Štadión Košická Futbalová Aréna, so sídlom Pri prachárni, 040 11 Košice Juh

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
podľa § 6 Vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kultúrno športové zariadenie

Košická Futbalová Aréna
KOŠICE
Prevádzkovateľ: Košická futbalová aréna a.s. so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Vypracovaný dňa 13.07.2021

Mgr. Marcel Gibóda
predseda predstavenstva

Ing. Ján Varga
člen predstavenstva

I. účel
Prevádzkový poriadok vypracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na
telovýchovno-športové zariadenia. Účelom Prevádzkového poriadku je stanoviť pravidlá a zásady
fungovania štadióna Košická Futbalová Aréna (ďalej len ,,Štadión“ ), jeho využitia, a stanoviť práva
a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na Štadióne a/alebo v jeho areály, ako aj
povinnosti prevádzkovateľa – Košická Futbalová Aréna a.s. so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11
Košice (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“). Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých nájomcov,
podnájomcov, organizátorov (vypožičiavateľov) a návštevníkov zdržiavajúcich sa využívajúcich
Štadión počas dennej prevádzky, ako aj za účelom organizácie kultúrneho, športového podujatia
a/alebo iného podujatia. Je neoddeliteľnou súčasťou ďalších právnych nariadení a ustanovení, ktorými
sa riadi prevádzka a chod Štadióna počas dennej prevádzky a počas kultúrnych, športových a iných
podujatí .
II. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Názov zariadenie:
Adresa zariadenia:
IČO:
DIČ:
Zodpovedný vedúci:
Tel:
e-mail:
otváracie hodiny:

Košická Futbalová Aréna
Pri prachárni 6, 040 11 Košice
478 456 66
202 413 20704
Peter Schmiedl, generálny manažér
0903 409 331
peter.schmiedl@kfa.kosice.sk
od 6.00 hod. do 24.00 hod.

Objekt Košickej futbalovej arény je situovaný v širšom centre mesta Košice v časti Juh. Prístupové
komunikácie do areálu Štadióna sú dopravné prostriedky od ulice Pri prachárni. Objekt Štadióna je
uzatvorený plotom. Vstup na priľahlé plochy areálu štadióna je voľný a možný zo štyroch svetových
strán. Vstup do samotného objektu je možný z dvoch strán, východná – tribúna C a západná – tribúna
A.
III. Priestorové usporiadanie a dispozičné členenie objektu
Areál Futbalového štadióna tvoria ihrisko, 2 tribúny (tribúna A a tribúna C) s celkovou kapacitou 5836
miest na sedenie z toho vnútorné priestory tribúny A slúžia ako priestor na administratívno-technické
zabezpečenie prevádzky Štadióna (kancelárie, pracovné a konferenčné miestnosti). Súčasťou Štadióna
sú aj okolité parkovacie plochy a tunely medzi tribúnami.
Objekt tribúny A je tvorený z 1PP (podzemné podlažie), a troch: 1NP, 2NP a 3NP (nadzemné
podlažie) a to nasledovne:
Na 1PP sa nachádzajú štyri šatne, miestnosti pre realizačný tím a sociálne zariadenia, 2 rozcvičovne,
mix zóna, zasadacia - kongresová miestnosť, miestnosť prvej pomoci, miestnosť pre delegáta
stretnutia, anti-dopingová miestnosť, kaplnka, miestnosti technickej podpory a miestnosti technického
zabezpečenia samotnej prevádzky štadióna, spojovacie chodby, schodištia, výťahy.
Na 1NP sa nachádzajú VIP priestory, priestory Gastro zóny a to kuchyňa s podpornými miestnosťami
ako šatne a sociálne zariadenia, spojovacie chodby, schodištia a výťahy.
Na 2 NP sa nachádzajú kancelárske priestory, priestory pre médiá ( novinárov, komentátorov
a fotografov ) sociálne zariadenia, archív, spojovacie chodby, schodištia a výťahy.

Na 3 NP sa nachádzajú kancelárske priestory – Sky boxy v celkovom počte 9, režimové pracovisko
tzv. Velín, miestnosť na obsluhu multimediálnych systémov ako je rozhlas, veľkoplošné obrazovky
a iné, 2 TV štúdiá, 2 bary, chodba, schodištia a výťahy.
Súčasťou štadióna je tiež ihrisko, na ktorom je vytýčená hlavná trávnatá hracia plocha. Medzi
hlavnou trávnatou hracou plochou a pevnou prekážkou sa nachádza umelá tráva, 2 striedačky pre
účastníkov podujatia, posed pre rozhodcu podujatia.
Objekt tribúny C je tvorený 5 vchodov, 2 bufetov, miestnosťou prvej pomoci, fun shopom
a toaletami pre návštevníkov podujatia.

IV. Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb
Druh a spôsob poskytovania služieb
Futbalový štadión slúži pre verejnosť ako priestor na organizovanie kultúrnych, športových a iných
podujatí a potrebám futbalových družstiev Slovenského Futbalového Zväzu, prípadne iným
futbalovým subjektom. Štadión je prístupný verejnosti počas celého roka v čase tréningov a stretnutí
futbalových družstiev a v časoch komerčného využitia. Prístup na Štadión môže byť v nevyhnutnej
miere obmedzený na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa aj bez uvedenie dôvodu.
Tento Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na užívanie Štadióna pre potreby športových klubov,
neregistrovaných skupín, pre potreby organizovania kultúrnych, športových a iných podujatí.
Prevádzkovateľ prenajíma a prepožičiava nájomcom a užívateľom priestory Štadióna za účelom:
-

Tréningová činnosť športových klubov vrátane súťažných zápasov, turnajov a súťaží. Rozsah
hodín pre športové kluby je daný rozhodnutím Prevádzkovateľa pre každú športovú sezónu.
Komerčné užívanie Štadióna pre fyzické a právnické osoby v zmysle platného cenníka.
Prenájom priestorov a plochy pre potreby organizovania kultúrnych a spoločenských a iných
podujatí na základe uzatvorenej zmluvy medzi organizátorom a Prevádzkovateľom.
Prenájom nebytových priestorov za účelom komerčného využitia na základe uzatvorenej
zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Prenájom priestorov na dennej báze pre futbalový klub na základe uzatvorenej nájomnej
zmluvy medzi futbalovým klubom a Prevádzkovateľom.

Parkovať motorové vozidlá je možné len na vyznačených plochách na parkovanie. NA pohyb
dopravných prostriedkov a chodcov na parkovisku a pozemných komunikáciách v areáli Štadióna sa
v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia platných právnych predpisov o premávke na pozemných
komunikáciách.
Využívanie priestorov Štadióna je spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka, ktorý je sprístupnený
v priestoroch Štadióna ako aj na webovej stránke Prevádzkovateľa. Prevádzková doba je 24hod.
denne. Dozor nad prevádzku zabezpečí poverený generálny manažér Prevádzkovateľa. Ochrana
areálu Štadióna je zabezpečená bezpečnostným kamerovým systémom 24 hodín denne.
Využívanie priestorov Štadióna počas kultúrnych, športových alebo iných podujatiach je organizačne
zabezpečené organizátorom podujatia.
Hra na trávniku je na vlastnú zodpovednosť návštevníka- užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá na
prípadné úrazy ani za prípadné poškodenie zdravia návštevníka, ktoré súvisia s nerešpektovaním
a/alebo porušením akýchkoľvek pokynov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú

stratu, poškodenie alebo zničenie súkromného majetku, ktorý si návštevníci prinesú so sebou na
Štadión.
Prevádzkovateľ určí Generálneho manažéra / riaditeľa podujatia, ktorý priamo kontroluje a dohliada
na nájomcu, organizátora, vypožičiavateľa a návštevníkov aby sa tieto subjekty riadili týmto
Prevádzkovým poriadkom a inými platnými pravidlami správania vydanými Prevádzkovateľom, ako
aj inými platnými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ má jediný právo prenajať štadión do nájmu tretej osobe jednorazovo do užívania za
účelom organizácie kultúrneho, športového a iného podujatia.
Nájomca je povinný v plnej miere rešpektovať pokyny Prevádzkovateľa a úzko spolupracovať
s Prevádzkovateľom pri organizácii podujatia, aby sa zabezpečilo dodržiavanie všetkých všeobecne
záväzných predpisov a nariadení, ktoré boli vytvorené Prevádzkovateľom za účelom dodržania vopred
dohodnutých štandardov prevádzky Štadióna a to hlavne organizačno–návštevný poriadok,
prevádzkový poriadok, bezpečnostnú smernicu pre riešenie mimoriadnych situácií, vopred dohodnutú
tzv. bezpečnostnú zonáciu kontrolovaného pohybu osôb počas samotného podujatia, prevádzkový
poriadok pre kancelársku zónu, prevádzkový poriadok bufetov, smernicu údržby a starostlivosti
o hraciu plochu a iné.
Zakázané úkony - všeobecné zásady prevencie rizika na Štadióne:
-

-

-

-

Vstup na športové zariadenie je na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo.
Vstup do priestorov areálu Štadióna je podmienený dodržiavaním platných zákonov, vyhlášok,
noriem, tohto Prevádzkového poriadku a ďalších interných predpisov Prevádzkovateľa.
Každý návštevník/užívateľ je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto
Prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.
V čase konania kultúrnych, športových a iných podujatí sú návštevníci štadióna KFA povinní
riadiť sa pokynmi a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o športe č. 1/2014 Z.z. o
organizovaní verejných športových podujatí a platnými smernicami a nariadeniami
Prevádzkovateľa Štadióna, ktoré určujú správanie sa a chovanie sa účastníkov a užívateľov
Štadióna ako v dennej prevádzke, tak počas samotného podujatia.
Každý návštevník/ užívateľ je povinný svoj príchod oznámiť.
Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí je možné na základe dohody
alebo zmluvy Prevádzkovateľa a organizátora tohto podujatia.
Prevádzkovateľ Štadióna si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo vyviesť každú osobu, ktorá
odmietne rešpektovať predpisy, pokyny usporiadateľov alebo sa správa neprístojne. Za
neprístojné správanie sa považuje najmä: spôsobenie všeobecného nebezpečenstva
úmyselným alebo nedbanlivým správaním, ponúkanie omamných a psychotropných látok
iným návštevníkom/užívateľom, násilie proti skupine návštevníkov/užívateľom alebo
jednotlivcovi, resp. vyhrážanie sa ublížením na zdraví, verejné hanobenie alebo podnecovanie
k nenávisti voči akémukoľvek národu, jazyku, etnickej skupine alebo rase, politickému
presvedčeniu alebo náboženskému vyznaniu, verejné šírenie poplašnej správy (napr.
bezdôvodné oznámenie uloženia výbušniny), hrubá neslušnosť alebo výtržnosť, napr. rušenie
priebehu zápasu, napadnutie jednotlivca alebo skupiny návštevníkov/užívateľov, úmyselné
alebo nedbanlivé spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, násilie voči inému
návštevníkovi/užívateľovi v úmysle zmocniť sa cudzej veci, vyvolávanie konfliktov, prejavy
urážlivého správania voči iným osobám, vzbudzovanie pohoršenia správaním vybočujúcim z
bežných všeobecne prijateľných zásad slušnosti, spôsobenie škody na majetku štadióna.
Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných návykových,
omamných a psychotropných látok. Platí prísny zákaz požívania alkoholu, drog alebo iných
návykových, omamných a psychotropných látok.
Zakazuje sa správať neprístojne, hlučne a ohrozovať osobnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť
ostatných návštevníkov/užívateľov Štadióna.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vstup do priestorov môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by dokázateľne narušila
alebo mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu Štadióna a ich správanie sa je v rozpore s
mravnými a spoločenskými normami a zásadami správania.
Do areálu je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, horľavín, odpadkov a predmetov
spôsobujúcich znečistenie areálu a životného prostredia, predmetov spôsobujúcich zranenie
osôb, symboly a predmety propagácie rasizmu a fašizmu. Osoby, vykonávajúce dozor v
športovom areáli, ich nadriadené osoby, príslušníci Mestskej polície alebo Policajného zboru
Slovenskej republiky alebo poverení zástupcovia prevádzkovateľa majú právo takéto
predmety na mieste ihneď odňať.
Každý návštevník/užívateľ je povinný udržiavať, zachovávať a dbať o čistotu a poriadok vo
všetkých priestoroch areálu Štadióna. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znečisťovať
priestory areálu Štadióna.
Každá osoba vstupujúca do objektu Štadióna je povinná správať sa tak, aby nedochádzalo k
jeho poškodzovaniu a poškodzovaniu jeho vybavenia. Návštevníci/užívatelia sú povinní
správať sa v priestoroch areálu štadióna spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom
neznehodnocuje majetok a vybavenie, ktoré sa v areáli nachádza.
Každý návštevník/užívateľ je povinný uhradiť všetky straty a škody ním spôsobené, ktoré boli
spôsobené jeho vinou a konaním alebo opomenutím na zariadení areálu alebo na majetku
ostatných osôb. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení Prevádzkového poriadku a
všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca.
V priestoroch Štadióna platí zákaz ukladania/odkladania bicyklov, kočiarov, malých
motocyklov alebo iných prepravných prostriedkov, ako aj zákaz vstupu pre osoby na
kolieskových korčuliach.
V priestoroch Štadióna platí prísny zákaz vstupu zvierat.
Vo všetkých priestoroch areálu Štadióna platí prísny zákaz fajčenia a prísne zakázaná
manipulácia s otvoreným ohňom.
Platí prísny zákaz vstupu na ihrisko. Zákaz sa netýka pracovníkov Štadióna zodpovedných za
úpravu a kvalitu trávnika.
Pri používaní pomôcok, zariadení a športového náradia je potrebné dodržať predpísané
postupy podľa návodov používania zariadení a pokynov povereného dozoru (prevádzkovateľa,
povereného zamestnanca Štadióna, trénera, a pod.).
Návštevníci/užívatelia sú oprávnení pohybovať sa v areáli Štadióna len v priestoroch
vyhradených
pre
návštevníkov/užívateľov.
Vstup
do
iných
priestorov
je
návštevníkom/užívateľom zakázaný. K pohybu medzi priestormi Štadióna je povolené
používať iba vyhradené komunikácie.
Návštevník/užívateľ sa v priebehu podujatia nesmie bezdôvodne zdržiavať v komunikačných
zónach športového zariadenia ako sú: vstupné schodiská, schodiská na tribúnach, únikové
priestory, zóny, brány, chodby a sociálne zariadenia.
Únikové cesty, manipulačné priestory, uzávery vody a elektrického prúdu majú byť trvale
voľné. Platí zákaz odkladania vecí na uvedené miesta.
V prípade zistenia poruchy v športovom areáli, ktorá by ohrozovala bezpečnosť, bránila alebo
inak obmedzovala prevádzku, rovnako ako aj zistenie porušovania prevádzkového poriadku,
sú užívatelia povinní túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť Prevádzkovateľovi.
V prípade evakuácie objektu je každý návštevník/užívateľ nachádzajúci sa v objekte povinný
dodržiavať požiarnu poplachovú smernicu a evakuačný plán. Ohlásenie spozorovaného
požiaru je možné na číslo 112 alebo 150 alebo na vrátnici Štadióna.
Ustanovenia tohto poriadku sú platné pre celý objekt Štadióna vrátane parkovacích priestorov
a celého areálu.

V. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

Štadión s ihriskom je štvorpodlažný objekt s prekrytými tribúnami, ktoré sa nachádzajú v uzavretom
areáli. V objekte sa nachádzajú zariadenia na osobnú hygienu, delené podľa pohlavia so vstupom
z vonku pre návštevníkov, pracovné, kancelárske a zasadacie miestnosti, kuchyňa, kancelárie, šatňa
pre účastníkov podujatia so zariadením na osobnú hygienu, štyri šatne pre športovcov so zariadením
na osobnú hygienu (WC, sprchy, umývadlá s prívodom pitnej a teplej vody, skladové priestory,
rozcvičovňe).
Predaj nápojov je zabezpečený počas podujatia pre návštevníkov prostredníctvom bufetov, ktoré sa
nachádzajú na podlaží 1NP a celá činnosť sa riadi podľa prevádzkového poriadku bufetov. Priestory
majú zabezpečené prirodzené vetranie, denné a umelé osvetlenie, centrálne vykurovanie, prívod pitnej
vody a teplej vody. Podlaha je pokrytá ľahko čistiteľnou krytinou, steny v časti, kde môže dôjsť
k znečisteniu sú opatrené umývateľným povrchom. Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sú
vyčlenené miestnosti prvej pomoci s lehátkom a lekárničkou prvej pomoci. Poskytnutie zdravotnej
starostlivosti lekárom alebo ošetrovateľskej starostlivosti parametikom je zabezpečené zmluvnou
cestou riadi sa zákonmi SR o poskytovaní prvej pomoci.
Objekt je napojený na inžinierske siete mesta a spĺňa tie najvyššie technické a bezpečnostné kritériá
podľa noriem a zákonov SR.
Kontroly, prehliadky, skúšky, revízie (odborné prehliadky a skúšky) sú vykonávané v zmysle § 9 ods.
1. písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyhlášky č. 718/2002 Z.
z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečnosti technických zariadení, ďalej v
zmysle príslušných STN.
Šatne sú vybavené lavicami a vešiakmi na uloženie osobných vecí a odevu účastníkov podujatia.
Vyzliekať, alebo obliekať sa je dovolené iba v šatňových priestoroch. Šaty a ostatné súčasti odevu je
možné odkladať iba na miesto na to určené.
V zariadení sú vytvorené podmienky na uloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok
na upratovanie, uloženie civilného a pracovného odevu personálu. Upratovanie objektu je zabezpečené
externou firmou, ktorá má potrebnú kvalifikáciu a spĺňa normy ministerstva Zdravotníctva SR a riadi
sa pokynmi Prevádzkovateľa ako vlastníka Štadióna.
Vstupy a komunikácie pre divákov sú oddelené od komunikácií pre športovcov.
Prevádzkovateľ štadióna zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení Štadióna, údržbu šatní
pre športovcov a sociálnych zariadení, kancelárii, pracovných miestností a konferenčných miestností,
údržba sedačiek a priestorov pre divákov, údržba ihriska a hracej plochy, pričom dbá najmä na čistotu
a poriadok a prísne sa riadi pokynmi a pravidlami platnými pre samotnú prevádzku Štadióna.
Upratovanie šatní, sociálnych zariadení, kancelárskych a pracovných a konferenčných priestorov,
chodieb a povrchových plôch miestností zabezpečuje Prevádzkovateľ, alebo organizátor podujatia
a pritom sa riadi pokynmi a pravidlami Prevádzkovateľa.
V celom priestore Štadióna sa
každodenne a samostatne po každom podujatí zabezpečuje
upratovanie všetkých súčastí Štadióna a to ako vnútorných, tak aj vonkajších priestorov ako sú tribúny
a priestory pre divákov, s bežne dostupnými overenými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami
(savo, fixinela, pronto, jar, clin a pod.). Očista osvetľovacích telies a okien je vykonávaná 2-krát
ročne.
Celý objekt Štadiónu je mimo prevádzkových hodín uzamknutý. V prípade zistenia osôb, ktoré sa
pohybujú bez povolení v objekte a v areáli Štadiónu, je potrebné privolať príslušníkov Policajného
zboru Slovenskej republiky.

Zamestnanci pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor v miestnosti pre obsluhu,
vybavenú stolom, stoličkami a skrinkami na šaty.
Zamestnanci dodržiavajú zásady osobnej hygieny, a to:
- pravidelné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom;
- pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s
baktericídnym a virucídnym účinkom.
VI. Pokyny, obmedzenia a zásady týkajúce sa návštevníkov zariadenia, ktoré musia byť
zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov:
Na dodržiavanie pravidiel prevádzkového poriadku dohliada strážna služba, ktorá sa riadi
a dodržiava všeobecne záväzné predpisy, ustanovenia a pravidlá dané Prevádzkovateľom .
-

V celom objekte je zákaz fajčiť a piť alkoholické nápoje, nápoje sa podávajú a môžu piť len
vo vyhradených priestoroch určených pre predaj a výdaj nápojov.

-

Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu v celom objekte.

-

Návštevníci sú povinní dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj ostatných účastníkov podujatia.
Vedenie prevádzky nenesie zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili
návštevníci vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení vydaných
prevádzkovateľom za účelom zabezpečiť bezpečnosť a komfort pre všetkých účastníkov
a návštevníkov podujatia, alebo prevádzky na dennej báze.

-

Návštevníci sú povinní šetriť zariadenie prevádzky. Sú povinní uhradiť škody alebo straty,
ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení alebo majetku ostatných návštevníkov.

-

Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy.

-

Účastníci podujatia sa musia správať sa disciplinovane, korektne, bez hluku a vulgarizmu.

-

Návštevník Štadióna je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa správať
tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení Štadióna, znečisťovaniu priestoru a
neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov Štadióna.

-

KFA a.s. ako prevádzkovateľ a vlastník štadióna je oprávnený nájomcovi (organizátorovi tzn.
Vypožičiavateľovi) na základe smernice údržby a starostlivosti o hraciu plochu určiť, z
dôvodov údržby a ochrany trávnatých plôch, rozsah využívania, na ktorom môžu vykonávať
športové aktivity. V prípade nebezpečenstva poškodenia hracej plochy môže Prevádzkovateľ
Štadióna vstup na trávnatú hraciu plochu zakázať.
VII. 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:
-

umývanie podláh v priestoroch 1PP a 2 NP denne

-

čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel a spŕch v priestoroch štadióna denne

-

čistenie a dezinfekcia šatní denne

-

vynášanie komunálneho odpadu denne

-

vetranie v cvičebných priestoroch a v šatni denne

Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonané raz za dva roky a prípadne aj
podľa potreby. Údržba termínových zariadení sa riadi podľa technických požiadaviek výrobcu.

VIII. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností
a zriaďovacích predmetov:
Prevádzkovateľ futbalového štadióna zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení Štadióna
ako je kosenie trávnatej plochy, údržba lavičiek a priestorov pre divákov, pričom dbá najmä na čistotu
a poriadok a dodržiavanie všeobecne platných ustanovení a predpisov.
Upratovanie vnútorných priestorov, šatní, zariadení na osobnú hygienu a povrchových plôch
miestností zabezpečuje prevádzkovateľ, vypožičiavateľ svojimi pracovníkmi každodenne a po
každom podujatí aj priestory tribún, bufetových zariadení a sociálnych zariadení bežne dostupnými
overenými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami (savo, fixinela, pronto, jar, clin a pod.).
Všetky priestory, predmety a zariadenia sa denne a priebežne udržiavajú v čistote; vždy po podujatí a
po skončení dennej prevádzky. Všetky priestory sa umývajú vodou s čistiacim prostriedkom
a dezinfikujú dezinfekčným prostriedkom. Dvere, umývateľné časti stien, a ostatné vybavenie,
ohrievacie telesá a pod. sa najmenej raz v týždni umývajú. Dezinfekčné prípravky sa používajú
v dávkach a koncentráciách podľa návodu na použitie uvedeného na príbalovom letáku. Dezinfekčné
prípravky sa pravidelne obmieňajú a kontrole dátum spotreby. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy
čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. Musí sa dodržiavať predpísaná koncentrácia dezinfekčných
roztokov a odporúčaná doba pôsobenia. Steny a podlaha v umyvárňach, WC sú obložené keramickým
obkladom, ktoré sa denne umývajú a dezinfikujú. V zariadení je zabezpečené maľovanie raz za dva
roky.
IX. spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien
Všetky osvetľovacie telesá a okná sa priebežne udržiavajú v čistote a to hlavne po podujatí a tiež dva
krát týždenne počas dennej prevádzky a to vodou a čistiacimi prostriedkami, aby sa zabezpečila ich
plná funkčnosť.

Dátum 13.07.2021
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