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1.  ÚČEL



Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s ust. § 15 zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom 
zdravotníctve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a  ust.  nariadenia vlády č.  313/2006 Z.  z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového 
poriadku.

Účelom  prevádzkového  poriadku  je  stanoviť  práva  a  povinnosti  fyzických  a  právnických  osôb 
zdržujúcich  sa  v  areáli,  ako  aj  povinnosti  Obce Krajné,  ktorá  zariadenie  Obecný športový  areál 
Krajné vlastní a prevádzkuje.

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku  Obecného 
športového areálu Krajné ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú v jeho areáli.

2.  DEFINÍCIE
Telovýchovné zariadenia na účely tohto prevádzkového poriadku sú kryté budovy pre šport, nekryté 
športové ihriská a pieskoviská.

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného 
zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.

3.   IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O  PREVÁDZKOVATEĽOVI  TELOVÝCHOVNÉHO 
ZARIADENIA

1) Názov zariadenia (názov, adresa) : Obecný športový areál Krajné

IČO : nemá

2) Prevádzkovateľ (názov, adresa) : Obec Krajné, 916 16 Krajné 52

IĆO : 00311715

3) Nájomca (názov, adresa) : Telovýchovná Jednota Slovan – Rovnosť Krajné, 916 16 Krajné 169

IĆO : 34012664

4) Osoba zodpovedná za prevádzku : predseda TJ Slovan – Rovnosť Krajné

Kontakt: adresa :  916 16 Krajné 169
tel. č. :    …........................................................................................................................
fax :        032/ 7786132
e-mail :   starosta@krajne.sk

4.  CHARAKTERISTIKA TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA

4.1 Druh zariadenia a právna charakteristika

Jedná sa o zariadenie Obecný športový areál Krajné (ďalej len „telovýchovné zariadenie“), ktoré sa 
nachádza v obci Krajné.

Vlastníkom a prevádzkovateľom telovýchovného zariadenia je :
Obec Krajné, 916 16 Krajné 52, IČO – 00311715.

Prevádzkovateľ prevádzkuje telovýchovné zariadenie na základe živnostenského listu 
č. Žo-2004/00315/2/J, vydaného v Myjave 18. 3. 2004 – tvorí prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadku.

Nájomcom zariadenia je : Telovýchovná Jednota Slovan – Rovnosť Krajné, 916 16 Krajné 169.
Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 2 k prevádzkovému poriadku.
Poskytované služby : 



V telovýchovnom zariadení sa konajú

− futbalové zápasy a tréningy,
− súťaže hasičských družstiev,
− kynologické akcie, nohejbal, tenis,
− športové a kultúrne akcie rôznych organizácií (ZŠ, MŠ, poľovnícke združenie, …), vystúpenia  

hudobných skupín.

Všetky akcie poriada prevádzkovateľ a nájomca za spoluúčasti iných zainteresovaných poriadateľských 
zložiek.

      Výťažok z poriadanej akcie je prerozdeľovaný podľa dohody medzi prevádzkovateľom, nájomcom 
a poriadateľom.

Návštevníkmi športových a kultúrnych akcií sú obyvatelia obce Krajné a taktiež iné osoby.

4.2 Kapacita zariadenia

1) Kapacita návštevníkov – športujúcich :

Šatne  - 30 osôb.
Vonkajšie ihrisko  - podľa druhu konanej akcie , maximálne 100 osôb.

2) Kapacita návštevníkov – divákov :

Počet sedadiel na tribúne  - 142.
Počet miest na státie na tribúne  - 30.
Počet miest na státie mimo tribúny  - 100.
   
4.3. Prevádzka telovýchovného zariadenia

Čas prevádzky pre verejnosť  - nepretržitý,  mimo času nočného kľudu. Prevádzka v čase nočného 
kľudu je možná len so súhlasom obce Krajné.

Čas prevádzky pre personál, zabezpečujúci akcie  - podľa dohody medzi prevádzkovateľom, nájomcom 
a poriadateľom akcie.

Spôsob  zabezpečenia  prevádzky  telovýchovného  zariadenia  -  služby  pre  športujúcich,  divákov, 
otváracie hodiny pokladne, objednávací spôsob,  telefonické kontakty, ceny za služby, zdravotnícke 
zabezpečenie, zabezpečuje podľa potreby prevádzkovateľ , nájomca a poriadateľ akcie. 

Telovýchovné zariadenie nemá zamestnancov.

5.  UMIESTNENIE TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA VO VZŤAHU K OKOLIU

Telovýchovné  zariadenie  sa  nachádza  v intraviláne  obce  Krajné,  na  juhovýchodnom okraji  bytovej 
zástavby,  pri  križovatke  ciest  v  smeroch  na  Vrbové  a  Hrachovište,  oproti  areálu  Základnej  školy 
v Krajnom. 

Súčasťou  telovýchovného  zariadenia  je  aj   jednopodlažná  budova,  v  ktorej  sa  nachádzajú  šatne 
a sprchy pre športovcov, WC pre športovcov a návštevníkov telovýchovného zariadenia. V budove sa 
taktiež nachádza  klubová miestnosť, práčovňa a sklad pre športové náradie a náčinie. Vedľa budovy sa 
nachádza drevený prístrešok určený na posedenie a občerstvenie návštevníkov a športovcov.



Futbalové ihrisko je orientované pozdĺžnou osou v smere východ – západ, proti oslneniu dostatočne 
chránené okolitou zástavbou a parkovou zeleňou. Táto tvorí asi 10 % celkovej vonkajšej plochy areálu. 
Výhľad z tribúny je v smere k severovýchodu.
Areál  telovýchovného  zariadenia  leží  v  tichej  bezprašnej  zóne  obce,  dostatočne  vzdialený  od 
akýchkoľvek škodlivých vplyvov životného prostredia.  Športová činnosť v areáli nepôsobí nepriaznivo 
hlukom na pohodu bývania v okolitých obytných domoch. Na telovýchovnom zariadení sú všetky akcie 
poriadané so zreteľom eliminovať obťažovanie obyvateľov hlukom.
Nie je predpoklad ovplyvnenia osôb nežiadúcimi vplyvmi zvonku.
Športové  zariadenie  je  dostupné  pre  širokú  verejnosť,  a  to  príjazdovou  obslužnou  komunikáciou. 
Súčasťou areálu je aj plocha pre 10 vyhradených parkovacích miest. 

6.   DISPOZIČNÉ  ČLENENIE  VNÚTORNÝCH   A  VONKAJŠÍCH  PRIESTOROV 
TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA

6.1 Riešenie vnútorných priestorov

Pôdorysy budovy, prístavby a tribúny je súčasťou projektovej dokumentácie telovýchovného zariadenia.

6.2 Riešenie vonkajších priestorov

Pôdorys vonkajších priestorov je súčasťou projektovej dokumentácie.

7.  ZÁSOBOVANIE VODOU

Telovýchovné zariadenie je napojené na verejný obecný vodovod a je takto zásobované zdravotne 
bezchybnou  pitnou  vodou.  Prevádzkovú  kontrolu  pitnej  vody  vykonáva  prevádzkovateľ  verejného 
obecného vodovodu SLV s.r.o Krajné, ktorej 100 % vlastníkom je obec Krajné. Dezinfekcia  pitnej vody 
je súčasťou úpravy pitnej vody prevádzkovateľom verejného obecného vodovodu. Na základe nájomnej 
zmluvy vodné a stočné hradí prevádzkovateľ. Odberateľskou zmluvou sú upravené vzťahy a povinnosti 
v prípade havárie dodávky pitnej vody. Na prevádzkové účely (napr. polievanie trávy na hracej ploche, 
polievanie ostatnej zelene, …) je používaná úžitková voda z recipientu Korytárka.
Teplá úžitková voda je zohrievaná dvomi elektrickými bojlermi, ktoré sú umiestnené v práčovni.

8.  MANIPULÁCIA S ODPADMI

1) Tuhý komunálny odpad

Tuhý komunálny odpad sa v celej budove telovýchovného zariadenia uskladňuje v uzavretých ľahko 
čistiteľných  plastových  smetných  košoch.  Na  vonkajších  plochách  sa  odpad  zhromažďuje  v  110 
litrových  KUKA  nádobách,  ktoré  sú  umiestnené  v  určenom  priestore  v  počte  3  kusov.  Odpad 
z plastových smetných košov sa v prípade ich naplnenia vynáša do KUKA nádob. Frekvencia odvozu 
tuhého  komunálneho  odpadu  je  daná  Kalendárom  zvozu  komumálneho  odpadu.  Prevádzkovateľ 
zabezpečuje triedenie a separáciu tuhého komunálneho odpadu. Tento sa triedi na základe požiadaviek 
organizácie, ktorá ho odváža..    

2) Odpadová voda

Odpadová  voda,  tvorená  splaškovou  vodou  z  hygienických  zariadení,  je  odvádzaná  zo  zariadenia 
tlakovou  kanalizačnou  prípojkou  do  verejnej  kanalizácie  a  čističky  odpadových  vôd  na  základe 
zmluvných vzťahov.

3) Nebezpečný odpad

Neónové  žiarivky  a  výbojky  ako  nebezpečný  odpad  sa  skladujú  vo  vyhradenom  sklade  budovy. 
Odvážané sú k tomu oprávnenou organizáciou na základe zmluvných vzťahov. Evidenciu tohto odpadu 
vykonáva osoba zodpovedná za prevádzku telovýchovného zariadenia.



9.   MATERIÁLOVÉ,  TECHNICKÉ  A  ORGANIZAČNÉ  ZABEZPEČENIE 
MECHANICKEJ  OČISTY  VNÚTORNÝCH  A  VONKAJŠÍCH  PRIESTOROV 
TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA

Cieľom mechanickej  očisty je zabezpečiť čistotu a poriadok v telovýchovnom zariadení  tak,  aby sa 
v ňom dobre cítili všetci návštevníci.

Pri mechanickej očiste je nutné dodržať hlavné zásady, ktorými sú vykonanie dôkladného vyčistenia 
priestorov pri dodržaní zásad BOZP.

V  telovýchovnom  zariadení  sa  vykonáva  mechanická  očista  všetkých  vnútorných  a  vonkajších 
priestorov.

Materiálové zabezpečenie mechanickej očisty tvoria :

metly, lopaty, krompáč, motyky,  handry, mopy,  saponáty a iné čistiace prostriedky. Tento materiál je  
uskladnený v sklade materiálu, práčovni a taktiež v priestoroch Obecných služieb Krajné.

Kosenie trávnatých plôch krovinorezmi alebo motorovou kosačkou zabezpečujú pracovníci Obecných 
služieb Krajné, valcovanie hracej plochy zabezpečuje dodávateľská organizácia.

Použitie OOPP :

Pri použití saponátov a iných čistiacich prostriedkov sú pracovníci povinní používať ochranné gumové 
rukavice.
Pri terénnych úpravách, kosení, odburinení a polievaní sú pracovníci povinní použiť ochranné kožené 
rukavice a pracovnú koženú obuv. Pri kosení krovinorezom používajú aj chrániče sluchu, ochranný štít 
alebo ochranné okuliare a ochrannú koženú zásteru.

Po práci sú povinní ruky dôkladne umyť a ošetriť ochranným krémom (napr. INDULONA).

Mechanická očista Spôsob Frekvencia Vykonávajú
kosenie trávy kosačka, krovinorez podľa potreby obecné služby
valcovanie ihriska traktor a válec podľa potreby dodávateľská organizácia
terénne úpravy lopaty, krompáče, metly, motyky podľa potreby obecné služby, nájomca
polievanie zavlažovací systém podľa potreby nájomca
upratovanie a umývanie metly, handry, mopy, cemické 

prostriedky a saponáty
pred akciami, 
po akciach

nájomca spolu 
s organizátormi akcie

O výkone mechanickej očisty sa nevedú záznamy. 

Za vvykonávanie mechanickej očisty zodpovedá hospodár nájomcu.

Kontrolu výkonu mechanickej očisty vykonáva námatkovo starosta obce Krajné.



10.   MATERIÁLOVÉ,  TECHNICKÉ  A  ORGANIZAČNÉ  ZABEZPEČENIE 
DEZINFEKCIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA

Dezinfekcia je ničenie choroboplodných zárodkov – baktérií, vírusov a mikróbov.

Cieľom  dezinfekcie  je  zabezpečiť  zdraviu  nezávadné  prostredie  vo  vnútorných  priestoroch 
telovýchovného zariadenia.

Pri  dezinfekcii  je  nutné  dodržať  hlavné  zásady,  ktorými  sú  vykonanie  dôkladného  dezinfikovania 
všetkých vnútorných priestorov pri dodržaní zásad BOZP.

Na dezinfekciu vnútorných priestorov sa používa dezinfekčný prostriedok SAVO PRIM s vôňou a 3 % 
obsahom chlóru. Tento prostriedok je uložený v uzamykateľnom sklade materiálu. 

Použitie OOPP :

Pri dezinfekciii sú určení pracovníci povinní používať ochranné gumové rukavice.

Po práci sú povinní ruky dôkladne umyť a ošetriť ochranným krémom (napr. INDULONA).

Dezinfekcia Dezinfekčný 
prostriedok Koncentrácia Spôsob Frekvencia Vykonáva

vnútor. priest. SAVO PRIM 3 % umytie 1 krát mesačne 
a po každej akcii

upratovačka

O výkone dezinfekcie sa vedú záznamy v zošite k tomu určenom.

Za vykonávanie dezinfekcie zodpovedá hospodár nájomcu.

Kontrolu vykonávania dezinfekcie vykonáva poverený pracovník obecného úradu.

Základné zásady bezpečnosti pri výkone dezinfekcie a prvá pomoc pri otravách :

Dezinfekčné prostriedky sa uskladňujú vždy v k tomu vyhradených priestoroch – sklade. Nesmú byť 
uskladnené na mieste ľahko dostupnom deťom. Pokiaľ ich presypávame alebo prelievame do menších 
obalov, prípadne ich pripravujeme v riedenom stave na niekoľko dní dopredu nové obaly musia byť 
zreteľne a na prvý pohľad viditeľne označené. Na obale je nutné vyznačiť výstrahu o aké látky sa jedná, 
aby nemohlo dôjsť k prípadnej zámene s vodou, nápojom, aj pre lekára v prípade prvej pomoci.  
Pri  práci  s dezinfekčnými prostriedkami je nutné používať OOPP – rukavice, odev, prípadne rúšku. 
Po práci si treba ruky dôkladne umyť a ošetriť vhodným krémom na ruky. 
Prvá pomoc pri poliatí pokožky alebo sliznice tela koncentrovaným roztokom dezinfekčného prostriedku 
väčšinou spočíva v opláchnutí pokožky, sliznice prúdom tečúcej pitnej vody. Pri požití dezinfekčného 
roztoku  je  nevhodné  prvú  pomoc  poskytnúť  požitím  väčšieho  množstva  vody,  alebo  inej  tekutiny. 
Najúčinnejšia prvá pomoc je vyvolať u postihnutého násilné zvracanie a vyhľadať lekárske ošetrenie. 
V oboch prípadoch  sa však doporučuje postupovať pri jednotlivých dezinfekčných prostriedkoch podľa 
rád uvedených výrobcom na príbalových letákoch.  

11.  SPÔSOB VÝKONU DEZINSEKCIE A DERATIZÁCIE

Preventívne opatrenia proti výskytu obťažujúceho hmyzu a hlodavcov :

Priebežné utesňovanie všetkých škár v stenách, stropoch, za obkladmi stien, priebežné obnovovanie  
náterov stien, stropov, náradia , náčinia. Opatrenie okien – najmä tých, ktoré sú neustále otvárané – 
sieťkami,  dolné  oplechovanie  vstupných  drevených  dverí,  utesnenie  dverí  a  prahov.  Priebežné  
upratovanie,  vyhadzovanie  vecí  starých,  nepotrebných,  odpadkov,  mechanická  očista,  vysávanie 
prachu, pavučín, upratovanie na mokro. 



Represívne opatrenia pri výskyte obťažujúceho hmyzu a hlodavcov :

Tieto vykonáva väčšinou profesionálna organizácia v čase, keď sa už obťažujúci hmyz alebo hlodavce  
v  zariadení  vyskytujú.  Jedná sa o  postrek,  alebo kladenie  návnad.  O vykonanej  dezinsekcii  alebo 
deratizácii je nutné uchovať na prevádzke dokumentáciu, ktorú poskytne profesionálna organizácia. 

12.  POVINNOSTI OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA PREVÁDZKU TELOVÝCHOVNÉHO 
ZARIADENIA A ORGANIZÁTOROV AKCIÍ

Hlavné povinnosti zamerané na ochranu zdravia všetkých návštevníkov :

Dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku. Absolvovať školenia prvej pomoci. Dodržiavať  
postup ako hlásiť požiar, krádež, pracovné úkony po uzavretí prevádzky pre návštevníkov.

Zakázané činnosti a úkony pri poskytovaní služieb :

Zákaz piť alkoholické nápoje a povoľovať používanie náčinia a náradia k úkonom nie na daný účel  
určeným, poškodzovať vybavenie telovýchovného zariadenia.

13.  PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA

Hlavné  práva  a  povinnosti  návštevníkov  (športovcov,  organizátorov  a  divákov)  v  telovýchovnom 
zariadení :

Športovci  a  organizátori  akcií  majú  možnosť  vstupovať  do  všetkých  priestorov  telovýchovného 
zariadenia.
Diváci  majú  právo vstupovať  do priestorov  tribúny,  prístavby určenej  na posedenie  a  občerstvenie  
a taktiež WC. 
Použitie  ihriska  sa  dá  objednať  u  predsedu  TJ  Slovan  –  Rovnosť  Krajné  tel.  č.  …
............................................................... alebo na Obecnom úrade v Krajnom.
Pri objednaní sa dojedná aj spôsob platby za použitie telovýchovného zariadenia.
Návštevníci telovýchovného zariadenia sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a náradiu a nesmú ho 
úmyselne poškodzovať. Taktiež sú povinní udržiavať čistotu a poriadok.
Osoby  používajúce  sprchy,  sú  povinné  dbať  na  bezpečnosť  a  ochranu  zdravia.  Za  všetky  úkony 
spojené  so  zabezpečením  prípravy  teplej  vody  zodpovedá  osoba  zodpovedná  za  prevádzku  
telovýchovného zariadenia.
Kľúče od telovýchovného zariadenia sú uložené u osoby zodpovednej za prevádzku.

Zakázané činnosti pre návštevníkov :

Zákaz piť, fajčiť, jesť pred športovým výkonom, vodiť psov, iné domáce zvieratá (okrem povolených 
organizovaných  akcií),  používať nedovolené náradie, alebo si ho nosiť z domu.

14.  SÚVISIACE PREDPISY

- Zák. NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na   
        telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku

15.  PRÍLOHY
Príloha č. 1 : Kópia živnostenského listu na prevádzku športových zariadení
Príloha č. 2 :      Kópia nájomnej zmluvy 
Príloha č. 3:       Požiarne poplachové smernice, Požiarny evakuačný plán, Grafické vyznačenie 

evakuačných ciest, Protipožiarna hliadka právnickej osoby


