
 

Slávnosť blahorečenia 
Organizačné pokyny 

pre účastníkov 
 

 
slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 o 1000 hod. v Košiciach 

na štadióne TJ Lokomotíva, Čermeľská cesta 1.   

 Parkovanie  

     ak prídete objednaným autobusom a boli ste riadne zaregistrovaní, poslali sme vám parkovaciu kartu pre 

vstup na záchytné parkovisko (OPTIMA, HYPERTESCO)  

      ak ste v registrácii uviedli, že prídete autom, toto parkovisko je určené aj pre vás a to do naplnenia 

kapacity, bez parkovacej karty - podľa pokynov usporiadateľov  

      informácie o parkovaní bude možné počúvať aj cez Rádio Lumen na frekvencii 94,4 MHz, ktoré bude 

pravidelne informovať o napĺňaní záchytných parkovísk a o dopravnej situácii, keďže niektoré ulice budú 

uzavreté, prípadne s obmedzenou premávkou.  
 

 Kyvadlová doprava  

      bude premávať nepretržite v čase od 600 hod. počas celého dňa zo záchytných parkovísk ako aj zo 

železničnej stanice priamo ku štadiónu TJ Lokomotíva Košice   od Hypermarket Tesco –autobusy, od OC 

Optima a Staničného námestia - električky, ktoré budú riadne označené a bezplatné  kyvadlová doprava 

bude premávať aj zo štadióna naspäť na záchytne parkoviska a na železničnú stanicu (podľa potreby cca do 1700). 
 

 Otvorenie brán štadióna  

     Štadión TJ Lokomotívy bude otvorený od 600 hod.  prosíme, aby ste zaujali miesta na štadióne 

v dostatočnom predstihu, najneskôr do 900 hod. 

     vstup na štadión je BEZPLATNÝ a VOĽNÝ! 
 

 Lístky na sedenie  
 vzhľadom na jestvujúcu kapacitu tribún štadióna, lístky na sedenie boli rozdelené podľa kľúča 

rovnomerným dielom  sú určené pre starých a chorých  ostatní nech záujmu miesto na zelenej ploche 

(odporúčame si doniesť skladacie stoličky, prípadne karimatky alebo podsedák). 
 

 Program  začína o 700 hod.    Svätá omša   začína o 1000 hod.  
 

 Zobrať so sebou  
  osobné doklady (občiansky preukaz a kartu poistenca)  lieky  fľašu s vodou (bude možnosť zakúpenia si 

nápojov a občerstvenia aj priamo v areáli štadióna, taktiež bude umiestnená cisterna s pitnou vodou)  pokrývku 

hlavy (hlavne pre deti)   v prípade nepriaznivého počasia pršiplášť. 
 

 Ďalšie upozornenie  
 cele podujatie bude naživo vysielané do viacerých televízii, budú zhotovované audiovizuálne záznamy, 

ktoré sa budú používať na mediálne a propagačne účely   cely areál bude monitorovaný bezpečnostným 

kamerovým systémom  organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na 

podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov 

a tretích osôb  zákaz vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli byť považované za zbrane.  zákaz 

vstupu so psom  zákaz vnášať akékoľvek vlajky, transparenty, reklamné predmety a letáky propagujúce akúkoľvek 

politickú stranu, hnutie, značku, projekt alebo podujatie  zákaz bez predchádzajúceho súhlasu organizátora 

vykonávať akúkoľvek propagačnú alebo petičnú činnosť, predaj alebo rozdávanie predmetov  na tribúnach 

a na ploche určenej na státie platí prísny zákaz fajčenia. 
 

Celý program a organizačné pokyny sú aj na webstránke www.annakolesarova.sk alebo na FB profile 

Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty. V prípade potreby volajte Infolinku: +421 948 277 219.  
 

Na stretnutie s Vami sa teší prípravný tím blahorečenia. 


