




Štadión nášho klubu resp. jeho
hlavná tribúna bola otvorená v
roku 1961. Od tejto doby je toto
miesto našim domovským
stánkom. Predtým sme zápasy
hrávali na aktuálnom
tréningovom ihrisku.

Maximálnou kapacitou
štadióna je 3 000 miest, z
toho 800 miest na sedenie na
hlavnej tribúne. Na
betónových valoch je
povolené aj státie aj sedenie.

Rozmery nášho ihriska sú o
niečo väčšie ako tie
štandardné. Dĺžka postrannej
čiary je 108 metrov a
bránkovej čiary 68 metrov.
Znamená to, že postranná
čiara je o 3 metre dlhšia ako
je obvyklé a ihrisko je širšie.

Bezbariérový prístup do
športového areálu je
samozrejmosťou. Pre fanúšikov
s týmto prístupom sme vyhradili
„modré“ miesto na mape hneď
vedľa hlavnej tribúny.



Fanúšikovské vstupy do športového
areálu sú z Komenského ulice, kde
prebieha aj predaj vstupeniek.

Bezplatné parkovanie vozidiel je
dostupné na parkovisku pri hlavnej
budove, pozdĺžne na Komenského
ulici a na rohu Komenského a Ulice
1.mája sa tiež nachádza veľké
parkovisko.



Seniorsky A-tím a B-tím
Lístky na domáce stretnutia je možné kúpiť 1 hodinu pred
stretnutím pri vstupe do športového areálu. Platba je možná iba
v hotovosti. S platnou vstupenkou je možné aj vyjsť z areálu,
avšak pri opätovnom návrate je nutné sa ňou opäť preukázať.

Typ Cena

Dospelý 2€

Ženy a dôchodcovia nad 60 r. 1€

Deti do 15 r. a ZŤP zadarmo

Typ Cena

Dospelý 1€

Ženy a dôchodcovia nad 60 r. 0,5€

Deti do 15 r. a ZŤP zadarmo

Cenník vstupeniek – A-tím Cenník vstupeniek – B-tím



Zakázané predmety
• Pyrotechnika, svetlice a dymovnice
• Nože, zbrane (alebo predmety považované za prípadnú zbraň)
• Akékoľvek predmety zo skla (napr. poháre)
• Profesionálne nahrávacie zariadenie (audio a video) bez predchádzajúceho 

klubového povolenia
• Kukly alebo iné zakrytie tváre znemožňujúce jeho identifikáciu

Povolené predmety
• Megafóny, hudobné nástroje alebo iné predmety vydávajúce zvuky
• Klubové vlajky a suveníry
• Dáždniky, barle alebo iné nie nadrozmerné zdravotnícke pomôcky

Fajčenie / Vaping
Zo zákona C. 377/2004 z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorším predpisov 
je zakázané fajčiť resp. vaping v uzavretých priestoroch športového zariadenia.

Celý organizačný poriadok športového areálu nájdete na tomto linku:
https://m.pezinok.sk/uploadfiles/File/sport/organizacny_poriadok-
pezinsky_sportovy_klub.pdf

Veríme, že všetci 
fanúšikovia si užijú zápas 
a zároveň budú 
dodržiavať bezpečnostné 
a organizačné pokyny. 

https://m.pezinok.sk/uploadfiles/File/sport/organizacny_poriadok-pezinsky_sportovy_klub.pdf


Každý fanúšik si zo zápasu môže domov zobrať
suvenír v podobe predzápasového Bulletinu.
Bezplatne ho rozdávame pred každým domácim
majstrovským zápasov pre všetkých fanúšikov.
Zvyčajne 8-stranový Bulletin obsahuje aktuálne
informácie z klubovej kuchyne, prehľad
súpera, rozhovory, tabuľky, program zápasov,
ale i výsledky mládežníckych tímov. Jeho
súčasťou je aj prehľad klubových partnerov,
ktorých chceme dať do povedomia fanúšikov aj
touto cestou.



VolleyPub ponúka našim fanúšikom
kvalitné jedlo, pochutiny a obľúbené
nápoje. Podnik sa nachádza k športovom
areáli, je zrekonštruovaný a vždy v ňom je
príjemná športová atmosféra.

Otváracie hodiny
Pondelok – Štvrtok
od 11.00 do 23.00 hod.
Piatok
od 11.00 do 24.00 hod.
Sobota
od 16.00 do 24.00 hod.
Nedeľa
od 16.00 do 22.30 hod.
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Koniec zápasu neznamená, že Vaša skúsenosť s PŠC Pezinok sa skončila. Dajte nám 
spätnú väzbu čo sa Vám páčilo, alebo čo by sme mali vylepšiť. Môžete tiež s nami 
ostať v kontakte, získavať novinky z prostredia klubu na nasledovných účtoch:


