
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Športová hala, Komenského 30 , 902 01 Pezinok

Športová hala na Komenského ulici v Pezinku je majctkom mesta Pezinok v správe volejbalovo -
tenisového klubu VTC.

axianova@post.sk

Charakteristika a zameranie prevádzky

Športová hala VTC slúži hlavne športovcom tenisového a volejbalového klubu na realizáciu
tréningovej cinnosti a sút'ažné aktivity. Dalej slúži ši~okejverejnosti na športovú, sút'ažnú, rekreacnú a
záujmovú cinnost' a aktivity, ktoré sú vykonávané so súhlasom vedúceho prevádzky.

Pre užívatelov týchto priestorov platí od 1.1.2009tento prevádzkový poriadok.

1. Vstup do priestorov športovej haly - telocvicne s hladiskom a príslušných obslužných
prevádzkových priestorov majú dovolené .iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu
podla rozvrhu.

2. Športovci mažu vstúpit' do priestorov športovej haly spolu so zodpovedným vedúcim maximálne
15 minút pred prideleným užívaCÍmcasom a musia ich opustit' do 30 minút od jeho skoncenia.

3. Športovci mažu vstúpit' na hracie plochy 5 minút pred prideleným užívaCÍmcasom a musia ich
opustit' do 5 min. odjeho skoncenia.

4. Je zakázaný vstup nepovolaným osobám do technologických priestorov (kotolna), ako aj do
priestorov vyhradených len pre zamestnancov VTC.

5. Na športovú plochu je povolený vstup len v cistej športovej obuvi a vhodnom športovom
oblecenÍ.

6. Vstup do hladiska športovej plochy (telocvicne) je povolený len pri sút'ažných zápasoch
jednotlivých športových klubov.

7. Za prístup cudzích osab do hladiska pocas tréningových aktivít zodpovedá príslušný
zodpovedný vedúci aktivity prebiehajúcej na športovej ploche (v telocvicni).

8. Zabezpecenie bezpecnostných, poriadatelských zdravotníckych a požiamych služieb pocas
konania sút'ažných zápasov si plne zabezpecujú príslušní usporiadatelia, ktorí majú uzatvorenú
riadnu nájomnú zmluvu na príslušné nebytové priestory.

9. Užívatel športovej plochy a príslušných obslužných prevádzkových priestorov je povinný hlásit'
vedúcemu prevádzky športovej haly všetky poruchy a škody, ktoré vznikli pri užívaní týchto
priestorov.



Prevádzkovatelia doplnujúcich športových prie3torov a doplnujúcich prevádzkových cinností sa
riadia pri prevádzkovaní prenajatých priestorov a spolocne používaných priestorov
ustanoveniami nájomnej zmluvy, ktorú uzatvorili so športovým klubom VTC.

11. Všetky vacšie úrazy sa zapíšu do knihy úrazov umiestnenej v kancelárii trénerov.

12. Pri odchode z obslužných miestností používaných pri športovej cinnosti skontrolovat a vypnút
elektrické osvetlenie, uzatvorit všetky vodovodné kohútiky a riadne uzamknút športový objekt.

13. Dodržiavat v priestoroch športovej haly a v okolí športovej haly cistotu a poriadok, hospodárit
s inventárom a materiálom nachádzajúcim sa .v objekte a chránit majetok, dodržiavat všetky
protipožiarne opatrenia:

prekontrolovat uzatvorenie okien a dverí
- pri použití elektrických spotrebicov dbat o ich správne používanie

14. V celom objekteje zakázané manipulovat s otvoreným ohnom, konzumovat' alkohol a drogy.

15. VTC v objekte nerucí za vol'ne odložené veci, odporúca užívatel'om a návštevníkom nechat ich
v uzamknutej šatni alebo zobrat ich so sebou do priestorov športovej plochy.

16. Osoba poverená správou športovej haly má právo ukoncit program ci vylúcit úcastníka
programu v prípade, že úcastník alebo skupina nedodržiava prevádzkový poriadok, bezpecnostné
normy alebo pokyny zamestnancov VTC.

17. Upratovanie spolocne používaných priestorov (VTC, nájomníci) vykonáva upratovacka
priebežne podl'a pokynov vedúceho prevádzky a v závislosti na dohodnutom harmonograme
upratovania s príslušnými nájomníkmi. Uprat6vanie priestorov športovej plochy (telocvicne)
a hl'adiska po ukoncení kultúrnych, obcianskych a podnikatel'ských aktivít, zabezpecuje
príslušný poriadatel' akcie na vlastné náklady.

18. Parkovanie vozidiel zamestnancov VTC, nájomníkov a návštevníkov športovej haly je
zabezpecené na verejnom parkovisku pri športovej hale. Parkovisko nie je strážené a správca
objektu športovej haly nezodpovedá za škody spósobené cudzím subjektom na majetku užívatel'a
parkoviska.

19. Prevádzka kotolne sa riadi prevádzkovým poriadkom kotolne.

Je zakázané:
a) vodit do priestorov športovej haly VTC psov a iné zvieratá
b) vstupovat s bicyklom, kolieskovými korcul'ami a inými predmetmi, ktoré móžu spósobit škodu na

majetku
c) na hracie plochy vstupovat v inej obuvi ako je cistá športová obuv
d) nosit jedlo, pitie a žuvacky na športovú plochu
e) v priestoroch športovej haly VTCje prísny zákaz fajcit

....



Hodiny pre verejnost:

Poplatky:
. prenájom haly: 15 - eur / hodina

Vedúci prevádzky športovej haly vedie evidenciu casového využitia športovej plochy. Plán casového
využitia bude športový klub VTC uverejnovat na svojej webovej stránke (http://www.tennisvtc.sk
alebo http://www.volleyballvtc.sk).
Poverený správca objektu športovej haly si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto
prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie prevádzkového
poriadku športovej haly VTC móže mat za následek predcasné ukoncenie platnosti dohody o
používaní zariadení športovej haly VTC.

Tento prevádzkový poriadok je platný pre zamestnancov VTC, nájomníkov nebytových priestorov
v objekte športovej haly a návštevníkov športovej haly.

V Pezinku dna 1.1.2009
Peter Gric,
prezident VTC Pezinok


