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POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV  – Mestský zimný štadión Trnava 

zápasy a  tréningy športových klubov a komerčné korčuľovanie 
aktualizácia: 16.11.2020 

 

✓ 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 SHL - sú povolené bez prítomnosti verejnosti.  

 

✓ 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) s výnimkou SHL. 

 

 

✓ 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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OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV 
 

 

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, 

nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 

 

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je 

potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť 

miesto hromadného podujatia.  

 

Platí zákaz podávania rúk. 

mailto:info@zimak.trnava.sk
http://www.zimnystadiontrnava.sk/


Správa majetku mesta Trnava, p. o.   Email: info@zimak.trnava.sk 
 Spartakovská ulica 7239/1B, 91701 Trnava   

                        IČO 53041984, DIČ 2121254883    Web: www.zimnystadiontrnava.sk 

Pokyny vydané na základe opatrení UVZ SR, RÚVZ Trnava a odporúčaní Ústredného krízového štábu SR 
ako aj rozhodnutí správcu a prevádzkovateľa objektu 

 

Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený 

len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností: 
 

✓ vstup s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest; 

     

✓ dodržiavanie odstupu 2m; 

 

✓ povinná dezinfekcia rúk,  

 

 

✓ povinné meranie telesnej teploty. 
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