
     Smernica VV SSTZ č.   3/2019 

Organizačný poriadok 

a pravidlá pre členov  NSTC a tréningových partnerov 

 

1. Športovú alebo inú povolenú činnosť môže v areáli Národného stolnotenisového centra 

v Bratislave – Krasňanoch vykonávať každý stolný tenista, člen SSTZ, výhradne so súhlasom 

reprezentačného trénera a / alebo riaditeľa NSTC. 

2. V areáli SSTZ je dovolené robiť výhradne iba tie aktivity, na ktoré je športový areál 

prispôsobený a v čase tréningového programu 

3. Každý užívateľ športového areálu SSTZ je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a 

ustanoveniami tohto Organizačného poriadku. Pri jeho porušení môže byť osoba zo 

športového areálu s okamžitou platnosťou vykázaná. 

4. Užívateľ športového areálu SSTZ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním (alebo 

nekonaním) nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví ostatných užívateľov, alebo poškodeniu 

majetku SSTZ. 

5. Prevádzkovateľ areálu nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil 

užívateľ sám, prípadne správaním inej osoby, alebo precenením vlastných schopností. 

6. Za škody vzniknuté nedodržiavaním Organizačného poriadku, všeobecných 

bezpečnostných pravidiel, hygienických a požiarnych zásad zodpovedá osoba porušujúca tieto 

pravidlá,  alebo jej zákonný zástupca. 

7. Hlavný vstup do športového areálu je zo strany parkoviska,  a bočný  zo strany ubytovacích 

priestorov. Iba tieto dva vstupy sú do areálu povolené. 

8. Prevádzkovateľ je oprávnený uzavrieť športový areál v prípade organizovania podujatí, ale 

aj z technických dôvodov,  alebo z iných závažných dôvodov.  

9. Na hracie  a športové plochy a do ubytovacích, resp. regeneračných priestorov je zakázané: 

a) vodiť psov, mačky a iné zvieratá, 

b) konzumovať alkoholické nápoje, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať do 

priestorov areálu stave pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, 

c) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť zariadenia športového areálu a jeho 

jednotlivých častí, 

d) prinášať a používať nádoby zo skla, ostré predmety, ako i iné predmety, ktoré by mohli byť 

príčinou zranenia členov NSTC, resp. návštevníkov areálu. 

10. Po 21,00 hod. sú zakázané návštevy nenominovaných osôb v ubytovacích priestoroch. 

11. Bicykle sa môžu odkladať iba v priestoroch na to určených. Za ich poškodenie alebo 

stratu prevádzkovateľ alebo správca nezodpovedá. 

12. Parkovanie motorových vozidiel je dovolené len na miestach k tomu vyhradených 

(označených ako parkovacia plocha). V ostatných častiach športového areálu je parkovanie 

motorových vozidiel zakázané! 

13. Za podujatie v areáli, ktoré neorganizuje SSTZ, v plnej miere zodpovedá iný príslušný 

organizátor. 

14. V čase konania športových podujatí sú užívatelia, návštevníci športového areálu povinní 

riadiť sa pokynmi usporiadateľov akcií a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 

479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a 

turistických podujatí. 

15. SSTZ zabezpečuje údržbu priestorov športového areálu v spolupráci so správcom. 

Vykonáva kontroly, údržbu a modernizáciu športového areálu (v rámci svojich finančných 

možností). 

16. Užívatelia športového areálu sú povinní nahlásiť poškodenie jednotlivých častí a zariadení 

športového objektu prevádzkovateľovi SSTZ, alebo jeho správcovi. 



17. Pre ubytovaných členov NSTC a tréningových partnerov platí nočný pokoj od 22:00 – 

7:00, to znamená, že hráči sú na svojej izbe a nerušia nočný pokoj. Po 22,00 hod. zabezpečí 

správca uzamknutie NSTC. 

18. Neskorý príchod na tréning z objektívnych príčin treba hlásiť vopred a neodkladne 

trénerom NSTC, alebo riaditeľovi NSTC.  

19. Tréningová jednotka NSTC sa začína vždy už 10 minút pred oficiálnym začiatkom 

tréningu. Prvá neospravedlnená tréningová jednotka bude sankcionovaná napomenutím, druhá 

neospravedlnená tréningová jednotka bude riešená na Disciplinárnej  komisii SSTZ a tretia 

neospravedlnená jednotka bude riešená vylúčením z NSTC. Neohlásený a neschválený 

odchod z tréningu bude riešený obdobným spôsobom.  

20. Športový areál SSTZ je na športovú prípravu k dispozícií členom NSTC (iba im) aj mimo 

tréningového harmonogramu - pod podmienkou oznámenia požiadavky príslušnému trénerovi 

a následnom schválení riaditeľom NSTC. 

21. Člen NSTC, rovnako tréningoví partneri a ďalší návštevníci  udržujú poriadok v celom 

areáli SSTZ. 

Športový areál SSTZ sa skladá z týchto objektov: 

 

a) Stolnotenisová hala 

b) Mobilná tribúna 

c) Ubytovacie priestory 

d) Šatne so sprchami, regenerácia 

e) Priestory na kondičnú prípravu 

f) Kancelárske priestory 

g) Hygienické zariadenia 

h) Sklady 

i) Kotolňa 

j) Parkovacie priestory 

k) Garáže SSTZ. 

 

22. Smernica VV SSTZ č. 3/2019 - Organizačný poriadok a pravidlá pre členov  NSTC a 

sparring partnerov nadobúda účinnosť dňom schválenia VV SSTZ a svojim podpisom sa 

zaviažu dodržiavať ju všetci členovia NSTC a nominovaní sparring partneri. 

 

 

Humenné, 12.9.2019 

 

Úprava č.1 schválená VV SSTZ a prijatá 2.6.2020  

 

 

 

 

 

         Jaromír Truksa, v.r. 

         predseda KŠR 

 

         Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

         Generálna sekretárka SSTZ 

riaditeľka NSTC 


