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- športová činnosť na ÚTVŠ počnúc dňom 5. 09. 2005 bude v poobedňajších hodinách 

prebiehať nasledovne: 

pondelok – piatok v čase určenom podľa rozvrhu hodín telesnej výchovy,  klubovej formy Tv, 

hodín určených pre činnosť oddielov TJ Slávia TU vo Zvolene a rozvrhov zmluvných 

subjektov využívajúcich priestory ÚTVŠ 

- v sobotu a v nedeľu bude objekt ÚTVŠ otvorený len pre majstrovské zápasy a súťaže 

športových oddielov a prípadné prenájmy iných subjektov. 

- od 05. 09. 2005 je na ÚTVŠ ustanovený správca, ktorého pracovná doba je určená zmluvou 

s TU - pondelok – piatok 14.30 – 22.00, 

v sobotu – nedeľu (len na čas majstrovských zápasov, prípadne prenájmov). Celá činnosť 

podlieha správcovi, ktorý si vedie celú evidenciu všetkých osôb, ktoré vstúpia do objektov 

ÚTVŠ, vydáva kľúče od telovýchovných priestorov a šatní, dozerá na dodržiavanie poriadku 

a bezpečnosti počas pobytu v priestoroch ÚTVŠ 

- vstup do objektu ÚTVŠ bude len hlavným vchodom (popri miestnosti správcu), vchod od 

ihrísk bude natrvalo uzamknutý. 

- dňom 12. 09. 2005 správca ÚTVŠ bude kontrolovať na základe predložených zoznamov 

členov jednotlivých športových oddielov (od ekonómky TJ Slávia) zaplatenie členských 

príspevkov za príslušný rok a u členov TJ nepatriacich príslušnosťou na TU zaplatenie úhrady 

časti prevádzkových nákladov. 

- povinnosťou členov TJ Slávie je mať členský preukaz pri vstupe do objektu pri sebe a v 

prípade vyzvania správcom ho predložiť. 

- členovia TJ Slávie TU, študenti TU, zamestnanci TU a ostatné subjekty v rámci prenájmov 

priestorov TU sú povinní rešpektovať pokyny správcu ÚTVŠ 

- rozvrh hodín klubovej formy Tv,  TJ Slávie – tréningového procesu a rozvrhu prenájmov 

zmluvných subjektov je záväzný pre všetkých návštevníkov priestorov ÚTVŠ 

- vstup do objektu je možný 10 min. pred zahájením tréningového procesu,  

- vstup do objektu je možný len na členský preukaz TJ Slávie, študentské preukazy TU, 

respektíve hromadne pod vedením trénera respektíve vedúceho zmluvnej skupiny 

- kľúče od šatní, telocviční, posilňovne, horolezeckej steny, vonkajších ihrísk budú uložené u 

správcu, ktorý zápisom do knihy odovzdá kľúče trénerovi rozvrhom v stanovenom termíne a 

po skončení tréningu tréner odovzdá kľúče správcovi, ktorý ich odpíše. 

- tréner, respektíve cvičiteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich cvičencov, až do odchodu z 

objektu ÚTVŠ 
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- bez účasti zodpovedného trénera respektíve cvičiteľa nie je možný vstup do telocviční 

a miestností určených pre cvičenie 

- všetci cvičenci, ktorí navštívili objekt za účelom cvičenia, sú povinní prezliekať a prezúvať 

sa len v priestoroch šatní  

- všetci menovaní sú povinní hospodárne nakladať s energiami a vodou. 

- je prísne zakázané – v celom objekte ÚTVŠ fajčiť a používať alkoholické nápoje 

- všetci menovaní sú povinní dodržiavať v objekte ÚTVŠ protipožiarne a bezpečnostné 

opatrenia. Všetci cvičia na vlastnú zodpovednosť.  

- tréneri, cvičitelia, vedúci skupín sú povinní nahlásiť závady a poruchy zariadení zistené pred 

a spôsobené počas tréningového procesu správcovi ÚTVŠ. 

- v prípade vzniku škody spôsobenej na majetku TUZVO ( v objekte – ÚTVŠ) je povinný – 

športový oddiel, respektíve skupina zamestnancov, študentov a zmluvných subjektov, ktorí 

škodu spôsobili, túto škodu uhradiť respektíve dať opraviť zariadenie do pôvodného stavu. 

- v prípade úmyselného poškodzovania majetku, vandalizmu, narušenia objektu ÚTVŠ, 

prípadne opilstvo respektíve násilnosti, je povinný správca upovedomiť príslušníkov Mestskej 

polície vo Zvolene respektíve príslušníkov PZ OR vo Zvolene 

- všetci predsedovia športových oddielov, ktorých členovia užívajú predmetný majetok ÚTVŠ, 

respektíve TUZVO podpíšu hmotnú zodpovednosť za užívaný majetok a to osobitnou dohodou 

o hmotnej spoluzodpovednosti  

- odkladanie bicyklov a vodenie psov do objektu je zakázané 

- športová činnosť v objekte lodenice TU sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom a dodatkom  

špecifikovaným pre objekt lodenice, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupe do 

objektu. 

Tieto zásady boli vypracované a v záujme zabezpečenia ochrany objektu ÚTVŠ – majetku 

TUZVO v súlade s „Príkazným listom“ rektora RU č. 1/2005 a platia i pre subjekty, ktoré si 

prenajmú priestory objektu ÚTVŠ. 

 

PaedDr. Martin Kružliak, PhD. 

vedúci ÚTVŠ – TU vo Zvolene 

 

 


