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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
športového zariadenia:
FITNES CENTRUM

Valaliky, 2.9.2011

Vypracovala: Martina Matiová
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a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Názov zariadenie:
Adresa zariadenia:
Prevádzkovateľ zariadenia:
IČO:
Zodpovedný vedúci:
Počet zamestnancov:

Fitnes centrum
Poľná 8, 044 13 Valaliky
Obecný úrad Valaliky
Poľná 8
044 13 Valaliky
324 850
Martina Matiová
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b) Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri
poskytovaní služieb:
- Fitnes centrum pri OÚ Valaliky bolo zriadené za účelom cvičenia mužov a žien starších ako 16
rokov na aj mimo posilňovacích strojov rôzneho druhu v zmysle vyhlášky MZ č. 525/2007
o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

- Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá a zásady fungovania zariadenia, jeho využitia,
správania sa a konania užívateľov, ich práva a povinnosti. Prevádzkový poriadok je záväzný pre
všetkých klientov využívajúcich toto zariadenie.

1. Prevádzková doba
- Fitnes je otvorené v pracovných dňoch a to takto :
1. pondelok
2. utorok
3. streda
4. štvrtok
5. piatok

od
od
od
od
od

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 -

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

- Možnosť predĺženia prevádzkovej doby sa stanoví na základe dohody oboch strán.

2. Vstup do fitnes
- Vstup do miestnosti fitnes je povolený iba s platným preukazom a aktuálnym mesačným
kupónom, príp. po zaplatení jednorazového vstupného.
- Klienti prichádzajú do športovej časti prevádzky jednotlivo, alebo v skupinkách. Po naplnení
kapacity fitnes centra ďalší záujemcovia počkajú, kým sa uvoľní cvičebné miesto.
- Kapacita prevádzky je 6 návštevníkov počas jednej hodiny.
- V prípade hromadných návštev platí povinnosť nahlásenia zodpovedného vedúceho za
kolektív.
- Športové úkony vykonáva klient na vlastnú zodpovednosť.
- Do fitnes sa môžete zapísať v Obecnej knižnici, príp. na sekretariáte OÚ Valaliky.
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- Preukaz, kupón, príp. jednorazová vstupenka je platná iba na mesiac (deň), na ktorý bol
zakúpený.
- Návštevník je povinný prekontrolovať si pri zakúpení správnosť doby platnosti preukazu,
kupónu, príp. jednorazového vstupného.
- Za stratené, alebo zneužité preukazy a kupóny sa neposkytuje žiadna náhrada.
- Žiakom ZŠ sa vstup do prevádzky Fitnes, nepovoľuje. Vstup je povolený záujemcom starším
ako 16 rokov.
- V cene vstupenky je zahrnuté použitie fitnes a šatne.
- V prípade záujmu o sprchovanie po ukončení cvičenia je potrebné nahlásiť vopred pracovníčke
knižnice, alebo sekretariátu za príplatok k cene vstupenky.
- Ženy a muži cvičia po dohode s pracovníčkou knižnice, alebo sekretariátu osobitne.

c) Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov
a zamestnancov zariadenia
- Na prezlečenie slúži jedna šatňa vybavená uzatvárateľnými skrinkami na uloženie civilného
šatstva. Podlahy miestnosti sú ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. Zo šatní sa vstupuje do
zariadení na osobnú hygienu a to WC s umývadlom a spŕch. Vzhľadom na to, že máme len jednu
šatňu ženy a muži cvičia osobitne.
- Vyzliekať, alebo obliekať sa je dovolené iba v šatňových priestoroch. Šaty a ostatné súčasti
odevu je možné odkladať iba na miesto na to určené (skrinky). Na prechod medzi šatňu a fitnes
je návštevník povinný si na prezuvky navliecť návleky, ktoré sa nachádzajú pri vchode do šatne.
- Peniaze a cenné predmety (hodinky, šperky a pod.) si návštevníci môžu uschovať do
uzamykateľnej skrinky inak sa neručí za ich stratu.
- Fitnes centrum je vybavené cvičebnými strojmi, činkami, žinenkami a inými potrebami na
cvičenie. Podlaha je pokrytá kobercom. Miestnosť je prirodzene vetraná oknami, osvetlenie je
denné, resp. umelé.
- Pre upratovačku je vyhradená miestnosť na upratovanie s výlevkou s prívodom teplej
a studenej pitnej vody, v ktorej sú zároveň skladované pomôcky na upratovanie a čistiace
a dezinfekčné prípravky.

d) Pokyny,
zariadenia:

obmedzenia

a zásady

týkajúce

sa

návštevníkov

- V celom objekte OÚ a fitnes je zákaz fajčiť a piť alkoholické nápoje.
- Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu v celom objekte OÚ a fitnes.
- Návštevníci sú povinní dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj ostatných cvičiacich. Vedenie
prevádzky nenesie zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci
vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku.
- Návštevníci sú povinní šetriť zariadenie prevádzky. Sú povinní uhradiť škody alebo straty,
ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení fitnes, alebo majetku ostatných návštevníkov.
- Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy.
- Lekárnička I. pomoci je k dispozícii na sekretariáte Obecného úradu. Je vybavená základným
zdravotníckym materiálom, ktorého exspiračná doba je sledovaná.
- Priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci pracovníčke knižnice,
alebo sekretariátu.
- Do fitnes nie je povolený vstup osobám
- postihnutým horúčkou
- nákazlivými alebo inými chorobami
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-

kožnými chorobami
chorobami srdcovo-cievnymi, alebo epilepsiou

- Do fitnes je úplne vylúčený vstup osobám opitým, alebo v podnapitom stave, taktiež je
vylúčený vstup so zvieraťom.
- Z fitnes bude vypovedaný návštevník bez nároku na vrátenie vstupného, ktorý poruší
ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedného
pracovníka.
- Ak neopustí návštevník v takýchto prípadoch fitnes na vyzvanie, je pracovník prevádzky
oprávnený rušiteľa poriadku vyviesť z objektu, prípadne požiadať o zákrok príslušníkov polície.

Zákaz činnosti vo fitnes
Vo fitnes je zakázané:
- Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok, alebo hlukom rušiť kľud
ostatných návštevníkov.
- Fajčiť a požívať alkoholické nápoje v celom objekte OÚ a fitnes.
- Vodiť do areálu OÚ a fitnes psov a iné zvieratá, prinášať so sebou horľaviny a iné chemikálie,
používať vlastné tranzistorové rádio a magnetofón.
- Požadovať od pracovníkov OÚ služby odporujúce prevádzkovému poriadku.

e) Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia
Zariadenie sa upratuje a vetrá každý deň a to pred otvorením, alebo po skončení
prevádzkových hodín.
Sanitačný režim zahrňuje tieto základné činnosti:
- vysávanie a umývanie podláh v cvičebných priestoroch denne
- čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel a spŕch denne
- čistenie a dezinfekcia šatní a šatňových skriniek denne
- vynášanie komunálneho odpadu denne
- vetranie v cvičebných priestoroch a v šatni denne
- čistenie okien, dverí a osvetľovacích telies 1x štvrťročne
Najčastejšie používané prostriedky:
a) čistiace:
Na mechanickú očistu sa používajú prípravky bežne dostupné v obchodnej sieti a to napr.:
Jar, Pur, tekuté prášky Cif, Fixinela ...
b) dezinfekčné prostriedky:
Na dezinfekciu sa používajú: Savo, Savo proti plesniam, Suprachlór, Chlóramin B a pod.

f) Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii:
Dezinfekčné prípravky sa používajú v dávkach a koncentráciách podľa návodu na použitie
uvedeného na príbalovom letáku. Dezinfekčné prípravky sa pravidelne obmieňajú, dbá sa, aby
nebol prekročený ich exspiračný čas.
Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. Musí sa
dodržiavať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia.
P.č.
1.

Názov výrobku
Ajatín

Koncentrácia v %
2,0

Doba expozície (min)
30
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2.
3.
4.
5.
6.

Savo
Savo proti plesniam
Suprachlór
Jodonal B
Chlóramin B

3,0 – 10,0
3,0 – 10,0
0,5 – 1,5
0,5 – 1,5
2,0

30
30
30
30
15

g) Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien:
Osvetľovacie telesá a okná sa umývajú 1x štvrťročne.

h) Technické zabezpečenie prevádzky fitnes
1. Vo fitnes musia byť viditeľne umiestnené:
prevádzkový poriadok zariadenia
pokyny pre poskytnutie prvej pomoci
požiarne smernice
2. Na OÚ (knižnica, sekretariát) musia byť uložené a správne vedené:
kniha evidencie návštevníkov
kniha evidencie návštevnosti
kniha zranení a úrazov návštevníkov
3. Za dodržiavanie predpisov vo fitnes zodpovedá pracovníčka knižnice.

ch) Cenník poskytovaných služieb
1. Vstupné do fitnes počas prevádzkových hodín :
zápisné – fitnes preukaz
6 €/rok
mesačný kupón
4 €/mesiac
Návštevník je povinný požadovať od pracovníčky knižnice, alebo sekretariátu doklad o zaplatení
vstupného a prekontrolovať výšku vstupného.
2. Výška cien poskytovaných služieb bola prejednaná a schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 7. 9. 2011 Uznesením č. 6/2011.

i) Záverečné ustanovenia
1. Fitnes je prevádzkovou jednotkou obce Valaliky.
2. Pre činnosť prevádzky okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky všeobecne
platné a záväzné nariadenia a normy a na nich nadväzujúce vnútorne predpisy a
nariadenia.
3. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 23. 9. 2011 na základe schválenia
Obecným zastupiteľstvom dňa 7.9.2011.

Valaliky: 2. 9. 2011

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

