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1. Účel 

 

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s ust. § 22 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ust. § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 

Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno–športové zariadenia.  

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti právnických a  fyzických 

osôb zdržujúcich sa v telovýchovných objektoch UPJŠ v Košiciach.  

 

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v jeho 

areáli.  

 

2. Druh a spôsob poskytovania služieb, zákaznícke úkony pri poskytovaní 

služieb 

 

Školské telovýchovno-športové zariadenia poskytujú služby k plneniu výchovno–

vzdelávacích cieľov pre študentov Univerzity P.J. Šafárika v oblasti výučby predmetu telesná 

výchova a pre organizáciu športových súťaží. V mimo vyučovacom čase pre činnosť TJ 

Slávia UPJŠ Košice, nevládne športové organizácie zamerané na činnosť s deťmi 

a mládežou, rekreačných športovcov, amatérske, resp. profesionálne športové kluby 

a verejnosť. Uvedené činnosti sa vykonávajú v telocvični T2 na Moyzesovej 2, v 

telocvičniach T3,4 a T5 na Medickej 6. Telocvičňa T1 na Park Angelinum je t. č. v prenájme. 

 

Školské športové zariadenia pozostávajú z: 

TELOCVIČŇA T2 

rozmery:  10,0 m x 20 m  = 200,0 m2 

kapacita:  max. 20 ľudí 

využitie: určená predovšetkým na loptové hry ako sú basketbal, volejbal, sálový      

                futbal 

ŠATŇA: 

k telocvični prislúcha šatňa s rozmermi 6,10 x 6,50 m  

SOCIÁLNE ZARIADENIE: 

V priestoroch šatní sa nachádzajú sociálne zariadenia, ktoré sú vybavené sprchami a WC, 

ktoré sú vyhradené pre mužov a pre ženy. 

K telocvični prislúcha samostatný kabinet pre učiteľov a trénerov a náraďovňa. 



 

TELOCVIČŇA T3 a T4  

rozmery: 45,0 m x 14,80 m =  666,0 m2  

kapacita:  max. 50 ľudí 

využitie: určená predovšetkým na loptové hry ako sú basketbal, volejbal, sálový      

                futbal 

ŠATŇA: 

k telocvični prislúchajú 4 šatne s rozmermi 4,30 m x 4,0 m  

SOCIÁLNE ZARIADENIE: 

Na chodbe sa nachádzajú sociálne zariadenia (sprchy, WC), diferencované pre mužov a pre 

ženy.  

K telocvični prislúcha samostatný kabinet pre učiteľov a trénerov a náraďovňa. 

 

TELOCVIČŇA T5  

rozmery: 32,3 x 18,8 = 607,24 m2  

kapacita: max. 80 ľudí  

využitie: určená je na aerobik, loptové hry ako sú basketbal, volejbal, florbal. Výnimkou je  

               sálový futbal, ktorý v týchto priestoroch nie je povolený. 

ŠATNA: 

k telocvični prislúchajú 2 šatne s rozmermi: 3,90m x 5,30m  

SOCIÁLNE ZARIADENIE: 

V priestoroch šatní sa nachádzajú sociálne zariadenia, ktoré sú vybavené sprchami a WC.  

 

K telocvični prislúcha samostatný kabinet pre učiteľov a trénerov a náraďovňa 

 

POSILŇOVŇA 

rozmery: 9,20 m x 11,0 m = 101,20 m2 

kapacita: max. 20 ľudí 

k posilňovni prislúcha jedna šatňa s rozmermi: 2,40m x 3,0m 

 

3. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a 

zamestnancov 

 

Čas prevádzky je obmedzený nasledovne:  

Pondelok – Nedeľa:   8,00 h – 22,00 h  



V pracovné dni sú počas semestra k dispozícii telovýchovné zariadenia prioritne pre potreby 

výučby, časy sú stanovené podľa rozvrhu hodín pre príslušný semester ak. roka, ktorý je 

umiestnený v jednotlivých objektoch a na internetovej stránke univerzity. 

Prenájom športovo-telovýchovných zariadení pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase 

je možný na základe podania písomnej žiadosti a následne vytvorenej zmluve.  

 

Povinnosti športovcov, nájomcov 

 

1. Nájomca je oprávnený používať prenajaté  priestory len na účel vymedzený touto 

zmluvou. 

2. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory tretej osobe do nájmu, 

podnájmu alebo  výpožičky. 

3. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy alebo akékoľvek zmeny na prenajatých 

priestoroch. 

4. Nájomca je  povinný chrániť prenajaté priestory pred poškodením alebo  zničením.  

5. Nájomca zodpovedá za škody ním spôsobené v čase užívania telocvične. Spôsobenú 

škodu nahradí nasledovným spôsobom: 

a) uvedením do pôvodného stavu 

b) zakúpením veci rovnakého druhu 

c) uhradením vyčíslenej škody na účet prenajímateľa. 

Spôsob náhrady škody určí prenajímateľ. 

6. Nájomca sa zaväzuje, že po každom skončení športových aktivít v prenajatých 

priestoroch, tieto uprace tak, aby boli spôsobilé pre riadny chod výučby TV študentov 

fakúlt UPJŠ. 

7. Za organizáciu a zabezpečenie BOZP v prenajatých  priestoroch počas športových 

aktivít  zodpovedá nájomca v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

8. Kľúče od telocvične si vždy pre začatím športových aktivít nájomca prevezme na 

vrátnici po predložení karty a občianskeho preukazu k nahliadnutiu. Po ukončení 

aktivít nájomca po uzamknutí telocvične kľúče odovzdá vrátnikovi. 

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci 

spôsobili vlastnou neopatrnosťou, a ktoré neboli zapríčinené nevhodnými 

podmienkami zariadenia. 

10. V prípade zistenia poškodenia športového náradia, resp. iného vybavenia telocvične 

túto skutočnosť oznámiť osobe zodpovednej za športové objekty.  

 



Povinnosti  prevádzkovateľa športovo-telovýchovných objektov 

 

1.   Viesť časový harmonogram využitia športovo-telovýchovných zariadení. 

2.   Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť. 

3.   Starať sa o čistotu okolia športovo-telovýchovných zariadení.  

4.   Dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP. 

5.   Viesť zošity opráv a údržby, zabezpečovať opravy podľa potreby.  

 

 

4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia 

 

 do telocvične vstupovať výhradne v čistej športovej obuvi 

 dodržiavať čistotu a poriadok 

 do telocvične nevstupovať pod vplyvom alkoholu, omamných látok a psychotropných 

látok 

 v celom objekte je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje, omamné látky 

a psychotropné látky 

 v telocvični je zakázané konzumovať potraviny  

 vyzliekať a obliekať sa je dovolené len v priestoroch šatní 

 nepoškodzovať športové náradie, náčinie a vybavenie telocvične  

 

 

5. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia 

 

 Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia: 

o  upratovanie je zabezpečené zamestnancami UPJŠ v Košiciach- 

upratovačkami. 

o upratovanie sa vykoná pred každým začatím prevádzky s výnimkou 

víkendov. 

o po skončení prevádzky je zabezpečená dezinfekcia umyvární + WC, šatní 

a vyčistenie vnútorných priestorov. 

 K dennému upratovaniu a následnej dezinfekcii sa používajú dostupné čistiace 

a dezinfekčné prostriedky.  

 Pred začatím prevádzky je vykonané vetranie miestnosti. 

 

 



 Spôsob upratovania Frekvencia upratovania 

Telocvične 
Umývanie saponátovou vodou Denne o 7.00 a 13.00h. 

Vysávanie 2 x/týždenne 

Posilňovňa 
Vysávanie podlahovej krytiny 
Utieranie prachu na zariadeniach 

Denne o 9.00h. 

Šatne Umývanie saponátovou vodou Denne o 8.00 a 14.00h. 

Soc. zariadenia 
Umývanie saponátovou vodou, 
dezinfekcia Savom 

Denne, minimálne 2-krát 
 

Športový areál 

Kosenie trávy 6 krát ročne 

Hrabanie lístia Sezónne 

Čistenie areálu  Pravidelne, podľa potreby 

 

 

6. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii podlahových plôch 

miestností a zariaďovacích predmetov 

 

Mechanická očista a dezinfekcia miestností a telovýchovných zariadení je 

vykonávaná vysávaním, resp. pozametaním daných priestorov. Pravidelná dezinfekcia 

riedeným roztokom Sava je vykonávaná raz týždenne, okrem sociálnych zariadení, kde sa 

táto dezinfekcia vykonáva denne. 

 

Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa návodu výrobcu a dodržiavame 

dobu expozície.  

Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.  

Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonávané podľa potreby, 

približne raz za dva roky.  

 

Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke: 

 

Prostriedky na dezinfekciu plôch: Savo, Glanc Univerzal, Chloramin 

Prostriedky na dezinfekciu sociálnych zariadení: Savo, Fixinela 

Prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok: Teny, Jar, Pur 

 

 

7. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien 

 

schválenými čistiacimi prostriedkami /Jar, Okena/ 

Čistenie osvetľovacích telies – najmenej jedenkrát ročne 

Čistenie okien – najmenej dvakrát ročne 

 

 

 

 

 



8. Súvisiace predpisy 

 

 zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na telovýchovno–športové zariadenia.  

 

9. Záverečné ustanovenia 

 

Prevádzkový poriadok zariadenia je zverejnený na www stránke pracoviska a jednotlivých 

telocvičniach.  

 

 

V Košiciach    9.9.2009  

  

       Mgr. Alena Buková, PhD. 

  riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ 

https://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/sluzby

