
 

Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves 

                                                        

                                                        Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves                               tel./fax.  053 4299191                                         

                                                        Komenského ulica 2                                                                               mail: info@superzs.sk  

                                                        052 05 Spišská Nová Ves                                                                        web: www.superzs.sk                               

 ičo: 35546085               dič: SK2021668495 

 

 

  

 

USMERNENIE K VYUŽÍVANIU ŠPORTOVÍSK 

v areáli Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
 

 

 

V zmysle Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 

21.4.2020 vo veci prevádzka športovísk pre bezkontaktný šport 

 

riaditeľ Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves vydáva toto usmernenie  vo veci prevádzky 

vonkajších športovísk v areáli základnej školy: 

 

1. Vonkajšie športoviská sú sprístupnené zatiaľ výlučne pre športové kluby 

a organizované skupiny športovcov za podmienok uvedených v Usmernení k opatreniu Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších 

športovísk pre bezkontaktný šport (ďalej len „Usmernenie“, uvedené v prílohe tohto pokynu). 

 

2. Prevádzku vonkajších športovísk bude v čase od 8.00 h do 11.30 h a od 13.00 h do 19.00 h. 

 

3. Každý športový klub, ktorý má záujem využívať vonkajšie športoviská, musí dohodnúť so 

základnou školou presný časový harmonogram využitia vonkajších športovísk, ktorý bude po 

dohode s klubmi zverejnený na webovej stránke základnej školy a na mieste vstupu na 

športovisko. 

 

4. Každý športový klub je zároveň povinný viesť presnú evidenciu športujúcich na vonkajších 

ihriskách v tvare: dátum, čas, meno priezvisko trénera, meno priezvisko všetkých športujúcich. 

Tento zoznam musí mať každý tréner na každom tréningu a je povinný ju predložiť na vyzvanie 

príslušným orgánov, ako aj správcovi vonkajšieho športoviska. 

 

5. Škola, resp. príslušní tréneri športových klubov zabezpečia dozor na vonkajších športoviskách 

v čase ich prevádzky. Dozor bude zodpovedať za dodržiavanie podmienok v zmysle 

„Usmernenia“ a tohto pokynu. 

 

6. Pri vstupe na športovisko tréneri, resp. správca zabezpečí dezinfekčné prostriedky na 

dezinfekciu rúk a cvičebného náradia. 

 

7. Prístup na vonkajšie športoviská pre verejnosť bude povolená zo strany Základnej školy, 

Komenského 2, Spišská Nová Ves po zabezpečení všetkých podmienok otvorenia v zmysle 

Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 

21.4.2020 vo veci prevádzka športovísk pre bezkontaktný šport, o čom bude cverejnosť 

informovaná prostredníctvom školskej www stránky www.superzs.sk, alebo pri vstupe 

do školského areálu. 

http://www.superzs.sk/
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8. Všetci športujúci sú povinní rešpektovať obmedzenia a upozornenia dozoru na 

športoviskách a využívať ich len na výkon športových aktivít vylučujúcich vzájomný 

kontakt s dodržaním 2m odstupu jednotlivých športujúcich. 

 

9. Na iné aktivity, ako je uvedené v usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR,  nie je možné 

vonkajšie športoviská sprístupniť.  

 

10. V prípade porušenia niektorého z horeuvedených pravidiel, alebo podmienok dezinfekcie, bude 

športovému klubu zamietnutý prístup na vonkajšie športoviská základnej školy. 

 

Vyzývam širokú verejnosť, aby rešpektovala tieto dočasné opatrenia. Škola má taktiež záujem na tom, 

aby sme všetci mohli športovať, veď je to aj jedna z našich priorít a máme ju umiestnenú v logu školy. 

Chceme aby sme nielen my ako škola bola zdravou školou /vrátanie čističiek vzduchu v každej triede/ 

, ale aj zdravá spoločnosť. Veríme, že TO SPOLOČNE ZVLÁDNEME! 

 

 

 

 

 

 RNDr. Peter Kresťanko 

             riaditeľ školy 

 
 
 
 
 
 


