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Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Telocvičňa, športová hala, posilňovňa a vonkajšie ihrisko (ďalej len športoviská) - sú majetkom 

Trnavského samosprávneho kraja a sú v správe Obchodnej akadémie, Mládežnícka 158/5, Sereď. 
2) Slúžia na zabezpečenie vyučovania povinnej telesnej výchovy a krúžky pre žiakov Obchodnej akadémie 

Sereď, pre zamestnancov školy a ich rodinných príslušníkov a pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú 

so školou uzatvorenú zmluvu v zmysle Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom  Trnavského 
samosprávneho kraja (ďalej len TTSK). 

 

 

Čl. 2 

Pravidlá používania športovísk pre žiakov, zamestnancov školy a ich rodinných príslušníkov  

 

1) Užívatelia sú povinní šetrne zaobchádzať s vybavením ako aj s priestormi. Užívatelia nesmú 
znepríjemňovať nadmerným hlukom život obyvateľom susedných rodinných domov a panelákových 

bytov a spoločností a rešpektovať verejný poriadok. 

2) Športoviská sa môžu používať len podľa platného školského rozvrhu a rozpisu krúžkovej činnosti. 
Mimoškolské a školské podujatia v nich  organizované musia byť vopred schválené riaditeľom školy. 

3) Vstup do športovísk v prípade žiakov je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho                                      

a v predpísanom úbore. Pre ostatné osoby je vstup povolený na vlastnú zodpovednosť. 

4) Do telocvične, športovej haly a posilňovne je povolený vstup iba v športovej obuvi s nefarbiacou 
podrážkou. 

5) Otváranie a zamykanie dverí do posilňovne vykonáva v prípade žiakov príslušný vyučujúci. Ostatné 

osoby majú kľúč zapožičaný z vrátnice proti podpisu. 
6) Vyučujúci je povinný si na začiatku hodiny a krúžku skontrolovať počet žiakov a ich cvičebný odev       

a obuv. 

7) Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny z priestorov športovísk, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú 

činnosť, nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru. 
8) Je zakázané poškodzovať zariadenie športovísk. V prípade úmyselného poškodenia žiak /jeho zákonný 

zástupca/ nahradí škodu vyčíslenú škodovou komisiou školy. 

9) Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci, ktorý ho vopred skontroluje. Bez súhlasu 
vyučujúceho nemajú žiaci prístup k náradiu a náčiniu na športoviskách. 

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) Elektrické zariadenia umiestnené na športoviskách obsluhuje len vyučujúci. 

12) Po skončení cvičenia je povinný vyučujúci uložiť používané náradie na svoje miesto a skontrolovať jeho 

stav. 

13) Pri odchode zo športovísk vyučujúci alebo iný užívateľ /zamestnanec a jeho rodinní príslušníci/ 
skontroluje priestory, vypne osvetlenie a stroje, uzatvorí všetky vodovodné kohútiky a okná. 

14) Všetky poruchy a škody treba bezodkladne hlásiť učiteľovi telocviku alebo ekonómke školy. 
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Čl. 3 

Pravidlá používania športovísk pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú uzatvorenú zmluvu 

v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK. 

 

1. Vstup do priestorov športovísk majú dovolený iba osoby podľa harmonogramu nájomných zmlúv alebo 
rozpisu súťažných stretnutí, pričom je nájomca povinný nahlásiť tento čas prenajímateľovi vopred. Za 

prítomnosť a pohyb osôb v športoviskách zodpovedá štatutárny zástupca alebo fyzická osoba uvedená 

v zmluve o nájme. 

2. Športovci môžu vstúpiť do športovísk im vyhradených len spolu so zodpovedným vedúcim maximálne 
15 minút v letnom období /september, máj, jún/ a maximálne 30 minút v zimnom období /október až 

apríl/ pred prideleným užívacím časom. V závislosti od počasia môžu byť tieto obdobia upravené, 

o čom bude nájomca operatívne upovedomený prevádzkovým personálom prenajímateľa.  
3. Do vnútorných priestorov športovísk je povolený vstup iba v športovej obuvi s nefarbiacou podrážkou. 

4. Vo vnútorných priestoroch športovísk platí prísny zákaz používania akéhokoľvek prostriedku (pasta, 

vosk, lepidlo), ktorý znečisťuje tieto priestory. 

5. Je zakázané prenášanie lavičiek, ktoré sú súčasťou športovísk. 
6. Nájomca je povinný šetriť energiami a  vodou. 

7. V priestoroch športovísk platí prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje a návykové látky.  

8. Je zakázané do športovísk vodiť psov a iné zvieratá. 
9. Do športovísk je zákaz vstupu s bicyklom, kolieskovými korčuľami a inými prostriedkami, ktoré môžu 

spôsobiť úraz alebo škodu na majetku. 

10. Po ukončení aktivity službu konajúca upratovačka skontroluje stav športovísk. 
11. Pre podnikateľskú činnosť službu konajúca upratovačka vedie evidenciu časového využitia športovísk.  

12. Škola si vyhradzuje právo zmien v tomto prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové 

podmienky. Porušovanie prevádzkového poriadku môže mať za následok predčasné ukončenie zmluvy.  

13. Povinnosťou nájomcu je rešpektovať pokyny službu konajúceho zamestnanca školy a striktne 
dodržiavať prevádzkový poriadok športovísk. 

 

 

Čl. 4 

Úrazy a mimoriadne udalosti 

 
1. Zoznam zamestnancov, ktorí absolvovali kurz prvej pomoci podľa zákona č. 578/2004 Z. z. je  

umiestnený na centrálnej  nástenke v novej prístavbe pri vrátnici. 

2. Lekárničky prvej predlekárskej pomoci sú umiestnené v priestoroch školy nasledovne: 

a. Telocvičňa – kabinet telocvikárov, 
b. Nová prístavba – vrátnica, 

c. Školská kuchyňa – šatňa, 

d. Športová hala – miestnosť upratovačky. 
3. Úrazy žiakov – upravuje Pokyn BOZP-21-0, ktorý určuje postup pri vzniku školského úrazu. 

4. Úrazy zamestnancov– upravuje Pokyn BOZP-20-0, ktorý určuje postup pri vzniku pracovného úrazu. 

5. Úrazy iných osôb sa nahlasujú službukonajúcemu personálu školy, ktorý zabezpečí zápis do Knihy 

evidencie pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí. Táto 
kniha sa nachádza v novej prístavbe na vrátnici.  

6. Za úrazy a mimoriadne udalosti na zdraví alebo majetku rodinných príslušníkov zamestnancov školy 

a iných osôb pohybujúcich sa v priestoroch športovísk škola nezodpovedá. 
7. Mimoriadne udalosti na majetku školy (napr. rozbité okno, únik vody, únik vody z vykurovacieho 

média, poškodenie inventáru a iné) sa bezodkladne po zistení nahlási službukonajúcemu personálu 

školy. Ten túto informáciu podľa závažnosti postúpi ekonómke školy okamžite alebo najbližší 
pracovný deň. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste športovísk a na webovom sídle 

školy: www.oasered.sk 
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2. Prevádzkovateľ športovísk a ich užívatelia sú povinní dodržať vydané pokyny požiarnych 

a bezpečnostných predpisov. Užívatelia (nájomníci)sú povinní zabezpečiť opatrenia vyplývajúce 
z ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii, najmä: 

- § 12 – opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastní väčší počet osôb,  

- § 19 – protipožiarna asistenčná hliadka,  
- § 23 – odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky. 

 

3. Škola si vyhradzuje právo v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať (aktualizovať). 

4. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


