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Pracovné stretnutie:  
„Zákon č. 1/2014 Z.z. verzus zákon č. 473/2005 Z.z.“ 

 
Dňa 04. decembra 2014 sa uskutočnilo v Bratislave v sídle Slovenskej komory súkromnej 
bezpečnosti (ďalej len “SKSB”) pracovné stretnutie zástupcov SKSB so zástupcami Úradu 
súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru SR, odboru poriadkovej polície 
Prezídia Policajného zboru, Generálnej prokuratúry SR, Slovenského futbalového zväzu, 
Akadémie Policajného zboru SR a FC DAC Dunajská Streda.  
 
Cieľom stretnutia bolo prerokovať a vyjasniť si sporné otázky pri uplatňovaní zákona č. 1/2014 Z.z. 
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
“zákon č. 1/2014 Z.z.”).  
 
Na stretnutí v rámci diskusie odzneli konštruktívne návrhy, ktoré konkretizovali jednotlivé 
úkony/postupy upravené v zákone č. 1/2014 Z. z., s ktorými sa všetci zúčastnení stotožnili, 
konkrétne: 
 
- Zamestnanec SBS nemusí absolvovať odbornú prípravu a test podľa § 12 zákona č. 
1/2014 Z.z. na získanie „odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľa“, vtedy ak 
organizátor podujatia výkon činnosti usporiadateľskej služby zabezpečuje (aj) 
prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby (§ 8 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z.z.). V 
takom prípade sa na činnosť SBS aplikujú oba zákony aj zákon č. 1/2014 Z.z. aj zákon č. 
473/2005 Z.z. (právny poriadok platí ako celok; rovnako aj pre políciu platí popri zákone č. 
1/2014 Z.z. aj zákon č. 171/1993 Z.z.) Vychádza sa z predpokladu, že zamestnanec 
absolvoval prípravu, vzdelávanie a skúšku podľa zákona č. 473/2005 Z.z. a jeho 
zamestnávateľ (SBS) posúdil, že je psychicky, vedomostne aj fyzicky schopný zvládnuť 
riadne plniť úlohy, ktoré preň vyplývajú z výkonu činnosti usporiadateľskej služby podľa 
zákona č. 1/2014 Z.z.  
Ak však taká osoba vykonáva činnosť usporiadateľa ako fyzická osoba (nie ako 
zamestnanec SBS na základe zmluvy SBS s organizátorom), mala by získať odbornú 
spôsobilosť podľa § 12 zákona č. 1/2014 Z.z., resp. ak ju nezíska, môže vykonávať 
činnosť usporiadateľa iba ako dobrovoľník, ktorý nemá vydaný preukaz usporiadateľa 
podľa § 12 ods. 7 a 8 zákona č. 1/2014 Z.z. 
 
Dôvodová správa k § 8 zákona č. 1/2014 Z.z.: “Vymedzením pojmu usporiadateľská služba sa sleduje 
presné vyjadrenie podstaty činnosti, úloh a vzájomných vzťahov členov usporiadateľskej služby. Ak je 
usporiadateľská služba zabezpečovaná s využitím strážnej služby, na zamestnancov strážnej služby sa 
vzťahujú aj práva a povinnosti členov usporiadateľskej služby, ktorí zároveň majú oprávnenia podľa 
osobitného zákona o súkromnej bezpečnosti. 
Návrh zákona určuje pre organizátora podujatia možnosť, aby na základe dohody o spolupráci bolo plnenie 
úloh a činností usporiadateľskej služby zabezpečené aj obecnou políciou. 
Táto dohoda, ktorá musí mať písomnú formu, obsahuje najmä zásady spolupráce obecnej polície a 
organizátora podujatia, počet príslušníkov obecnej polície, ktorí budú plniť úlohy usporiadateľskej služby, 
rozsah činnosti vykonávanej obecnou políciou a spôsob určenia výšky nákladov uhrádzaných organizátorom 
podujatia obci za vykonanú činnosť.” 
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- Zamestnanci SBS budú nosiť vesty inej (reflexnej) farby ako ostatní usporiadatelia, aby 
boli ľahko z diaľky alebo aj v dave (napr. počas presunu skupiny fanúšikov alebo aj počas 
incidentu) odlíšiteľní. Na vestách budú mať nápis SECURITY a názov / logo SBS-ky; 
obdobne to funguje aj v iných európskych štátoch. 
 
- Všetci usporiadatelia môžu byť z radov SBS, ak si organizátor podujatia zabezpečí výkon 
usporiadateľskej služby takýmto spôsobom (nemusí mať povinne aj “obyčajných 
usporiadateľov”). 
 
- Pred začiatkom športového podujatia (akéhokoľvek druhu a veľkosti) sa všetci členovia 
usporiadateľskej služby vrátane zamestnancov SBS (ak si ich organizátor podujatia 
objednal na výkon činnosti usporiadateľskej služby) zúčastnia v súlade s § 6 ods. 1 písm. 
d) zákona č. 1/2014 Z.z. zaškolenia “zameraného na druh a podmienky konania 
podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpečnostné opatrenia, 
ktoré budú vykonávané”. 
 
- Dobrovoľní usporiadatelia musia taktiež absolvovať zaškolenie pred podujatím 
a vystupujú pod hlavičkou klubu/organizátora, ktorý zodpovedá za ich činnosť. 
 
- Pri rizikových podujatiach musí byť pred podujatím dohodnuté/určené miesto na 
odovzdanie delikventov polícii a veliaci dôstojník silových zložiek by mal byť osobne 
prítomný na štadióne vo velíne (kamerovej miestnosti). 
 
- Pri poradách podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 1/2014 Z.z. sa zo zákona predpokladá 
povinná účasť zástupcu SBS (“zástupcu prevádzkovateľa strážnej služby”). 
 
- Štátna a obecná polícia si plní úlohy najmä vonku – mimo štadióna. Prítomnosť 
silových/uniformovaných/ozbrojených zložiek pri normálnom/pokojnom priebehu podujatia 
v priestoroch štadiónu je nežiadúca a skôr môže vyvolať negatívne reakcie fanúšikov. 
 
- Na preukazoch usporiadateľov sa v zmysle § 12 ods. 8 písmeno e) zákona č. 1/2014 Z.z. 
povinne uvádza aj meno a priezvisko osoby, ktorá “viedla odbornú prípravu” držiteľa 
preukazu. To sa netýka preukazu zamestnancov SBS upraveného v zákone č. 473/2005 
Z.z. Všetci usporiadatelia a všetky vydané preukazy usporiadateľa sa evidujú u správcu 
informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, ktorý prideľuje jedinečné 
čísla preukazov a zaradí usporiadateľa do evidencie podľa § 22 ods. 6 zákona č. 1/2014 
Z.z., pomocou ktorej sa vykonáva aj kontrola oprávnenosti vykonávania funkcie 
usporiadateľa. Odborná komisia vymenovaná prezidentom PZ podľa § 13 ods. 7 zákona č. 
1/2014 Z.z. schválila jednotný vzor preukazov usporiadateľa.  
 
- Umožniť verejný prístup k preukazom – možnosť kontroly preukazov usporiadateľov 
upravuje § 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 1/2014 Z.z. 
 
- Konštatovala sa potreba zvýšiť informovanosť verejnosti o zákone č. 1/2014 Z.z. 
 
- Na športových podujatiach by bolo v záujme prevencie účelné upozorniť účastníkov 
podujatia formou informačných tabúľ alebo letákov na protiprávne konania, za ktoré môžu 
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byť postihnutí/potrestaní, ako aj na hroziace sankcie (jednoduchý katalóg deliktov a 
sankcií).  

 
Stretnutia za zúčastnili:  
 
za ÚSBS P PZ :         O. Príbojský, M. Antal 
za GP SR a SFZ:       P. Sepeši 
za OPP P PZ:            J. Olekszy 
za SKSB:                  I. Vaváček, L. Kuffa, I. Fiala, Š. Janis, K. Strýčko, R. Janega 
za A PZ SR:              L. Igenyes, V. Holubiczky, T. Šimo 
za FC DAC DS:        Z. Herdics  
 


