Názov prevádzky, adresa prevádzky, telefonický kontakt, e-mail





                   PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK
telovýchovno-športového zariadenia



Prevádzkovateľ:      obchodné meno, sídlo



Vypracovaný  dňa   __________ 					

Pečiatka, podpis prevádzkovateľa 					        

                                                                                                  	 
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
Názov a adresa prevádzky:
Obchodné meno prevádzkovateľa:
sídlo prevádzkovateľa:
IČO:                		DIČ:
Zodpovedný vedúci:      
Telefonický kontakt: 
e-mail: 

Otváracie hodiny prevádzky:

b) druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb
Druh poskytovaných služieb:  (napr. bowling, hokej, tenis ....)
(uviesť spôsob poskytovania vyššie uvedených služieb) 
Zakázané úkony pri poskytovaní služieb:  

c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia
Dispozičné a priestorové riešenie prevádzky:  (popísať, resp. predložiť výkres dispozičného riešenia s legendou)
Základné vybavenie pristorov:    (opis vnútorného vybavenia prevádzkových priestorov)
V tejto časti je ďalej potrebné uviesť podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pre zabezpečenie ochrany zdravia návštevníkov zariadenia a jeho zamestnancov s ohľadom na druh a spôsob poskytovania vyššie uvedených služieb, prevádzkové priestory a pod., v súlade s povinnosťami a požiadavkami týkajúcimi sa prevádzky telovýchovno-športového zariadenia, ktoré vyplývajú z § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, atď. 

d) pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia
(pokyny, obmedzenia a zákazy, ktorými sa musia návštevníci prevádzky riadiť  -   musia byť zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov)

e) spôsob a frekvencia upratovania zariadenia
(uviesť spôsob zabezpečenia upratovania priestorov, ako často sa v prevádzke vykonáva)



f) postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností  a zariaďovacích predmetov
(uviesť, aké postupy sa používajú pri čistení a dezinfekcii povrchov (podlahy, steny) prevádzkových miestností a predmetov, ktorými sú tieto priestory vybavené, druh používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pod.)

g) spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien
(uviesť, akým spôsobom a ako často sa v prevádzke vykonáva)

Všeobecné ustanovenia
Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia. 

