
 

NÁVRH 

 

Prevádzkový poriadok Fitness centra 
 

 

Názov prevádzky:  Fitness centrum  

Prevádzkovateľ :   Obec Záhorská Ves 

Sídlo prevádzky: Hlavná 39/166, 900 65 Záhorská Ves 

IČO: 00305219 

Zodpovedná osoba – správca : Konečná Mária, pracovníčka OcÚ 

 

Prevádzková doba:  Pondelok :                                08:00 – 21:00 hod. 

                                 Utorok  :                               08:00 – 21:00 hod.    

                                 Streda  :                                     08:00 – 21:00 hod. 

                                 Štvrtok :                                  08:00 – 21:00 hod. 

                                 Piatok  :                                    08:00 – 21:00 hod. 

                                 Sobota :                                    Zatvorené 

                                 Nedeľa :                                   Zatvorené  

 

Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania  fitness centra (používanie strojov, nástrojov a zariadení), 

dostupných vo vyhradených priestoroch zriadených obcou Záhorská Ves. 

 

Čl. I. 

Právo na prístup 
 

1. Fitness centrum je k dispozícii výhradne pre občanov obce Záhorská Ves. 

 

Čl. II. 

Registrácia a evidencia používateľa 
 

1. Záujemca, ktorý má právo na prístup, svojím podpisom potvrdí v Knihe návštev, že sa oboznámil s 

Prevádzkovým poriadkom fitness centra a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. Kniha návštev je 

uložená a vedená v určených priestoroch fitness centra. 

2. V Knihe návštev uvedie návštevník všetky údaje, ktoré umožnia jeho identifikáciu, a to meno a priezvisko a 

úplnú adresu trvalého bydliska. 

3. V Knihe návštev uvedie návštevník dátum, čas príchodu a čas odchodu. 

4. Poplatok v sume 2,-€/hodina bol schválený uznesením č. 13/2014 dňa 03.02.2014. 

 

 

Čl. III. 

Režim používania posilňovne 
 

1. Priestory fitness centra budú prevádzkované bez trvalej prítomnosti správcu. Otvorenie a prevzatie  

fitness centra si v rámci prevádzkových hodín návštevník dohodne so správcom zariadenia telefonicky.     

Návštevník po skončení cvičenia telefonicky vyzve správcu na prevzatie fitness centra. 

2. Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý návštevník sám. 

3.   Vo fitnescentre je dovolené konzumovať len nealkoholické nápoje. 

 

 

Čl. IV. 

Povinnosti 
 

1. Vo fitnes centre je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu (pred odchodom dať  priestor do pôvodného    

    stavu, skontrolovať a pozatvárať okná). 

2. Pri príchode do fitness centra je nutné sa prezuť do vhodného športového obutia. 

3. S nástrojmi a náradiami fitness centra zaobchádzať zodpovedne a šetrne. 



4. Príslušné stroje možno používať len podľa pokynov z návodov na použitie. 

5. Pri zistení akýchkoľvek porúch či poškodení je nutné ihneď informovať správcu fitness centra.. 

6. Nekonzumovať potraviny (s výnimkou tekutín). 

 

 

Čl. V. 

Obmedzenia 
 

1. V priestore fitness centra je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje. 

2. S náradím fitness centra je zakázané opúšťať miestnosť fitness centra. 

3. Nerušiť spolu cvičiacich hlasným rozprávaním. 

4. V prípade, skončenia s cvičením, je zakázané zdržiavať sa vo fitness centre zbytočne dlho. 

5. Do fitness centra je zakázaný vstup osobám: 

a. so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť, 

b. v podnapitom stave, 

c. pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok, 

d. v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení a obutí, 

6. Deti do 18 rokov veku len v sprievode s dospelou osobou. 

 

       Čl.VI. 

                                                          Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia 

 

1. Dezinfekcia povrchových plôch ako aj vlhká mechanická očista zariadení na osobnú 

hygienu a prevádzky je vykonávaná priebežne podľa potreby. Dezinfekcia strojov 

a zariadení na cvičenie sa vykonáva mimo prevádzkových hodín, resp. po každom 

použití. Cvičiaci udržiava v čistote dezinfekčným roztokom a jednorazovou 

papierovou utierkou, ktoré má v priestoroch prevádzky k dispozícii. Celková očista 

a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva jedenkrát týždenne mimo prevádzkových hodín. 

2. Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu podláh 

a zariadení pre osobnú hygienu sa po upotrebení jedného obmieňajú (striedajú) za 

účelom potlačenia vzniku rezistencie choroboplodných zárodkov, dodržiava sa ich 

správna koncentrácia a doba expozície. Dezinfekcií predchádza dôkladná vlhká 

mechanická očista roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. 

3. Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím alebo skončení prevádzky. 

Je zabezpečené oddelené skladovanie pomôcok na upratovanie. 

4. Osvetľovacie telesá a okná sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne. 

 

Čl. VI. 

Sankcie za porušenie 
 

1.  V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku možno návštevníkovi odoprieť prístup do    

      fitness centra. 

3. Návštevník je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody uhradiť v plnej výške. 

4. Závažné alebo sporné prípady porušenia tohto prevádzkového poriadku rieši starosta obce.  

 

 

 

 

V Záhorskej Vsi........................... 

 

 

                                                                                                                 JUDr. Boris Šimkovič 

                                                                                                                     starosta obce   

Vyvesené 30.11.2020 


