Organizačný poriadok Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom

Prevádzkovateľ zariadenia :
Prevádzkovateľ

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Adresa prevádzky

Nové Mesto nad Váhom, Javorinská ul. č.19, 915 01

Zodpovedná osoba za prevádzku

IČO

Ing. Anton Veselka, riaditeľ
Ing. Ladislav Lackovič, prevádzkový námestník
Jana Krištofovičová, kristofovicova@tsmnm.sk
tel: 0917 957 148
032 771 33 60 TSM Klčové 34
032 771 52 02 Zimný štadión
00350656

DIČ

2020382001

Organizačný poriadok platný od

1.9.2016

Zodpovedá osoba za prenájom
Telefonický kontakt

Zimný štadión
Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, ( ďalej len ZŠ ) slúži najmä pre verejné
korčuľovanie, tréningy, organizovanie hokejových zápasov, krasokorčuliarskych súťaží. Pre
zabezpečenie organizácie prevádzky schválil prevádzkovateľ nasledovné pokyny, ktorých účelom je
bezpečnosť, ochrana zdravia osôb a majetku spoločnosti:

Všeobecné
1. Vstup do priestorov ZŠ je podmienený dodržiavaním platných zákonov, vyhlášok, noriem,
dodržiavaním toho organizačného poriadku a ďalších interných predpisov prevádzkovateľa
objektu.
2. Organizačný poriadok je k dispozícii v sídle prevádzkovateľa, na ZŠ i na internetovej stránke
prevádzkovateľa.
3. Vstupom do objektu ZŠ sa každá osoba podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku.
4. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto poriadkom
a dodržiavať jeho ustanovenia
5. Do priestorov ZŠ vstupuje každý návštevník na vlastné riziko a nebezpečenstvo.
6. Za stranené vstupenky sa neposkytuje žiadna náhrada, vstupenku je možné použiť len
návštevu podujatia , na ktoré bola zakúpená / verejné korčuľovanie / a platí výlučne len na
obdobie trvania podujatia
7. Každý návštevník vstupujúci do areálu súhlasí s osobnou bezpečnostnou prehliadkou
z dôvodu zabezpečenia maximálnej ochrany ostatných osôb.
8. Prevádzkovateľ ZŠ si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo vyviesť každú osobu, ktorý
odmietne rešpektovať predpisy, pokyny usporiadateľ ale jeho správanie je neprístojené /
hlučné správanie, ohrozovať osobnú bezpečnosť, ako i bezpečnosť ostatných návštevníkov,
užívateľov ZŠ
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9. Vstup do priestorov ZŠ môže byt odopretý osobám , ktorých návšteva by narušila alebo mohla
narušiť poriadok, bezpečnosť, čistotu ZŠ alebo ich správanie je v rozpore s mravnými
a spoločenskými normami.
10. V priestoroch ZŠ platí prísny zákaz vstupu zvierat.
11. Vo všetkých priestoroch ZŠ platí prísny zákaz fajčenia a prísne zakázaná manipulácia
s otvoreným ohňom.
12. Do priestorov ZŠ je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, predmetov ktoré by mohli
znečistiť, poškodiť areál, spôsobiť zranenie osôb.
13. Do priestorov ZŠ je zákaz vstupu osobám pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných
návykových, omamných látok.
14. V priestoroch ZŠ platí prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, drog, omamných
látok...
15. Do priestorov ZŠ je prísny zákaz vnášať jedlo, nápoje.
16. Každý návštevník je povinný dbať o čistotu vo všetkých priestoroch ZŠ
17. Každý návštevník je povinný správať sa tak, aby nedošlo k poškodeniu vybavenia ZŠ, prípade
poškodenia majetku je návštevník povinný uhradiť všetky straty a škody ním spôsobené.
18. V areály ZŠ platí zákaz odkladania bicyklov, kočíkov, malých motorových vozidiel, zákaz
vstupu osobám na kolieskových korčuliach.
19. V objete ZŠ platí zákaz poriadania marketingových, reklamných aktivít, ktoré nie sú povolené
prevádzkovateľom / roznášanie letákov, výlep plagátov... /
20. Platí prísny zákaz vhadzovania predmetov na ľadovú plochu
21. Platí zákaz vstupovať počas úprava na ľadovú plochu. Zákaz sa nevzťahuje na pracovníkov
ZŠ
22. Zákaz vstupovať na ľadovú plochu bez športovej obuvi – korčule
23. Návštevníci sú opravení pohybovať sa v areáli ZŠ len v priestoroch vyhradených pre
návštevníkov.
24. Návštevník sa nesmie bezdôvodne zhromažďovať vo vstupnej hale, únikových východoch,
schodiskách, tribúnach, sociálnych zariadeniach.
25. Každý návštevník je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny zamestnancov ZŠ
26. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového, organizačného poriadku a všeobecných
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo zákonný zástupca.
27. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na zdraví, majetku návštevníka predmetmi
pochádzajúcimi z ľadovej plochy alebo z publika.
28. Za škody, poranenie alebo úrazy spôsobené nedodržiavaním pravidiel, prevádzkového,
organizačného poriadku, neopatrnosťou, nedodržiavaním pokynov zamestnancov ZŠ
prevádzkovateľ nezodpovedá.
29. Povinnosťou návštevníka je
cudzie predmety nájdené v priestoroch ZŠ odovzdať
službukonajúcemu strojníkovi.
30. Prevádzkovateľ neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dokladov prinesených za ZŠ.
Prevádzkovateľ nenesie za stratené, ponechané veci žiadnu zodpovednosť.
31. Objekt celého ZŠ nie je verejný a nie je verejný a nie je to ani zhromaždisko pre náhodných
návštevníkov.
32. Prevádzkovateľ ZŠ má právo kedykoľvek zrušiť tréningovú hodinu, verejné korčuľovanie
alebo komerčne dohodnuté vstupné z prevádzkových dôvodov, alebo dôvodov verejných,
resp. celoplošného záujmu.
33. V prípade evakuácie objektu je každý návštevník povinný dodržiavať požiarno-poplachovú
smernicu a evakuačný plán.
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34. Každý kto spozoruje požiar a môže ho vlastnými silami zlikvidovať ho, musí tak urobiť
s použitím dostupných prostriedkov požiarnej ochrany
35. Ohlásenie požiaru strojníkovi , alebo na čísle 112 alebo 150
36. Ustanovenia tohto poriadku sú platné pre celý objekt areálu ZŠ vrátane parkovísk a okolia ZŠ
37. Osvetlenie ľadovej plochy:
Úroveň osvetlenia
I.
trieda
II.
trieda
III.
trieda

Činnosť
Hokej, preteky
Tréning
Verejné korčuľovanie

Osvetlenia v luxoch max.
1 200 Lx
800 Lx
500 Lx

Povinnosti organizátora podujatia
38. Organizátor podujatia je povinný podľa zákona:
a) Riadiť priebeh podujatia, tak aby sa neodchyľoval v oznámení od účelu a riadne ho
ukončil v určenú dobu
b) Zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade so zákonom 1/2014 Z.z. o organizovaní
verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) Zabezpečiť ochranu priestorov, majetku ZŠ, zdravia a mravnosti počas konania podujatia
d) Umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá kapacite ZŠ
e) Zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia, tak, aby bolo možné
vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej službe, polícií, hasičským jednotkám ,
záchrannej zdravotnej službe.

Návštevník podujatia
39. Areál zimného štadióna je návštevníkom sprístupnený 15 min pred podujatím.
40. Po ukončení podujatia je návštevník povinný opustiť areál zimného štadióna do 15 min.
41. Návštevník sa riadi platnými predpismi, organizačným poriadkom, pokynmi usporiadateľa,
pokynmi zamestnancov ZŠ

Prenajímateľ, tréningový proces, komerčné nájmy
42. Nájomca objednaním ľadovej plochy a vstupom na ZŠ súhlasí s prevádzkovým, organizačným
poriadkom, zásadami správania sa na ZŠ a vstupuje do priestorov ZŠ na vlastnú
zodpovednosť.
43. Úhradu za využitie ľadovej plochy je potrebné zrealizovať dohodnutým spôsobom, fakturáciu
– s dodržaním doby splatnosti, platbou v hotovosti v stanovený termín podľa platného
cenníka.
44. V cene vstupného je zahrnutá jedna šatňa, v prípade že objednávateľ požaduje dve šatne toto
je potrebné vopred nahlásiť. Každá ďalšia šatňa je spoplatnená cenou 15,00 €
45. Platí zákaz vnášania a konzumácie alkoholu a jedla do priestorov ZŠ, najmä na striedačky a do
šatní ZŠ. V prípade porušenia bude objednávateľovi zarátaná cena za nájom šatne v cene
15,00 €.
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46. Objednávateľ je povinný dodržiavať čas ním objednaný – vstup na ľadovú plochu i ukončenie
v súlade s rozpisom uverejneným na internetovej stránke prevádzkovateľa.. Pred začiatkom
vstupu ma odberateľ k dispozícií max 30 minút pred a 30 minút po za účelom prezlečenia,
osprchovania.
47. V prípade porušovania pravidiel môže prevádzkovateľ zakázať, obmedziť odberateľovi
využívať ľadovú plochu.
48. Prenajímateľ môže písomne zrušiť tréningovú hodinu najneskôr 48 hod pred , tak aby mohla
byť hodina prenajatá inému subjektu. Ak prenájom nebude písomne zrušený, bude riadne
vyfakturovaný.
49. Prevádzkovateľ ZŠ má právo ktorúkoľvek prenajatú hodinu 48 hod pred jej uskutočnením
odvolať. V tomto prípade nebude táto nahradená ani fakturovaná.
50. Vstup na ZŠ majú len tí, ktorí majú v danú hodinu objednaný termín.
51. Užívatelia sa pohybujú po zimnom štadióne na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť,
zodpovednosť trénerov v prípade detí.
52. Rodičia hráčov majú počas tréningu, zápasu zákaz vstupu do šatní a na striedačky.
53. Každý užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi osôb vykonávajúcimi dozor, strojníkmi. Pri
neuposlúchnutí bude s okamžitou platnosťou osoba vykázaná z priestorov ZŠ
54. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poradenia, úrazy, ktorí si užívateľ spôsobil
svojim správaním, precenením síl a schopností alebo nedodržiavaním tohto poriadku.
55. Za škody vzniknuté nedodržiavaním organizačného, prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, resp. jej zákonný
zástupca.
56. Každá osoba pohybujúca sa po areáli je povinná správať sa tak, aby neznečisťovala,
nepoškodzovala svojim správaním priestory ZŠ
57. V športovom areáli je zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom, požívať alkohol,
omamné látky, vzbudzovať pohoršenie svojim správaním
58. Do športového areálu je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, odpadkov a predmetov,
ktoré by mohli znečistiť areál.
59. Pri každom tréningu detí a na zápase je nevyhnutá osobná účasť trénera, ktorý zodpovedá za
dodržiavanie čistoty, poriadku, úspore energii – voda, elektrina.
60. Tréner detí zodpovedá za uzamknutie šatní, priestorov
61. Vstup hráčov do areálu ZŠ je povolený 30 min pre objednanou hodinou, odchod hráčov do 30
min po ukončení tréningu. Tento čas je upravený pri zápase, turnaji na 60 min pred a 30 min
po ukončení zápasu.
62. Povinnosť dodržiavať plánovaný čas tréningov, prevádzkových hodín tak, aby sa vzájomne
nerušili na ľadovej ploche
63. Vstup hráčov, ako i ďalších športovcov na ľadovú plochu je povolený až po úprave ľadovej
plochy a uzatvorenia mantinelov. Ak toto bude porušené zo strany nájomcu, obsluha ľadovej
plochy okamžite ukončí úpravu plochy.

Verejné korčuľovanie
64. Každý návštevník verejného korčuľovania sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
65. Vstup na verejné korčuľovanie je povolený len s platnou vstupenkou.
66. Predaj vstupeniek končí 30 min koncom otváracích hodín verejného korčuľovania. Po
uvedenej dobe je vstup do areálu štadióna jednosmerne uzatvorený.
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67. Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny správcu ZŠ, usporiadateľskej služby ako
i pracovníkov ZŠ.
68. Návštevníci verejného korčuľovania sú povinní dodržiavať všetky všeobecne záväzné
predpisy z hadiska prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej a civilnej ochrany,
hygieny, prevádzkový a organizačný poriadok.
69. Na ZŠ sú návštevníkom k dispozícií lavičky na prezutie a sociálne zariadenie v priestoroch
štadióna.
70. Na ľadovú plochu sa vstupuje len určenými vchodmi, nie preliezaním mantinelov
71. Pri verejnom korčuľovaní je možné pohybovať sa po ľadovej ploche len v ohlásenom smere
jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať svojim správaním ostaných návštevníkov
verejného korčuľovania.
72. Deti do 6 rokov len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
73. Pre deti do 15 rokov doporučujeme ochranné prilby
74. Vstup na ľadovú plochu len v rukaviciach
75. Odporúčame primerané oblečenie
76. Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovený čas, zotrvať v priestoroch mimo určený čas je
zakázané.
77. Prevádzkovateľ ZŠ je povinný vykázať zo ZŠ také osoby, ktoré i napriek upozorneniu
nedodržujú disciplínu a prevádzkový a organizačný poriadok
78. Pri verejnom korčuľovaní:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Vstup na ľadovú plochu len v rukaviciach.
Korčuľuje sa zásadne jedným smerom.
Zákaz guľovania.
Zákaz ohrozovať a obmedzovať ostatné osoby svojim korčuľovaním.
Na druhé zvukové znamenie opustiť ľadovú plochu.
Zákaz vstupu na striedačky a ľadovú plochu s jedlom a nápojmi.
V prípade úrazu ihneď kontaktovať usporiadateľskú službu.
Korčuľujúci sa musí riadiť pokynmi usporiadateľskej služby.
Zákaz naháňať sa na ľadovej ploche.
V prípade porušenia povinností korčuľujúcich správca ZŠ má právo
korčuľujúceho vykázať z priestorov ZŠ.

V Novom Meste nad Váhom, 31.8.2016

Ing. Anton Veselka
riaditeľ TSM
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