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Článok I. 

1. Všeobecné ustanovenia 

 

Telocvičňa slúži pre potreby školy na tieto účely:  

a) zabezpečenie vyučovania povinnej telesnej a športovej výchovy pre žiakov 

Základnej školy s materskou školou v Banke,  

b) záujmová športová činnosť žiakov v rámci záujmových krúžkov,  

c) príprava nadaných žiakov na športové súťaže,  

d) príležitostné športové aktivity a súťaže žiakov,  

e) regenerácia pracovnej sily zamestnancov školy.  

Ďalej slúži telocvičňa pre fyzické a právnické osoby, organizácie a športové kluby, ktoré 

majú so školou uzatvorenú zmluvu o prenájme nebytových priestorov na ich športovú 

činnosť. 

 

Učebne slúžia pre potreby školy na tieto účely:  

a) jedna učebňa zabezpečuje vyučovanie povinných predmetov informatiky a 

jazykov pre žiakov Základnej školy s materskou školou v Banke,  

b) druhá a tretia učebňa sú kmeňové a zabezpečujú vyučovanie všetkých predmetov   

pre žiakov Základnej školy s materskou školou v Banke. 

 

 

2. Prevádzkovateľ telocvične 

 

2.1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa telovýchovného zariadenia  

 

Názov organizácie: Základná škola s materskou školou Banka 

Sídlo organizácie: Bananská 46, Banka 92101  

Právna forma: rozpočtová organizácia  

Kontaktná osoba: Mgr. Karin Fabian Kusovská – riaditeľka školy  

IČO: 37836773 

DIČ: 2021604673  

Telefón: 0905 992 379, 033 7722620  

E-mail: zsbanka@gmail.com 



Internetová stránka: https://zssmsbanka.edupage.org/ 

Zriaďovateľ: Obec Banka ,Topoľčianska 23, Banka 92101  

 

 

Článok II. 

1. Pravidlá používania telocvične 

 

1.1. Podmienky prevádzky  

 

Užívatelia sú povinní šetrne zaobchádzať s vybavením ako aj s priestormi telocvične, a 

nesmú znepríjemňovať nadmerným hlukom život obyvateľom susedných domov a 

spoločností a musia rešpektovať verejný poriadok. 

Čas prenájmu telocvične:  

Pondelok – piatok: 16:00 - 22:00 hod.  

Sobota – nedeľa: 08:00 - 22:00 hod.  

 

1.2.  Zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia 

 

 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V 

priestoroch musí byť zabezpečené dostatočné osvetlenie, vetranie, vykurovanie a prívod 

teplej a studenej vody. Prevádzkovateľ je povinný dodržať pokyny protipožiarnych 

bezpečnostných predpisov. Užívateľ pri používaní cvičebného náradia musí postupovať 

podľa návodu výrobcu a podľa pokynov zodpovedných zamestnancov. Náradie je povinný 

po skončení vrátiť na pôvodné miesto v nepoškodenom stave. Pri spôsobení škody je 

povinný nahradiť spôsobenú škodu.  

 

1.3. Pravidlá používania telocvične pre žiakov a učiteľov ZŠ:  

 

 Na hodinu telesnej a športovej výchovy alebo na krúžok čakajú žiaci vyučujúceho v triede. 

 Vyučujúci žiakov odvedie do šatní.   

 Cez prestávky je žiakom vstup do telocvične zakázaný.   

https://zssmsbanka.edupage.org/


 Žiaci sa v šatniach pri prezliekaní, v telocvični, na ihriskách správajú disciplinovane, nie sú 

neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy. Po prezlečení nevstupujú sami do 

telocvične, čakajú v šatni na povel vyučujúceho. Bezohľadné a nešportové správanie sa k 

spolužiakovi je neprípustné.  

 Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pri inej športovej činnosti 

počas vyučovania i pri záujmovej športovej činnosti v mimovyučovacom čase cvičebný 

úbor a športové obutie. Do telocvične žiaci používajú inú športovú obuv ako na ihriská. Do 

telocvične používajú žiaci čistú halovú športovú obuv s podrážkami, ktoré nešpinia 

telocvičňu a nenechávajú na podlahe šmuhy.  

 Pri športovej činnosti je zakázané nosiť okuliare, hodinky, prstene, retiazky, žuť žuvačky. 

Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou.  

 Počas vyučovania alebo športovej činnosti na krúžku nesmie žiak sám opustiť priestor, v 

ktorom sa vyučuje. Ak ho žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť, je povinný to pred 

odchodom nahlásiť vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj návrat. Ak žiak necvičí, v 

žiadnom prípade sa nesmie zdržiavať sám v šatni, musí byť v priestore s vyučujúcim. 

 Pri riadení telovýchovnej činnosti sa vyučujúci nevzďaľuje z priestoru, v ktorom sa koná 

cvičenie. Ak ho z nevyhnutných príčin musí opustiť, je povinný zabezpečiť pedagogický 

dozor právne zodpovednou osobou alebo prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov.  

  Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením 

vyučujúcich, alebo podľa ich pokynov.  

 Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné 

k danej činnosti, zachádzajú s nimi opatrne a prípadné poškodenie oznámia ihneď 

vyučujúcemu. 

 Cvičebné náradie vyučujúci vopred skontroluje. Ak nie je v poriadku, nepoužíva ho a 

upovedomí o tom školníka a riaditeľku školy.  

 Žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetu a náraďovne v telocvični, 

svojvoľne si brať lopty a iné učebné a športové pomôcky.  

 Žiaci sú oboznámení s dopomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich 

bezpodmienečne robiť. Vyučujúci na hodine zvolí len jedno stanovište, ktoré vyžaduje 

dopomoc a záchranu.  

 Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, 

pri gymnastických a iných cvičeniach sú povinní dodržiavať rady, pokyny a upozornenia 



vyučujúceho. Vyučujúci pravidlá, či postup vysvetlí a overí si, či boli žiakmi pochopené. 

Ak treba, danú činnosť žiakom predvedie.  

 Pri cvičení je nutné zachovávať medzi cvičencami dostatočné rozostupy.  

 Žiaci nesmú zapínať a vypínať akékoľvek elektrické zariadenia. 

 Žiaci nesmú cvičiť na náradí bez prítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä 

preskok švédskej debny, lezenie na zavesené rebriny, skoky na žinenky a matrac pre skok 

vysoký, lezenie a vešanie sa na basketbalový kôš, húpanie a šplhanie na laná a kruhy. Žiaci 

nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.  

 Žiaci na vyučovacích hodinách telesnej výchovy nesmú jesť a piť, je prísne zakázané žuť 

žuvačku.  

 Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia alebo akéhokoľvek hmotného 

majetku v telocvični, šatniach, sociálnych zariadeniach musí žiak nahradiť.  

 Všetky presuny na cvičište robia žiaci pod vedením vyučujúceho, pri dodržiavaní 

bezpečnostných predpisov.  

 Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.  

 K osobnej hygiene využívajú žiaci svoj uterák a mydlo a v sprchárni dbajú na svoju 

bezpečnosť. Sprchovať sa môžu iba s vedomím vyučujúceho.  

 Pri odchode z telocvične vyučujúci skontroluje poriadok v telocvični a šatniach. Žiakov 

odvedie do triedy.  

 Pri úraze je každý povinný poskytnúť postihnutému prvú pomoc. Vyučujúci oboznámi 

žiakov s umiestnením lekárničky. Ak sa stane úraz, sú žiaci povinní ihneď to hlásiť 

vyučujúcemu. Ak tak spravia až na druhý deň, nebude sa tento úraz považovať za školský 

úraz. Vyučujúci v deň úrazu zaeviduje úraz do knihy úrazov a ďalej postupuje v zmysle 

smernice o školských úrazoch. 

 Žiaci, ktorí pre chorobu či úraz na vyučovacej hodine telesnej výchovy nemôžu cvičiť, túto 

okolnosť preukážu lekárskym potvrdením alebo písomným ospravedlnením rodiča na 

začiatku vyučovacej hodiny.   

 Oslobodení žiaci z telesnej výchovy majú o tom potvrdenie od príslušného odborného 

lekára a na jeho základe zákonní zástupcovia žiaka požiadajú písomne riaditeľstvo školy o 

čiastočné alebo úplné oslobodenie z telesnej výchovy. Na telovýchovnom procese sa tiež 

zúčastňujú.   



 Iba v prípade, že je žiak úplne oslobodený z telesnej a športovej výchovy a hodina je prvá 

alebo posledná vo vyučovaní, môže riaditeľka školy rozhodnúť o ospravedlnenej neúčasti 

žiaka na hodine.  

 Telocvičňa sa môže používať len podľa rozvrhu hodín a rozpisu krúžkovej činnosti, 

mimoškolské a školské podujatia organizované v telocvični musia byť schválené 

riaditeľkou školy.  

 

 

1.4. Pravidlá používania telocvične pre ostatné fyzické a právnické osoby  

 

 Vstup do priestorov telocvične majú dovolené iba tie skupiny športovcov, ktorí majú 

podpísanú s vedením školy zmluvu o nájme nebytových priestorov. 

 Športovci sú povinní dodržiavať čas prenájmu telocvične v zmysle zmluvy, môžu vstúpiť 

do priestorov im vyhradených len spolu so zodpovedným vedúcim maximálne 15 minút 

pred prideleným užívacím časom a musia priestory telocvične opustiť v čase jeho 

skončenia.  

 Za účasť oprávnených športovcov na športovej činnosti zodpovedá vedúci, uvedený v 

zmluve o prenájme.  

 Vedúci zapíše do zošita evidencie dátum a čas prenájmu telocvične, zošit slúži ako 

kontrola pri výpočte platby.  

 Nešportujúcim osobám je do telocvične vstup zakázaný.  

 Prenajímateľom je zakázané používať telocvičné náčinie školy (lopty, žinenky,...).  

 Do telocvične je povolený vstup iba v čistej športovej halovej obuvi s nefarbiacou 

podrážkou (nesmie byť čierna).  

 Po ukončení športovej činnosti vedúci skontroluje stav telocvične, šatní a sociálnych 

zariadení (spláchne WC), v prípade nedostatkov tieto zapíše do zošita. 

 Ak sa športovci po športovej činnosti sprchujú, je potrebné, aby mopmi zotreli vodu z 

podlahy v blízkosti spŕch.  

 V šatniach sú k dispozícii odpadkové koše na separovanie plastových fliaš z nápojov a 

odpadkové koše na ostatný komunálny odpad, športovci sú povinní separovať plasty.  

 Pre podnikateľskú činnosť prevádzkovateľ vedie evidenciu časového využitia telocvične.  



 Prevádzkovateľ telocvične si vyhradzuje právo doplnenia zmien v tomto prevádzkovom 

poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky. 

 Porušovanie prevádzkového poriadku telocvične môže mať za následok predčasné 

ukončenie platnosti zmluvy o nájme.  

 

V telocvični je počas jej športového využívania prísne zakázané:  

 manipulovať s otvoreným ohňom,  

 fajčiť, požívať stravu, alkoholické nápoje a iné návykové látky,  

 vodiť psov a iné zvieratá,  

 vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,  

 vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov) a bránky,  

 pľuvať na podlahu a iným spôsobom znečisťovať podlahu (žuvačky a pod.).  

 

Článok III. 

1. Pravidlá používania učební 

 

Vybavenie učební: 

 v odbornej učebni sa nachádzajú počítače, počítačové stoly, katedra, skrine, 

dataprojektor a umývadlo, 

 v kmeňových triedach sa nachádzajú lavice, stoly, katedra, skrinky, set 

interaktívnych tabúľ a umývadlo. 

 

1.1 Prevádzkový poriadok učebne PC 

Bezpečnostné pravidlá pri práci s počítačmi 

 Žiak má právo 

 Vstupovať do učebne len s pedagogickým pracovníkom, alebo na jeho pokyn. 

  Využívať všetky zariadenia učebne spôsobom na to určeným len so súhlasom 

vyučujúceho. 

 Používať PC počas akýchkoľvek vyučovacích hodín aj v mimo vyučovacom čase len 

v doprovode vyučujúceho. 

 Žiak je povinný 



 Vchádzať do učebne v prezuvkách. 

 Do učebne vstupovať len s pomôckami podľa pokynov pedagóga. 

 Vždy pred začatím práce skontrolovať svoje pracovisko, zapísať sa, každú poruchu a 

chybu hlásiť vyučujúcemu. 

 Šetrne sa správať k zariadeniu v učebni. 

 Počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne, pokiaľ vyučujúci neurčí výnimku. 

 Používať na názvy vlastných priečinkov a súborov svoje priezvisko a meno, vlastné 

súbory ukladať do svojho priečinku na to určeného. 

 Dbať na to, aby v priečinku boli uložené len potrebné súbory na vyučovanie. 

Nepotrebný obsah pravidelne mazať. Po skončení vlastnej práce uviesť pracovisko do 

pôvodného stavu. 

 Dodržiavať prevádzkový poriadok učebne a pravidlá bezpečnosti pri práci s PC. 

 Správať sa kľudne a ticho, aby nevyrušoval ostatných pracujúcich žiakov. 

 Žiakom je zakázané 

 V učebni sa nesmú používať vlastné nosiče dát (diskety, USB, CD, MP3), pokiaľ to 

vyučujúci neurčí inak. 

 Meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku mimo vlastného adresára. 

 Svojvoľne rušiť a vytvárať nové priečinky na pevnom disku. 

 Bez súhlasu pedagóga inštalovať akýkoľvek softvér. 

 Meniť nastavenia ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy. 

 Sťahovať dáta z internetu bez povolenia učiteľa. Žiak nesmie používať internetové 

stránky vulgárneho a amorálneho charakteru, stránky propagujúce násilie, drogy 

a pod. 

 Používať chat a hrať hry počas vyučovacej hodiny. 

 Prenášať cez sieť nevhodné súbory. 

 Jesť a piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón počas hodiny. 

 Pri poškodení príslušenstva počítača (software, hardware) sa ihneď spíše zápis o 

poškodení, vyčíslenú škodu uhrádza žiak. 

 Dotýkať sa poškodených vodičov a nechránených častí počítača. 

 Žiakom je zakázané počas vyučovania používať sociálne internetové siete (facebook, 

Chat, ICQ a pod) a hrať počítačové hry. 

 

Nerešpektovanie týchto pravidiel sa považuje za porušenie školského poriadku! 



 Správca učebne PC si vyhradzuje právo 

 Zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku. 

 V priebehu školského roka tento poriadok meniť a dopĺňať. 

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou 

manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu 

nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa 

klasifikuje ako porušenie školského poriadku. 

 

 

1.2. Prevádzkový poriadok odbornej jazykovej učebne 

 Žiaci prichádzajú do učebne tesne pred začiatkom hodiny s vyučujúcim. 

 V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací 

poriadok. 

 Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne. 

 Žiakom sa zakazuje: 

o manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho, 

o dotýkať sa vystavených predmetov. 

 Žiak je povinný vziať si so sebou do učebne zošit a žiacku knižku. 

 Pred odchodom z učebne si každý žiak uprace miesto, zasunie (vyloží) stoličku. 

Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami. 

 Učebňu žiaci opúšťajú po skončení hodiny, zbytočne sa v nej nezdržiavajú. Učiteľ je 

povinný učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť. 

  

Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou 

manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu 

nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa 

klasifikuje ako porušenie školského poriadku. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Článok IV. 

1. Starostlivosť o priestory učebne 

 

1.1. Spôsob a frekvencia upratovania prevádzky  

 

 Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku.  

Dezinfekcia, podláh, umývadiel,  je vykonávaná pravidelne denne počas pracovného týždňa, 

teda pondelok až piatok. Použité sú dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej siete. 

Pri ich používaní sa dodržiavajú pracovné postupy uvedené v návode výrobku. Na sanitáciu 

sú používané bežné jednoduché pomôcky: vedrá, mopy, kefy. 

 Umývanie podlahy učební:  

           dvakrát za týždeň – vlhké čistenie,  

           trikrát za týždeň – suché čistenie  

 Umývanie  chodbičky:  

            denne – vlhké čistenie  

 Umývadlá: 

denne – dezinfekcia  

 Nádoby na smeti:  

1x týždenne – dezinfekcia ,  

           denne vynesenie smetí  

 Keramické obklady :  

 1x týždenne – dezinfekcia  

 Vykurovacie telesá: 

 1x mesačne – vlhké čistenie  

 Osvetľovacie telesá:  

1 x ročne – suché čistenie, odprašnenie  

 Okná: 

            1 x ročne – vlhké čistenie  

 
 
 
 
 
 
 
 



Článok V. 

1. Starostlivosť o priestory telocvične 

 

1.2. Spôsob a frekvencia upratovania prevádzky  

 

Za čistotu a poriadok zodpovedá správca telocvične riaditeľke školy. Prevádzka musí byť 

udržiavaná v čistote a poriadku.  

Dezinfekcia, podláh, umývadiel, spŕch, WC v celom zariadení je vykonávaná pravidelne 

denne počas pracovného týždňa, teda pondelok až piatok. Počas víkendu sa v telocvični 

neupratuje. Použité sú dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej siete. Pri ich 

používaní sa dodržiavajú pracovné postupy uvedené v návode výrobku. Na sanitáciu sú 

používané bežné jednoduché pomôcky: vedrá, mopy, kefy. 

 Umývanie podlahy telocvične:  

           dvakrát za týždeň – vlhké čistenie,  

           trikrát za týždeň – suché čistenie  

 Umývanie šatní a chodbičky:  

            denne – vlhké čistenie  

 Umývanie kabinetu: 

 denne – vlhké čistenie  

 Sociálne zariadenia:  

denne – dezinfekcia  

 Umývadlá: 

denne – dezinfekcia  

 Nádoby na smeti:  

1x týždenne – dezinfekcia ,  

           denne vynesenie smetí  

 Keramické obklady v sociálnych zariadeniach:  

 1x týždenne – dezinfekcia  

 Dvere na WC:  

1x týždenne – dezinfekcia 

 Vykurovacie telesá: 

 1x mesačne – vlhké čistenie  

 Osvetľovacie telesá:  



1 x ročne – suché čistenie, odprašnenie  

 Okná: 

            1 x ročne – vlhké čistenie  

 

Zásady pri dezinfekcii :  

 dodržiavať predpísanú koncentráciu dezinfekčného prostriedku podľa odporúčania návodu 

na použitie,  

 dodržiavať predpísanú dobu pôsobenia (expozičná doba) dezinfekčného prostriedku, 

pripravovať dezinfekčné roztoky denne čerstvé,  

 zabezpečiť dostatočnú zásobu dezinfekčných prostriedkov. Predmety, plochy a zariadenia 

treba umývať handrou namočenou v teplom roztoku dezinfekčného prostriedku a po 

uplynutí expozičnej doby treba znovu pretrieť čistou handrou namočenou v čistej teplej 

vode.  

 

 

Článok VI. 

1. Podmienky prenajímania 

 

1.1. Základné zásady prenajímania telocvične  

 

a. Základnou funkciou majetku obce v správe školy je zabezpečovanie 

výchovnovzdelávacieho procesu. Používanie tohto majetku na iné účely je možné vtedy, 

ak je to v záujme jeho efektívnejšieho využitia.  

b. Prevádzkovateľ telocvične môže prenechať do nájmu majetok obce, ktorý pri plnení 

základných výchovno-vzdelávacích funkcií nie je dostatočne využitý. Takýto majetok 

možno prenajímať iným osobám.  

c. Telocvičňa môže byť prenajímaná bezodplatne na súťaže a podujatia organizované 

Slovenskou asociáciou športu na školách.  

d. Telocvičňu si môžu prenajať za poplatok:  

 záujmové združenia občanov,  

 právnické osoby,  

 fyzické osoby - podnikatelia,  

 ostatné fyzické osoby  



 športové kluby.  

 

1.2. Postup pri užívaní majetku školy  

 

a. Pri prenajímaní telocvične vedie správca evidenciu využívania športoviska (dátum, čas 

od do, subjekt). 

b. Zmluvu o nájme na súvislý nepretržitý nájom na dobu určitú aj neurčitú uzatvorí 

štatutárny zástupca prevádzkovateľa.  

c. V prípade uzavretia zmluvy na jednorazový krátkodobý nájom, alebo na obdobie 

jedného školského roka uzatvorí štatutárny zástupca prevádzkovateľa zmluvu o nájme, 

ktorá musí obsahovať: predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a 

prevádzkových nákladov, spôsob platenia nájomného a prevádzkových nákladov, čas, na 

ktorý sa nájom uzatvára.  

d. V prípade jednorazového prenájmu bez uzavretia zmluvy sa nájomca vopred dohodne 

so štatutárnym zástupcom školy (alebo správcom telocvične) a nájom zaplatí priamo v 

hotovosti správcovi, od ktorého dostane príjmový blok.  

e. Za akékoľvek škody, ktoré vznikli v súvislosti s prenájmom hnuteľného alebo 

nehnuteľného majetku obce prevádzkovateľovi, prípadne tretím osobám, zodpovedá v 

súlade s platnou právnou úpravou nájomca a hradí ich v plnom rozsahu (zákon č. 40/1964 

Zb. občiansky zákonník v znení zmien a doplnkov).  

f. Všetky finančné prostriedky získané z nájmu majetku školy budú ponechané škole v 

zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom školy pre potreby na úhradu energií, 

čistiacich prostriedkov, bežné opravy, revízie, údržbu telocvične a plat pre správcu 

telocvične. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

a. Prevádzkový poriadok telocvične a učební je umiestnený na viditeľnom mieste 

v telocvični, v učebniach a na webovom sídle školy.  

b. Prevádzkovateľ telocvične si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto 

prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky.  



c. Porušovanie prevádzkového poriadku telocvične môže mať za následok predčasné 

ukončenie platnosti zmluvy o nájme.  

d. Tento prevádzkový poriadok vydáva riaditeľka školy Mgr. Karin Fabian Kusovská v 

zmysle §2 ods.2 Vyhlášky č.224/2011 o základnej škole a v zmysle Vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na 

telovýchovno-športové zariadenia. e. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na 

všetkých používateľov telocvične pri ZŠ s MŠ Banka a nadobúda platnosť 1. 10. 2019.  

 

 

 

 

V Banke, 19. 8. 2019                                                         ................................................. 

                                                                                             Mgr. Karin Fabian Kusovská 


