
INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV svetovej poľovníckej výstavy 

„ONE WITH NATURE“ 

PAVILÓNY:  
  

A Medzinárodný pavilón, World Conservation Forum 2021 
B, E Komerčné pavilóny  

(Fehova PLUS: 30. 9. 2021–3. 10. 2021; OMÉK 7. 10. 2021 – 10. 10. 2021) 
C Konferenčné centrum, Innovation Showroom 
D Ryba, Voda a Človek 
F Pavilón tradičných spôsobov lovu 
G Národná a medzinárodná výstava trofejí, 12. Európske majstrovstvá v preparácii zvierat, 

Poľovníctvo v 21. storočí 
H Centrálna maďarská výstava 
X Pavilón karpatského dedičstva 

  

IKONY  

prvý stĺpec: 
- Pokladňa 
- Prijímacia budova 
- Vstup 
- Vstup so psom 
- Zastávka autobusu 

Druhý stĺpec: 

- úschovňa psov/ vyhradené miesto pre odpočinok psov 

- Gastro-prevádzky 

- Shop 

- Javisko 

- Interaktívne VR-zážitky 

- Gigantické akvárium 

- Program „Čaro lesa“ 

- Kincsem Park 

- Taxiparkovisko Mol Limo 

AUTOBUSOVÉ LINKY: 

Linka A – Autobusy odchádzajú v čase 8.00–19.50 každých 7 až 10 minút 

Linka B – Autobusy odchádzajú v čase 8.05–20.05 každých 15 až 30 minút 

Linka C – Autobusy odchádzajú v čase 8.00–20.00 každých 40 minút 

Linka D, E – Autobusy odchádzajú v čase 8.00–19.00 každú hodinu 

 

Kedy je možné navštíviť výstavu v areáli HUNGEXPO Budapešť? 

- Ústredným dejiskom svetovej výstavy je Kongresové a výstavné centrum HUNGEXPO Budapest.  

- Výstava je otvorená pre návštevníkov denne od 10.00 do 19.00 v období 25. 9. 2021 do 14. 10. 

2021. 



Požaduje sa COVID-Pass pre návštevu výstaviska? 

- Svetovú výstavu a súvisiacich podujatí je možné navštíviť aj bez COVID-Passu. 

Ako sa dostanem na výstavisko? 

- Aby sa predišlo vzniku kolón áut v okolí výstaviska, prístupová cesta na HUNGEXPO (cesta 

Albertirsai) bude počas 20 dní výstavy úplne uzavretá.  

- Pre hladký vstup na svetovú výstavu s dôrazom na trvalú udržateľnosť a ochranu prírody 

zabezpečujeme viaceré možnosti. 

 

➢ Chôdza, cyklistika: Na akciu sa dostanete pešo alebo na bicykli. 

➢ HROMADNOU DOPRAVOU: 

• Metrom – Linka M2 po zast. Örs vezér tér, odtiaľ autobusom (Linka č. 10); alebo pešo zo zast. 

metra M2 Pillangó utca (cca. 15 min) 

• Električkou - (linka 37 alebo 37A) zo zast. Népszínház utca z námestia Blaha Lujza tér. 

• E-Autobusy – Bezplatná doprava firmy Volánbusz. Autobusy označené logom svetovej výstavy 

budú premávať na 5 linkách každodenne v čase 8.00–20.00: 

o Linka A – každých 7 až 10 minút 

o Linka B – každých 15 až 30 minút 

o Linka C – každých  40 minút 

o Linka D – každú hodinu 

o Linka E – každú hodinu 

• Železnice MÁV – Zo stanice Keleti pályaudvar do zast. Kőbánya-felső, odtiaľ krátkou 

prechádzkou na výstavisko HUNGEXPO. Maďarské štátne železnice MÁV pre účastníkov 

podujatia zabezpečuje 50%-nú zľavu pre spiatočné cestovné lístky. 50%-ný cestovný lístok je 

potrebné nechať opečiatkovať na vyznačených miestach (Prijímacia budova č. 1 a 3; Shop 

„One with nature“ pri prijímacej budove č. 1; Stánok „One with nature“ v pavilónu A).  

• Regionálne autobusové linky – Volánbusz pre účastníkov výstavy sprostredkuje zľavu 50% za 

jednorazový cestovný lístok, lístok je potrebný opečiatkovať na vyznačených miestach 

(Prijímacia budova č. 1 a 3; Shop „One with nature“ pri prijímacej budove č. 1; Stánok „One 

with nature“ v pavilónu A), následne na spiatočnú cestu už nie je potrebné kúpiť nový 

cestovný lístok. 

• MOL Limo – tieto vozidlá majú povolenie na vjazd na cestu Albertirsai, a môžu parkovať na 

vyznačených miestach pri bráne č. 1. 

• TAXI – našim hlavným partnerom, vozidlami Főtaxi môžete prísť až k bráne č. 1 

• Osobné autá, zájazdové autobusy – V prípade, že plánujete prísť osobným automobilom 

alebo zájazdovým autobusom, organizátori odporúčajú tieto lokality, vhodné na parkovanie 

v okolí HUNGEXPO:  okolie štadióna Puskás Ferenc Stadion, okolie námestia Örs vezér tér, 

okolia ulice Pillangó utca 

VSTUPENKY A ZĽAVY  

- Nákup vstupeniek na ústredné podujatie svetovej výstavy na výstavisku HUNGEXPO je možné: 

• online na stránkach : Jegy.hu, Jegymester a Eventim.  

• na výstavisku (prijímacia budova č. 1 a 3) - odporúčame však kúpiť si lístky vopred online, 

aby ste sa vyhli zdĺhavým čakaním v radoch!  



- Cena:  

• denného lístka spolu s manipulačným poplatkom je 3 000 HUF,  

• je možné využiť 50% zľavu, nákup rodinných a skupinových vstupeniek, a k dispozícii sú aj 4-

dňové a 20-dňové permanentky.  

• Návštevníci môžu vstúpiť do priestoru svetovej výstavy len po dôkladnej previerke, čo môže 

spomaliť vstup k udalosti. 

 

BEZHOTOVOSTNÉ PLATBY 

- Od 1. 1. 2019 na podujatiach výstaviska HUNGEXPO je možné platiť len bezhotovostným 

spôsobom. Za lístky v pokladniciach alebo za občerstvenie sa môže platiť len platobnou kartou. 

 

Môžem si zobrať aj vlastného psíka na podujatie? 

- Najväčšia výstava prírody v roku 2021 je aj najväčším podujatím priateľským ku psom, čo 

znamená, že aj štvornohí hostia sú srdečne vítaní na výstavisku.  

- Vstup so psom len cez bránu č. 3, s preukázaním potvrdenia o očkovaní a čipovaní psa, len 

na vôdzke a na vlastnú zodpovednosť majiteľa psa. 

Tieto veci sa nesmú doviesť na výstavisko: 

alkoholické nápoje; drogy; pyrotechnické nástroje; sklo; sklenené fľaše; kovové fľaše; predmet 

alebo zariadenie obsahujúce výbušné, toxické alebo horľavé látky; strelné zbrane; bodné, uderné a 

rezné nástroje; iné, pre verejnú bezpečnosť obzvlášť nebezpečné predmety; drony alebo akékoľvek 

diaľkovo ovládané zariadenie alebo hry; bicykel; kolobežky 

 

Bojím sa, že sa moje dieťa stratí v dave. Čo môžem urobiť? 

Ochráňte svoje dieťa! Za pavilónom A (blízko brány č.3) požiadajte od zamestnancov T-Systems 

Hungary náramok zadarmo a stiahnite k tomu priradenú aplikáciu, pomocou ktorého vždy nájdete 

svoje dieťa! 

Čo ešte potrebujem vedieť o zdravotných opatreniach? 

- Programy Svetovej výstavy a súvisiacich podujatí je možné navštíviť bez COVIS-PASS-u. 

- Svetová výstava poľovníctva a prírody je usporiadaná v súlade so súčasnými 

epidemiologickými a zdravotnými protokolmi.  

- Aktuálne informácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou v Maďarsku si môžete prečítať 

na stránke koronavirus.gov.hu.  

- Na výstavisku HUNGEXPO poskytujeme nepretržitú lekársku starostlivosť. 

Akými súvisiacimi podujatiam sa môžem stretnúť v Budapešti? 

20 dní, 20 výnimočných kultúrnych podujatí.  

Náš tematický kultúrny festival svedčí o tom, že rešpekt a láska k prírode a poľovníctvu po stáročia 

boli múzou rôznych umeleckých odvetví. Záujemcov počas dvadsiatich dní svetovej výstavy čakajú 

koncerty, operné predstavenia a mnoho ďalších podujatí. 



V ktorých mestách a miestach sa konajú sprievodné programy svetovej výstavy? 

- Návštevníci sú srdečne vítaní na sprievodných programoch, ktoré budú usporiadané 

v nasledujúcich mestách: Keszthely, Vásárosnamény,Hatvan, Gödöllő, Kaposvár, Kaszó, 

Soponya, Lábod-Nagysallér, Bárdudvarnok, Bőszénfa, Kardosfa, Zselic, Tihany, Révfülöp, 

Derekegyháza, Rádpuszta, Komárom, Kecskemét, Szilvásvárad 

 

 


