
1) Futbalový zápas je označený ako rizikový. 

2) V meste Trnava v čase konania futbalového zápasu bude prebiehať aj kultúrne 
 podujatie a to Trnavský jarmok, kde bude v okolí štadióna a centra mesta veľmi 
 obmedzená a zaťažená dopravná situácia a aj vysoký počet návštevníkov na 
 jarmoku. 

3) Štadión bude otvorený pre divákov od 18.45 hod. (2 hodiny pred výkopom) 
a dovoľujeme si požiadať divákov, aby prišli na štadión 3-4 hodiny pred výkopom 
zápasu z dôvodu bezproblémového parkovania a vstupu do štadióna.  

5) Žiadame fanúšikov, aby pri presune motorovými vozidlami do mesta Trnavy 
využívali pred a po zápase obchvat Trnavy s názvom Juhovýchod 1/51 a nepresúvali 
sa hlavnou prístupovou cestou smerom k štadiónu, nakoľko bude dopravne veľmi 
zaťažená a budú sa na nej tvoriť kolóny a zápchy.  

6) Žiadame fanúšikov, aby výlučne využívali parkovisko ŽOS, označené ako P 17 na 
orientačnom pláne, ktoré bude od 16:00 hod. sprístupnené pre domácich fanúšikov, 
prípadne ostatné parkoviská na pláne P1, P2, P3, P12, P 16/individuálne, ktoré sa 
nenachádzajú priamo v centre mesta/ prípadne sa riadili pokynmi dopravnej 
polície.    

7) Vstup na štadión pre fanúšikov hostí bude výlučne len z Kollárovej ulice cez brány 
 C,D.  

       Bezpečnostné informácie:  

·          Každý fanúšik sa bude musieť podrobiť bezpečnostnej kontrole pri vstupe na štadión 
na odhalenie vnášania zakázaných predmetov, ktoré sú znázornené pred každým vstupom 
na štadión a riadiť sa pokynmi usporiadateľskej služby. 

·          Na štadión nebude umožnený vstup osobám zjavne pod vplyvom alkoholu, drog, 
iných omamných látok, ale aj osobám, u ktorých budú tieto látky odhalené v držbe pri 
bezpečnostnej prehliadke.   

  

·          Každý fanúšik  bude povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole pred vstupom na 
štadión na odhalenie vnášania zakázaných predmetov, ktoré sú vyobrazené pred každým 
vstupom na štadión a zároveň predmetov a symbolov, ktoré sú zakázané v rámci 
ustanovení Zákona č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí 
a o zmene a dopletení niektorých zákonov. Osobám , u ktorých budú zakázané predmety 
a veci nájdené, bude zakázaný vstup na podujatie a v prípade naplnenia skutkovej 
podstaty priestupku alebo trestného činu budú odovzdané príslušníkom PZ.  



 

·          Upozorňujeme divákov na dodržiavanie organizačného a návštevného poriadku podujatia 
(Link)  
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/6a0c9fcb-5680-4204-
904c-1477566374bf.pdf 
 

·          Žiadame účastníkov podujatia, aby so sebou nenosili spreje ani parfumy, nevnášali na 
štadión akékoľvek nápoje, resp. tekutiny. Kontrole budú podrobené všetky súčasti 
choreografie fanúšikov, transparenty, banery a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných 
žrdiach, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. Organizátor akceptuje len rozmery 
v zmysle bezpečnostných opatrení a to tyč kratšia ako 1 meter, šírka menšia ako 1 cm  
z plastového materiálu. V prípade, že transparenty budú obsahovať hanlivé, urážlivé 
slová, ktoré by mohli byť príčinou narušenia priebehu podujatia, alebo svojou povahou 
budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, 
ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené. 

 ·          Sektory - jednotlivé sektory na štadióne budú nepriechodné, rozdelené zábranami, 
pod dohľadom usporiadateľskej služby, kde sa bude vykonávať kontrola vstupeniek do 
sektoru. Do jednotlivých sektorov sa dostanú len tí diváci, ktorí prejdú bezpečnostnými 
kontrolami a budú mať platnú vstupenku do určeného sektoru.  Vyzývame preto divákov, 
aby mali vstupenky pri sebe počas celého zápasu, hlavne pri opustení sektoru. Vstupenky 
sú jednovstupové, to znamená, že nie je možne po vstupe na štadión zo štadiónu odísť 
a následne sa vrátiť, v tomto prípade sa cez turniket nedostanete. Každý divák musí mať 
počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou preukázať, 
na výzvu usporiadateľskej služby. 

·          Kamerový systém – štadión, ako aj jednotlivé sektory sú monitorované kamerovým 
zabezpečovacím systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami, bude 
usporiadateľskou službou v súčinnosti s Policajným zborom okamžite vyhodnotený 
a riešený. V prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek. 
Vyzývame preto všetkých návštevníkov, aby sa správali slušne a riadili sa pokynmi 
príslušníkov SBS, členmi usporiadateľskej služby a príslušníkmi Policajného zboru. 
V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je na zápase absolútny zákaz akéhokoľvek 
zahaľovania tváre, znemožňujúceho identifikáciu osôb, vnášanie a používanie 
pyrotechnických prostriedkov je zákonom zakázané!!!. 

 ·          Zdravotnícka služba  - na štadióne budú pripravené vozidlá Záchrannej služby 
a zdravotníci, ktorí budú v uniformách so zreteľným označením, pripravení pomôcť v prípade 
zdravotných komplikácií divákov. Budú sa pohybovať po celom štadióne. V prípade 
poskytnutia prvej pomoci informujte najbližšieho usporiadateľa, prípadne inú kompetentnú 
osobu pre urýchlené zabezpečenie pomoci. 

 ·          Bufety a občerstvenie – na štadióne budú v prevádzke bufety a občerstvovacie stánky.  



·          Počasie – V prípade daždivého počasia, si dovoľujeme požiadať divákov, aby mali 
k dispozícii pršiplášte, nakoľko vstup s dáždnikom na štadión je zakázaný 
z bezpečnostných dôvodov. 

  

  

 


