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Prevádzkový poriadok  telovýchovno- športového zariadenia  je vypracovaný 

v zmysle § 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 v súlade s § 6 vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách 

na telovýchovno-športové zariadenia.   

 

 

 

 

Obsah : 

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia. 

Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb. 

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov 

zariadenia. 

Pokyny, obmedzenia a zákazy  týkajúce sa návštevníkov zariadenia, ktoré 

musia byť zverejnené  na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov. 

2. Spôsob a frekvencia  upratovania zariadenia. 

3. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových 

plôch miestnosti a zariaďovacích predmetov. 

Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien. 
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1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia 

 

1.1.  

Názov a adresa prevádzky, v ktorej budú služby poskytované: 

 ZŠ s MŠ, Školská 321, Brezovica, 02801 Trstená 

Sídlo: Brezovica 

Zriaďovateľ: obec Brezovica 

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia 

IČO: 37813463 

DIČ: 2021677394 

Telefonický kontakt: 043/5392039 

E-mail: skola@zsskolbrezovica.edu.sk 

Otváracie hodiny prevádzky: 7,00 – 17,00 hod 

  

Špecifikácia zariadenia:  

Školské telovýchovné zariadenia pozostáva z častí:  

 „Veľká“ telocvičňa 

 Športový areál 

VEĽKÁ TELOCVIČŇA 

Rozmery: 18,10 x 30,60 m 

Svetlá výška:  9 – 10 m 

Kapacita: 25 

Využitie: loptové hry, rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti, rytmické a gymnastické 

činnosti, hromadné spoločenské a prezentačné aktivity školy. 

ŠPORTOVÝ AREÁL 

Sektor skoku do diaľky 

Trávnatá plocha: 25 x 15 m 

Využitie: loptové hry, rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti, rytmické a gymnastické 

činnosti, hromadné spoločenské a prezentačné aktivity školy. Pohybové a relaxačné 

aktivity občanov mesta. 

 Športový areál sa nachádza na pozemku školy o rozlohe 2202. Vlastník: 

(napr. Žilinský samosprávny kraj, v správe obce Brezovica)   

ŠATNE 

K telovýchovnému zariadeniu prislúchajú 2 šatne: 

Šatne - chlapov s rozmermi 5,60 x 4,00 m a  kapacitou pre 20 žiakov 

Šatne - dievčat s rozmermi 5,60 x 4,00 m a kapacitou  pre 20 žiakov 

Vybavenie: lavičky, vešiaky 

 

ZARIADENIE NA OSOBNÚ HYGIENU 

Diferencované WC pre chlapcov, dievčatá. 

Umiestnenie: pri telocvični 

Počet: 6 
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Umyvárne:  2 

Sprchy 6 sprchovacích ružíc, 4 umývadlá 

 

 

1.2. Požiadavky na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania 

priestorov zariadenia (vyhláška MZ SR č. 525/2007 o podrobnostiach 

o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia) 

 

 

Druh 

miestnosti 

Operatívny teplota 

v zimnom období t° (°C) 

Odporučaná 

intenzita 

výmeny 

vzduchu n (h-1 ) 

Spôsob vetrania 

Telocvičňa 16 3 x Prirodzené – priečne 

Odporúčané nútené 

vetranie pod tlakom 

Šatne 20 3 x Prirodzené  

Odporúčané nútené 

vetranie pod tlakom 

Umyvárne 23 6 x Prirodzené  

Odporúčané nútené 

vetranie pod tlakom 

 

 

 

1.3. Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri 

poskytovaní služieb 

 

Telovýchovné zariadenia sa využívajú prioritne na zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu (VVP) v povinnej a nepovinnej telesnej výchove. V čase 

nevyužitom na VVP sa poskytujú zmluvne na telovýchovné aktivity právnickým 

a fyzickým osobám. 

Športový areál v čase mimo zabezpečovania VVP plní funkciu verejného 

priestranstva určeného na pohybové aktivity.   

 

1.4. Zakázané úkony pri poskytovaní služieb 

 

V telovýchovných zariadeniach sú zakázané všetky činnosti, okrem činností 

uvedených v bode 2.2. Výnimku zo zákazu udeľuje riaditeľ školy po posúdení účelu, 

bezpečnostných a hygienických podmienok. 
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1.5. Podmienky prevádzky 

 

Všetci užívatelia telovýchovných zariadení sú povinní rešpektovať obmedzenia 

vyplývajúce z toho, že ide o súčasť školského zariadenia. Osobitne zákaz požívania 

alkoholu, omamných látok a prekurzorov, zákaz fajčenia. Zákaz šírenia xenofóbie, 

národnostnej, rasovej a náboženskej neznášanlivosti. Zachovávať pravidlá slušného 

správania. V priestoroch je zakázané vykonávať politickú činnosť s výnimkou aktivít 

súvisiacich s voľbami.  

Užívatelia sú povinní šetrne zaobchádzať s priestormi aj ich vybavením. 

Užívatelia nesmú znepríjemňovať hlukom život obyvateľom susedných domov 

a rešpektovať verejný poriadok. 

 

 

1.6. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov 

a zamestnancov zariadenia 

 

 

1. Žiaci vstupujú do telocvične a šatní iba pod dohľadom  učiteľa telesnej 

výchovy 

2. Žiaci so zdravotnými problémami o nich informujú učiteľa na začiatku hodiny, 

prípadne okamžite pri ich vzniku. 

3. Žiaci, ktorí žiadajú o čiastočné alebo úplne oslobodenie z telesnej výchovy 

predložia učiteľovi doporučenie lekára oslobodení z telesnej výchovy. 

4. Žiaci, ktorí na hodine necvičia, sa riadia pokynmi učiteľa telesnej výchovy. 

5. Žiaci sú povinní cvičiť v telocvični v predpísanom cvičebnom úbore, nevhodné 

oblečenie a obuv môže spôsobiť úraz. 

6. Žiaci vykonávajú v telocvični len úkony stanovené učiteľom. Dodržujú presne 

spôsoby a postupy cvičenia zadané učiteľom. 

7. Žiaci sa pri chovajú tak, aby neohrozili svoje zdravie ani zdravie spolužiakov. 

8. Pri cvičení nesmú mať žiaci na sebe hodinky, retiazky a iné predmety, ktoré by 

mohli byť zdrojom úrazu. Tieto je potrebné uložiť na miesto určené učiteľom. 

9. Žiaci sa chovajú slušne a dbajú na bezpečnostné pravidlá a pokyny učiteľa. 

10. Žiaci nesmú opustiť telocvičňu bez povolenia učiteľa. Učiteľovi tiež hlásiť aj 

návrat napr. po použití WC. 

11. Žiaci narábajú šetrne s telocvičným náradím a zariadením telocvične, pokiaľ 

zistí závadu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť žiakov, oznámi ju 

bezodkladne učiteľovi. 

12. Žiaci sú povinní nahlásiť ihneď učiteľovi akékoľvek poranenie alebo nevoľnosť, 

čo učiteľ zapíše do knihy úrazov. 

13. Žiaci nesmú používať žiadne náradia bez pokynu učiteľa a manipulovať 

s náradím bez pokynu učiteľa. 

14. Žiakom je zakázané robiť uzly na lanách a uťahovať laná na šplh. 

15. Žiakom nie je dovolené zapínať a vypínať osvetlenie v telocvični. 
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16. Žiaci musia udržiavať poriadok v telocvični, náradie musia vrátiť pod 

dohľadom učiteľa na vyhradené miesto. 

17. Žiaci nesmú nosiť do telocvične a požívať v telocvični žiadne jedlo a žuvačky. 

18. Učiteľ pred začiatkom každej hodiny skontroluje cvičebný úbor, a obuv žiaka, 

a či žiaci nemajú pri sebe nepovolené predmety. 

19. Učiteľ pred každým cvičením skontroluje to náradie, ktoré sa bude používať. 

 

 

 

 

    

 

 

 

1.7. Prvá pomoc 

 
Zásady prvej pomoci sú vyvesené v telocvični. 

Lekárnička prvej pomoci je umiestnená v telocvični. 

Obsah lekárničky priebežne kontroluje a  dopĺňa  Mgr. Tatiana Jankolová, osoba 

vyškolená z poskytovania prvej pomoci a zúčastňuje sa pravidelne školenia. 

 

Za bezpečnosť a prevádzkyschopnosť zariadenia zodpovedá školské 

zariadenie. Každý zamestnanec, ktorý zistí riziká bezpečnosti, je povinný zabrániť 

rizikovým aktivitám, nahlásiť potenciálne nebezpečie vedeniu školy. 

Školské zariadenie zabezpečuje ročne prehliadku telovýchovných zariadení 

a vybavenia odbornou osobou. 

Ochrana zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov, vyplývajúca z činnosti, je 

definovaná vo vnútorných školských predpisoch BOZ. 

Za bezpečnosť zmluvných užívateľov, vyplývajúcu z činnosti, zodpovedá zmluvný 

partner, čo je uvedené v zmluve.  

 

 

2. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia 
 

2.1. Pracovníci školského zariadenia, ktorí zodpovedajú za čistotu telovýchovného 

zariadenia a vykonávajú sanitáciu priestorov majú k dispozícii miestnosť na 

prezliekanie a samostatnú miestnosť, v ktorej je inštalovaná výlevka s prívodom 

teplej vody. Poskytované sú im osobné ochranné pracovné prostriedky, ako 

pracovné oblečenie, gumené rukavice, toaletné potreby a ochranné krémy na 

ruky. 
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 Spôsob upratovania Frekvencia upratovania 

Veľká 

telocvičňa 

Zametanie a následné umytie  

 teplou vodou s prídavkom 

detergentného prostriedku napr. 

JAR, PUR 

Denne o 15,00 hod 

 v prípade prenájmu o 20,00 hod 

Malá 

telocvičňa 

Zametanie a následné umytie 

teplou vodou s prídavkom 

detergentného prostriedku napr. 

JAR,PUR Vysávanie 

gymnastických kobercov 

Denne: o 15,00 hod 

 

Športový areál Údržba umelej trávy 2-krát  ročne 

Šatne 

a komunikačn

é priestory 

Zametanie  a následné  umytie 

teplou vodou s prídavkom 

detergentného prostriedku napr. 

JAR, PUR Vysypanie 

odpadových košov 

Denne: o 16,00 hod. 

 v prípade prenájmu o 20,00 

hod. 

 

Zariadenia na 

osobnú 

hygienu 

/ umyvárne, 

sprchy, WC/ 

Umývanie vodou 

Dezinfekcia SAVOM  

Vysypanie odpadových košov 

Denne minimálne 1-krát 

 

 

3. Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch 

miestností a zariaďovacích predmetov 

 

Mechanická očista miestností a priestorov telovýchovných zariadení je 

vykonávaná vysávaním, prípadne pozametaním daných priestorov. Následne sa 

vykoná umytie podlahy na vlhko s použitím bežných detergentných prostriedkov.     

Pravidelná dezinfekcia prípravkom SAVO je vykonávaná raz týždenne, 

spravidla v piatok, okrem zariadení na osobnú hygienu, kde sa táto dezinfekcia 

vykonáva denne. Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupujeme podľa 

priloženého návodu  výrobcu a dodržania doby expozície. 

 

3.1. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien 

 Čistenie osvetľovacích telies a okien sa vykonáva v pravidelných intervaloch, 

minimálne 1x štvrťročne.  

 

 

 


