
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI KONCERTE VIVALDIANNO 

 
1.  DÁTUM A MIESTO KONANIA  
 04.06.2015 
 Dom odborov Istropolis – Veľká sála, Bratislava, Trnavské mýto 
 
2.  OTVORENIE vstupov do sály na VIVALDIANNO – VEREJNÚ GENERÁLKU je cca o 15,00 hod.  
 OTVORENIE vstupov do sály na VIVALDIANNO – večerný koncert je cca o 18,30 hod. 

 
3.  DĽŽKA KONCERTU je 1 hod. 40 minút bez prestávky. 
 
4. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV  
 Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu sklenené nádoby, sklenené fľaše, 

alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, 

dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce 

bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.  
 
5. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 Celý areál Domu odborov Istropolis je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou 

bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie 
poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť do sály prípadne vyviesť zo sály osoby, 

u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, 
spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. 
Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby 
a príslušníkov Policajného zboru SR. 

 
 Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. 

Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, 

šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.) 
  

6. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI 
 V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánok 

s darčekovými a reklamnými predmetmi VIVALDIANNO, ktoré zabezpečuje a predáva priamo 
produkcia VIVALDIANNO. 

  
 Šatňa nie je k dispozícii. 
 
7.  VYZDVIHNUTIE CD 
 Návštevníci koncertu, ktorí si zakúpili vstupenku v hodnote 45,- €, si môžu vyzdvihnúť zdarma 

CD VIVALDIANNO MMXII v stánku s reklamnými predmetmi. 
 Návštevníci koncertu, ktorí si zakúpili vstupenku v hodnote 50,- €, si môžu vyzdvihnúť zdarma 

CD VIVALDIANNO MMXII a CD VIVALDIANNO MMVIII v stánku s reklamnými predmetmi. 
 
8.  DOPRAVA NA KONCERT Z INÝCH MIEST SLOVENSKA 

 Na koncert sa môžete dopraviť autobusmi z 18 miest v rámci všetkých krajov Slovenska. 
Cestovný lístok si môžete kúpiť priamo na stránke http://www.xl.sk/koncerty/vivaldianno-
2015-istropolis-bratislava/doprava. Špeciálne cestovné lístky sú vo zvýhodnených cenách. 
Výhodou je, že ako návštevník koncertu sa pohodlne a bezpečne doveziete k miestu koncertu 

a po koncerte zase nastúpite na rovnakom mieste do autobusu smerom domov. Z pohľadu 
zákazníka tak nemusíte riešiť čas najbližšieho spojenia, prestupovanie na MHD v Bratislave 
alebo dovoz taxíkom priamo k hale. Zoznam miest a zastávok môžete vidieť na stránke 
http://www.xl.sk/koncerty/katy-perry-prismatic-world-tour-2015-bratislava/doprava . 

 
9. UBYTOVANIE 

 Po koncerte sa môžete ubytovať za zvýhodnených podmienok v hoteli Lindner, ktorý sa 

nachádza len 200 m od Domu odborov Istropolis. Podrobnosti o ubytovaní v hoteli Lindner 

nájdte na stránke http://www.xl.sk/koncerty/vivaldianno-2015-istropolis-
bratislava/ubytovanie. 
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10. PARKOVANIE 
Na parkovanie môžete využiť platené parkovisko, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
Domu odborov, resp. priľahlé parkovacie plochy. 
 

11. VEREJNÁ DOPRAVA 
Dom odborov sa nachádza na Trnavskom mýte v Bratislave.  Na Trnavskom mýte sa 
nachádzajú zastávky električkových liniek č. 1, 2, 4, 8, 9, 14, autobusových liniek č. 31, 39, 

51, 53, 61, 63, 68, 74, 78 a trolejbusových liniek č. 201, 204 a 209. spojenie si môžete 
vyhľadať na stránke http://imhd.zoznam.sk/ba/planovac-cesty-vyhladanie-
spojenia.html?spojenieodkial=Trnavsk%C3%A9+m%C3%BDo&z1k=&spojeniekam=&z2k= . 

 
12. PRVÁ POMOC 
 Stanovisko prvej pomoci sa nachádza pri pódiu. 

 

13. FOTO & VIDEO 
Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne 
fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi 
a tv štáby.  

  
14. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny 

priestupok, považovaný 1za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. 
Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba cez stránku www.xl.sk 
alebo na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne 
upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie 
vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť. 

 
15. MAPKA ISTROPOLISU 
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