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Prevádzkový poriadok Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana bol vypracovaný v súlade 
so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhláškou MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
telovýchovno - športové zariadenia. 

 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA                                   
TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ E. A. CERNANA 

 
Názov a adresa športového zariadenia: Telocvičňa pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana,  

Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
(ďalej len „športové zariadenie“) 

Obchodné meno prevádzkovateľa: ZŠ s MŠ E. A. Cernana 

Sídlo prevádzkovateľa: Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

IČO prevádzkovateľa: 42387299 

Telefón: 0948 493 080 

Mail: zssmseacernana@gmail.com  
 
 

DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB  

1. Športové zariadenie slúži na športovo - relaxačnú činnosť. 

2. V športovom zariadení je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je prispôsobené. 

3. Športové zariadenie poskytuje široké možnosti pre rôzne športové a kultúrne aktivity a to 
najmä: minifutbal, futsal, bedminton, nohejbal, hádzanú, volejbal, basketbal, floorbal a iné. 

 
 
 

POPIS ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA 

Športové zariadenie tvorí uzatvorený celok, ktorý sa skladá z dvoch funkčných objektov: 

1. Objekt šatní 

2. Objekt telocvične 
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OBJEKT ŠATNÍ 

Hlavný vstup do objektu sa nachádza na východnej strane budovy. Prístup k hlavnému vchodu je 
možný po prekrytom schodisku, alebo po prekrytej bezbariérovej rampe. Za účelom využívania 
športového zariadenia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, je vstup do objektu možný i priamo 
z chodby základnej školy. 
Hlavný vstup a vstup z budovy základnej školy sú prepojené chodbou. Z chodby sú samostatnými 
vstupmi riešené: 

- Šatňa chlapci so sprchami a WC. 
- Šatňa dievčatá so sprchami a WC. 
- Kabinet pre pedagóga so sprchou a WC. V tejto miestnosti sa nachádza elektrický 

zásobníkový ohrievač vody a REC skriňa na automatizovaný prenos informácií. 
- Miestnosť pre upratovačku s výlevkou. 
- Náraďovňa. 
- WC pre imobilných. 
- Technická miestnosť s rekuperačnou jednotkou. 

Vstup osôb do objektu telocvične je po schodisku. Na pravej strane pred samotným vstupom sa 
nachádza ovládanie kúrenia a rekuperácie (vzduchotechniky). 
Priestor bezbariérovej rampy a schodiska pred hlavným vstupom do objektu šatní je monitorovaný 
kamerovým systémom so záznamom. 
 

OBJEKT TELOCVIČNE 

Objekt telocvične je tvorený halou so športovým povrchom. Vstup do objektu je možný samostatne 
cez hlavné dvere umiestnené na severnej strane. Hlavné vchodové dvere zároveň slúžia i ako únikový 
východ. Ďalší únikový východ z objektu sa nachádza na protiľahlej južnej stene. V severnej stene je 
zabudovaný hydrant a REC so zvukovým systémom, Wifi routerom a ovládaním svetelnej športovej 
tabule.  
Steny objektu telocvične sú tvorené perforovaným vlnitým plechom šedej farby tak, aby 
nedochádzalo k zhoršeniu svetelných podmienok a zároveň aby steny vytvárali kontrastné pozadie 
pre hru s loptami alebo s košíkmi. Steny sú do výšky 3m obložené dreveným obkladom, ktorý bol 
ošetrený protipožiarnym náterom a dvojitou vrstvou laku. Na južnej stene sú pripevnené drevené 
rebriny nevyhnutné pre výchovno-vzdelávací proces. Pozdĺž dlhších stien sú umiestnené lavičky. Na 
kratších stranách (severná a južná stena) sú na celú plochu steny inštalované ochranné siete. 
Podlaha objektu telocvične je moderným športovým povrchom na báze PVC, recyklovanej gumy 
a prírodného kaučuku s vysokou pružnosťou, odolnosťou a dlhou životnosťou. Športový povrch je 
uložený ako posledná vrstva odpruženého dreveného roštu s celoplošným záklopom. Športová 
podlaha spĺňa športovo technické parametre  v zmysle normy STN EN 14 904 – Povrchy pre 
športoviská – Halové povrchy pre viacúčelové použitie:   

- hodnota absorpcie nárazu podľa normy min. 55% 
- hodnota vertikálnej deformácie v intervale 2,3–5,0 mm 
- hodnota výšky odrazu lopty bude min. 90% 

Jednotlivé priestory ihrísk sú oddelené čiarami pre rôzne druhy športov a zabezpečujú dostatočné 
podmienky pre: minifutbal, futsal, bedminton, nohejbal, hádzanú, volejbal, basketbal, floorbal a iné. 
Priestor objektu telocvične je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom. 
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NAPOJENIE NA VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE 

1. Športové zariadenie je napojené na existujúci rozvod pitnej vody z budovy základnej školy, ktorá 
je pripojená na verejný vodovod v správe Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s.  

2. Odkanalizovanie splaškovej vody je riešené napojením do kanalizácie v správe Severoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a. s. 

3. Teplá úžitková vody je pripravovaná prostredníctvom elektrického zásobníkového ohrievača 
vody o objeme 200 lit.. 

4. Vykurovanie je riešené centrálne. Športové zariadenie je priamo pripojené na plynovú kotolňu 
v budove základnej školy. Objekt šatní je vykurovaný radiátormi a objekt telocvične je 
vykurovaný vzduchotechnikou s rekuperáciou a teplovzdušnými ventilátormi. 

5. Osvetlenie je prirodzené a umelé (v objekte telocvične – LED so systémom selektívneho výberu 
a v objekte šatní LED svietidlami). 

6. Vetranie je v miestnostiach objektu šatní riešené prirodzeným vetraním oknami. V objekte 
telocvične je vetranie riešené prirodzene v kombinácii s umelým vetraním, ktoré zabezpečí 3-
násobnú výmenu vzduchu za 1 hod. 

 
 

ORGANIZAČNÉ PRAVIDLÁ 

1. Každý užívateľ a návštevník športového zariadenia je povinný  pri vstupe a prechode do šatní 
prípadne priamo na športovú plochu použiť návleky, ktoré sa nachádzajú pri hlavnom vstupe do 
šatní. 

2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v športovom zariadení 
vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. 

3. Každý užívateľ športového zariadenia je povinný riadiť sa pokynmi zodpovednej osoby, 
poverenej vlastníkom športového zariadenia (ďalej len „správca). Meno správcu vrátane jeho 
kontaktných údajov je uvedené na tabuli umiestnenej pri hlavnom vstupe do objektu šatní. 

4. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba zo športového zariadenia s okamžitou 
platnosťou vykázaná. 

5. Užívateľ športového zariadenia je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním 
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný 
za škody na majetku a zdraví, ktoré vznikli jeho pričinením. 

6. V športovom zariadení je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je určené. 

7. V športovom zariadení je zákaz športovania na vlastných necertifikovaných športových 
pomôckach a náradí. 

8. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru športového zariadenia je zakázané. 

9. V športovom zariadení je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach. 
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10. V športovom zariadení je prísny zákaz fajčiť a používať alkoholické nápoje vrátane toxických 
omamných látok a vstupovať do priestorov haly v stave pod vplyvom  alkoholu,  omamných 
a psychotropných látok. 

11. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu v športovom zariadení vykonávať športové aktivity len pod 
dozorom osoby staršej ako 18 rokov.  

12. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi, žuvačkou či potravinami je do športového zariadenia zakázaný. 

13. Každý užívateľ športového zariadenia je povinný v jeho priestore a jeho okolí udržiavať čistotu, 
poriadok a nočný kľud.  

14. Každý užívateľ je povinný používať halovú športovú obuv vhodnú na halové športy, ktorá 
nezanecháva viditeľné farebné stopy. Nesmú sa používať kopačky s kolíkmi a topánky s 
podpätkom ani znečistená obuv. 

15. V športovom zariadení je zakázané násilne vrážať, kopať alebo inak neprimeranou silou pôsobiť 
na steny športového zariadenia, rozvody vzduchotechniky, svietidlá, vsadené reproduktory a 
presklené časti. 

16. Je zakázané šplhať sa alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na ochranné siete. 

17. Náradím sa smie pohybovať iba veľmi opatrne. Športové náradie a všetky predmety sa smú 
výlučne iba prenášať a nikdy nepremiestňovať ťahaním či tlačením po podlahe. Vždy 
skontrolujte, či niekde nevyčnievajú hroty alebo ostré hrany, ktoré by mohli podlahu poškriabať. 

18. Vstup a užívanie športového zariadenia mimo otváracích hodín a bez súhlasu prevádzkovateľa je 
zakázaný. 
 

 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA                               
ŽIAKMI ZŠ S MŠ E. A. CERNANA  

1. Športové zariadenie sa môže používať len podľa rozvrhu vyučovacích hodín a rozpisu krúžkovej 
činnosti. 

2. Vstup do športového zariadenia je povolený zásadne iba v sprievode vyučujúceho a v 
predpísanom športovom oblečení a obuvi. 

3. Otváranie a zamykanie dverí do športového zariadenia vykonáva príslušný vyučujúci. 

4. Vyučujúci je povinný skontrolovať si počet žiakov a ich cvičebný odev a obuv. 

5. Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny z priestorov športového zariadenia  nesmie v žiadnom 
prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru. 

6. Žiaci musia dodržiavať pokyny vyučujúceho. Musia byť disciplinovaní, správať sa tak, aby 
neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich spolužiakov. Športujú v duchu fair play. 

7. Vyučujúci je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku a vysvetliť zásady 
bezpečného správania sa a konania. 
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8. Je zakázané akokoľvek poškodzovať vybavenie športového zariadenia. V prípade úmyselného 
poškodenia žiak (jeho zákonný zástupca) škodu nahradí v plnej výške. 

9. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Vyučujúci je povinný náradie vopred 
skontrolovať. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup k náradiu a náčiniu v športovom 
zariadení. 

10. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej 
činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu. 

11. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia 
vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo 
k úrazu. Prípadný úraz je nutné okamžite nahlásiť vyučujúcemu. 

12. Elektrické zariadenia obsluhuje len vyučujúci. 

13. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných 
predpisov. 

14. Po skončení cvičenia je vyučujúci povinný uložiť používané náradie na svoje miesto a 
skontrolovať jeho stav. 

15. Žiaci odchádzajú zo športového zariadenia opäť pod vedením príslušného vyučujúceho. 

16. Pri odchode zo športového zariadenia vyučujúci skontroluje všetky priestory a športové 
zariadenie uzamkne. 

17. Vyučujúci je plne zodpovedný za svojich žiakov a je povinný ich oboznámiť s prevádzkovým 
poriadkom športového zariadenia. Podpisom prezenčnej listiny potvrdzuje oboznámenie žiakov 
s prevádzkovým poriadkom športového zariadenia. 

 
 

PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ 

1. Prevádzkové hodiny športového zariadenia: 
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov) 
08:00 hod. – 16:00 hod. ZŠ s MŠ E. A. Cernana (vrátane všetkých elokovaných pracovísk) 
16:00 hod. – 22:00 hod. verejnosť 
Ostatné dni (sobota, nedeľa, prázdniny, sviatok): 
07:00 hod. – 22:00 hod. verejnosť 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. V prípade 
nevyužitia športového zariadenia užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu 
športové zariadenie so súhlasom správcu využívať aj iní záujemcovia. 

3. Užívanie športového zariadenia pre užívateľov je spoplatnené nasledovne: 
a) 15 €/hod. pre neregistrované kluby a občanov s trvalým bydliskom a sídlom v obci Vysoká 

nad Kysucou 
b) 25 €/hod. pre kluby a občanov s trvalým bydliskom a sídlom mimo obce Vysoká nad Kysucou 
c) 5 €/hod. pre dospelé kategórie športových klubov so sídlom v obci Vysoká nad Kysucou 
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d) 0 €/hod. pre detské kategórie športových klubov so sídlom v obci Vysoká nad Kysucou 

4. Dlhodobý pravidelný prenájom registrovaných aj neregistrovaných športových klubov 
pôsobiacich na území obce Vysoká nad Kysucou aj mimo územia obce Vysoká nad Kysucou 
podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 

5. Prenájom športového zariadenia za účelom organizácie hromadných športových podujatí  v trvaní 
viac ako 2 hodiny (napr.: športové zrazy, turnaje a pod.) alebo nad 20 osôb podlieha schváleniu 
Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 

6. Rezerváciu športového zariadenia je potrebné vopred dohodnúť so správcom nasledovne: 

a) Športová aktivita počas pracovných dní a sviatkov – rezervovanie času na športovú činnosť 
minimálne jeden deň pred plánovanou aktivitou. 

b) Športová aktivita počas soboty a nedele – rezervovanie času na športovú činnosť najneskôr 
v piatok. 

7. Správca vedie evidenciu časového využitia športového zariadenia.  

8. Plán časového využitia prevádzkovateľ športového zariadenia zverejňuje na tabuli vedľa 
hlavného vstupu do objektu šatní a na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou 
www.vysokanadkysucou.sk  

9. Úhradu za prenájom športového zariadenia je potrebné uhradiť vopred správcovi. 

10. Poplatok za prenájom športového zariadenia je príjmom prevádzkovateľa. 

11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na preloženie resp. odvolanie športovej aktivity pre záujemcu 
– nájomcu z dôvodu usporiadania celospoločenského podujatia vo verejnom záujme.  

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odvolanie športovej aktivity, resp. jej prerušenie v 
prípade, že z objektívnych príčin nebude môcť zabezpečiť bezpečnú prevádzku športového 
zariadenia. Záujemcovi – nájomcovi, ktorého podujatie, resp. aktivita bola prerušená alebo 
znemožnená, správca zabezpečí realizáciu športovej aktivity v najbližšom možnom termíne. V 
prípade, že to nie je možné, vráti správca záujemcovi zaplatený poplatok, resp. jeho alikvotnú 
časť. 

13. Osoba organizujúca podujatie resp. športové aktivity (teda nájomca) je povinná: 
a) zabezpečiť, aby sa účastníci aktivity zdržiavali výlučne v priestoroch určených pre verejnosť 

(chodba, šatne, WC pre imobilných, objekt telocvične), 
b) zabezpečiť základnú zdravotnícku starostlivosť na podujatí v plnom rozsahu,  
c) dozerať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu športového zariadenia, dbať na dodržiavanie 

bezpečnostných, prevádzkových a protipožiarnych pokynov, ktoré sú umiestnené na tabuli pri 
hlavnom vstupe do objektu šatní,  

d) dbať na dodržiavanie zákazu fajčenia, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v športovom zariadení,  

e) zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupu nepovolaným osobám do miestností, ktoré nie sú 
prístupné verejnosti,  

f) zabezpečiť vstup na športovú plochu len v čistej halovej športovej obuvi vhodnej na halové 
športy, ktorá nezanecháva viditeľné farebné stopy,  

g) pri odchode z miestností používaných pri športovej činnosti skontrolovať a vypnúť elektrické 
osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky a riadne uzamknúť športové zariadenie,  
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h) správca má právo ukončiť športovú aktivitu či vylúčiť účastníka športovej aktivity v prípade, 
že účastník alebo skupina nedodržiava prevádzkový poriadok, bezpečnostné normy alebo 
pokyny správcu, 

i) účastníci športových aktivít sú povinní správať sa ohľaduplne a opatrne zaobchádzať so 
športovým náradím tak, aby nepoškodili konštrukčné prvky športového zariadenia. V prípade 
zistenia akejkoľvek závady informujú správcu. 
 
 
 
 

SPÔSOB PRENÁJMU ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA 

1. Záujemca sa ohlási správcovi osobne.  

2. Záujemca so správcom uzavrie zmluvu o krátkodobom prenájme športového zariadenia.  

3. Nájomca si prevezme kľúče a uhradí poplatok za užívanie športového zariadenia. Potom sa 
presunie do šatne, kde sa prezlečie a prezuje. Následne prejde do telocvične.  

4. Po skončení športovej činnosti v rámci vyhradeného času odíde do šatne, kde vykoná hygienu, 
prezlečie sa, ohlási svoj odchod a odovzdá kľúče správcovi.  

5. V prípade, ak používal športové náradie alebo lopty, tieto nepoškodené vráti správcovi.  
 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

1. Za všetky škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných 
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca. V prípade 
nezistenia vinníka za vzniknuté škody zodpovedá organizátor podujatia, resp. športovej aktivity 
teda nájomca. 

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených, resp. odložených v priestoroch 
športového zariadenia. Užívateľom a návštevníkom odporúča, počas športového podujatia, takéto 
veci zanechať v uzamknutej šatni alebo si ich zobrať so sebou k športovej ploche.  

          
                                        

SPÔSOB A FREKVENCIA UPRATOVANIA ZARIADENIA 

1. Bežné upratovanie sa vykonáva denne. Vo všetkých miestnostiach sa denne utiera prach navlhko, 
vetrajú sa miestnosti. Podlahy sa umývajú denne za použitia saponátu podľa návodu na obale 
výrobku. V sprchách a WC sa denne vykonáva umývanie podláh, ostatných plôch, zariaďovacích 
predmetov s následnou dezinfekciou. Dezinfekcia podláh a ostatných umývateľných plôch sa 
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vykonáva prípravkami Savo, Savo WC, Domestos, Fixinela. V sprchách sa používa na 
dezinfekciu protiplesňový prípravok HG alebo Fungispray.  

2. Bežná pravidelná údržba podlahy objektu telocvične sa vykonáva podľa aktuálnej potreby. Na 
bežné umývanie sa používa čistiaci prostriedok Neomat Star Plus od výrobcu Ecolab odporúčaný 
dodávateľom športového povrchu. 

3. Najmenej jeden krát za štvrťrok sa vykonáva generálna sanitácia športového zariadenia (tzv. 
sanitačný deň). Ide o dôkladné vyčistenie všetkých plôch (vrátane stien,  mobiliáru, okien, dverí, 
atď.).  

 
 

SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADOM, JEHO ODSTRAŇOVANIE, FREKVENCIA 
VYPRÁZDŇOVANIA ODPADOVÝCH NÁDOB, ICH ČISTENIE A DEZINFEKCIA 

1. Pre zhromažďovanie odpadu sú umiestnené v šatniach uzavreté odpadkové koše opatrené 
jednorazovými vreckami na odpad. Tieto vrecká sú denne odnášané do kontajnera na tuhý 
komunálny odpad.  

2. Mechanická očista a dezinfekcia odpadkových košov je vykonávaná jeden krát týždenne 
dezinfekčným prípravkom (Savo a Sanitol).  

3. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu  zabezpečuje organizácia, s ktorou má 
obec uzatvorenú zmluvu na zber odpadov. 

 

 

OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Prevádzkový poriadok športového zariadenia je vyvesený na tabuli pri hlavnom vstupe do 
objektu šatní. Je voľne prístupný pre zamestnancov a žiakov ZŠ s MŠ E. A. Cernana a klientov 
športového zariadenia.  

2. Prevádzkový poriadok bude pravidelne aktualizovaný na základe možných zmien a skutočností 
pri prevádzkovaní,  pri zmene dezinfekčného plánu a predložený na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou. 

3. Každý užívateľ športového zariadenia je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým 
poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať. 

 
 

TIESŇOVÉ VOLANIA 

Telefónne linky pre záchranné služby: 
112 – tiesňové volanie 
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150 – hasičská a záchranná služba 
155 – záchranná zdravotnícka služba 
158 – polícia 
 
 

VYBAVENIE LEKÁRNIČKOU 

Lekárnička sa nachádza v objekte šatní v miestnosti – WC pre imobilných.  
 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Za dodržiavanie uvedených ustanovení a striktné plnenie povinností z nich vyplývajúcich 
zodpovedá prevádzkovateľ.  

2. Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať prehliadku všetkých pracovných priestorov pred 
začatím prevádzky a posúdiť prevádzkyschopnosť športového zariadenia. 

3. Tento Prevádzkový poriadok Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana bol schválený uznesením 
Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 1/2023-8.2 zo dňa 14. 02. 2023 a nadobúda 
účinnosť dňom jeho schválenia. 

 
 

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                                                                        .......................................... 
                                                    


