
Prevádzkový poriadok Centra gymnastických športov SGF Malinovo 
 
1. Trénovať v stredisku je možné len po predchádzajúcom objednaní konkrétneho športoviska 
a odsúhlasení SGF. 
 
2. Za dodržiavanie všetkých zásad zodpovedá príslušný tréner RD výberu/klubu.                              
 
Tréner zodpovedá predovšetkým za:      
- oznámenie príchodu  a  ukončenia tréningu na recepcii ELFO Clubu (identifikácia klubu) 
- dodržanie tréningového času 
- využitie len prenajatého športoviska 
- dodržiavanie disciplíny členov, prítomných na tréningu 
- vstup na športovisko len v športovej obuvi a oblečení 
- rešpektovanie druhých tréningových skupín pri reprodukcii sprievodnej hudby (hlasitosť) 
- udržiavanie poriadku  a čistoty zo strany tréningovej skupiny v celom objekte. 
 
3. Do športových priestorov je povolený vstup len trénerom a športovcom registrovaných v SGF, a to 
bezpodmienečne v športovej obuvi určenej do vnútorných priestorov (indoor). 
 
4. Do športových priestorov môžu vstúpiť športovci len v sprievode zodpovedného trénera. 
 
5. Vstup rodičom a iným osobám do športovej, resp. ubytovacej časti je zakázaný. Pre tieto osoby je 
vyhradený priestor v kaviarni pri recepcii. 
 
6. V prípade konania súťaže je vstup divákov organizovaný cez vchod zo zadnej strany budovy. 
Organizátor zabezpečí dostatok návlekov na obuv pre divákov a kontroluje ich použitie pri vstupe do 
športových priestorov. 
 
7. Športovci a tréneri môžu vstúpiť do haly k pridelenej ploche max. 5 min pred prideleným časom jej 
využívania (aby si nachystali napr. magnetofón a podobne, prípadne priniesli náčinie a mohli začať    na 
čas). Športové priestory Centra SGF musia opustiť max. 10 min po skončení tréningu. 
 
8. V celom objekte SGF neručí za stratu voľne odložených vecí (oblečenie, náčinie a pod.) 
 
9. V športovej časti je zakázané konzumovať potraviny a nápoje (káva, čaj), s výnimkou nealko  
športových nápojov. 
     
10. Počas trvania pandémie korona vírusu sú všetci aktéri na tréningu (športovci, tréneri) povinní 
dodržiavať všetky nariadenia hlavného hygienika (nosenie rúšok, hygiena rúk, dezinfekcia). Rúško 
možno odložiť len pri samotnom tréningu. Tréner je povinný pri vstupe do objektu zmerať telesnú 
teplotu športovcov a trénerov a viesť o meraní písomný záznam.  
 
 

!!! Nedodržiavanie prevádzkového poriadku, prípadne ďalších nariadení hlavného hygienika 
bude mať za následok neumožnenie ďalšieho vstupu do objektu pre klub/RD výber. 

 
 
1.9.2020, úprava 1.10.2020                                                                                                   

                                                                                                         Mgr. Ján Novák 
                                                                                                                    prezident SGF 



Prehlásenie 
 

Svojim podpisom prehlasujem, že som sa oboznámil(a) s Prevádzkovým poriadkom SGF zo dňa 
1.9.2020. Textu som porozumel(a) a zaväzujem sa poriadok rešpektovať a v plnej miere ho dodržiavať. 
Som si vedomý(á) následkov pri prípadnom porušení Prevádzkového poriadku zo strany mojej, ďalších 
trénerov RD/klubu a zverených športovcov. 

 

RD SGF (KLUB): ................................................................................. 

 

Meno a priezvisko: ........................................................................... 

 

Miesto a dátum:................................................................................ 

         

 Podpis:............................................................................................. 


