
POKYNY  PRE  NÁVŠTEVNÍKOV HROMADNÉHO  PODUJATIA 

„Posledný bohém – Karol Duchoň´70“, 13.6.2021, NTC aréna Bratislava 

Vážení návštevníci, 

Aktuálne epidemiologická situácia s COVID 19 vyžaduje dodržanie špecifických podmienok pri 
konaní hromadného podujatia, na ktoré ste si zakúpili vstupenku. 

1/  Pri vstupe do priestorov konania podujatia bude Vám odmeraná telesná teplota 

2/  Pri vstupe do priestorov podujatia je potrebné preukázať sa  negatívnym výsledkom RT-PCR 
testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Výsledok 
testu je možné nahradiť potvrdením o nasledovných skutočnostiach: 
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer_Biontech/Moderna) proti 
ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,  
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca) proti ochoreniu 
COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,  
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo 
vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19,  
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,  
e) ide o osobu do 10 rokov veku.  
 

3/ Antigénové testy môžete bezplatne absolvovať aj v našich partnerských testovacích miestach 
(MOM AG Phoenix Corporation), kde sú upravené aj otváracie hodiny: 

- Bratislava I – Staré mesto – Fajnorovo nábrežie 2 – odberové miesto je v autobuse na 
parkovisku (Osobný prístav); otváracia doba 12.-13.6.2021 10:30 – 19:00 hod. (obedová 
prestávka 14:30 – 15:00 hod.) 

- Bratislava II – Ružinov – Záhradnícka 58 – odberové miesto je v autobuse na parkovisku 
(trhovisko Miletičova ulica); otváracia doba 12.-13.6.2021 09:00 – 17:30 hod. (obedová prestávka 
13:00 – 13:30 hod.) 

- Bratislava III – Nové Mesto – Trnavská cesta 37 – odberové miesto je v autobuse na 
parkovisku (pri športovej hale Mladosť); otváracia doba 12.-13.6.2021 10:30 – 19:00 hod. 
(obedová prestávka 14:30 – 15:00 hod.) 

Kvôli urýchleniu administrácie pri registrácii na testovanie doporučujeme vopred sa 
registrovať cez registračný systém: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-
form.php . Nie je nutné dodržať systémom pridelený čas a je možné test absolvovať 
kedykoľvek v priebehu dňa. S ohľadom na predpokladaný zvýšený počet záujemcov 
o testovanie, odporúčame rátať s časovou rezervou. 

4/ Počas pobytu v priestoroch konania podujatia sú všetky osoby povinné mať po celý čas 
prekryté horné dýchacie cesty a je zakázaná konzumácia nápojov a jedál.  

5/ Z bezpečnostných dôvodov, je do hľadiska zakázaný vstup s batohmi, dáždnikmi, príručnou 
batožinou a inými neschválenými predmetmi, okrem dámskych kabeliek.  

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php


6/ Je zakázané používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov, ako aj fotografovanie 
a výroba audio- a videozáznamu predstavenia alebo jeho častí 

7/ Vstup na podujatie bude zakázaný osobám, pri ktorých existuje dôvodná obava, že ich 
prítomnosť bude mať negatívny vplyv na zdravie alebo život týchto alebo iných osôb na podujatí, 
alebo nesplnia podmienky na vstup vyplývajúce z aktuálne platných legislatívnych opatrení. Tiež 
bude zakázaný vstup osobám pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, 
ak exituje dôvodná obava, že budú rušiť predstavenie, alebo obťažovať iné osoby v neprimeranom 
rozsahu. Je zakázané rušiť podujatie, jeho priebeh, umelcov, ako aj iných návštevníkov pred alebo 
počas predstavenia v priestoroch konania podujatia, najmä no nie výlučne hlasnými zvukmi, 
nedôstojným a neprístojným správaním, alebo iným nepríslušným konaním v rozpore s dobrými 
mravmi. V prípade nedodržania alebo porušenia týchto pokynov, alebo pokynov organizátora 
a bezpečnostnej služby,  ako aj v prípade dôvodnej obavy ohrozenia majetku, zdravia alebo života 
osôb sú zamestnanci bezpečnostnej služby oprávnení zamedziť osobám prístup, alebo osoby 
vyviesť z priestorov konania podujatia a to pred, ako aj počas trvania podujatia. 

8/ Počas koncertu bude zhotovený televízny záznam podujatia, ktorý bude zverejnený a 
odvysielaný v rámci programovej štruktúry RTVS, čo všetky osoby, ktoré sa na podujatí zúčastnia 
berú na vedomie. Z tohto dôvodu môže byť vstup do hľadiska po začatí podujatia obmedzený, 
alebo zakázaný. Zároveň si organizátor vyhradzuje právo na využitie, úpravu a manipuláciu 
kapacity hľadiska pre potreby produkcie podujatia.  

Želáme Vám pekný zážitok z podujatia  

       alebo slovami Karola Duchoňa ..... 

..........Túto pieseň hrám a spievam, Vám, Vám, Vám ......... 

 

 

 


