PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Prevádzka:
Šatne TJ ihrisko
059 76 Obec Rakúsy
Článok I.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno: Obec Rakúsy
Sídlo: Rakúsy č. 35, 059 76 Rakúsy
IČO: 00326488
Vypracovaný podľa vyhlášky MZSR č. 525/2007

Článok II.
Druh a spôsob poskytovania služieb
Športové, kultúrne a záujmové služby
Poskytovanie služieb spojených so športovými, kultúrnymi a rôznymi inými
záujmovými aktivitami, ktoré sa konajú v obci. Ide prevažne o služby pre
obyvateľov obce, ktoré sa na základe harmonogramu konajú v pravidelných
alebo nepravidelných intervaloch. Môže ísť aj o príležitostné akcie, ktorých
realizácia sa povoľuje ohlásením na OcÚ Rakúsy.
Článok III.
Organizácia aktivít v zariadení

Aerobik
Utorok a štvrtok od 18.00-19.00

Kalanetika
Utorok a štvrtok 19.00-20.00
Erko
Piatok 17.00
OFK
Streda a piatok 18.00-20.00
Nedeľa 12.00-15.00
Časový harmonogram nie je záväzný a je ho možné meniť na základe dohody
medzi účastníkmi tak, aby sa nenarúšal priebeh ostatných pravidelných alebo
nepravidelných aktivít.
Zodpovedný pracovník je osoba, ktorá zabezpečuje danú službu, zabezpečuje
otváranie prevádzky pre výkon služby, zabezpečuje výber úhrady za službu, ak
je služba spoplatnená a je stanovená jej úhrada.
Článok V.
Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
návštevníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.
1. Pracovníci zariadenia sú vybavení vhodným pracovným odevom,
pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými
toaletnými potrebami. Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj
pomôcok na upratovanie je oddelené
2. WC pre personál a návštevníkov je prístupné. Objekt je napojený na
verejné inžinierske siete obce
3. Priestory musia byť v čase poskytovania služieb udržiavané v čistote
a poriadku. Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti sú
návštevníci povinní postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých

zariadení a podľa zodpovedných pracovníkov, aby neprišlo k ohrozeniu
zdravia návštevníkov.
4. Návštevník je pri vstupe do zariadenia upozornený na povinnosť
priebežného dodržiavania čistoty strojov a zariadení.
5. Lekárnička

umiestnená

v zariadení

je

vybavená

základným

zdravotníckym materiálom podľa prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 554/2007
Z.z., a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná. Pri poranení sa postihnuté
miesto okamžite opláchne a následne dezinfikuje vhodným dezinfekčným
prostriedkom na rany. Prelepí sa jednotlivo balenými náplasťami na rany,
príp. obviaže obväzom z nového originálneho balenia.
6. V celom zariadení vo všetkým prevádzkach platí prísny zákaz fajčenia.
Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným
ohňom podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Článok VI.
Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia
1. Prevádzka slúži pre osoby staršej ako je 16 rokov, osoba mladšia smie
tento druh služby využívať len v doprovode a na zodpovednosť rodičov,
alebo osoby staršej ako 18 rokov.
2. Je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje
bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť v hale
3. Je zakázaný vstup osobám v podnapitom stave, pod vplyvom alkoholu,
pod vplyvom omamných či psychotropných látok
4. Je zakázaný vstup v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnom
oblečení vzbudzujúcom verejné pohoršenie
5. Zodpovední pracovníci zariadenia k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku
v jednotlivých prevádzkach sú oprávnené kedykoľvek vyzvať tieto osoby

aby opustili prevádzku. To sa týka i návštevníkov, ktorí svojím chovaním
rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov zariadenia v jeho riadnom
užívaní. Návštevník je povinný danej výzve okamžite vyhovieť. Pokiaľ
tak neurobí, môže byť zo zariadenia vyvedený.
6. Návštevníci sú ďalej povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
V priebehu využívania športového komplexu používať oblečenie, obuv
a športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej
činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných
návštevníkov a neznečisťovali priestory športového komplexu. V prípade
porušenia niektorej z povinnosti uvedených v tomto prevádzkovom
poriadku, je povinný opustiť priestory, inak môže byť prevádzkovateľom
udelený zákaz vstupu.
7. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže dôjsť na

určitú dobu

k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu alebo kvality poskytovaných
služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií
v priestoroch zariadenia, alebo z technických, či personálnych príčin.
Článok VIII.
Platobné podmienky
Športové, kultúrne a záujmové služby pre občanov – bez úhrady
Článok IX.
Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia
Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. V prevádzke sa upratuje a vetrá
každý deň a to pred otvorením, alebo po skončení prevádzkových hodín.
Sanitačný režim zahŕňa nasledovné činnosti:
- vysávanie a umývanie podláh v cvičebných priestoroch denne

- čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel a spŕch denne
- čistenie a dezinfekcia šatní denne
- čistenie šatňových skriniek denne
- vynášanie komunálneho odpadu denne
- vetranie v cvičebných priestoroch a šatniach denne
- vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku raz za týždeň

Najčastejšie používané prostriedky:
- Jar, Cilit, tekutý prášok Cif, Savo, Savo proti pliesňam, Domestos
Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie bude vykonané
najmenej raz za tri roky. Osvetľovacie telesá a okná sa umývajú 1x štvrťročne.

Vypracované dňa: 18.9.2019
Vypracovala: Mgr. Fedáková Lenka

Prevádzkovateľ: Obec Rakúsy

