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Charakteristika telocvične

Telocvičňa Strednej odbornej školy techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és 
Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo (ďalej len  SOŠTSaO–MSzésKSzKI)
je  majetkom  VÚC  Nitra  v správe  SOŠTSaO–MSzésKSzKI  Štúrovo.  Telocvičňa  slúži  na
zabezpečenie  výučby  povinnej  telesnej  výchovy  pre  žiakov  SOŠ  Štúrovo  a pre  fyzické
a právnické osoby, ktoré majú so SOŠTSaO–MSzésKSzKI uzatvorenú zmluvu o prenájme
nebytových priestorov.

Dispozičné riešenie

Telocvičňa  je  prístupná  z hlavnej  chodby  školy.  Pred  telocvičňou  sú  šatne  a sociálne
zariadenia  /  umyvárky,  sprchárne  a WC  pre  mužov   a ženy  /.  Na  konci  chodby  pred
telocvičňou  je  kabinet  pre  telocvikára.  Súčasťou  telocvične  je  sklad  telocvičného  náradia
a posilňovňa.

Vybavenosť

Telocvičňa je vybavená nasledovným telocvičným náradím: rebriny 6 ks; basketbalové koše 3
ks; volejbal 2 ks; šplh na laná 4 ks; kôň gymnastický 1 ks; koza gymnastická 2 ks; môstik R 1
ks; metací stôl 1 ks; švédska debnička 1 ks
posilňovňa: kladka chrbát 1 ks; HAKY lavička 1 ks; sedačka BICEPS 1 ks; šikmá lavička 1
ks; šikmá lavička brucho 1 ks; posilňovacia veža 1 ks

Inžinierske siete

Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu. V priestoroch telocvične je
rozvod studenej a teplej vody. Odpadová voda je napojená na vonkajšiu kanalizáciu. Kúrenie
je  zabezpečené  s radiátormi.  Vetranie  sa  zabezpečuje  cez  vetracie  otvory  a odsávacím
ventilátorom, ktorý je umiestený pod stropom telocvične. Osvetlenie je riešené s prirodzeným
denným  svetlom  a s 5  ks  halogénovými  osvetlovacími  telesami  umiestené  pod  stropom
telocvične.

Povinnosti žiakov a návštevníkov telocvične

 vstup do telocvične majú dovolený iba tí žiaci a návštevníci,  ktorí majú pridelenú
užívaciu hodinu

 žiaci sa môžu v telocvični zdržiavať len pod dozorom vyučujúceho
 za ostatných návštevníkov zodpovedá vedúci
 pred príchodom do telocvične sú žiaci povinní sa prezliecť a prezuť v šatniach



 pri príchode do objektu je návštevník povinný prezliecť a prezuť sa vo vymedzenom
priestore a až potom vstupovať do samotnej telocvične

 športovci  môžu  vstúpiť  do  priestorov  im  vyhradeným  spolu  so  zodpovedným
vedúcim max. 15 min. pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 15
min. od jeho skončenia

 do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezúvkach s nefarbiacou podrážkou
 príchod  do telocvične nahlásiť správcovi telocvične, zapísať do zošita svoj príchod

a odchod a potvrdiť to svojím podpisom
 každý návštevník je povinný bez odkladu oznámiť správcovi telocvične nedostatky,

ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne
ohrozenie  života  alebo  zdravia  a podľa  svojich  možností  podieľať  sa  na  ich
odstránení

 v prípade  úrazu  je  povinný  žiak  nahlásiť  úraz  učiteľovi  a návštevník  správcovi
telocvične, úraz zaznamenať do knihy úrazov a hlásiť vedeniu školy

 v telocvični je zakázané konzumovať alkohol v priestoroch telocvične a školy
 v telocvični  je  zakázané  zdržiavať  sa  osobám,  ktoré  sú  pod  vplyvom  alkoholu,

omamných  a taxotronických  látok  a taktiež  je  zakázané  konzumovať  alkohol
v priestoroch telocvične a školy

 v priestoroch telocvične a školy je zakázané fajčiť
 je  zakázané  demontovať  telocvičné  náradie  alebo  jeho  časti  bez  súhlasu  vedenia

školy, ako aj vynášať materiál z priestorov telocvične
 v priestoroch  telocvične  sa  nesmú ponechávať  žiadne  osobné veci,  jedlo,  nápoje,

žuvačky
 ja zakázané používať vulgarizmy
 je zakázané vodiť do telocvične psy, vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré

môžu spôsobiť škodu na majetku, vešať sa na basketbalové koše

Všeobecné povinnosti

 na viditeľnom mieste vyvesiť rozvrh používania telocvične, 
 každý návštevník telocvične je povinný dodržiavať predpisy BOZ a PO
 každý  návštevník  vykonáva  športové  aktivity  dobrovoľne  a na  svoju  vlastnú

zodpovednosť, v prípade úrazu vlastným zavinením alebo nedodržaním predpisov, si
návštevník  nemá  právo  vymáhať  žiadne  finančné  odškodnenie  od  SOŠTSaO–
MSzésKSzKI za odložené  veci v prípade straty alebo krádeže správca telocvične
nezodpovedá

 pri  odchode z telocvične  skontrolovať  a vypnúť elektrické   spotrebiče,  osvetlenie,
uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch

Sanitačný program

Sanitácia  je  činnosť,  ktorou sa vytvárajú  a zabezpečujú  bezchybné hygienické  podmienky
prostredia a zahrňuje nasledujúcu činnosť: 
 dekontámináciu
 dezinfekciu
 deratizáciu
 dezinsekciu



Dekontaminácia- je odstraňovanie nečistôt z prostredia metódou:
a. suchého čistenia /mechanicky a aeromechanicky/
b. mokrého čistenia /hydromechanicky/ pred a po vyučovaní

Upratovanie,  čistenie  vykonáva  upratovačka.  Santácia  sa  vykonáva  mechanickými
prostriedkami, ako handry, metly, portfiše, lopatky, vedrá.
Pri sanitácii sa používajú nasledovné chemické prostriedky:
 čistiace  prostriedky: sóda, Jar, Pur alebo podobné prostriedky
 dezinfekčné prostriedky: Ajatin, Savo, Savoprim

Dezinfekcia WC a     umyvární  

WC a umyvárky dezinfikovať denne 5 – 10 % - ným Savo, nechať pôsobiť 30 min. a potom
opláchnuť.

Časový a     vecný harmonogram vykonávania sanitačných postupov  

Denne - upratovať podlahy haly a posilňovne
- vykonať očistu sociálnych zariadení

Týždenne - upratať všetky telocvične náradia 
- očistiť dvere

Štvrťročne - vykonať údržbu, prekontrolovať stav telocvičných náradí
- očistiť okná, osvetlovacie a vykurovacie telesá

Ročne - počas letných prázdnin vykonať veľké upratovanie
- vykonať revíziu telocvičného náradia /o kontrole viesť evidenciu/

Dezinfekcia a     deratizácia  

Zamedzenie  výskytu  hlodavcov  je  zabezpečené  rozmiestnením  deratizačných  prípravkov
v priestoroch telocvične.
Deratizačné a dezinsekčné činnosti vykonáva firma s autorizovanou činnosťou.

V Štúrove, 1. 9. 2016

                                                                                                             Ing. František Valko,v.r.
                                                                                                                    riaditeľ školy
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