
Organizačné pokyny pri koncerte DEPECHE MODE 
 
1.  Dátum a miesto konania  
 6.2.2014 
 SLOVNAFT Arena - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava 
 
2.  Otvorenie brán štadióna je cca o 18,00 hod.  
 
3.  Začiatok koncertu o 19,30 hod. 
 
4. Vstup na štadión pre všetky sektory (SEDENIE, STÁTIE a STÁTIE POD PÓDIOM) je cez výsuvné schodiská. Vstup na plochu pre 

sektor STÁTIE bude cez vchody A12 a A1. Vstup do sektoru STÁTIE POD PÓDIOM bude cez vchod A2. Sektor STÁTIE POD PÓDIOM 
sa bude napĺňať cez „tunel“ vytvorený z kovových zábran a pravého mantinelu zimného štadióna.  
Vstup pre vozíčkarov je označený z ulice Odbojárov (vedľa pokladní ticketportal.sk). Doprovod vozíčkara musí takisto mať platnú 
vstupenku. 

 
5. 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.  

 
6. Bezpečnostné opatrenia   
 Celý areál štadióna je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu 

dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna 
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 bezp. 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.) 

  
7. Občerstvenie, stánky s reklamnými predmetmi a šatňa 
 V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky s darčekovými a reklamnými predmetmi 

DEPECHE MODE, ktoré zabezpečuje a predáva priamo produkcia DEPECHE MODE. 
 Šatňa bude k dispozícii na každom poschodí. Bude spoplatnená sumou 1,- € / 1 ks. Keďže na štadióne nie su vybudované 

štandardné šatne, budú zriadené mobilné, na každom poschodí na konci chodieb od hlavného vchodu. VĽAVO 1. poschodie  - za 
sektorom A9, VĽAVO 2. poschodie – za sektorom B9. VPRAVO 1. poschodie – pri sektore A5, VPRAVO HORE – pri sektore B5. 

 
8. Doprava na štadión a parkovanie 

Odporúčame na predstavenie prísť mestskou hromadnou dopravou. Parkovať bude možné v nákupnom centre Polus, podzemnej 
garáži NTC a v priľahlých uliciach na miestach na to vyhradených. Parkovisko v podzemnej garáži SLOVNAFT areny je vyhradené pre 
hostí vo VIP sektore a tiež hotelových hostí. Z toho dôvodu v ňom nebude možné počas koncertu parkovať. 

 
9.  Depeche Mode – Oficiálna Afterparty,  
 Kde: klub Square pod tržnicou na Trnavskom mýte  
 - cca 10 minút pešo od štadióna, pred klubom je k dispozícii veľké parkovisko 
 Kedy: po skončení koncertu do 05,00 hod. 

DJ´s: Diablo & Krto & Gabriel  
  

10. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý 
sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných 
miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky 
organizátor nenesie zodpovednosť. 

 
11. Reklamácie vstupeniek  
 V prípade, že turniket neprečíta z nejakého dôvodu Vašu vstupenku, oslovte niektorého z pracovníkov XL s ručnými čítačkami 

čiarových kódov (označení v oranžových vestách s logom XL), ktorí budú stáť pri turniketoch. 5 pracovníkov na 1. poschodí, pri 
vstupe do sektorov „A“ a 5 pracovníkov na 2. poschodí, pei vstupe do sektorov „B“. Tí vyhodnotia, či sú vstupenky pravé, alebo 
falošné. Pokial nie su falošné a napriek tomu z nejakého dôvodu nefungujú, budú Vám k dispozícii pracovníci spoločností 
TICKETPORTAL, PREDPREDAJ.SK a XL group nasledovne:  

 PREDPREDAJ.SK –  na 1. poschodí – sektory A – 2 pracovníci, označení žltými vestami 
   na 2. poschodí – sektory B – 2 pracovníci, označení žltými vestami 
 TICKETPORTAL -   POKLADNE 2,3,4 - pod výsuvnými schodiskami 
 XL GROUP -   POKLADŇA č1  – pod výsuvnými schodiskami 
  
 POZNÁMKA: Doporučujeme, aby ste si vstupenky kupovali iba cez oficiálnych predajcov. Vyhnete sa problémom s falzifikátmi. 


