
OZNAMOVACIA  POVINNOSŤ - ŠPORT 
 

usporiadateľskej organizácie (TJ, športového klubu, oddielu) o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 1/2014 

Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
NÁZOV A ADRESA SÍDLA ORGANIZÁTORA (resp. trvalého pobytu): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………......…………………………………………………………................ 
 
HLAVNÝ USPORIADATEĽ (meno, priezvisko, adresa trval. pobytu, číslo používaného mobil. telefónu, elektronická adresa): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………....................................................…………………………………………………………............... 
 
KONTAKTNÁ OSOBA (ČÍSLO TELEFÓNU - MOBIL, E-MAIL): 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………….............................................…… 

 

BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR (ak je určený – elektronickú adresu, telefonický kontakt): 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
NÁZOV, DRUH A ÚČEL PODUJATIA: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………....................................................…………………………………………………………................ 
 
MIESTO KONANIA PODUJATIA (PRI KONANÍ PODUJATIA MIMO ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA, SA UVEDIE AJ 
PRESNÝ POPIS POZEMKOV ALEBO INÝCH VEREJNÝCH PRIESTOROV KONANIA PODUJATIA): 
…..………………………………………………………………...........................………………………….................................................................... 
……………………………………………..………………………………………………………………………................................................................. 
 
VÝCHODISKOVÉ MIESTO, TRASA A MIESTO UKONČENIA PODUJATIA, AK SI TO JEHO POVAHA VYŽADUJE: 
……………………………………………………..……………………………………………………….......................................……............................ 
……………………………………………………………………………………………………………….....................................………........................... 
 
DÁTUM KONANIA PODUJATIA:                ……………………………………………………………….......................... 
ČAS KONANIA PODUJATIA:  OD…………………………DO……….............................................. 
PREDPOKLADANÝ POČET DIVKÁKOV: ............................................................................... 
PREDPOKLADANÝ POČET ÚČASTNÍKOV: ……………………………………………………......................... 
 
OZNAČENIE PODUJATIA ZA RIZIKOVÉ, ALEBO PODUJATIE KONANÉ MIMO ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA (hrozba 

porušovania verejného poriadku)   rizikové     s osobitným režimom      mimo športového zariadenia 

 
OBCHODNÉ MENO, SÍDLO A MIESTO PODNIKANIA PREVÁDZKOVATEĽA STRÁŽNEJ SLUŽBY (USPORIADATEĽSKÁ 
SLUŽBA): 
…………………………………………………………………………………………………………….....................................…………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................................……. 
 
 
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU, BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA ÚČASTNÍKOV PODUJATIA 
(USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA): 
…………………………………………………………………………………………………………….....................................…………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................................……. 
 
POČET ČLENOV USPORIADATEĽ. SLUŽBY („SBS“): ........................................... 
 
V LIPT. MIKULÁŠI, DŇA:……………… 
 
               …………………………………………….. 
              pečiatka, podpis organizátora 
 

UPOZORNENIE: 
V zmysle § 4 ods. (2) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, je potrebné 
podať oznámenie obci najneskôr 10 dní pred konaním podujatia, 15 dní ak ide o podujatie s osobitným 
režimom alebo medzinárodné podujatie alebo 30 dní ak sa má podujatie konať mimo športového 
zariadenia. 
 
Organizátor je povinný vypracovať organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia (zaškoliť členov 
usporiadateľskej služby) a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované v priestoroch alebo 
na verejných priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel, zabezpečiť ich zverejnenie 
a prísne dodržiavať ustanovenia zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. 


