
 

POKYNY A ODPORÚČANIA PRE FANÚŠIKOV 

 
- Štadióny sa otvárajú 1 hodinu 30 minút pred prvým zápasom v daný deň 
- Na jednu vstupenku je umožnený prístup jednej osobe bez rozdielu veku, čo znamená, že deti 

v akomkoľvek veku potrebujú na vstup na štadión vlastnú vstupenku 
- Po každom zápase musia diváci opustiť štadión 
- Po vyprázdnení štadiónov je vstup opätovne umožnený divákom s platnými vstupenkami na 

ďalšie stretnutie 
- Divákom odporúčame prísť na štadión s dostatočným časovým predstihom z dôvodu 

vykonávania bezpečnostnej kontroly 
- Každý fanúšik musí mať pri sebe doklad totožnosti a platnú vstupenku počas celého zápasu 
- Je nutné sedieť na mieste, na ktoré má fanúšik zakúpenú vstupenku 
- Po skončení zápasu je povinnosťou každého v čo najkratšom čase opustiť štadión 
- Vstup na štadióny nebude umožnený fanúšikom, ktorí budú pod zjavným vplyvom alkoholu 
 
 

BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY 
 
- Prvá kontrola je bezpečnostná a fanúšikovia sa ňou dostanú do bezprostrednej blízkosti 

štadióna. Zahŕňa vizuálnu kontrolu vstupenky na konkrétne stretnutie + kontrolu v zmysle 
zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 
iných zákonov (prechod rámovým detektorom, kamerová kontrola, prípadná kontrola 
hmatom) 

- Druhá kontrola je pri vstupe na štadión – prechod turniketovým systémom 
- Pohyb v okolí štadióna je voľný – okrem vytvorenej bezpečnostnej zóny v bezprostrednej 

blízkosti arén 
- Do bezpečnostnej zóny v bezprostrednom okolí štadióna nie je povolené prinášať zakázané 

predmety (špecifikované nižšie), nadrozmernú batožinu (rozumie sa ňou batožina, ktorú 
fanúšik nevie uskladniť na svojom mieste tak, aby ňou neobťažoval ostatných fanúšikov – 
povolené sú malé ruksaky a kabelky),nie je povolené tiež vnášať jedlá a nápoje 

- Pri oboch štadiónoch budú zriadené úschovne batožiny  - zdarma 
- Fajčenie na štadiónoch je zakázané – fanúšikom je umožnené opustiť a opakovane sa vrátiť 

na štadión, je dôležité vždy prejsť turniketovým systémom 
 

 
 
 
 



 

NEDOVOLENÉ PREDMETY 
 
Nedovolené predmety špecifikuje návštevný poriadok podujatia, ktorý korešponduje so zákonom č. 
1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení iných zákonov 
 
Medzi zakázané predmety patria: 
- Strelné zbrane 
- Pyrotechnika 
- Chladné zbrane, tyče, boxery a pod. 
- Akékoľvek jedlo a nápoje 
- Píšťalky, vuvuzely, tlakové zvukové spreje, megafóny a pod. 
- Zariadenia, ktorých svetelné žiarenie pôsobí na ostatných účastníkov podujatia, napríklad 

baterky, blikače, majáky, laserové ukazovátka a pod. 
- Vlajky na železných či drevených tyčiach (povolené vlajky na plastových tyčiach s maximálnou 

dĺžkou 1,5 m) 
- Akékoľvek zariadenie alebo prístroj, pomocou ktorého by bolo možné vyhotovovať zvukové/ 

zvukovo-obrazové záznamy, vysielať alebo akýmkoľvek iným spôsobom šíriť prostredníctvom 
internetu alebo iného média zvukové/zvukovo-obrazové záznamy, správy, opisy, či výsledky 
Podujatia, jeho celku alebo časti, s výnimkou mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení 

- Fotoaparáty s teleobjektívom 
- Dáždniky 
- Akékoľvek zvieratá 
- Propagačné a komerčné predmety akejkoľvek povahy 
- písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie  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, 

- písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a 
vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí 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 


