
Fanúšik slovenského národného mužstva /v ďalšom iba ako: účastník, fanúšik/ môže 
vstúpiť na územie športového podujatia, ak:  

• sa dostaví do určenej zóny vytvorenej pre fanúšikov vyznačenej na mape 
(Budapešť IX. obvod ulica Fék), a tam sa prihlási na vstup s platnou 
vstupenkou,  

• na kontrolnom bode vytvorenom na zóne pre fanúšikov sa podrobí kontrole 
vstupenky, spolupracuje s usporiadateľmi, spolupracujúcimi, ako aj 
pracovníkom polície,  

• zaväzuje sa k tomu, že na základe výzvy člena policajného zboru, 
usporiadateľa, organizátora sa legitimuje,  

• evidentne nie je pod vplyvom alkoholu, drog,, alebo iných psychotronických 
látok;  

• neprechováva u seba alkoholické nápoje, drogy, ďalej taký predmet, ktorý 
ohrozuje usporiadanie športového podujatia, alebo osobnú- a majetkovú 
bezpečnosť iných, ktorého prechovávanie bolo zakázané právnym predpisom, a 
jeho prechovávanie vo vnútri zóny bolo zakázané usporiadateľom, /napr.: 
predmet vhodné na bodnutie, rezanie, strelná zbraň, alebo jej replika, nápoje a 
jedlá vo fľašiach alebo plechovkách, sprej, dáždnik, kovové mince,zapaľovač, 
opasok s veľkorozmernou kovovou časťou, a každý taký predmet, ktorého 
zahodenie alebo použitie môže spôsobiť poranenie/ Do zónu vyhradenej pre 
fanúšikov je zakázané priniesť ruksaky, alebo príručné tašky,  

• neprechováva u seba nápis, vlajku, tetovanie, ktoré je xenofóbne voči iným, 
alebo symbol zakázaný právnym predpisom,  

• berie na vedomie, že počas predbežnej kontroly, a zdržiavania sa na mieste 
podujatia, ako aj počas organizovanej cesty sa môže o ňom vyhotoviť zvuková 
alebo video-nahrávka,  

  

Predmety, ktoré sa nesmú donášať do zóny určenej pre fanúšikov nechajte prosím na 
autobusoch, alebo v autách zaparkovaných na parkovisku pred zónou pre fanúšikov. Na 
mieste uvedenom na mape je zabezpečené parkovanie vozidiel fanúšikov hosťovského 
mužstva. 

  

Bude vyvedený, prípadne nemôže vstúpiť do hosťovského sektora štadiónu osoba, ktorá: 

  

• vstúpila cez kontrolný bod zóny pre fanúšikov, ale následne neplní požiadavky 
usporiadateľov, organizátorov, a polície, nespolupracuje v sprevádzaní zo 
strany polície,  



• ktorá následne po predbežnej kontrole, alebo počas zdržiavania sa na štadióne 
prejavuje agresívne, násilné správanie, prípadne nespolupracuje s 
usporiadateľmi, a s políciou.  

  

Na území pred kontrolnými bodmi a schádzanie sa, pred koridormi určenými na 
vstup je zakázané sa zastaviť, alebo ich zatarasiť (výnimka: kontrola vstupeniek)! 

  

• Do sektoru Groupama Aréna určeného pre hostí môžu vstúpiť hosťovskí 
fanúšikovia iba s policajným sprievodom. Fanúšikovi, ktorý sa rozhodne za 
neorganizovanú a vyhlásenú kontrolu vstupenky, nemôže sa priblížiť ku vchodu 
hosťovského sektoru, nebude mu umožnený vstup na miesto konania 
športového podujatia.  

• V bufete vytvorenom na území hosťovského sektoru možno platiť iba bankovou 
kartou, použitie hotovosti nie je možné. Fanúšik, ktorý poruší pravidlá 
športového podujatia, alebo podmienky jeho prílohy, ďalej nie je ochotný 
spolupracovať s osobami vykonávajúcimi sprevádzanie, nemôže sa účastniť na 
podujatí ako divák.  

• Do sektoru vytvorenom pre hosťujúcich fanúšikov môžu vstúpiť iba tí 
fanúšikovia, ktorí fandia slovenskému národnému mužstvu. V prípade, že do 
sektoru "E" vstúpi taká osoba, ktorá nespĺňa tieto podmienky, bude 
usporiadateľom vyvedená, pričom divák je povinný počas toho poskytnúť 
súčinnosť.  

 


