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                                                           Obecny urad Hradiste pod Vratnom 
                                                           Hradiste pod Vratnom c.80 
                                                           906 12 

 
 
 
VEC: Oznámenie podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

športových podujatí 

 

Názov podujatia: Orientačný výjazd motocyklov 

Druh podujatia: Jednodňový orientačný výjazd pre jazdcov na motocykloch schválených 

pre premávku na pozemných komunikáciach, bez akejkoľvek formy závodenia či preteku. 

Účel podujatia: športový výjazd pre motocyklistov, zameraný na správnu orientáciu a 

schopnosť navigovať podľa grafického itinerára. 

Označenie podujatia za rizikové z dôvodu hrozby narušenia verejného poriadku: áno – nie*  

* (nehodiace sa prečiarknite) 

Dátum konania: 29.08.2020                                           Čas konania: od 07.30 do 19.00 hod.                

Miesto konania: areál futbalového ihriska TJ Slovan Krajné ( ďalej len „športový areál“ ) 

Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia (ak to podmienky konania podujatia 

vyžadujú): športový areál,Vizualizácia trasy výjazdu – Príloha č.1, športový areál 

Predpokladaný počet divákov: 30                              Predpokladaný počet účastníkov: 150 

Označenie organizátora podujatia, adresa: Kopaničiar o.z., Samka Dudíka 165/4, 90701, 

Myjava, IČO: 52141721 

Hlavný usporiadateľ:  

Peter Podmajerský, Samka Dudíka 165/4, 907 01, Myjava, homeartinteriors@gmail.com  

+421948567606 

Ing. Dušan Klasovitý, Hurbanova 933/5, 907 01, Myjava, info@attaman.sk , +421905952154 

Bezpečnostný manažér (v prípade určenia): - 

Strážna služba (v prípade využitia): - 

Celkový počet členov usporiadateľskej služby: 8 

Počet dobrovoľníkov, ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby: 22 



 

 

Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám: 

     Organizátor vykoná rozpravu s inštrukciami pre účastníkov športového podujatia. Jazdci 

obdržia monitorovacie GPS zariadenie (tracker). Počas výjazdu bude zabezpečená mobilná 

odborná zdravotnícka pomoc v podobe akreditovanej záchrannej asistenčnej služby. Na trase 

výjazdu budú rozmiestnení traťoví komisári a dobrovoľníci, ktorý budú monitorovať priebeh 

výjazdu. 

Opatrenia organizátora, ktoré urobí v súčinnosti s ďaľšími osobami, aby nedošlo 

k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov 

podujatia, alebo životného prostredia: 

      Počas podujatia sa bude každý účastník riadiť pokynmi usporiadateľa a ním poverených 

činovníkov a zaväzuje sa dodržiavať všetky platné všeobecné záväzné právne predpisy. 

Informácie a povinnosti účastníkov podujatia sú uvedené v Čestnom prehlásení účastníka 

podujatia „Rally Kopanice 2020“ – Príloha č.2.   

     Tento formulár obdrží každý účastník a svojim podpisom na administratívno-evidenčnej 

prebierke potvrdí, že sa s ním oboznámil a uvedenému v plnej miere rozumie. Bez tohto 

podpísaného a usporiadateľovi odovzdaného prehlásenia nebude zaregistrovaný a pripustený 

k výjazdu.  

     Ak v uvedenom podujatí Váš správny orgán nachádza nesúlad so všeobecne záväzným 

predpisom, v rozhodovacej pôsobnosti Vášho orgánu, dovoľujeme si Vás požiadať o vydanie 

stanoviska, alebo vyjadrenia so zákonným odôvodnením. 

 
Podpis:......................................................................                      

Peter Podmajerský, Samka Dudíka 165/4, Myjava 90701  

kontakt: rallykopanice@gmail.com  tel.:+421948567606 

              Usporiadateľ 

 
 

Podpis:....................................................................        
Ing. Dušan Klasovitý, Hurbanova 933/5, Myjava 90701         

kontakt: info@rallykopanice.sk  tel.:+421905952154               

               Usporiadateľ    

Prílohy:  
1. Vizualizácia trasy výjazdu -  https://mapy.hiking.sk/?trasa=1xqVZ 
2. Čestné prehlásenie účastníka podujatia Rally Kopanice 2020 
3. Charakteristika popis motopodujatia 



                                                                                                            V Myjave dňa: 20.07.2020 


