
 1 

PRACOVNÁ NÁPLŇ SPRÁVCU 

Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Futbalového ihriska s umelým povrchom pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana a Multifunkčného ihriska s umelým povrchom pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana  

(ďalej len „správca“) 

Správca: 

• Organizuje využívanie Futbalového ihriska s umelým povrchom, Multifunkčného ihriska 
s umelým povrchom, ľadovej plochy (ďalej len „športové plochy“) a Telocvične pri ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana (ďalej len „telocvičňa) podľa časového rozvrhu na základe záujmu 
a podpísaných nájomných zmlúv pre neregistrované kluby a občanov obce Vysoká nad 
Kysucou a pre kluby a občanov s trvalým bydliskom mimo obce Vysoká nad Kysucou.                              

• Pravidelne, pred zapožičaním, kontroluje stav telocvične, šatní a športových plôch. 

• Dohliada, aby nedošlo k poškodeniu telocvične, športových plôch a športového vybavenia. 

• Dohliada na dodržiavanie poriadku a šetrenie energiami v telocvični a na športových plochách. 

• Vedie kalendár a presnú evidenciu využívania  telocvične a športových plôch mimo 
vyučovacieho času.  

• Uzatvára a zverejňuje zmluvu o prenájme telocvične a športových plôch. 

• Pri vyberaní poplatku za prenájom telocvične a športových plôch, vystaví príjmový 
pokladničný doklad a čiastku podľa zúčtovania vloží na účet  školy 1x za mesiac. 

• Dohliada na dodržiavanie stanovených pravidiel (Prevádzkového poriadku) v telocvični a na 
športových plochách. 

• Realizuje kontrolu a drobné opravy ochranných sietí a sietí na bránkach, ak k poškodeniu došlo 
v mimo vyučovacom čase. 

• Pri zistení poškodenia zariadenia, alebo zapožičaného športového náradia sa pokúsi zistiť 
vinníka a spíše zápis o škodovej udalosti. 

• V prípade vulgárneho a nevhodného správania vykáže z priestorov a areálu dotyčné osoby. 

• V prípade, že sa nachádzajú v areáli cudzie osoby, ktoré sa nesprávajú podľa pravidiel 
(Prevádzkového poriadku) aj napriek upozorneniu, privolá hliadku Polície SR. 

• Odhaľuje nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie športujúcich a divákov v telocvični 
a na športových plochách. 

• Zistené nedostatky hlási riaditeľovi školy. 

• Má zakázané poskytovať nájomcovi kľúče z dôvodu, aby nedošlo k výrobe nedovelených kópií 
kľúčov. 
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• Osobne vpúšťa a pred uplynutím doby prenájmu osobne preberá telocvičňu a športové plochy 
- skontroluje, či nedošlo k poškodeniu alebo nadmernému znečisteniu priestorov a zariadení. 

• Dohliada a zabezpečuje, aby neprimerané znečistenie  prenajatých priestorov (wc, spŕch, šatní, 
chodieb, podlahy telocvične a pod.) po sebe upratal nájomca.  

• Kontroluje uzavretie okien, vody a vypnutie osvetlenia pred odchodom z telocvične 
a športových plôch. 

• Kontroluje a je zodpovedný za vypožičaný materiál, pomôcky a športové náradie 

 

 

Vo Vysokej nad Kysucou 

Dňa 15. 02. 2023 

 

 

 

Za obec Vysoká nad Kysucou 

Mgr. Anton Varecha starosta obce                                                       ....................................................... 

 

Za ZŠ S MŠ E. A. Cernana 

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ školy                                               ....................................................... 

 

Správca 

Ján Varecha                                                                              ....................................................... 
 


