
Obec Veľká Lehota zastúpená starostkou obce v súlade s platným zákonom č. 369/1990 Zb. 

vydáva túto internú smernicu 

 

Interná smernica č. 7/2016 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

(telovýchovno – športové zariadenia) 

 

I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia 

 

    Názov zariadenia: Šatne  

 

    Adresa zariadenia: Veľká Lehota č. 624, 966 41  Veľká Lehota 

 

    Prevádzkovateľ, jeho adresa:Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41 Veľká Lehota 

 

    IČO: 00 321 061 

 

    Zodpovedný vedúci (pracovník): starostka obce Veľká Lehota 

 

II. Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb 

 

- športový areál je využívaný ako sezónne zariadenie od apríla do novembra kalendárneho 

roku. V športovom areály sa nachádza futbalové ihrisko s rozmermi – 63,75 m x 105,15 

m. Nachádza sa tam prírodný amfiteáter a oddychový prístrešok, ktoré sa využívajú na 

kultúrne podujatia. Na kultúrne podujatia sa využívajú každoročne počas Detského 

folklórneho festivalu a v prípade jednorazových kultúrnych podujatí.  Šatne sa využívajú 

počas tréningov a futbalových zápasov viackrát do mesiaca. V priestoroch šatní sú 

k dispozícií WC, sprchy, sklady, rozhodcovská miestnosť, prípadne miestnosť pre 

trénerov, miestnosť pre hostí.  

- futbalová plocha je udržiavaná kosením a polievaním zo studni, ktorá sa využíva výlučne 

pre potreby tohto objektu.   

- zber komunálneho odpadu je realizovaný prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov 

a kontajnerov na triedený odpad (sklo, papier a plasty). Odpad je vynášaní podľa platného 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Odvoz 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje firma SITA SLOVENSKO, a.s., 

a odvoz a zneškodňovanie triedeného dopadu zabezpečujú Technické služby mesta Nová 

Baňa.  

- dresy, ich pranie a nákup hygienických a čistiacich prostriedkov si zaobstaráva TJ 

Partizán vo svojej réžii. Obec vybavila šatne automatickou práčkou, chladničkou, 

bojlerom a hygienickými zariadeniami (dávkovače toaletného papieru, skladacích 

papierových uterákov, tekutého mydla a odpadkových košov).  

 

III. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov      

zariadenia 

 

- prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku, dbá sa na dodržiavanie hygienických 

zásad, zabezpečujú sa opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení 

- objekt šatní je zabezpečený teplou a studenou vodou (teplá voda sa je z elektrického 

bojleru), zásobovanie vodou je z vlastného vodného zdroja (studňa)  



- za zdroj vody je zodpovedný prevádzkovateľ. Dezinfekciu zabezpečuje tiež pravidelne 

prevádzkovateľ.  

- odkanalizovanie je zabezpečené  prostredníctvom odpadovej žumpy, ktorej vývoz 

zabezpečuje Obec Veľká Lehota prostredníctvom Technických služieb mesta Nová Baňa.  

- v šatni domácich je kúrenie na pevné palivo,  

- jednotlivé šatne sú dostatočne vetrané a osvetlené,  

- šatne sú vybavené lavičkami, vešiakmi, stolmi, stoličkami,  

- WC pre návštevníkov má vchod z bočnej strany budovy, WC  pre ženy  a WC pre mužov 

- lekárničku prvej pomoci si zabezpečuje TJ Partizán, pri organizovaní kultúrnych podujatí 

ju zabezpečuje Obec Veľká Lehota.  

- v budove sa zakazuje fajčiť, sú označené v rámci platnej legislatívy. 

 

 

IV. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia, ktoré musia 

byť zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov 

 

- zákaz poškodzovať športový areál a budovy v športovom areáli akýmkoľvek spôsobom 

- povinnosť udržiavať poriadok v celom športovom areáli 

- v budove platí zákaz vodenie zvierat  

 

 

V. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia 

 

- očista a dezinfekcia objektu šatní sa vykonáva pravidelne po každom podujatí a aj 

priebežne. 

- očista a dezinfekcia objektu šatní sa vykonáva prostriedkami dostupnými bežne 

v obchodnej sieti napr. – SAVO 

- pri ich používaní sa dodržuje pracovný postup uvedený v návode výrobcu prípravku 

- steny objektu šatní sa maľujú podľa potreby.  

 

 

VI. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch 

miestností a zariaďovacích predmetov 

 

- vlhká mechanická očista a dezinfekcia podláh, zariadenia, WC a spŕch sa vykonáva vždy 

po každom tréningu, zápase.  

- používajú sa jednoduché pracovné pomôcky – nádoby na vodu, čistiace a dezinfekčné 

prostriedky, utierky, kefy.  

- nádoby na odpad sa čistia a dezinfikujú pravidelne.  

 

VII. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien 

 

- osvetľovacie telesá a okná sa čistia  jedenkrát za rok 

 

 

 

 

Vo Veľkej Lehote  

Dňa:  22.11.2016     Pečiatka, podpis: 


