
 

 

  

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok 

pre veľkú a malú telocvičňu 

pri Základnej škole Martina Kukučína 

v Dolnom Kubíne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne 21. 9. 2016                                                 Mgr. Katarína Števonková 

                                                                                                          riaditeľka školy 

 

 

 



 

 

I.  Identifikačné údaje 

 

Zriaďovateľ:                         Mesto Dolný Kubín 

Názov správcu:                     ZŠ Martina Kukučína 

Adresa:                                  SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín 

IČO:                                       37810669 

DIČ:                                       2021643624 

Riaditeľka školy:                  Mgr. Katarína Števonková 

Email RŠ:                              riaditelka@zsmkdk.sk 

Zodpovedný zamestnanec:  Mgr. Jana Michaligová – zástupkyňa RŠ 

Email ZRŠ:                           michaligova@zsmkdk.sk 

Telefónne číslo školy:          043 586 2540 

Telefónne číslo ZRŠ:           0918 857 390 

 

II.  Priestory a ich využitie 

 

a. Veľká telocvičňa 

- Je určená priamo na športové využitie zo strany žiakov školy počas vyučovania, športovej 

prípravy, tréningov ako i pre občanov mesta. Možno v nej organizovať športové turnaje, 

súťaže, a pod. V ojedinelých prípadoch je možné ju používať aj na iné ako športové účely, o 

týchto prípadoch rozhoduje riaditeľka školy. 

- Šatne - Súvisia s činnosťou vo veľkej telocvični, ich počet je 2. Súčasťou šatní je aj 

umyváreň, tiež dámske aj pánske WC. 

b. Malá telocvičňa 

- Je určená priamo na športové využitie zo strany žiakov školy počas vyučovania, športovej 

prípravy, tréningov ako i pre občanov mesta. Možno v nej organizovať športové turnaje, 

súťaže, a pod. V ojedinelých prípadoch je možné ju používať aj na iné ako športové účely, o 

týchto prípadoch rozhoduje riaditeľka školy. 

- Šatne - Súvisia s činnosťou vo veľkej telocvični, ich počet je 2. Súčasťou šatní je aj dámske 

aj pánske WC. 

- Obidve telocvične sú k dispozícii na prenájom subjektom, organizáciám a inštitúciám na 

účely športových aktivít. 

- Príslušenstvo 

V oboch telocvičniach sa nachádzajú aj technické priestory (kabinet, sklady športového 

náradia, manipulačný sklad a pod.) o využití ktorých rozhoduje správca. 

Obidve telocvične sú otvorené v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 20:00 hod. 



 

 

O prenájme telocviční mimo pracovných dní i prevádzkového času rozhoduje riaditeľka 

školy. Prevádzkovú dobu je možné upraviť podľa potrieb školy.  

 

III. Prevádzka 

 

1. Telocvične je možné využívať na organizované športové podujatia aj na rekreačné športové 

aktivity. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu v telocvičniach vykonávať športové aktivity len 

pod odborným pedagogickým alebo trénerským dozorom alebo pod dozorom osoby staršej 

ako 18 rokov. 

2. V čase stanovenom nájomnou zmluvou sú telocvične k dispozícii výhradne nájomcom. 

3. Poplatok za užívanie telocviční je každý užívateľ povinný zaplatiť tak ako je zmluvne 

stanovené.  

4. V prípadoch jednorazového využívania telocviční (príležitostné športové a kultúrne 

podujatia) rozhoduje o pridelení priestorov na základe písomnej žiadosti riaditeľka školy . 

  

IV. Každý užívateľ telocviční je povinný: 

 

1. Pred začiatkom užívania prebrať telocvičňu (prípadne iné priestory) od upratovačky alebo 

inej zodpovednej osoby ( RŠ, ZRŠ, školník ). Pri odchode užívaný priestor odovzdať 

upratovačke. 

2. Používať len halové lopty alebo náradie určené len n používanie do haly. 

3. Používať len vhodnú športovú obuv, ktorá nepoškodzuje palubovku !!! V prípade 

nevhodnej obuvi ( tretry, kopačky, tenisky s čiernou podrážkou, čižmy, bagandže, topánky na 

opätkoch,..  sa môže vojsť do telocvične len na boso,  ponožkách. Ak nebude mať užívateľ 

vhodnú obuv, môže správca telocvične neumožniť vstup do telocvične. 

4.Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené výhradne priestory v šatni. 

5. Šetrne zaobchádzať so zariadením v telocviční, zistené škody nahlásiť u správcu. 

6. Dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov, alebo iných omamných 

látok. 

7. Dodržiavať zásady morálky a pravidlá slušného správania. V hale sa netoleruje šikanovanie 

a vyvolávanie konfliktov. 

8. Dbať o dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych zásad.  

9.Každý užívateľ telocvične je povinný sa správať v nej tak, aby ho akýmkoľvek spôsobom 

neznečisťoval, je povinný v ňom a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok. 

10.S jednotlivými prvkami telocvične sa zakazuje akákoľvek manipulácia nad rámec ich 

funkčného určenia. 

11. Každý užívateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok telocvične. Za škody 

vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných 

bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný 



 

 

zástupca. Prípadné škody na zariadení je každý užívateľ povinný bezodkladne nahlásiť 

správcovi telocvične. 

12. Užívateľ, ktorému bolo dokázané poškodenie zariadenia je povinný uhradiť vzniknutú 

škodu v plnej výške. 

13. Za poranenia a úrazy, ktoré si užívateľ zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním 

vlastného zdravotného stavu a porušovaním zásad využívania, nenesie správca telocvične 

žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ telocvične nenesie zodpovednosť za škody, poranenia 

a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojim správaním, precenením vlastných schopností alebo 

nedodržaním tohto prevádzkového poriadku. 

14.Vnášanie vlastných jedál, nápojov, sladkostí a ostatných nápojov, potravín do centra je 

zakázané! 

15. Vyučujúci, tréneri a rodičia zodpovedajú za správanie a bezpečnosť svojich detí. 

16. Do telocviční je zakázaní vstup so zvieratami , v nadmerne znečistenom alebo v 

nevhodnom a neprimeranom oblečení; s bicyklami, kolobežkami, kolieskovými korčuľami, 

a pod. 

17. Užívateľ je povinný šetrne a hospodárne nakladať s vecami, náradím, energiou a vodou. 

 

V prípade porušenia týchto zásad má správca telocvične právo: 

a) vykázať porušovateľov z priestorov telocvične, 

b) neposkytnúť priestory telocvične na ďalšie obdobie. 

 

V. Zodpovednosť za škody 

 

V telocvični je zakázané: 

a. fajčiť  

b. používať omamné, psychotropné látky alebo jedy; 

c. manipulovať s otvoreným ohňom; 

d. vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných užívateľov; 

e. zasahovať do technického vybavenia, strojov a prístrojov; 

f. používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením, 

g. používať poškodené hracie a športové zariadenia, 

h. poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy, ploty a zeleň, 

i. poškodzovať oznamovacie a informačné tabule, 

j. znečisťovať areál, 

 1. Za všetky škody spôsobené nedodržaním pravidiel a povinností zodpovedá v plnom 

rozsahu organizátor podujatia, resp. športovej aktivity. 

2. Správca nezodpovedá za škodu na veciach vnesených, resp. odložených v priestoroch 

telocviční. 



 

 

 V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov , je každý  

oprávnený volať  na bezplatné tiesňové volania 

– číslo 112 – integrovaný záchranný systém, 

– číslo 158 – štátna polícia, 

– číslo 155 – rýchla zdravotnícka pomoc 

– číslo 150 – hasiči 

– číslo 159 – mestská polícia 

– číslo 18 155 – letecká záchranná služba 

– číslo 18 300 -  horská záchranná služba 

– číslo 0850 111 313 – linka záchrany, odborníci navigujúci volajúceho, ako poskytnúť prvú 

pomoc 

 

VI. Povinnosti prevádzkovateľa 

 

1.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu jednotlivých prvkov haly a to 

jeden krát mesačne ich vizuálnou kontrolou. 

 2.Prevádzkovateľ zodpovedá za pravidelnú údržbu a čistenie priestorov telocviční. 

 3.Prevádzkový poriadok telocviční bude umiestnený v priestoroch veľkej a nalej telocvične a 

na webovej stránke www.zsmkdk.sk. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien ak si to vyžadujú prevádzkové 

podmienky. 

2. Prevádzkový poriadok je platný od 21. septembra 2016 

 

  

  

  

   

http://www.zsmkdk.sk./

