
Zmluva o financovaní nákladov 
spojených s prevádzkou atletického areálu 

uzavretá podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ÚČASTNÍK 1/: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

( ďalej len ako „účastník 1/") 

1.2 ÚČASTNÍK 2/: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

( ďalej len ako „účastník 2/") 

Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 
00397563 
2020677824 
Štátna pokladnica 
SK40 8180 0000 0070 0008 0700 
+421 41 513 5654,5120 
robert.j anikovsky@uniza.sk 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, O 11 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
00321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a. s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
+421 41 70 63 113 
peter. fiabane@zilina.sk 

( ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Preambula 

Na základe Zmluvy o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní vybudovania 
športoviska zo dňa 07.07.2021 sa zmluvné strany dohodli na vybudovaní športoviska -
atletického oválu s trávnatým ihriskom a príslušenstvom v meste Žilina (bežecká dráha 
a sektory, futbalové ihrisko, automatická závlaha futbalového ihriska, umelé osvetlenie 
atletického oválu), tribún, oplotenia areálu a športového vybavenia atletického štadióna na 
pozemku pare. č. 5118/9 - ostatná plocha o výmere 17 785 m2 zapísanom na LV č. 111, 
vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor pre k.ú. Žilina ako vlastníctvo účastníka 
1/ (ďalej len „Zmluva o spoločnom postupe" a „atletický areál"). 
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Zmluvné strany sa v Zmluve o spoločnom postupe dohodli, že náklady spojené 

s prevádzkou a údržbou atletického areálu (najmä náklady na zamestnancov 

zabezpečujúcich údržbu areálu, elektrickú energiu, vodu, kosenie a údržbu trávnika v 

areáli, údržbu futbalového ihriska a atletického oválu a podobne) budú zmluvné strany 

znášať každá v jednej polovici. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy Je úprava práv a povinnosti zmluvných strán spojených 

s financovaním prevádzky atletického areálu. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že reálnu prevádzku atletického areálu bude zabezpečovať 

účastník 1/. Účastník 1/ predpokladá, že na prevádzku a údržbu areálu atletického areálu 

bude potrebné vykonať činnosti, ktoré sú spolu s predpokladaným rozsahom týchto prác 

uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluvy. Účastník 2/ berie na vedomie, že zoznam a rozsah 

týchto činností je predpokladaný, pričom skutočný rozsah činností potrebných na údržbu 

atletického areálu bude špecifikovaný vo vyúčtovaní nákladov podľa bodu 2.3. tejto 

zmluvy. 

2.3 Účastník 1/ vyhotoví vždy k 31.03., 30.06., 30.09 a 31.12. príslušného kalendárneho 

roka (štvrťročne) vyúčtovanie príjmov a nákladov spojených s prevádzkou a údržbou 

atletického areálu, ktoré najneskôr do 15 dní po ukončení príslušného kalendárneho 

štvrťroka doručí účastníkovi 2/. V prípade, ak bude výsledkom vyúčtovania strata, spolu 

s vyúčtovaním doručí účastníkovi 2/ vystavenú faktúru. Podkladom pre vyúčtovanie 

bude písomný protokol/záznam o výške prevádzkových nákladov odsúhlasený 

zástupcami oboch zmluvných strán. Vyúčtovanie nákladov a príjmov podľa tohto bodu 

zašle účastník 1/ účastníkovi 2/ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v článku 

1 tejto zmluvy prostredníctvom e-mailu. Adresa účastníka 2/ pre doručovanie faktúr je 

uvedená v článku I tejto zmluvy. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude potrebné v súvislosti s údržbou 

a prevádzkou atletického areálu, s výnimkou nákupu hnuteľných vecí súvisiacich 

s prevádzkou, vynaložiť jednorazový náklad vyšší ako 10.000,- Eur, jeho vynaloženie 

podlieha schváleniu zo strany obidvoch zmluvných strán. 

2.5 Príjmy vzniknuté pri prevádzkovaní atletického areálu (napr. poplatky za uz1vanie 

atletického areálu, nájomné) budú medzi zmluvné strany rozdelené rovnakým pomerom, 
t.j. každá zo zmluvných strán bude mať nárok na jednu polovicu príjmov z prevádzky 

atletického areálu. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto príjmy budú prednostne 

započítavané s nákladmi na prevádzku a údržbu atletického areálu. Vyúčtovanie 

nákladov podľa bodu 2.3. tejto zmluvy bude obsahovať aj započítanie takýchto príjmov, 

pričom výsledkom vyúčtovania bude rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ak bude 

výsledok vyúčtovania kladný (zisk), zmluvné strany sa samostatne dohodnú na spôsobe 

jeho použitia. 
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2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že nákup hnuteľných vecí súvisiacich s údržbou 
a prevádzkou atletického areálu budú nakupovať po vzájomnej dohode vždy každý 
z účastníkov osobitne tak, aby náklady takto vynaložené každým z účastníkov boli 
v rovnakom pomere. Takto zakúpenú vec si zaradí do majetku a účtovnej evidencie ten 
z účastníkov, ktorý predmetný náklad vynaložil. 

Čl.3. DOBA TRVANIA A ZÁNIK ZMLUVY 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 20 rokov odo dňa začatia užívania stavby 
atletického areálu. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy zo strany účastníka 2/ 
sa účastník 2/ zaväzuje uhrádzať náklady spojené s údržbou a prevádzkou stavby 
atletického areálu za podmienok uvedených v tejto zmluve počas celého tohto obdobia 
a účastník 1/ sa zaväzuje dodržať postup uvedený v čl. 2, bode 2.3 s tým, že účastníkovi 
2/ zostáva zachovaný nárok na príjmy z prevádzky atletického areálu v súlade s čl. 2, 
bodom 2.5. 

3.2 Účinnosť tejto zmluvy zaniká splnením rozväzovacej podmienky, ktorou je prevod 
spoluvlastníckeho práva Účastníka 2/ k stavbe atletického areálu. 

ČI.4. PRÁV A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Každá zo zmluvných strán má právo byť pravdivo a v dostatočnom predstihu 
informovaná zo strany druhého účastníka o všetkých skutočnostiach súvisiacich 
s prevádzkovaním atletického areálu. Každá zo zmluvných strán je oprávnená 
požadovať od druhej zmluvnej strany vysvetlenie ktorejkoľvek otázky, týkajúcej sa 
prevádzky a nahliadať do dokladov spojených s prevádzkovaním atletického areálu. 

4.2 Účastník 1/ bude viesť o príjmoch a nákladoch spojených s prevádzkovaním atletického 
areálu samostatnú účtovnú evidenciu. 

4.3 Účastník 2/ sa zaväzuje pod hrozbou odstúpenia od zmluvy zo strany Účastníka 1/ ako 
aj pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 € (slovom tisíc eur), že riadne 
a včas uhradí svoj podiel na nákladoch spojených s prevádzkovaním atletického areálu 
v zmysle vyúčtovania podľa bodu 2.3 tejto zmluvy. 

4.4 Zmluvné strany sú povinné plniť si povinnosti vo vzťahu k tretím osobám, ktoré im 
vyplynú pri prevádzkovaní atletického areálu dosiahnutia riadne a včas tak, aby na 
ťarchu zmluvných strán nevznikli voči tretím osobám záväzky. 

4.5 Rozsah a spôsob užívania atletického areálu je uvedený v „Predbežnom harmonograme 
užívania", ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram užívania má predbežný 
charakter a bude priebežne prispôsobovaný aktuálnym okolnostiam. V prípade 
požiadaviek Slovenského atletického zväzu budú tieto v harmonograme zohľadnené po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. Aktuálny harmonogram užívania bude zverejnený 
na webovej stránke www.atletickystadion.sk. 
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4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zamestnanci budú mať vstup do priestorov atletického 
areálu bezplatný po uhradení registračného poplatku vo výške 10,- Eur ročne, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Ceny za užívanie atletického areálu a futbalového 
ihriska sú uvedené v Cenníkoch, ktoré tvoria prílohy č. 3 a 4 k tejto zmluve. 

4. 7 Zmluvné strany súhlasia so znením Prevádzkového poriadku atletického areálu, ktorý 
tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. 

4.8 Zmeny všetkých príloh k tejto zmluve je možné vykonať so súhlasom oboch zmluvných 
strán, pričom nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve a postačí súhlas zaslaný 
prostredníctvom e-mailu zaslaného z kontaktnej adresy účastníkov zmluvy uvedenej v 
bode 5.2. alebo písomnou formou. 

Čl.S. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy Je možné robiť len písomnými dohodami 
zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

5 .2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené 
okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za 
doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola 
adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú robert.janikovsky@uniza.sk (za účastníka 1/) a 
peter. fiabane@zilina.sk (za účastníka 2/). Rozhodujúci pri určení času doručenia 

elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených 
v čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. Zmena 
kontaktnej osoby je účinná okamihom doručenia informácie o novej kontaktnej osobe 
druhej zmluvnej strane. V prípade, ak si účastníci zmluvy stanovia osobitné kontaktné 
osoby, ktoré budú oprávnené na schvaľovanie prevádzkových nákladov (vrátane 
mzdových nákladov) podľa bodu 2.3. a nákup hnuteľných vecí pre potreby atletického 
areálu podľa bodu 2.4. a 2.6. oznámia si navzájom tieto osoby spolu s ich kontaktnými 
údajmi (telefónne číslo a e-mailová adresa) prostredníctvom e-mailu zaslaného 
z kontaktnej adresy uvedenej v tomto bode alebo písomnou formou. 

5.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka na webovom sídle zmluvných strán. 
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5.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a iných príslušných právnych predpisov. 

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali , jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

5.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) obdrží 
účastník 1/ a dve (2) vyhotovenia účastník 2/. 

5.7 Súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 
Príloha č. 1 Predpokladaný zoznam nákladov spojených s prevádzkou atletického 
areálu 
Príloha č . 2 
Príloha č. 3 
Príloha č . 4 
Príloha č. 5 

Predbežný harmonogram užívania 
Cenník za užívanie atletického areálu 
Cenník za užívanie futbalového ihriska 
Prevádzkový poriadok atletického areálu 

V Žiline, dňa 30.06.2022 V Žiline, dňa 30.06.2022 

Žilinská univerzita v Žiline 

~of. Ing. Jozef JaňéG"čka, PhD. 
rektor 
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Mesto Žilina 

Mgr. Peter Fiaô''i ti~ 
~ 

primátor 





Príloha č. 1 k Zmluve o financovaní nákladov spojených s prevádzkou športoviska 

Predpokladaný zoznam nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu 

P.č. Typ nákladu Frekvencia činnosti/spôsob 
určenia výšky nákladu 

1. Nákup vretenovej kosačky Jednorazový náklad + 
leasingové splátky 

2. Nákup IT vybavenia do kancelárie správcu podľa skutočných nákladov 
3. Mzdové náklady na dvoch správcov podľa skutočných nákladov 
4. Mzdové náklady na sezónnu výpomoc pri kosení podľa skutočných nákladov 

( dohoda o pracovnej činnosti) 
5. Externá starostlivosť o trávnik (vertikulácia, hnojenie, podľa potreby 

postreky proti burine a iné potrebné úkony) 
6. Energie - náklady na teplo, osvetlenie dráhy a ihriska podľa skutočnej spotreby 
7. Vodné a stočné - náklady na zavlažovanie trávnika + podľa skutočnej spotreby, 

náklady spojené s prevádzkou zázemia štadiónu 

8. Odvoz kontainera s posekanou trávou 
9. Odvoz odpadu 
10. Pohonné hmoty - kosenie 
11. Servis kosačky 
12. Údržba atletického oválu (umývanie a vysávanie 

plôch, doplnenie piesku v doskočiskách a bežná 
údržba vybavenia sektorov-prekážok, doskočísk) 

13. Iné náklady 

V Žiline, dňa 30.06.2022 

Žilinská wii~ita v ŽilitJLii 

., .. .. .... ....................... ~ .. ~~··· ~ 

prof. Ing. Jozef Ja~ t'hD. 
rektor 

najmä podľa frekvencie 
zavlažovania 
2 krát mesačne 
1 krát týždenne 
podľa frekvencie kosenia 
podľa potreby 
Podľa potreby (predpoklad 1 
krát ročne) 

podľa potreby 

V Žiline, dňa 30.06~ 

Mesto Ziliná/ • / l· ' 

...... . . . .............. . ... . .. "lf- , . ~ - - - ~ 

Mgr. Peter Fiabáne, 
primátor 



Príloha č . 2 k Zmluve o financovaní nákladov spojených s prevádzkou športoviska 

ATLETICKÝ AREÁL 

Otváracie hodiny štadióna 6:00-21:30 (apríl- október) 

Predbežný týždenný harmonogram platný pre obdobie apríl - október 

Pondelok 

Utorok 

Streda 

Štvrtok 

Piatok 

Sobota 
Nedeľa 

Vysvetlivky: 

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13 :00 14:00 15:00 - 18:00 

6:00-7:30 / 20:00-21:30: verejnosť zdarma 

18 :00-20:00 

8:00 - 15:00: výučba - základné a stredné školy určené Mestom Žilina, výučba - UNIZA, atletické kluby, športové kluby, verejnosť platené 

15:00 -18:00: atletické kluby, výučba - UNIZA, (verejnosť a základné/stredné školy sú vylúčené) 

18:00 - 20:00: výučba UNIZA, tréningy športové kluby, verejnosť platené 

20:00-21:30 

Zelená 

Modrá 

Červená 

Žltá 

Biela obsadzované podľa aktuálnych požiadaviek na organizovanie súťaží a iných podujatí; v prípade neobsadenia atletické kluby, športové kluby a verejnosť platené 

Turnikety budú nastavené tak, aby v určitých hodinách umožňovali vstup len pre určité skupiny. 

Vstup za účelom výučby základných a stredných škôl určeným Mestom Žilina zdarma platí v čase 8:00-15:00. 

Vstup na AŠ UNIZA bude možný len po predchádzajúcej registrácii. 

V Žiline, dňa 30.06.2022 

Žilinská unive~ a v Ži line 

··· ·//··················· ··· ··· ····· ····· , 
~JY.Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

rektor 

V Žiline, dňa 30.06.202 

' Mfst1 Žilina t • 
1 

·· ··· ······· ·· ·· ··· ········ ·········, 
Mgr. Peter Fiabáne, 

primátor 



Príloha č. 3 k Zmluve o financovaní nákladov spojených s prevádzkou športoviska 

CENNÍK 

za využívanie Atletického areálu UNIZA 

Ročný registračný poplatok 1 mesiac 1 rok 
(1) (30 dní) (365 dní) 

1. Študenti a zamestnanci UNIZA, 
zamestnanci MÚ 10 € zdarma zdarma 

2. Verejnosť - hobby bežci C2l 10 € 10 € 70 € 
3. Vereinosť zdarma <2l 10 € zdarma C3l zdarma <3l 

4. ZŠ, SŠ Žilina 10 € (4) zdarma C5l zdarma C5l 

5. Športové klubv (nie SAZ) (6) 10 € 50 € 200 € 
6. Reprezentant SAZ 10 € (7) zdarma zdarma 
7. Športové klubv SAZ 10 € 30 €/člen (8) 120 €/člen <3l 

8. Osoby ZŤP 10 € zdarma zdarma 
9. Seniori 62+ 10 € 5€ 35 € 
10. Bezhotovostný čip Jednorazový poplatok podľa druhu činu (kartv) od 5 € 

Cena pre 
komerčné akcie a vereinosť 

Prenájom atletického areálu 1 OOO€ 
UNIZA ako celku na 
organizovanie športových súťaží 

Všetky ceny sú uvedené s DPH. 

(1) Ročný registračný poplatok sa platí 1-krát za 365 dní. 
(2) Verejnosť (hobby bežci) musia používať dráhy č. 4 - 6. 
(3) Vstup zdarma pre verejnosť je len vo vyhradených hodinách. 
(4) Manipulačný poplatok 10 €/1 karta (učiteľ+ 30 žiakov). 
(5) Vstup zdarma pre ZŠ a SŠ platí vo vyhradených hodinách. 
(6) Športové kluby- 1 tréner+ max. 30 športovcov. 

Cena pre stredné školy a akcie 
šoortovvch klubov 
800 € 

(7) Reprezentant SAZ sa musí preukázať platným potvrdením SAZ. 
(8) Zľava z ceny pre deti do 6 rokov - zdarma; od 6 - 19 rokov 50% z uvedenej ceny. 

Deti do 15 rokov musia byť sprevádzané dospelou osobou. 

V Žiline, dňa 30.06.2022 V Žiline, dňa 30 lifKZb1"i:: ll \_ , . .,,,, L 

Žilinská _µnivJM'.ŽÍta v Žiline · Mesto Žil/na ' 

~~;~:·;~-~~i;~~~ hD. 
rektor 

- l - Mgr. Peter Fiabán,ď.: 
'> primátor 



Príloha č. 4 k Zmluve o financovaní nákladov spojených s prevádzkou športoviska 

CENNÍK 

za využívanie futbalového ihriska Atletického areálu UNIZA 

Cena pre Cena pre stredné Cena pre Cena pre 
komerčné akcie a školy a akcie zamestnancov študentov 

verejnosť športových UNIZA a mesta UNIZA a žiakov 
klubov ZŠ 

Pondelok - piatok do 14,00 hod 80 € /hod. 60 €/hod. - -
Pondelok - piatok po 14,00 hod 100 €/hod. 80 €/hod. - -
Víkendy, sviatky 80 €/hod. 60 €/hod. - -
Osvetlenie ihriska režijné náklady režijné náklady režijné náklady režijné náklady 

Poldenný prenájom 400 € 300 € - -
(6 hod) 
Celodenný prenájom 800 € 600 € - -
(12 hod) 
Príprava ihriska na zápas 30 € 30 € 15 € 15 € 

Všetky ceny sú uvedené s DPH. 

Využívanie trávnatej plochy je možné len so súhlasom správcu atletického štadióna, alebo učiteľa Ústavu 
telesnej výchovy UNIZA. 

(1) Študenti a zamestnanci UNIZA majú prístup na atletický štadión a futbalové ihrisko cez tumiketový 

vstup použitím študentskej/zamestnaneckej karty UNIZA po predchádzajúcej registrácii a uhradení 

registračného poplatku. 

(2) Zamestnanci mesta majú prístup na atletický štadión a futbalové ihrisko cez tumiketový vstup po 
predchádzajúcej registrácií a uhradení registračného poplatku na základe vydanej čipovej karty. 

(3) Učitelia základných škôl so žiakmi majú prístup na atletický štadión a futbalové ihrisko cez hromadný 

tumiketový vstup po predchádzajúcej registrácií a uhradení registračného poriadku na základe vydanej 

čipovej karty. 
(4) Režijné náklady na osvetlenie budú vykalkulované podľa skutočných nákladov na energiu (v závislosti 

od intenzity a dÍžky doby osvetlenia). 

V Žiline, dňa 30.06.2022 

Žilinská univerzita v ŽiIBítlľ 

,, 
prof Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

rektor 

-ľ 

V Žiline, dňa 30.06,:1042\ 

Mgr. Peter Fiabáne, 

primátor 



PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ATLETICKÉHO AREÁLU 
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

Článok 1 
Predmet úpravy 

1. Tento prevádzkový poriadok Atletického areálu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Atletický 
areál") upravuje: 
a) práva a povinnosti prevádzkovateľa a správcu, 
b) prevádzkovú dobu a prevádzkový režim, 
c) pravidlá správania sa v Atletickom areáli, 
d) zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy. 

2. Atletický areál je určený najmä pre študentov, zamestnancov UNIZA a mesta Žilina, športové 
kluby pri UNIZA, základné a stredné školy určené Mestom Žilina, 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 Atletického areálu 

1. Prevádzkovateľom Atletického areálu (ďalej len „prevádzkovateľ") je Ústav telesnej výchovy 
Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, IČO: 00 397 563, telefón: 041/513 5251, 
e-mail: utv@uniza.sk (ďalej len „ÚTV UNIZA"). Prevádzkovateľ zabezpečuje bežnú prevádzku 
Atletického areálu, prevádzkovú kontrolu, bežnú a pravidelnú údržbu a prijíma 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 Atletického areálu 

1. Spôsob a možnosti využívania Atletického areálu sa riadia pravidlami využívania Atletického 
areálu na základe priorít stanovených UNIZA a Mestom Žilina ako vlastníkmi, ktoré vychádzajú 
z časových možností prevádzkovateľa Atletického areálu ako aj požiadaviek Slovenského 
atletického zväzu. 

2. Atletický areál je určený a využívaný pre: 
a) potreby realizácie vyučovacieho procesu na UNIZA a aktivít UNIZA a Mesta Žilina, 
b) pre študentov, zamestnancov UNIZA a Mesta Žilina, 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 do priestorov Atletického areálu je možný len v prevádzkovej dobe cez otvorené turnikety 

prioritne po predchádzajúcej registrácii prostredníctvom elektronického systému alebo priamo 
na mieste v nadväznosti na kapacitu Atletického areálu pre: 

a) študentov a zamestnancov UNIZA na základe platnej karty ISIC, ITIC karty alebo 
zamestnaneckého preukazu UNIZA, 

b) zamestnancov Mesta Žilina na základe čipovej karty vydanej po reQistrácii, pričom pri 
registrácii zamestnanec predloží zamestnaneckú kartu/preukaz Mesta Zilina, 

c) 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 Atletického areálu je denná doba, počas ktorej je možné Atletický areál 
využívať, a to: 

a) v mesiacoch apríl - október je bežná prevádzková doba od 6,00 hod - 21,30 hod., 
b) v mesiacoch október - apríl je bežná prevádzková doba od 8,00 hod - 16,00. 

5. Prevádzková doba podľa ods. 3 môže byť predÍžená zapnutím osvetlenia Atletického areálu za 
príslušný poplatok. Poplatok za použitie osvetlenia bude dohodnutý vždy individuálne. 

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 
atletickystadion@uniza.sk, ako aj pri vstupe do Atletického areálu. 

8. Mimo časov určených na pokrytie výučbovej časti, tréningov športových a atletických klubov je 
Atletický areál 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 Atletického areálu, 

3. pod vedením učiteľa ÚTV na výučbu telesnej východy 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 Atletického areálu v 
prípade potreby (napr. z dôvodu organizovania športovej súťaže, iného podujatia a pod.) 
upravená. 

10. Atletický areál je po dohode s prevádzkovateľom za vopred dohodnutých podmienok možné 
poskytnúť na organizované akcie aj tretím stranám. 

11. O poskytnutie Atletického areálu je potrebné požiadať prevádzkovateľa písomne, alebo 
elektronicky na adresu atletickystadion@uniza.sk, minimálne 7 pracovných dní pred 
plánovanou akciou. Prevádzkovateľ sa k žiadosti vyjadrí najneskôr do 3 pracovných dní od 
jej doručenia, pričom zároveň v prípade akceptácie žiadosti uvedie žiadateľovi cenu za 
poskytnutie Atletického areálu. 

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/Mesta Žilina majú po zaplatení ročného registračného poplatku 
bezplatný vstup na atletický štadión na základe ISIC (ITIC) karty, zamestnaneckého preukazu 
UNIZA a v prípade zamestnancov Mesta Žilina, čipovej karty vydanej po registrácii. 

Článok 4 
Pravidlá správania sa v Atletickom areáli 

1. Atletický areál 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. V Atletickom areáli 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 do Atletického areálu 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, 
1) 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 Atletického areálu, 
u) vchádzať do areálu motorovými vozidlami, 
v) používať pre rekreačný beh dráhy 1 - 4 bez povolenia správcu alebo prevádzkovateľa 

Atletického areálu. 
Článok 5 

Bezpečnosť osôb, zodpovednosť za majetok, spôsobené škody a úrazy v Atletickom areáli 
1. Užívateľom Atletického areálu sa rozumie každá osoba, ktorá sa nachádza v priestore Atletického 

areálu. 
2. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom do 

Atletického areálu a bez výnimky ho dodržiavať. 
3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej 

činnosti v Atletickom areáli. 
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 Atletického areálu 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 Atletického areálu . 

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 Atletického areálu a je povinný ich 
bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. 

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

13. Každý užívateľ je povinný dodržiavať v Atletickom areáli čistotu a poriadok, vyhradený časový 
harmonogram a prevádzkový čas športového areálu , ktorý zostavuje a riadi prevádzkovateľ a 
jeho dodržiavanie kontroluje správca Atletického areálu. 

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 v Atletického areáli zodpovedá ich zákonný zástupca alebo 
zákonným zástupcom poverená osoby, ktorej bola maloletá osoba na daný čas zverená. 

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

cudzieho objektu . 
18. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov Atletického 

areálu, 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. 

2. Tento prevádzkový poriadok Atletického areálu nadobúda úč i nnosť dňom .......... . 

V Žiline, dňa 30.06.2022 

Žilinská Uíliv..efÍila v Žb 

7 ''7,"'''''"' ' ''''' ' '' '' '''''' ' '' ' 

pror. Ing. Jozef Jandačka, Ph'D. 
rektor 

.. .~">~ 

V Ziline, dňa 30.ílR ?fl?& 

- Mesto Žili.oa. / l 

-· 
Mgr. Peter Fi~ľqfilíi 

primátor -, 




