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PPrríílloohhaa  čč..  44 

Návštevný poriadok 
 

Futbalový štadión  
 

Futbalový štadión MŠK Púchov s.r.o. v Púchove slúži najmä pre futbalové tréningy a organizovanie 
futbalových zápasov.  Pre zabezpečenie organizácie prevádzky futbalového štadióna, bezproblémového a 
bezpečného využívania futbalového štadióna (FŠ) pre športovcov i divákov, schválilo MŠK Púchov s.r.o. 
nasledovné pokyny, účelom ktorých je bezpečnosť, ochrana zdravia osôb a majetku osôb a spoločnosti a ktoré 
určujú záväzné pravidlá správania sa užívateľov: 

 
 

I. VŠEOBECNÉ: 
 

1. Vstup do priestorov areálu futbalového štadióna je podmienený dodržiavaním platných zákonov, vyhlášok, 
noriem, tohto návštevného poriadku a ďalších interných predpisov prevádzkovateľa objektu. 

 
2. Návštevný poriadok je k dispozícii u prevádzkovateľa ako aj na internetovej stránke MŠK Púchov s.r.o. 

(www.mskpuchov.sk). 
 

3. Každý návštevník/užívateľ je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto návštevným poriadkom a 
dodržiavať jeho ustanovenia. 

 
4. Vstupom do objektu futbalového štadióna a do športového areálu sa podrobuje každý návštevník/užívateľ 

všetkým ustanoveniam tohto návštevného poriadku. 
 

5. Každý návštevník sa  dobrovoľne podriaďuje ustanoveniam  návštevného poriadku a za svojvoľné 
znečistenie a poškodenie priestorov alebo zariadenia v objekte FŠ  je návštevník povinný uhradiť náklady 
spojené s výmenou alebo opravou.  

 
6. Do priestorov futbalového štadióna vstupuje a na podujatí sa zúčastňuje každý návštevník/užívateľ na 

vlastné riziko a nebezpečenstvo. 
 

7. Vstup na hracie plochy majú len kolektívy hráčov s realizačným tímom v čase určenom v harmonograme.  
 

8. Deťom a kolektívom do 15 rokov je športová činnosť na hracích plochách  povolená len v prítomnosti 
dospelej zodpovednej osoby (tréner, učiteľ, rodič, zástupca  rodičov), ktorá zodpovedá za dozor, bezpečný 
priebeh športovej aktivity, dbá na udržovanie poriadku na hracej ploche i v priestoroch šatní, spolupracuje 
so službou na FŠ  a zamedzí poškodzovaniu majetku. 
 

9. Nešportujúci návštevníci - diváci sa zdržujú mimo hracej plochy, len v priestoroch určených pre divákov. 
 

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za odložené veci všetkých návštevníkov FŠ,  ani ich úrazovo nepoisťuje a 
tiež  nezodpovedá za vstup a športovú činnosť chorých osôb.     

 
11. Do zariadenia majú prístup choré osoby, nemoc ktorých by mohla pobytom na futbalovom štadióne priamo 

ohroziť ich zdravie, len na vlastné nebezpečenstvo.  
 

12. Každý návštevník/užívateľ vstupujúci do objektu súhlasí s osobnou bezpečnostnou prehliadkou (kontrolou 
svojej osoby a batožiny) z dôvodu zabezpečenia maximálnej možnej bezpečnosti ostatných osôb. V 
odôvodnených prípadoch sa tieto prehliadky vykonávajú aj v hľadisku a ostatných priestoroch. 
Návštevník/užívateľ je povinný podrobiť sa  týmto prehliadkam v potrebnom  rozsahu a tieto prehliadky 
strpieť. Odmietnutie kontroly/prehliadky môže  v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu 
návštevníkovi/užívateľovi do priestorov futbalového štadióna , resp. k vykázaniu návštevníka/užívateľa z 
priestorov bez  nároku na vrátenie  vstupného. 
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13. Prevádzkovateľ futbalového štadióna si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo vyviesť každú osobu, ktorá 
odmietne rešpektovať predpisy, pokyny usporiadateľov alebo sa správa neprístojne. Za neprístojné 
správanie sa považuje najmä: spôsobenie všeobecného nebezpečenstva (napr. požiar, povodeň) 
úmyselným alebo nedbanlivým správaním, ponúkanie omamných a psychotropných látok iným 
návštevníkom/užívateľom, násilie proti skupine návštevníkov/užívateľ alebo jednotlivcovi, resp. vyhrážanie 
sa ublížením na zdraví, verejné hanobenie alebo podnecovanie k nenávisti voči akémukoľvek národu, 
jazyku, etnickej skupine alebo rase, politickému presvedčeniu alebo náboženskému vyznaniu, verejné 
šírenie poplašnej správy (napr. bezdôvodné oznámenie uloženia výbušniny), hrubá neslušnosť alebo 
výtržnosť, napr. rušenie priebehu zápasu, napadnutie jednotlivca alebo skupiny návštevníkov/užívateľov, 
úmyselné alebo nedbanlivé spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, násilie voči inému návštevníkovi/užívateľovi 
v úmysle zmocniť sa cudzej veci, vyvolávanie konfliktov, prejavy urážlivého správania voči iným osobám, 
vzbudzovanie pohoršenia správaním vybočujúcim z bežných všeobecne prijateľných zásad slušnosti, 
spôsobenie škody na majetku štadióna. 

 
14. Zakazuje sa správať neprístojne, hlučne a ohrozovať osobnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných 

návštevníkov/užívateľov futbalového štadióna. 
 

15. Vstup do priestorov môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by dokázateľne narušila alebo mohla 
narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu futbalového štadióna a ich správanie sa je v rozpore s mravnými a 
spoločenskými normami a zásadami správania. 

 
16. V priestoroch FŠ a v areáli platí prísny zákaz vstupu zvierat. 

 
17. Vo všetkých priestoroch areálu futbalového štadióna platí prísny zákaz fajčenia a prísne zakázaná 

manipulácia s otvoreným ohňom. Ak návštevník/užívateľ nedodržuje zákaz fajčenia ani po výzve, je 
prevádzkovateľ štadióna, resp. usporiadateľ oprávnený požiadať mestskú políciu alebo štátnu políciu o 
zákrok smerujúci k dodržaniu zákazu.  
 

18. Do športového areálu je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, horľavín, odpadkov a predmetov 
spôsobilých znečistenie areálu a životného prostredia, predmetov spôsobilých dosiahnuť zranenie osôb, 
symbolov a predmety propagácie rasizmu a fašizmu. Osoby, vykonávajúce dozor v športovom areáli,  ich 
nadriadené osoby, príslušníci mestskej alebo štátnej polície alebo poverení  zástupcovia prevádzkovateľa 
majú právo takéto predmety na mieste ihneď odňať. 

 
19. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných návykových, omamných a 

psychotropných látok.   
 

20. Platí prísny zákaz požívania alkoholu, drog alebo iných návykových, omamných a psychotropných látok. 
 

21. Je prísne zakázané vnášať nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky do priestorov futbalového štadióna. 
 

22. Každý návštevník/užívateľ je povinný udržiavať, zachovávať a dbať o čistotu a poriadok  vo všetkých 
priestoroch areálu futbalového štadióna. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory areálu 
futbalového štadióna. 

 
23. Každá osoba vstupujúca do objektu futbalového štadióna je povinná správať sa tak, aby nedochádzalo k 

jeho poškodzovaniu a poškodzovaniu jeho vybavenia. Návštevníci/užívatelia sú povinní správať sa v 
priestoroch areálu štadióna spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok 
a vybavenie, ktoré sa v areáli nachádza.  
 

24. Každý návštevník/užívateľ je povinný uhradiť všetky straty a škody ním spôsobené, ktoré boli spôsobené 
jeho vinou a konaním alebo opomenutím na zariadení areálu alebo na majetku ostatných osôb. 

 
25. V priestoroch štadióna platí zákaz ukladania/odkladania bicyklov, kočiarov, malých motocyklov alebo iných 

prepravných prostriedkov, ako aj zákaz vstupu pre osoby na kolieskových korčuliach. 
 

26. V objekte futbalového štadióna platí zákaz poriadania marketingových a reklamných aktivít, ktoré nie sú 
povolené prevádzkovateľom.  
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27. V priestoroch futbalového štadióna ako i na objekte je zakázané umiestňovať akúkoľvek politickú reklamu, 
reklamu politických strán a kandidátov na verejné funkcie – obrazom, textom, či odkazom, pokiaľ k tomu 
nedá súhlas Mesto Púchov ako vlastník objektu. 

 
28. Platí prísny zákaz hádzať akékoľvek predmety na hraciu plochu alebo reklamnú plochu a do hľadiska, tak 

počas športových a iných akcií, ako aj mimo nich a po ich skončení.  
 

29. Zákaz vstupovať na hraciu plochu. Zákaz sa netýka pracovníkov futbalového štadióna zodpovedných za 
úpravu a kvalitu hracej plochy. 

 
30. Zákaz vstupovať na hraciu plochu bez športovej obuvi. Na hraciu plochu je povolený vstup len v športovej 

obuvi určenej pre futbal.  
 
31. Návštevníci/užívatelia sú oprávnení pohybovať sa v areáli futbalového štadióna len v priestoroch  

vyhradených pre návštevníkov/užívateľov. Vstup do iných priestorov je  návštevníkom/užívateľom 
zakázaný. K pohybu medzi priestormi štadióna je povolené používať iba vyhradené komunikácie. 

 
32. Zakazuje sa vchádzať do oddelenia alebo priestorov určených druhému pohlaviu. 

 
33. Z priestorov areálu štadióna môže byť bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný návštevník/užívateľ, 

ktorý napriek upozorneniu/napomenutiu poruší akékoľvek ustanovenie tohto poriadku alebo 
neuposlúchne/nerešpektuje pokyny zamestnancov štadióna/osôb zodpovedných  za udržanie poriadku. 
 

34. Každý návštevník/užívateľ je povinný rešpektovať  a dodržiavať pokyny zamestnancov futbalového 
štadióna, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie tohto poriadku.  

 
35. Hospodár-údržbár zodpovedá za kľúče od šatní a ostatných priestorov futbalového štadióna, nedáva 

a nepožičiava ich návštevníkom/užívateľom, hráčom, prípadne iným osobám.  
 

36. Každý návštevník/užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k 
zraneniu, ujme na zdraví vlastnom alebo akejkoľvek inej osoby alebo k poškodeniu majetku mesta a 
prevádzkovateľa. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, a to úmyselne alebo 
z nedbanlivosti. 
 

37. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení návštevného poriadku a všeobecných bezpečnostných 
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.  

 
38. Každý, kto spôsobí škodu, zničenie alebo poškodenie majetku Mesta Púchov alebo MŠK Púchov s.r.o., je 

povinný prevádzkovateľovi ujmu finančne nahradiť. Výška náhrady bude stanovená prevádzkovateľom na 
základe ceny platnej v čase opätovného obstarania zničeného alebo poškodeného majetku, prípadne na 
základe vyčíslených nákladov na opravu poškodeného majetku. 
 

39. Každý návštevník/užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi osôb, ktoré vykonávajú dozor v areáli,  ich 
nadriadenými osobami, poverenými zástupcami prevádzkovateľa, pokynmi príslušníkov mestskej alebo 
štátnej polície. Po neuposlúchnutí pokynu bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná zo športového 
areálu. 

 
40. MŠK Púchov s.r.o. nepreberá zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku návštevníka v publiku 

spôsobenú predmetmi pochádzajúcimi z hracej plochy a rovnako nepreberá zodpovednosť za škodu na 
zdraví a majetku osôb nachádzajúcich sa na hracej ploche spôsobenú predmetmi pochádzajúcimi 
z publika.  

 
41. Za škody, poranenie alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním návštevného poriadku, a 

tiež pokynov zodpovedných zamestnancov, nenesie vedenie MŠK Púchov s.r.o. zodpovednosť a všetky 
škody spôsobené nevhodným správaním a konaním návštevníkov/užívateľov, tým že nedodržiavajú 
ustanovenia tohto návštevného poriadku budú vymáhané podľa platných predpisov SR. 

 
42. Povinnosťou návštevníka/užívateľa je cudzie predmety nájdené v priestoroch areálu štadióna odovzdať 

službukonajúcemu strojníkovi, prevádzkarovi, upratovačke resp. inému zodpovednému poverenému 
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pracovníkovi spoločnosti MŠK Púchov s.r.o., ktorý ich zaistí, urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a 
odovzdaniu nálezu do jeho rúk.  

 
43. Prevádzkovateľ futbalového štadióna neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dôležitých dokladov na 

štadión prinesených. Za stratené a ponechané veci v objekte areálu štadióna nenesie MŠK Púchov s.r.o. 
žiadnu zodpovednosť. 

 
44. Stratu osobných vecí sú povinní návštevníci/užívatelia hlásiť prevádzkovateľovi štadióna a polícii okamžite 

po zistení tejto skutočnosti. Na dodatočné hlásenia tohto druhu prevádzkovateľ štadióna nebude brať 
zreteľ. 

 
45. Objekt celého futbalového štadióna je verejný, avšak nie je to útočisko a zhromaždisko pre náhodných 

návštevníkov a preto vstup k hracej ploche a do prevádzkových priestorov je prísne zakázaný.  
 

46. Prevádzkovateľ futbalového štadióna má právo kedykoľvek zrušiť tréningovú hodinu alebo komerčne 
dohodnuté vstupné z prevádzkových, technických dôvodov alebo z dôvodov verejného alebo 
celospoločenského záujmu.  
 

47. V prípade zistenia závady v športovom areáli, ktorá by ohrozovala bezpečnosť, bránila alebo inak 
obmedzovala prevádzku, rovnako ako aj zistenie porušovania návštevného poriadku, sú užívatelia povinní 
túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi. 

 
48. V prípade evakuácie objektu je každý návštevník/užívateľ nachádzajúci sa v objekte povinný dodržiavať 

požiarnu poplachový smernicu a evakuačný plán. 
 

49. Každý kto spozoruje požiar a môže ho vlastnými silami zlikvidovať, musí tak urobiť s použitím dostupných 
prostriedkov požiarnej ochrany (hasiace prístroje, …). 

 
50. Ohlásenie spozorovaného požiaru je možné na číslo 112 alebo 150 alebo strojníkovi. 

 
51. Osoby nachádzajúce sa v objekte po vyhlásení požiarneho poplachu opustia v súlade s evakuačným 

plánom priestory futbalového štadióna v smere vyznačených únikových ciest. 
 

52. Všetci návštevníci/užívatelia musia dodržiavať pokyny osôb zabezpečujúcich evakuáciu a po príchode 
hasičského zboru pokyny veliteľa zásahu.  

 
53. Ustanovenia tohto poriadku sú platné pre celý objekt areálu futbalového štadióna vrátane parkovacích 

priestorov a celého športového areálu.  
 

54. Každé jednotlivé porušenie tohto návštevného poriadku a zásad správania môže prevádzkovateľ potrestať 
pokutou vo výške 50,– Eur.  

 
II. PODUJATIA: 

 
1. Podujatia organizované na Futbalovom štadióne v Púchove sa riadia podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o 

organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 
 

2. Podujatím sa podľa zákona rozumie športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné 
podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry. 

 
3. Podujatiami podľa bodu 1. a 2. sa rozumejú predovšetkým futbalové stretnutia (ďalej len „podujatie“) 

organizované MŠKK Púchov s.r.o. – prevádzka Mestský futbalový klub MŠK Púchov, v športovom areáli, 
Ul. Športovcov, Púchov.  

 
4. Účastníkom podujatia sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia 

zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania podujatia 
alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä:  
a) divák,  
b) osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,  
c) osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia,  
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5. Organizátorom podujatia môže byť podľa zákona právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická 

osoba. Ak je organizátorom podujatia obec, postupuje sa podľa § 28 zákona. 
 

6. Usporiadateľská služba je podľa zákona organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie 
pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom podujatia, udržanie verejného poriadku a 
ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti a 
pohodlia účastníkov podujatia. Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný 
manažér a usporiadatelia. Výkon činnosti usporiadateľskej služby môže organizátor podujatia zabezpečiť aj 
prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby.  

 
7. Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby a zabezpečuje plnenie úloh podľa 

pokynov organizátora podujatia. 
 

8. Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby v 
súčinnosti s hlavným usporiadateľom pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia 
na mieste konania podujatia.  Bezpečnostný manažér v priebehu podujatia operatívne určuje bezpečnostné 
opatrenia, koordinuje ich výkon a podľa potreby zabezpečuje súčinnosť usporiadateľskej služby s 
Policajným zborom a obecnou políciou. 

 
9. Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní bezpečnostných opatrení 

aj podľa pokynov bezpečnostného manažéra. 
 

10. Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného 
poriadku alebo je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia, Policajný zbor môže toto 
podujatie zakázať alebo vylúčiť účastníka podujatia z účasti na podujatí. 

 
11. Usporiadanie športového zariadenia a športoviska nesmie podnecovať účastníkov podujatia k nevhodnému 

správaniu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých účastníkov podujatia, účelné rozmiestnenie 
bezpečnostných prekážok slúžiacich na ich rozdelenie, označenie a uzatvorenie sektorov pre divákov. 
Usporiadanie športového zariadenia a športoviska vrátane prístupov na miesto konania podujatia musí 
umožňovať zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby. Sektory pre 
divákov je možné rozdeliť aj reťazou osôb vytvorenou z členov usporiadateľskej služby. 

 
12. Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia sú oprávnení nariadiť a vykonať uzatvorenie 

priestorov, verejných priestranstiev a priestorov určených na poskytovanie služieb na mieste konania 
podujatia a vykonať dôkladnú kontrolu účastníkov podujatia, ak možno z ich správania, konania alebo z 
iných okolností dôvodne predpokladať hrozbu narušenia pokojného priebehu podujatia alebo verejného 
poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia. 

 
13. Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia v súčinnosti s ďalšími osobami koordinujú 

premiestňovanie účastníkov podujatia z miesta ich odchodu na miesto konania podujatia tak, aby 
neumožnili rizikovým účastníkom podujatia účasť na podujatí ani ich prítomnosť v okolí miesta konania 
podujatia, najmä ak svojim správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, 
zdravie, majetok alebo životné prostredie 

 
A. Návštevník, ú častník podujatia 

      
14. Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné riziko a nebezpečenstvo. 

  

15. Návštevník/účastník/užívateľ sa v priebehu podujatia nesmie bezdôvodne zdržiavať v komunikačných 
zónach športového zariadenia ako sú: vstupné schodiská, schodiská na tribúnach, únikové priestory, zóny, 
brány, chodby a sociálne zariadenia.  

 
16. Diváci  nevstupujú do priestorov vyhradených pre športovcov a  realizačný tím. Parkujú na vyhradených 
 miestach. Riadia sa pokynmi usporiadateľov  a organizátorov.  

 
17. Areál futbalového štadióna je návštevníkom sprístupnený zvyčajne 30 minút pred začiatkom zápasu a 30 

minút po skončení zápasu. 
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18. Na jednom sedadle môže sedieť len jeden návštevník/účastník (jedna osoba) bez ohľadu na vek. 
 

19. Všetci návštevníci pri vstupe absolvujú bezpečnostnú kontrolu, pri ktorej im nebezpečné predmety odoberú 
bez možnosti získať ich späť. Zadržané veci budú uložené do špeciálnych nádob a neskôr poputujú do 
zberne odpadov. 
 

20. Účastník podujatia je povinný podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:   

  
a. dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného 

zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný 
poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,  

 
b. zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, 

podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo 
psychotropných látok počas podujatia,  

  
c. strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia 

pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby podľa § 14 zákona,  
  

d. po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,  
  

 
21. Účastníkovi podujatia sa podľa zákona zakazuje: 

  
a. vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň 

alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon 
športovej činnosti,  

  
b. navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,  

  
c. vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania 

alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom 
alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,  

  
d. mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,  

  
e. používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným 

spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho 
priebehu domáceho podujatia,  

  
f. vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom 

môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti 
účastníkov podujatia,  

 
g. vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie:  

1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov 
alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,  
2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné 
zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, 
národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,  
  

h. požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta 
konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,  

  
i. vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,  

  
j. vhadzovať predmety do priestoru športoviska. 
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22. Fyzickej osobe sa zakazuje vnášať na podujatie teda podľa predchádzajúceho bodu a okrem toho aj: 
a. strelné zbrane a iné zbrane a predmety, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším (napr. 

dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené fľaše, stoličky, stojany) s výnimkou 
organizátorom schválených predmetov,  

b. ostré predmety, kovové predmety, 
c. strelivo, pyrotechniku,  
d. výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky, 
e. spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie, 
f. alkoholické nápoje, drogy alebo iné toxické a omamné látky, 
g. rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce transparenty, letáky a iné podobné 

materiály, 
h. mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce hluk, 
i. zvieratá, 
j. laserové ukazovadlá a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na 

návštevníkov podujatia vrátane súťažiacich športovcov a rozhodcov, 
k. prístroje na zaznamenávanie zvuku a obrazu. 
l. predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety a 

zariadenia. 
m. dáždniky (s výnimkou skladacích dáždnikov v prípade dažďa),  
n. akékoľvek potraviny a nápoje (s výnimkou tých, ktoré sú podmienené zdravotnými dôvodmi 

návštevníka), 
o. fľaše,  
p. natlakované predmety,  
q. nádoby akéhokoľvek druhu (sklenené alebo PET fľaše, plechovky, dózy, ap.),  
r. sklo a sklenené predmety  
s. nadrozmernú batožinu, 
t. nožnice, 
u. akékoľvek druhy záznamových zariadení (s výnimkou vreckových digitálnych fotoaparátov),  
v. parfumy nad obsah 100 ml,  
w. reklamné materiály, politické letáky, 
x. detské kočíky, bicykle, kolobežky, kolieskové korčule a iné nebezpečné predmety, ktoré by mohli 

spôsobiť škodu na zdraví ostatných návštevníkov alebo poškodiť vnútorné zariadenie a vybavenie 
a majetok futbalového štadióna. 

 
23. Návštevníkovi podujatia sa zakazuje teda podľa vyššie uvedeného a okrem toho aj: 

a. mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný zákrok 
príslušníkmi SBS a príslušník SBS ho na odkrytie tváre vyzval, 

b. používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným 
spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho 
priebehu podujatia, 

c. vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá, 
d. vstupovať do priestorov športového zariadenia, ktoré nie sú určené divákom (návštevníkom) 

podujatia, napríklad na hraciu plochu, do priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov 
realizačných tímov športovcov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov, 

e. hádzať v priestoroch športového zariadenia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť 
návštevníkov podujatia, 

f. zakladať ohne a používať pyrotechnické výrobky v športovom zariadení, 
g. vzbudzovať verejné pohoršenie, 
h. znečisťovať športové zariadenie aj plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami, 
i. ničiť a poškodzovať športové zariadenie a jeho vybavenie, 
j. obťažovať a fyzicky napadať a biť návštevníkov podujatia,  
k. predávať tovary a služby bez povolenia organizátora podujatia, 
l. robiť zvukové a obrazové záznamy z priebehu podujatia s výnimkou, ak organizátor podujatia dal 

návštevníkovi podujatia povolenie na túto činnosť. 
 

24. Návštevník je povinný strpieť úkony súvisiace s porušením povinností návštevníka podujatia.  
 

25. Návštevník podujatia je povinný po skončení podujatia sa pokojne rozísť. 
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26. Každé jednotlivé porušenie tohto návštevného poriadku a zásad správania môže prevádzkovateľ potrestať 
pokutou vo výške 50,– Eur.  

 
B. Povinnosti organizátora podujatia 

 
27. Organizátor podujatia je povinný podľa zákona:  

  
a. riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení podujatia a 

riadne ho ukončiť,  
  

b. zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

  
c. zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok na 

mieste konania podujatia,  
  

d. zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby zamerané na druh 
a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpečnostné 
opatrenia, ktoré budú vykonávané,  

   
e. zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho 

obec vydala podľa § 17 ods. 9 zákona alebo zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predpisu, 
na mieste konania podujatia,  

  
f. zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, ak ide o medzinárodné 

podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec Slovenskej republiky alebo ide o finálové 
podujatie najvyššej celoštátnej súťaže,  

  
g. zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich 

predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k 
narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,  

  
h. prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému 

narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, 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 zákona,  

  
i. umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite športového 

zariadenia,  
    

j. zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou 
pohyblivosťou,  

  
k. zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať 

účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby,  
  
  

28. Ak na mieste konania podujatia došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu 
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, ktoré nemôže byť odstránené silami a 
prostriedkami organizátora podujatia, organizátor podujatia ihneď preruší podujatie alebo ukončí podujatie 
podľa športových pravidiel a bezodkladne požiada o pomoc Policajný zbor. Organizátor podujatia môže 
požiadať Policajný zbor o pomoc aj vtedy, ak sa účastníci podujatia po ukončení podujatia pokojne 
nerozídu.  

  
29. Ak vyššie uvedené okolnosti nastali v dôsledku hrubého porušenia povinnosti organizátora podujatia, 

organizátor podujatia je povinný nahradiť Policajnému zboru náklady účelne vynaložené na obnovenie 
verejného poriadku. Ak vyššie uvedenú súčinnosť poskytne obecná polícia, organizátor podujatia je povinný 
nahradiť obci náklady účelne vynaložené na obnovenie verejného poriadku.  
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30. Organizátor podujatia je oprávnený uplatniť si od účastníka podujatia, ktorého protiprávnym konaním došlo 
k vyššie uvedeným okolnostiam:  

a. primeranú náhradu nákladov uhradených podľa druhého odseku a   
b. primeranú náhradu za sankciu alebo opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia v súvislosti s 

týmto protiprávnym konaním uložené orgánmi verejnej moci, orgánmi medzinárodnej športovej 
organizácie alebo orgánmi príslušného športového zväzu.  

 
31. Pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov sa postupuje podľa osobitného predpisu.  
  

32. Organizátor podujatia je oprávnený zaznamenať účastníka podujatia, ktorý porušil organizačný poriadok 
podujatia alebo návštevný poriadok podujatia, do evidencie informačného systému podľa § 22 ods. 2 
zákona. 

 
33. Organizátor podujatia sa zaväzuje zabezpečiť zdravotnícku, požiarnu a usporiadateľskú službu a 

dodržiavať všetky všeobecné záväzné predpisy z hľadiska  prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, požiarnej a civilnej ochrany, hygieny a plán civilnej ochrany pre prípad mimoriadnej 
udalosti spojenej s únikom amoniaku. 

 
34. Pri organizovaní rizikového podujatia je organizátor podujatia povinný zriadiť pri vchodoch a východoch 

športového zariadenia a v priestoroch športového zariadenia kamerový systém, ktorý umožní v čase 
konania podujatia nepretržité monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného 
predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme. Túto povinnosť má organizátor podujatia na futbalovom 
podujatí a hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, a ak to ustanovujú 
požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu. 
 

35. Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkom podujatia iba 
v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany organizátora 
podujatia, úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom alebo 
v inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia, a účastník podujatia škodu oznámil organizátorovi 
podujatia. 

 
C. Oprávnenia a povinnosti člena usporiadate ľskej služby  

 
36. Člen usporiadateľskej služby je podľa zákona oprávnený:  

 
a. presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na 

miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety: pyrotechnický výrobok, strelnú 
zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich 
použitia na výkon športovej činnosti; alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania 
alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické 
nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu; štátne symboly cudzích 
štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného 
poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia alebo 
písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie: 1. textov a vyhlásení, 
zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré 
smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, 2. obhajujúce, podporujúce alebo 
podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb 
alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej 
skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie; prehliadku hmatom vykonáva člen 
usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,  

 
  

b. neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia vyššie 
uvedené predmety  alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných 
látok,  

  
c. vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa zákona pokračuje v 

nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na 
premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona,  
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d. vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol vyššie uvedený pokyn,  
  

e. vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka 
podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 3 zákona osobe oprávnenej na 
spracúvanie údajov v informačnom systéme podľa § 22 ods. 9 zákona,  

  
f. používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie v informačnom systéme podľa § 22 ods. 2 

zákona.  
  

37. Člen usporiadateľskej služby je podľa zákona povinný:  
 

a. vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia,  
  

b. vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom 
na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov podujatia,  

  
c. zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,  

  
d. presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel 

požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,   
 

e. neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe:  
1. ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa zákona alebo podľa osobitného predpisu  
2. ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby 

požiadal,  
3. u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný 

priebeh podujatia  
4. mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,  

f. zaistiť predmet - štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri 
ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo 
mravnosti účastníkov podujatia alebo písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-
zvukové vyhotovenie: 1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo 
hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a 
slobôd, 2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene 
odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, 
národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie - 
a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru,  

  
g. upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od 

neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh 
podujatia. 

 
h. mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným 

nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa; pri 
medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej 
organizácie,  

  
i. predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie 

bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému 
orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu. 

 
 

III. TRÉNINGOVÝ A ZÁPASOVÝ PROCES: 
 

   A. Všeobecne 
 

1. Užívateľ môže písomne zrušiť tréningovú hodinu najneskôr jeden deň pred tréningom, aby mohla byť 
hodina prenajatá inému subjektu, inak bude hodina riadne vyfakturovaná.  
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2. Prevádzkovateľ futbalového štadióna má právo ktorúkoľvek tréningovú hodinu 5 hodín pred jej 
uskutočnením odvolať. V tom prípade nebude táto nahradená a ani fakturovaná.  

 
3. Vstup na futbalový štadión a to priestorov šatní majú len tí športovci, ktorí majú tréningovú hodinu alebo sú 

priami účastníci zápasu prípadne turnaja poriadaného na Futbalovom štadióne v Púchove.  
 

4. Užívatelia sa pohybujú v športovom areáli na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť. 
 

5. Rodičia hráčov majú počas tréningového a zápasového procesu zakázaný vstup do šatní hráčov a  na 
striedačky družstva. 
 

6. Účasť rodičov na realizácii tréningového a zápasového procesu  bez súhlasu Klubu je neprípustná. 
 

7. Každý užívateľ  je povinný riadiť sa pokynmi osôb, ktoré vykonávajú dozor v areáli,  ich nadriadenými 
osobami, alebo pokynmi príslušníkov mestskej alebo štátnej polície alebo poverenými zástupcami 
prevádzkovateľa. Po neuposlúchnutí pokynu bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná zo športového 
areálu. 

 
8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojim 

správaním, precenením vlastných schopností alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku. 
 

9. Každý užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na 
zdraví seba alebo akejkoľvek inej osoby alebo poškodeniu majetku mesta a prevádzkovateľa. Užívateľ je 
plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, a to úmyselne alebo z nedbanlivosti. 

 
10. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení návštevného poriadku a všeobecných bezpečnostných 

pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 
 

11. Každý užívateľ je povinný sa správať v športovom areáli  tak, aby ho akýmkoľvek spôsobom neznečisťoval, 
je povinný v ňom a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok. 

 
12. V športovom areáli je zakázané fajčiť, manipulovať s ohňom, požívať alkohol a užívať omamné a návykové 

látky, vyvolávať konflikty, dopúšťať sa prejavov urážlivého správania voči iným osobám a vzbudzovať 
pohoršenie správaním vybočujúcim z bežných, všeobecne prijateľných zásad slušnosti. 

 
13. Do športového areálu je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, horľavín, odpadkov a predmetov 

spôsobilých znečistenie areálu a životného prostredia, predmetov spôsobilých dosiahnuť zranenie osôb, 
symbolov a predmety propagácie rasizmu a fašizmu. Osoby, vykonávajúce dozor v športovom areáli,  ich 
nadriadené osoby, príslušníci mestskej alebo štátnej polície alebo poverení  zástupcovia prevádzkovateľa 
majú právo takéto predmety na mieste ihneď odňať. 

 
14. V prípade zistenia závady v športovom areáli, ktorá by ohrozovala bezpečnosť, bránila alebo inak 

obmedzovala prevádzku, rovnako ako aj zistenie porušovania návštevného poriadku, sú užívatelia povinní 
túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi. 

 
15. Každé jednotlivé porušenie tohto návštevného poriadku a zásad správania môže prevádzkovateľ potrestať 

pokutou vo výške 50,– Eur. 
 

                                                                B. Povinnosti hrá ča 
 

16. Hráč počas tréningového a zápasového procesu rešpektuje rozhodnutia a príkazy Trénera, pripomienky 
a žiadosti rodičov nie sú povolené. 

 
17. Hráč je povinný dbať o riadnu starostlivosť na majetku, ktorý mu bol zverený a poskytnutý Klubom, pričom 

v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia neprimeraným opotrebovaním, prípadne úmyselným 
zavinením, je hráč povinný uhradiť jeho hodnotu prevádzkovateľovi v plnej výške. 

 
18. Hráč je povinný dodržiavať a správať sa v súlade s týmto návštevným poriadkom a zásadami správania sa 

a ostatnými internými smernicami Klubu, s ktorými bude riadne oboznámený, tak na Klubovej pôde ako aj 
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v súkromí, t.j. správať sa tak, aby svojím konaním na ihrisku, na verejnosti a v súkromí nespôsobil ujmu 
záujmom Klubu a/alebo dobrému menu Mesta Púchov.  

 
C. Povinnosti trénera 

 
19. Zdržať sa používania drog a iných zakázaných látok ako aj užívania alkoholu v miestach a v čase  výkonu 

trénerskej činnosti. 
 

20. Tréner je povinný dodržiavať a správať sa v súlade s týmto návštevným poriadkom a zásadami správania 
sa a ostatnými internými smernicami Klubu, s ktorými bude riadne oboznámený, tak na Klubovej pôde ako 
aj v súkromí, t.j. správať sa tak, aby svojím konaním na ihrisku, na verejnosti a v súkromí nespôsobil ujmu 
záujmom Klubu a/alebo dobrému menu Mesta Púchov. 

 
21. Pri každom tréningu a zápase je nevyhnutná osobná účasť trénera príslušného družstva, ktorý zodpovedá 

za dodržiavanie čistoty a poriadku a úsporné používanie energií (teplo, teplá a studená voda a elektrická 
energia) na futbalovom štadióne a v športovom areáli. 

 
22. Tréner je zodpovedný za otvorenie a uzamknutie priestorov šatní. Vstup hráčov do šatní je 30 minút pred 

tréningom a odchod zo šatní je 20 minút po tréningu. Vstup hráčov do šatní a odchod zo šatní počas 
zápasov určuje tréner v závislosti od potrieb prípravy pred zápasom a od času potrebného ku skončeniu 
všetkých činností hráčov po zápase. Tento čas je primeraný a približne zodpovedá času - pre vstup 60 
minút pred zápasom a pre odchod 30 minút po zápase. 

 
 

D. Sankcie 
 

23. Zničenie alebo poškodenie majetku Mesta Púchov alebo MŠK Púchov s.r.o. je hráč, tréner alebo užívateľ 
povinný prevádzkovateľovi finančne nahradiť. Výška náhrady bude stanovená prevádzkovateľom na 
základe ceny platnej v čase opätovného obstarania zničeného alebo poškodeného majetku, prípadne na 
základe vyčíslených nákladov na opravu poškodeného majetku. 
 

24. Klub má možnosť a vyhradzuje si právo uložiť trest hráčovi Klubu za porušovanie morálnych, 
prevádzkových a iných záväzných pravidiel vo forme uloženia pokuty maximálne do výšky 500,-- Eur, na 
základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. ako prevádzkovateľa Klubu. 
 

25. Tréner je povinný zaplatiť Klubu zmluvnú pokutu resp. pokutu vo výške 500,- Eur za porušenie povinností 
podľa čl. IV odd. A Trénerskej zmluvy resp. povinností podľa uzatvorenej Dohody o práci vykonávanej 
mimo pracovného pomeru a čl. III. odd. A Podmienok výkonu práce Trénera (príloha k Dohodám o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru). Všetky zmluvné pokuty resp. pokuty dojednané v súlade 
s Trénerskou zmluvou resp. Podmienkami výkonu práce Trénera sú splatné dňom porušenia zabezpečenej 
povinnosti a nedotýkajú sa nároku Klubu na náhradu škody. 

 
 

IV. KOMERČNÉ NÁJMY / VSTUPY: 
 

1. Termín pre rezervovanie futbalového štadióna je možné objednať  len v MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 
834/29, 020 01 Púchov  písomne alebo telefonicky: č. t.: +421 42 4632 440 , e-mail: 
mskpuchov@mskpuchov.sk. Info.: www.mskpuchov.sk  

 
 

2. Odberateľ objednaním si hracej plochy a vstupom na futbalový štadión súhlasí s prevádzkovým poriadkom 
MŠK Púchov s.r.o. a Návštevným poriadkom futbalového štadióna. Vstup do priestorov futbalového 
štadióna je na vlastnú zodpovednosť. 

                                                                                                                                                   

3. Úhradu preddavkovej faktúry za využitie hracej plochy je nutné zrealizovať vopred. Platba musí byť 
pripísaná na bankový účet spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. najmenej 1 pracovný deň pred termínom vstupu. 
V opačnom prípade odberateľovi nebude umožnený vstup na hraciu plochu. 
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4. V cene vstupného je zahrnutá len jedna šatňa. Ak odberateľ požaduje poskytnúť ďalšiu šatňu, je povinný 
túto vopred objednať spolu s hracou plochou. Každá ďalšia šatňa je spoplatnená podľa platného cenníka 
spoločnosti MŠK Púchov s.r.o.  

 

5. Platí striktný zákaz vnášania a konzumácie  alkoholických nápojov a jedla  v priestoroch futbalového 
štadióna, najmä na striedačke a šatniach. V prípade porušenia tohto zákazu musí odberateľ a všetky s ním 
zúčastnené osoby  priestory futbalového štadióna okamžite opustiť bez finančnej náhrady resp. bez 
vrátenia zodpovedajúcej zaplatenej čiastky späť. 

 

6. Odberateľ je povinný striktne dodržiavať čas ním objednaného vstupného na hraciu plochu. Odberateľ 
môže využívať hraciu plochu iba v objednanom a uhradenom čase. Pred začiatkom vstupu má odberateľ k 
dispozícii max. 15 minút na prezlečenie a po skončení vstupu max. 30 minút za účelom osprchovania, 
prezlečenia a následného opustenia futbalového štadióna.  

 

7. Komerčný nájomca je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami vstupu na futbalový štadión, ako aj 
celým týmto Návštevným poriadkom futbalového štadióna, porozumieť im a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
Zároveň sa zaväzuje oboznámiť všetky s ním zúčastnené osoby vstupu s týmito podmienkami.  Je si 
vedomý sankcií za nedodržanie resp. porušenie uvedených podmienok. MŠK Púchov s.r.o. pri porušení 
pravidiel vstupu môže vstup zakázať a neumožní odberateľovi využívať hraciu plochu. 


