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POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV  

Zápasy a  tréningy športových klubov a komerčné korčuľovanie 

s účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania 
Mestský zimný štadión Trnava 

 

✓ Prísny zákaz vstupu verejnosti - nepovolaným osobám (t. j. okrem trénerov, funkcionárov 

a zamestnancov) do priestorov Mestského zimného štadióna. 
 

Formálne stretnutia v kanceláriách objektu sú možné. Návštevy sa hlásia na vrátnici objektu a riadia sa pokynmi personálu MZŠ. 
 

✓ Zápasy - hromadné športové podujatia – sú zrušené.  
 

 

✓ Tréningový proces je povolený len v skupine do 6 ľudí (t. j. na jednom športovisku môže 

vykonávať športovú činnosť len jedna organizovaná skupina do 6 osôb). 
 

✓ Komercia (organizované skupiny) - korčuľovanie povolené len v skupine do 6 ľudí. 
 

 

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho 

personálu bude osoba vykázaná z areálu. 
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ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZOVANÝCH SKUPÍN 

 
• vstup do športoviska s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest, 

• pohyb v objekte športoviska s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest (toto sa nevzťahuje na osoby 

pri výkone športu), 

• pri vstupe do budovy meranie teploty a dezinfekcia rúk, 

• zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), 

• upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými tréningovými jednotkami bol vždy 

priestor na upratanie a dezinfekciu,  

• platí zákaz vstupu rodičov do priestorov šatní športovcov a zákaz vstupu rodičov na tréningy športových 

klubov. 

 

 

 

• po každom tréningu vykonávať dezinfekciu, 

• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

• v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch. 
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