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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.       

 

 
 



 1. Prevádzkovateľ 

 

 

1.a. Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia 

 

názov: Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 

sídlo: Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov     

IČO: 35555912  

DIČ: 2021887131 

Telefonický kontakt: 056 6670211 

Email: skola@czsskomtv.edu.sk 

 

Zriaďovateľ: Gréckokatolícka eparchia Košice 

Forma hospodárenia: nezisková organizácia 

 

    I.1.b. Špecifikácia zariadení 

 

Školské telovýchovno – športové zariadenia 

pozostávajú z častí: 

    Telocvičňa 

    Športový areál 

 

TELOCVIČŇA  

 

Využitie: loptové hry, rozvoj všeobecnej telesnej 

zdatnosti, rytmické a gymnastické činnosti, hromadné  

spoločenské a prezentačné aktivity školy, 

 

ŠPORTOVÝ AREÁL 

 

Atletický bežecký ovál 200m 

Asfaltové ihrisko 

Trávnatá plocha 

Využitie: loptové hry, rozvoj všeobecnej telesnej 

zdatnosti, rytmické a gymnastické činnosti, hromadné 

spoločenské a prezentačné aktivity školy.  

   Športový areál sa nachádza na pozemku školy 

vedenom na liste vlastníctva č. 8856 KÚ Trebišov 

o rozlohe 11214 m2. Vlastník: Gréckokatolícka 

eparchia Košice, v správe CSOŠ sv. Jozafáta 

v Trebišove. 
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ŠATNE 

K telovýchovnému zariadeniu prislúchajú 2 šatne: 

Šatne CH  

Šatne  D  

 

SOCIÁLNE ZARIADENIA 

WC pre CH 

WC pre  D v objekte telocvične 

Sprchy pre CH 

Sprchy pre  D 

    

               

    1.b  Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané 

úkony pri poskytovaní služieb 

 

Telovýchovné zariadenia sa využívajú prioritne na 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

v povinnej a nepovinnej telesnej výchove.  

     

V telovýchovných zariadeniach sú zakázané všetky 

činnosti okrem činnosti uvedených v bode 1.b. . 

Výnimku zo zákazu udeľuje riaditeľ školy po posúdení 

účelu, bezpečnostných a hygienických podmienok. 

 

     1.c Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia 

návštevníkov a zamestnancov zariadenia  

 

Všetci užívatelia telovýchovných zariadení sú povinní 

rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z toho, že ide 

o súčasť školského zariadenia. Osobitne zákaz 

požívania alkoholu, omamných látok, zákaz fajčenia, 

zachovávať pravidlá slušného správania. Užívatelia sú 

povinní šetrne zaobchádzať s priestormi aj ich 

vybavením.  

 

1. Priestory telocvične sú využívané v pracovných 

dňoch na vyučovanie povinnej telesnej výchovy v čase 

od 7.00 – 15.30 h, v čase od 15.30 – 21.00 h je 

telocvičňa využívaná zamestnancami školy a ich 

rodinnými príslušníkmi. 

 

2. Zamestnanci školy, ktorí majú záujem využívať 

priestory telocvične v sobotu, nedeľu, alebo počas 



prázdnin urobia záznam o návšteve telocvične do 

pripraveného tlačiva „Obsadenie telocvične školy“.  

 

3. Učiteľ môže organizovať v telocvični športové 

stretnutia v kolektívnych športoch /v sobotu, nedeľu 

a počas prázdnin/ len po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy.  

      

4. Za bezpečnosť a prevádzkyschopnosť zariadenia 

zodpovedá organizácia. Každý zamestnanec, ktorý zistí 

riziká bezpečnosti, je povinný zabrániť rizikovým 

aktivitám, nahlásiť potenciálne nebezpečenstvo 

vedeniu školy. Organizácia 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. 

 

    1.d Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa 

návštevníkov zariadenia 

     

V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a proti -

epidemické predpisy a opatrenia.  

Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. 

Všetci zamestnanci ako aj žiaci musia dbať na 

dodržiavanie osobnej hygieny.  

 

      Zamestnanci a žiaci sú vybavení osobnými 

ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu 

vykonávaných činností, predovšetkým pracovným odevom 

a pracovnou obuvou. K dispozícii majú uterák a mydlo. 

 

Žiaci a zamestnanci môžu vstupovať do telocvične 

výhradne v športovej obuvi so svetlou podrážkou. 

Po vyučovaní športové náradie poukladať na svoje 

miesto, telocvičňu a šatne nechať v čistote a v 

poriadku bez smetí. 

 

    Športové náradia v kabinete a v telocvični má na 

starosti vyučujúci učiteľ, zároveň zabezpečuje aj 

jeho dezinfekciu a čistotu. 

 



Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom 

čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

 

V zariadení sa na vhodnom a dostupnom mieste umiestni 

lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa 

priebežne dopĺňa. 

       

   1.e Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia 

 

Prevádzka je udržiavaná v čistote a v poriadku. 

Dezinfekcia stien, podláh a zariadenia je vykonávaná 

pravidelne – denne. Používajú sa dezinfekčné 

prostriedky dostupné z distribučnej siete. Pri ich 

používaní je potrebné dodržať pracovný postup uvedený 

v návode výrobcu prípravku. 

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných 

a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa 

denne čistia a dezinfikujú. Odvoz TKO zabezpečuje 

mesto Trebišov. 

  

    1.f Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii 

povrchových plôch miestností a zariaďovacích 

predmetov 

 

Vlhká, mechanická očista a dezinfekcia pracovných 

plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu je 

vykonávaná denne pred začatím alebo po skončení 

prevádzky a priebežne počas výkonu práce. 

 

Zariadenia telovýchovných priestorov sú dezinfikované 

raz týždenne a počas hlavného upratovania prípravkom 

SAVO. Okrem zariadení na osobnú hygienu, kde sa táto 

dezinfekcia vykonáva denne. Pri používaní 

dezinfekčného prípravku  postupujeme podľa 

priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby 

expozície. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, 

čistené a dezinfikované.  

 

 

 

 

 

 



    1.g Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích 

telies a okien 

 

Čistenie osvetľovacích telies a okien sa vykonáva  

minimálne 1x ročne. Táto činnosť je zabezpečená 

vlastnými pracovníkmi školy. 

 

Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke: 

 

Prostriedky na dezinfekciu plôch: Savo, chlór, Jar, 

Fixinela,  

Prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok: 

Jar, Savo, 

 

Tiesňové volania: 
Záchranná služba:           155, 112 

Hasiči:                     150 

Polícia:                    158 

Mestká polícia:             159 

 

 

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých 

zamestnancov a žiakov CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.               

 

 
2. Prevádzkový poriadok je zverejnený na www.czsskomtv.edu.sk 

stránke školy a v telocvični.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


