
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ATLETICKÉHO ŠTADIÓNA 

 ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
1. Tento prevádzkový poriadok Atletického štadióna Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AŠ 

UNIZA“)  upravuje: 
a) práva a povinnosti prevádzkovateľa a správcu,  
b) prevádzkovú dobu a prevádzkový režim, 
c) pravidlá správania sa na AŠ UNIZA, 
d) zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy. 

2.  AŠ UNIZA  je určený najmä pre študentov a zamestnancov UNIZA, športové kluby pri UNIZA,  
atletické kluby a športové kluby a širokú verejnosť na realizáciu športových aktivít, rozvíjanie 
aktívneho zdravia, vytvárania pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám.  

 
Článok 2 

Prevádzkovateľ a správca AŠ  UNIZA 
 

1. Prevádzkovateľom  AŠ  UNIZA (ďalej len „prevádzkovateľ“) je Ústav telesnej výchovy Žilinskej 
univerzity v Žiline (ďalej len „ÚTV UNIZA“) a Odbor hospodárskej správy UNIZA. 
Prevádzkovatelia zabezpečujú bežnú prevádzku AŠ UNIZA, prevádzkovú kontrolu, bežnú 
a pravidelnú údržbu a prijímajú pripomienky a podnety.  

2. Správcom areálu a zodpovednou osobou za prevádzku areálu je zamestnanec Žilinskej 
univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“). 

3. Svoje pripomienky a podnety  pre prevádzkovateľa adresujte  na : atletickystadion@uniza.sk   
 

Článok 3 
Vstup, prevádzková doba a prevádzkový režim AŠ UNIZA 

 
1. Spôsob a možnosti využívania AŠ UNIZA sa riadia pravidlami využívania AŠ UNIZA na základe 

priorít stanovených UNIZA a Mestom Žilina ako vlastníkmi, ktoré vychádzajú z časových 
možností prevádzkovateľa AŠ UNIZA ako aj požiadaviek Slovenského atletického zväzu. 

2. AŠ UNIZA je určený a využívaný pre: 
a) potreby realizácie vyučovacieho procesu na UNIZA a aktivít UNIZA a Mesta Žiliny, 
b) pre študentov a zamestnancov UNIZA, športové kluby pri UNIZA, atletické kluby, športové 

kluby, a širokú verejnosť na výučbu, rozvíjanie športových aktivít, aktívneho zdravia, 
vytvárania pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a aktívnemu oddychu, 

c) organizovanie športových súťaží, firemných športových dní a pod. 
3. Vstup na AŠ UNIZA je možný len v prevádzkovej dobe cez otvorené turnikety  prioritne po 

predchádzajúcej registrácii prostredníctvom elektronického systému alebo priamo na mieste 
v nadväznosti na kapacitu AŠ UNIZA pre: 

a) študentov a zamestnancov UNIZA na základe platnej karty ISIC a ITIC UNIZA, 
b) ostatných užívateľov na základe vydaného čipu prevádzkovateľom po predchádzajúcej   

registrácii a uhradení príslušného poplatku (podrobnosti na webovej stránke ÚTV UNIZA: 
https://utv.uniza.sk ). 

4. Prevádzková doba  AŠ UNIZA je  denná doba, počas ktorej je možné AŠ UNIZA využívať, a to: 



a) v mesiacoch apríl – október je bežná prevádzková doba od 6,00 hod – 21,00 hod., 
b) v mesiacoch október – apríl je bežná prevádzková doba od 8,00 hod – 16,00. 

5. Prevádzková doba podľa ods. 3 môže byť predĺžená zapnutím osvetlenia AŠ UNIZA za 
príslušný poplatok. 

6. Obmedzenia prevádzkovej doby vychádzajú z harmonogramu výučby študentov UNIZA, 
tréningov atletických klubov a športových klubov.  

7. Obmedzenia prevádzkovej doby pre verejnosť zverejní prevádzkovateľ na webovej stránke 
ÚTV UNIZA (https://utv.uniza.sk)  ako aj  pri vstupe do AŠ UNIZA vždy najneskôr k 20.9. a 10.2. 
príslušného kalendárneho roka a v prípade potreby a vzniknutých požiadaviek ho bude 
aktualizovať. 

8. Mimo časov určených na pokrytie výučbovej časti, tréningov športových a atletických klubov je 
AŠ UNIZA prístupný verejnosti podľa prevádzkovej doby, kedy: 

a) Atletická dráha  je verejnosti prístupná počas prevádzkovej doby, okrem hodín 
vyčlenených pre tréningy atletických klubov. Pre rekreačný beh a iné tréningy 
neatletických športových klubov sa nesmú používať dráhy 1 – 4. 

b) Osobitný štatút má trávnatá plocha, ktorá sa môže využívať: 
1. bez súhlasu prevádzkovateľa (správcu) len na rozcvičenie, strečing, pohybové hry, 

príp. akrobatické cvičenia pod vedením trénera, učiteľa, 
2. so súhlasom prevádzkovateľa (správcu) a pod vedením trénera na tréningy 

atletických disciplín, pričom musí byť zabezpečená bezpečnosť iných osôb 
nachádzajúcich sa v priestore AŠ UNIZA, 

3. pod vedením učiteľa ÚTV na výučbu TV v špecializácii futbal, atletika, príp. aj iných 
športov, 

4. na základe schválenej žiadosti aj na futbalové tréningy, zápasy, alebo turnaje; 
žiadosť sa podáva mailom na atletickystadion@uniza.sk, alebo osobne 
u prevádzkovateľa (správcu). 

5. Svojvoľné využívanie trávnatej hracej plochy na futbal, rugby a podobné 
športy hrané v štopľovej obuvi (kopačky) je prísne zakázané! 

 
9. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže byť prevádzková doba AŠ UNIZA v prípade 

potreby (napr. z dôvodu organizovania športovej súťaže pod.) upravená. 
10. AŠ UNIZA je po dohode s prevádzkovateľom za vopred dohodnutých podmienok možné 

sprístupniť na organizované     akcie aj tretím stranám.  
11. O sprístupnenie     je potrebné požiadať prevádzkovateľa písomne, alebo elektronicky 

na atletickystadion@uniza.sk, minimálne 7 pracovných dní pred plánovanou akciou. 
Prevádzkovateľ sa k žiadosti vyjadrí najneskôr 3 pracovné dni od jej doručenia.  

12. V žiadosti musí byť uvedený organizátor, účel akcie, jej zameranie, časové trvanie akcie,       
predpokladaný počet účastníkov, divákov a pod. 

13. Študenti a zamestnanci UNIZA majú po zaplatení ročného registračného poplatku vstup na 
atletický štadión na základe ISIC (ITIC) karty bezplatný. 

 
Článok 4 

Pravidlá správania sa na Atletickom štadióne  UNIZA 
 

1. AŠ UNIZA je určený na činnosti stanovené v článku 1 ods. 2 tohto Prevádzkového poriadku ako 
aj na aktívny oddych za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku. 

2. Na AŠ UNIZA je zakázané: 
 

a) fajčiť a propagovať  tabakové výrobky, 
b) požívať, podávať a propagovať omamné a psychotropné látky alebo alkoholické nápoje, 



c) vykonávať činností, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov štadióna krikom, 
búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby, 

d) vstupovať na AŠ UNIZA  a používať hracie a športové zariadenia a plochy pre šport po 
prevádzkovej dobe,  

e) správať sa v rozpore so základnými pravidlami slušného správania sa, morálky a etiky 
(napr. používať nevhodné výrazy alebo vulgarizmy), vzbudzovať verejné pohoršenie alebo 
vážne morálne odsúdenie, či ohrozovať mravnú výchovu detí a mládeže, 

g) vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, 

h) vchádzať a zdržovať sa v areáli v nevhodnom, odpudivom, či hygienicky závadnom 
odeve, 

i) prespávať, 
j) používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň, 
k) vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie predmety, 

ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, 
l) vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá, 
m) používať športové náradie a náčinie v rozpore s jeho určením,  
n) používať poškodené športové náradie a náčinie, 
o) poškodzovať športové náradie a náčinie, športové plochy a povrchy, ploty, lavičky, zeleň, 
p) poškodzovať oznamovacie a informačné tabule, 
q) znečisťovať areál, 
r) vchádzať do areálu a pohybovať sa po športových plochách na bicykli, kolobežke, 

skateboardoch, kolieskových korčuliach a lyžiach a používať nordic walking palice, 
s) vchádzať na športové povrchy v obuvi, ktorá nie je na to určená a mohla by ich 

poškodzovať, 
t) presúvať bez povolenia správcu súčasti a zariadenie AŠ UNIZA, 
u) vchádzať do areálu motorovými vozidlami,  
v) používať pre rekreačný beh dráhy 1 – 4 bez povolenia správcu alebo prevádzkovateľa AŠ 

UNIZA. 
 

Článok 5 
Bezpečnosť osôb, zodpovednosť za majetok, spôsobené škody a úrazy na AŠ UNIZA 

 
1. Užívateľom AS UNIZA sa rozumie každá osoba, ktorá sa nachádza v priestore AŠ UNIZA. 
2. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom 

na AŠ UNIZA a bez výnimky ho dodržiavať. 
3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej 

činnosti na AŠ UNIZA. 
4. Vstup na dráhu, do atletických sektorov, na trávnatú plochu a všetky vykonávané športové 

činnosti sú na vlastné nebezpečenstvo. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť 
dodržiavať prevádzkový poriadok. 

5. Zakazuje sa používanie bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov (dronov) a iných 
lietajúcich zariadení v priestoroch AŠ UNIZA bez výslovného súhlasu správcu, usporiadateľa 
podujatia, okrem prípadov, kedy by to legislatíva platná v SR umožňovala, ale aj v tom prípade 
z dôvodu zachovania bezpečnosti užívateľov len so súhlasom správcu (potreba vymedziť sektor 
pre prípadné bezpečné použitie). 

6.  Usporiadateľ športového, prípadne iného podujatia je povinný zabezpečiť zdravotnú asistenčnú 
službu a poskytnutie prvej pomoci podľa druhu a rozsahu daného podujatia.  



7.  Užívatelia sa zaväzujú rešpektovať právne predpisy platné na území SR ako aj nariadené 
aktuálne protipandemické opatrenia. 

8. Užívatelia sa zaväzujú využívať priestor, zariadenie, náradie v súlade s ich primárnym účelom 
využitia za akým boli inštalované, vyhotovené a poskytnuté. 

9. Užívatelia zodpovedajú za svoj osobný majetok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody 
vzniknuté na veciach nesených užívateľmi do priestorov AŠ UNIZA.  

10. Užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme 
na zdraví alebo poškodzovaniu majetku. 

11. Užívateľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobil užívaním AŠ UNIZA a je povinný ich 
bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. 

12. Každý užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi správcu AŠ UNIZA, v prípade neuposlúchnutia jeho 
pokynov môže byť užívateľ s okamžitou platnosťou vykázaný z AŠ    UNIZA. 

13. Každý užívateľ je povinný dodržiavať na AŠ UNIZA čistotu a poriadok, vyhradený časový 
harmonogram a prevádzkový čas športového areálu, ktorý zostavuje a riadi prevádzkovateľ  a 
jeho dodržiavanie kontroluje správca AŠ UNIZA. 

14. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných 
pravidiel uvedených v tomto prevádzkovom poriadku zodpovedá v plnom rozsahu osoba 
porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 

15. Za maloleté osoby športujúce na AŠ UNIZA zodpovedá ich zákonný zástupca alebo zákonným 
zástupcom poverená osoby, ktorej bola maloletá osoba na daný čas zverená. 

16. Správca AŠ UNIZA nevykonáva dozor nad deťmi ani inými osobami v čase športovania. 
17. Svojvoľný vstup na AŠ UNIZA sa bude považovať ako neoprávnené vniknutie do cudzieho 

objektu. 
18. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov AŠ UNIZA, je 

každý oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania: 
a) číslo 112 - integrovaný záchranný systém 
b) číslo 158 - polícia 
c) číslo 150 - hasiči 
d) číslo 155 - rýchla zdravotnícka pomoc  
e) číslo 159 - mestská polícia 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku je možné vykonať len číslovanými 

dodatkami. 


