpisu,5)
c) riadi priebeh podujatia tak, aby sa neodchy¾ovalo
4
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od úèelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skonèi,
d) vykona prehliadku priestorov urèených pre úèastníkov podujatia bezprostredne pred konaním podujatia, ktoré sa koná na tadióne, a zabezpeèi, aby sa
v nich nenachádzali predmety uvedené v § 7 ods. 2
písm. a) a c),
e) umiestni na vidite¾nom mieste pri vstupe na podujatie alebo v priestoroch podujatia urèených pre
úèastníkov oznámenie o zákaze predaja, podávania
a poívania alkoholických nápojov, ak ho vydala
obec,
f) zabezpeèi dodriavanie zákazu predaja, podávania
a poívania alkoholických nápojov6) v priestoroch
a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie
koná, vrátane toho, aby vetky predávané, podávané
a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôu spôsobi ujmu na zdraví,
g) oddeli od seba skupiny priaznivcov súaiacich
drustiev alebo priaznivcov portovcov a pre organizovaných priaznivcov hosujúceho súpera vyèleni
samostatné vstupenky a samostatné priestory,
h) zabezpeèi efektívny systém spojenia s úèastníkmi
podujatia a vhodným spôsobom ich vies k pokojnému správaniu,
i) zabezpeèi, aby sa pri domácich podujatiach riadených prísluným národným portovým zväzom nepouívali tátne symboly cudzích tátov alebo ich
predchodcov znevaujúcim spôsobom alebo iným
spôsobom, ktorým mono podnecova k narueniu
verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
j) zabezpeèi, aby pri domácich podujatiach riadených
prísluným národným portovým zväzom, pri ktorých hrozí bezprostredné nebezpeèenstvo naruenia
verejného poriadku alebo môe by ohrozené zdravie
úèastníkov podujatia, nevnáali úèastníci podujatia
tátne symboly cudzích tátov alebo ich predchodcov,
k) prerui podujatie alebo skonèi podujatie pod¾a
portových pravidiel v prípade závaného poruenia
verejného poriadku, ak nie je moné obnovi verejný
poriadok iným spôsobom,
l) dodriava bezpeènostné, zdravotnícke, hygienické,
protipoiarne, technické a iné právne predpisy
a umoni výkon dozoru na to oprávnených orgánov,4)
m) umoni úèas len takému poètu úèastníkov podujatia, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite priestorov a verejných priestranstiev, kde sa podujatie
koná,

) Napríklad zákon è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov, zákon
è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 125/2006 Z. z.
o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení zákona è. 330/2007 Z. z.
6
) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuívaním alkoholických nápojov a o zriaïovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
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n) poiada písomne obec a Policajný zbor o pomoc pri
zabezpeèení ochrany verejného poriadku na podujatí, ak je podujatie oznaèené za rizikové, a to najneskôr 15 dní pred jeho zaèiatkom, prièom v písomnej
iadosti uvedie údaje pod¾a § 3 ods. 3 a bezpeènostné opatrenia pod¾a odseku 2,
o) zasla oznámenie pod¾a § 3 ods. 3 najneskôr 15 dní
pred zaèiatkom podujatia elezniènej polícii, ak je
podujatie oznaèené za rizikové a v mieste konania
takého podujatia je eleznièná stanica a je moné sa
dopravi na také podujatie vlakom,
p) zabezpeèi pre usporiadate¾ov reflexné vesty s výrazným nápisom USPORIADATE¼ a èíslom na prednom a zadnom diele vesty.
(4) Ak na podujatí hrozí bezprostredné nebezpeèenstvo poruenia verejného poriadku, ktoré nemôe by
odstránené silami a prostriedkami organizátora, organizátor poiada o pomoc obec alebo Policajný zbor.
Môe tak urobi aj vtedy, ak sa úèastníci podujatia po
skonèení podujatia pokojne nerozídu.
§5
Usporiadate¾
(1) Usporiadate¾om môe by len fyzická osoba staria ako 18 rokov, ktorá absolvovala osobitnú prípravu.
Osobitná príprava usporiadate¾ov sa vykonáva pod¾a
osobitného predpisu.7)
(2) Usporiadate¾ plní úlohy pod¾a pokynov organizátora podujatia alebo iných oprávnených orgánov uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) a l).
(3) Usporiadate¾ musí ma poèas podujatia obleèenú
reflexnú vestu s výrazným nápisom USPORIADATE¼
a èíslom na prednom a zadnom diele vesty.
§6
Oprávnenia usporiadate¾a
Usporiadate¾ je oprávnený
a) presvedèi sa, èi sa na podujatí chce zúèastni iba fyzická osoba na to oprávnená,
b) presvedèi sa zrakom, hmatom alebo technickými
prostriedkami, èi fyzická osoba, ktorá vstupuje do
priestorov alebo verejných priestranstiev, kde sa
podujatie koná, nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) a c),
c) neumoni vstup alebo zabráni vstupu na podujatie
fyzickej osobe, ktorá vnáa do priestorov alebo verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, predmety uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) a c), alebo je zjavne
pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných
látok,
d) neumoni vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej
súd uloil obmedzenie v rámci probaèného
doh¾adu8) alebo ktorej prísluný orgán uloil obmedzujúce opatrenie,9)
7

)
)
9
)
10
)
8
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e) upozorni úèastníkov podujatia na nevhodnos ich
správania a poadova, aby od neho upustili, ak svojím správaním poruujú verejný poriadok alebo naruujú pokojný priebeh podujatia,
f) da pokyn úèastníkom podujatia na opustenie podujatia, ak po upozornení pod¾a písmena e) pokraèujú v nevhodnom správaní,
g) vyvies úèastníkov podujatia a ich ïaliu úèas na
podujatí zakáza, ak neuposlúchli pokyn pod¾a písmena f).
§7
Povinnosti a zákazy
pre úèastníka podujatia
(1) Úèastník podujatia je povinný
a) dodriava pokyny organizátora podujatia, usporiadate¾skej sluby, prísluníkov Policajného zboru,
zástupcov obce a èlenov súkromnej bezpeènostnej
sluby zabezpeèujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí a zdra sa vetkého, èo by poruovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh
podujatia,
b) zdra sa poívania alkoholických nápojov poèas
podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania
alebo poívania alkoholických nápojov na podujatiach, zdra sa poívania drog a iných omamných
látok poèas podujatia,
c) strpie úkony organizátora, usporiadate¾a alebo èlena súkromnej bezpeènostnej sluby súvisiace s poruením povinností úèastníka podujatia,
d) po skonèení podujatia sa pokojne rozís.
(2) Úèastníkovi podujatia sa zakazuje
a) vnáa na podujatie strelnú zbraò,10) pyrotechnický
výrobok alebo inú vec, ktorou mono urobi útok
proti telu dôraznejím,
b) navtevova podujatie pod vplyvom alkoholu, drog
a iných omamných látok,
c) vnáa alkoholické nápoje na podujatie, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo poívania alkoholických nápojov na podujatiach, a vnáa drogy
alebo iné omamné látky na podujatie,
d) ma zakrytú tvár spôsobom znemoòujúcim jeho
identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný sluobný
zákrok prísluníkmi Policajného zboru a prísluník
Policajného zboru ho na odkrytie tváre vyzval,
e) pouíva tátne symboly cudzích tátov alebo ich
predchodcov znevaujúcim spôsobom alebo iným
spôsobom, ktorým mono podnecova k narueniu
verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia riadeného prísluným
národným portovým zväzom,
f) vnáa tátne symboly cudzích tátov alebo ich
predchodcov na domáce podujatie riadené prísluným národným portovým zväzom, pri ktorom môe
dôjs k narueniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu zdravia úèastníkov podujatia.

§ 11 ods. 4 zákona è. 288/1997 Z. z.
§ 51 ods. 3 písm. a) Trestného zákona.
§ 17 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§8
Úlohy obce a Policajného zboru
(1) Obec je oprávnená dozera, èi sa podujatie koná
v súlade s oznámením pod¾a § 3.
(2) Ak sa má podujatie kona mimo priestorov, verejných priestranstiev alebo trasy, ktoré sa obvykle pouívajú na taký úèel, môe obec navrhnú organizátorovi
podujatia iné miesto na jeho konanie, ne aké sa uvádza v oznámení.
(3) Obec môe zakáza podujatie, ak by jeho úèastníkom hrozilo závané nebezpeèenstvo pre ich zdravie,
konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu,
zásobovanie obyvate¾stva alebo ohrozovalo ivotné
prostredie; v prípade ohrozenia ivota obec zakáe podujatie buï z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej iadosti organizátora alebo Policajného zboru.
(4) Osoba, ktorú obec písomne poverila v jej mene vykonáva dozor (ïalej len dozorný orgán), upozorní organizátora podujatia na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky pod¾a tohto zákona môe
ma ich neodstránenie.
(5) Dozorný orgán pod¾a portových pravidiel podujatie zakáe alebo preruí, ak sa na podujatí poruujú
¾udské práva alebo slobody.
(6) Ak je podujatie oznaèené za rizikové, je dozorný
orgán povinný zúèastni sa na príprave podujatia a na
podujatí.
(7) Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho preruení organizátorovi podujatia
ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doruèi organizátorovi do troch
dní.
(8) Obec je povinná vyda zákaz predaja, podávania
alebo poívania alkoholických nápojov na podujatiach,
ak o to poiada organizátor podujatia alebo Policajný
zbor.
(9) Obec je povinná bezodkladne oznámi Policajnému zboru, e rozhodla o zákaze konania podujatia pod¾a odseku 3 alebo 5.
(10) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze
alebo preruení podujatia nemá odkladný úèinok.
(11) Ak na podujatí hrozí bezprostredné nebezpeèenstvo naruenia verejného poriadku alebo je ohrozené
zdravie úèastníkov podujatia, Policajný zbor môe toto
podujatie zakáza alebo rozhodnú o vylúèení úèastníka podujatia.
Osobitné ustanovenia o bezpeènosti
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miestnenie bezpeènostných prepáok slúiacich na ich
rozdelenie, oznaèenie a uzatvorenie sektorov podujatia. Usporiadanie priestorov a priestranstiev vrátane
prístupov na podujatie musí umoòova zásah poriadkových, policajných, protipoiarnych a zdravotníckych
sluieb.
(2) Výber, projektovanie, výstavbu a rekontrukciu
priestorov a verejných priestranstiev urèených na konanie podujatí upravuje osobitný predpis.11)
(3) Verejné priestranstvá podujatí s kapacitou tadiónov nad 10 000 úèastníkov a priestory podujatí
s kapacitou nad 4 000 úèastníkov musia by rozdelené
na sektory tak, aby nebol moný pohyb úèastníkov
podujatia medzi týmito sektormi.
(4) Pri organizovaní podujatí na tadiónoch s kapacitou nad 5 000 úèastníkov, na ktorých mono odôvodnene predpoklada ruenie verejného poriadku alebo
v iných osobitných prípadoch urèených medzinárodnými portovými pravidlami alebo obcou, nie sú povolené
pre úèastníkov podujatia miesta na státie.
(5) Na podujatiach, ktoré sa konajú na tadiónoch
s kapacitou nad 10 000 úèastníkov, musia by zriadené
miesta zdravotníckej pomoci pre kadý sektor samostatne, a to výluène vo vnútornom priestore alebo priestranstve podujatia, spojené s dopravnou komunikáciou mimo podujatia.
(6) Organizátor podujatia a orgány uvedené v § 4
ods. 3 písm. a) sú oprávnení nariadi a vykona uzatvorenie priestorov alebo verejných priestranstiev, kde sa
podujatie koná, a vykona dôkladnejiu kontrolu
úèastníkov podujatia, ak mono z okolností alebo správania úèastníkov podujatia predpoklada naruovanie
pokojného priebehu podujatia.
§ 10
(1) Pri organizovaní podujatí, ktoré sú oznaèené organizátorom podujatia, obcou alebo Policajným zborom
za rizikové, musí organizátor podujatia zriadi pri vchodoch a východoch z priestorov pre úèastníkov podujatia a v priestoroch urèených pre úèastníkov podujatia
funkèný kamerový zabezpeèovací systém, ktorý umoní identifikáciu tváre fyzickej osoby (ïalej len kamerový systém) a zabezpeèí jej trvalý záznam v digitálnej
forme. Túto povinnos má organizátor podujatia vdy
na futbalovom podujatí a hokejovom podujatí dvoch
najvyích celotátnych súaí s kapacitou tadióna
nad 2 000 úèastníkov.
(2) Kamerový systém musí by zriadený tak, aby nezasahoval do súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú
úèastníkmi podujatia.

§9

(3) Priestory monitorované kamerovým systémom
musia by zrete¾ne oznaèené ako monitorované.

(1) Usporiadanie priestorov a verejných priestranstiev urèených na konanie podujatí nesmie podnecova
ich úèastníkov k násiliu. Musí zabezpeèova efektívnu
kontrolu vetkých úèastníkov podujatia, úèelné roz-

(4) Vyhotovený záznam z kamerového systému mono vyui len na úèely trestného konania, objasòovania
priestupku, v konaní o priestupku alebo na vedenie informaèného systému pod¾a § 11.

11

) Zákon c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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(5) Ak záznam vyhotovený z kamerového systému nie
je vyuitý na úèely pod¾a odseku 4, zlikviduje ho organizátor podujatia najneskôr v lehote siedmich dní odo
dòa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
(6) Záznamy vyhotovené z kamerového systému sa
poskytujú na úèely konania pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov12) Policajnému zboru, prokuratúre,
súdom, obciam, obvodným úradom, Slovenskej informaènej slube a elezniènej polícii.
(7) Podrobnosti o kamerovom systéme ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky.
§ 11
(1) Futbalový zväz a hokejový zväz, ktorý je èlenom
medzinárodnej portovej organizácie, je povinný vytvori a prevádzkova informaèný systém o bezpeènosti pri
portových podujatiach.
(2) Informaèný systém o bezpeènosti pri portových
podujatiach obsahuje
a) evidenciu o fyzických osobách, ktoré poruili zákaz
pod¾a § 7 ods. 2 písm. a) a c),
b) evidenciu o fyzických osobách, voèi ktorým usporiadate¾ uplatnil oprávnenie pod¾a § 6 písm. g), a
c) evidenciu o fyzických osobách, voèi ktorým usporiadate¾ uplatnil oprávnenie pod¾a § 6 písm. d).
a)
b)
c)
d)
e)

(3) Evidencie pod¾a odseku 2 obsahujú
meno a priezvisko,
dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu,
fotografiu tváre,
èas trvania obmedzenia v rámci probaèného doh¾adu alebo èas trvania obmedzujúceho opatrenia.
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portovým zväzom, ak je to nevyhnutné na plnenie ich
úloh pod¾a tohto zákona.
§ 12
Správne delikty
(1) Obvodný úrad uloí pokutu obci, ktorá
a) nezakázala podujatie, na ktorom bolo dôvodné podozrenie, e môe dôjs k ohrozeniu ivota, hoci o to
písomne poiadal organizátor podujatia alebo Policajný zbor, a to najmenej sedem dní pred uskutoènením podujatia,
b) nezakázala alebo nepreruila podujatie prostredníctvom dozorného orgánu, na ktorom boli poruované
¾udské práva alebo slobody,
c) nezúèastnila sa prostredníctvom dozorného orgánu
na príprave podujatia a na podujatí, ktoré bolo oznaèené za rizikové,
d) nezakázala predaj, podávanie alebo poívanie alkoholických nápojov na podujatiach, hoci o to poiadal
organizátor podujatia alebo Policajný zbor,
e) neoznámila Policajnému zboru, e rozhodla o zákaze
konania podujatia pod¾a § 8 ods. 3 alebo 5,
f) nedoruèila právoplatné rozhodnutie o uloení sankcie a obmedzujúceho opatrenia Policajnému zboru
a príslunému portovému zväzu.
(2) Obec uloí pokutu právnickej osobe alebo fyzickej
osobe podnikate¾ovi, ktorý ako organizátor podujatia
nesplní povinnos ustanovenú v § 3, 4 a § 11 ods. 1 a 6
alebo inú povinnos ustanovenú týmto zákonom.
(3) Za správny delikt pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 100 000 Sk. Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
(4) Za správny delikt pod¾a odseku 2 mono uloi pokutu do 100 000 Sk. Výnosy z pokút sú príjmom rozpoètu obce.

(4) Údaje do evidencií pod¾a odseku 2 písm. a) a b) získava organizátor podujatia, ktorý ich bezodkladne odovzdá na spracovanie príslunému portovému zväzu.
Údaje do evidencie pod¾a odseku 2 písm. c) získava
a bezodkladne spracúva prísluný portový zväz. Súdy
bezodkladne oznamujú futbalovému zväzu a hokejovému zväzu uloenie probaèného doh¾adu s obmedzením
návtev portových podujatí.

(5) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa o poruení povinnosti správny orgán dozvedel,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.

(5) Pri spracúvaní údajov v informaènom systéme
môe prísluný portový zväz alebo organizátor podujatia poiada o pomoc Policajný zbor.13) Údaje evidované v informaènom systéme o konkrétnej fyzickej osobe
sa uchovávajú po dobu piatich rokov od ich uloenia do
informaèného systému.

Priestupky

(6) Údaje z informaèného systému sa poskytujú na
úèely konania pod¾a tohto zákona a osobitných
zákonov12) Policajnému zboru, prokuratúre, súdom,
obciam, obvodným úradom, Slovenskej informaènej
slube, elezniènej polícii a organizátorom alebo iným

(6) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závanos,
spôsob, èas trvania a následky poruenia povinnosti.
§ 13
(1) Priestupku pri verejných telovýchovných, portových a turistických podujatiach sa dopustí ten, kto
a) ako organizátor podujatia nesplní povinnos ustanovenú v § 3, 4 a § 11 ods. 1 a 6 alebo inú povinnos
ustanovenú týmto zákonom,
b) ako usporiadate¾ poruí povinnos pod¾a § 5 ods. 3,
c) ako úèastník podujatia poruí povinnos pod¾a § 7
ods. 1,
d) ako úèastník podujatia poruí zákaz pod¾a § 7
ods. 2.

12

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov,
zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorích predpisov, Trestný zákon.

13

) § 69d ods. 1 písm. a) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) mono uloi pokutu do 50 000 Sk; za priestupok pod¾a odseku 1
písm. b) mono uloi pokutu do 5 000 Sk; za priestupok pod¾a odseku 1 písm. c) mono uloi pokutu do
10 000 Sk a za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d) mono uloi pokutu do 5 000 Sk. Obmedzujúce opatrenie
najdlhie na dva roky mono uloi za priestupok pod¾a
odseku 1 písm. c).
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) mono uloi pokutu v blokovom konaní do 1 000 Sk, prièom pokutu môe uloi aj dozorný orgán pri výkone dozoru.
(4) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva obec. Na
priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje veobecný
predpis o priestupkoch,14) ak tento zákon neustanovuje
inak.
(5) Výnosy z pokút sú príjmom rozpoètu obce.
(6) Obec doruèí právoplatné rozhodnutie o uloení
sankcie a obmedzujúceho opatrenia Policajnému zboru a príslunému portovému zväzu.
§ 14
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,15) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov pod¾a
tohto zákona sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.16)
(3) Pouívanie tátnych symbolov Slovenskej republiky na podujatiach pod¾a tohto zákona upravuje osobitný predpis.17)

rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 319/1998
Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999
Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000
Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001
Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona è. 253/2001
Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona è. 490/2001
Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona è. 139/2002
Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 190/2003
Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona è. 510/2003
Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 534/2003
Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona è. 533/2004
Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona è. 570/2005
Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 211/2006
Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona è. 250/2007
Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona è. 666/2007
Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z.,
zákona è. 298/2008 Z. z. a zákona è. 445/2008 Z. z. sa
mení takto:
V § 47 ods. 1 písm. f) sa vypúajú slová verejných,
telovýchovných, portových alebo.

(4) Pri portových podujatiach sa tátne symboly cudzích tátov pouívajú v tandardizovanej podobe.
§ 15
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon Slovenskej národnej rady
è. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, portových a turistických podujatiach.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
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Èl. III
Zákon è. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z. a zákona è. 5/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 12 ods. 1 sa za slovo rozhodca vkladá èiarka
a slová usporiadate¾ na portovom podujatí.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2008
okrem èl. I § 10, ktorý nadobúda úèinnos 1. novembra
2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
14

)
)
16
)
17
)
15

Zákon è. 372/1990 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 63/1993 Z. z. o tátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouívaní v znení neskorích predpisov.
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480
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 26. novembra 2008 è. SEOPMVL-103-30/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. mája 2007 è. SEOPMVL-104-81/2007-OdL o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zameraný na zabezpeèenie obrany tátu (oznámenie
è. 252/2007 Z. z.).
Výnos sa vydáva v súvislosti so zavedením meny euro ako zákonného platidla v Slovenskej republike.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Výnos bude uverejnený v èiastke 95/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie
na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
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481
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 26. novembra 2008 è. SEOPMVL-88-205/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 è. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
obrany Slovenskej republiky (oznámenie è. 421/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 14. novembra 2007
è. SEOPMVL-105-79/2007-OdL (oznámenie è. 516/2007 Z. z.).
Výnos sa vydáva v súvislosti so zavedením meny euro ako zákonného platidla v Slovenskej republike.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Výnos bude uverejnený v èiastke 95/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie
na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
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482
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 18a ods. 4 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 26. novembra 2008 è. SEOPMVL-88-218/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 è. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o urèení sumy úhrady nákladov vynaloených na naturálne a finanèné zabezpeèenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení poèas výkonu prípravnej tátnej sluby (oznámenie è. 535/2007 Z. z.).
Výnos sa vydáva v súvislosti so zavedením meny euro ako zákonného platidla v Slovenskej republike.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Výnos bude uverejnený v èiastke 95/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
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483
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 18 ods. 4 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 26. novembra 2008 è. SEOPMVL-88-217/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 è. SELP/K-58/5-15/2005 o urèení sumy úhrady nákladov vynaloených na naturálne a finanèné zabezpeèenie vysokokolského túdia profesionálnych vojakov v prípravnej
tátnej slube (oznámenie è. 418/2005 Z. z.) v znení výnosu z 29. januára 2008 è. SEOPMVL-106-110/2007-OdL
(oznámenie è. 39/2008 Z. z.).
Výnos sa vydáva v súvislosti so zavedením meny euro ako zákonného platidla v Slovenskej republike.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Výnos bude uverejnený v èiastke 95/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie
na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.

