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1. Úvodné ustanovenie
Účel
Tento prevádzkovo – bezpečnostný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov JA PTSP
a je základným dokumentom riadenia prevádzkových činností na pracoviskách Jazdeckého
areálu PTSP (ďalej len JA), ktorý má v dlhodobom prenájme Parkúr team Slavoj Prešov, o.z.

Jazdecký areál:
- vytvára podmienky pre športovú činnosť súkromných koní, ich jazdcov
a jazdeckých klubov (JK) pôsobiacich v JA
- poskytuje jazdecké kurzy a hodiny jazdenia pre verejnosť
- organizuje v spolupráci s JK, pôsobiacimi v JA športové podujatia
- poskytuje priestory JA pre organizovanie verejných športových akcií
Ustanovenia prevádzkového poriadku (PP) sú záväzné pre zamestnancov, majiteľov koní
ustajnených v priestoroch JA a osoby, ktoré sa s vedomím organizácie zdržujú v priestoroch
JA.
Dodržiavanie ustanovení Prevádzkovo-bezpečnostného poriadku umožní minimalizovať
riziká a zvýšiť ochranu zdravia osôb a zvierat ako aj ochranu majetku Jazdeckého areálu
Parkúr team Slavoj Prešov a je povinný riadiť sa ním každý účastník JA
Nedodržanie resp. porušovanie zásad prevádzkovo-bezpečnostného poriadku bude
dôvodom k zákazu vstupu osôb do priestorov JA, alebo u majiteľov súkromných koní, k
zrušeniu zmluvy o zabezpečení starostlivosti o koňa.
„Osoba, ktorej bol zakázaný vstup do priestorov jazdeckého areálu, môže písomne vzniesť námietku
v lehote 15 dní a požiadať o zrušenie zákazu. O námietke písomne rozhodne vedenie občianskeho
združenia v lehote do jedného mesiaca od podania námietky“.

2. Všeobecné ustanovenia
Povinnosti občianskeho združenia PTSP
1. občianske združenie kontroluje dodržiavanie zásad uvedených v Prevádzkovobezpečnostnom poriadku a je oprávnené dopĺňať a zaviesť ďalšie opatrenia, ktoré si
vyžadujú osobité podmienky v JA.
2. občianske združenie je povinné presadiť zásady disciplinovanej práce a stanovených
zásad v JA.
3. občianske združenie je povinné dodržiavať základné veterinárne zásady zdravia
koní.
4. občianske združenie je povinné preukázateľne oboznámiť s prevádzkovým
poriadkom ďalšie osoby, ktoré sa s vedomím organizácie zdržiavajú v priestoroch JA

Povinnosti službukonajúcich ošetrovateľov ( zamestnancov ) JA

Službukonajúci ošetrovateľ (ďalej len SO)môže byť len zamestnanec starší ako 18 rokov,
telesne a duševne spôsobilý a oboznámený s prácami pri zvieratách.
Ošetrovatelia a osoby, ktoré prichádzajú do styku s koňmi sú povinní:
1. dodržiavať predpisy a pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ako i zásady bezpečného chovania sa na pracovisku a určené pracovné postupy
2. používať pri práci ochranné zariadenia a ochranné pracovné prostriedky
3. hlásiť svojmu nadriadenému nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť alebo zdravie ľudí a koní a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich
odstraňovaní
4. službukonajúci ošetrovateľ je povinný pri ošetrovaní alebo manipulácii s chorými
zvieratami riadiť sa pokynmi veterinárneho lekára
5. službukonajúci ošetrovateľ zodpovedá za poriadok a čistotu v maštali a je povinný
dodržiavať náplň práce
6. službukonajúci ošetrovateľ je povinný skontrolovať a vypnúť pri odchode všetky
vyhrievacie telesá, elektrické spotrebiče, osvetlenie v sedlovni,šatni ako aj osvetlenie
v hale
7. službukonajúci ošetrovateľ je povinný pri odchode riadne skontrolovať správnosť
uzatvorenia boxov ako aj uzatvorenia okienok na dverách boxu v maštali
8. službukonajúci ošetrovateľ je povinný pri obchode riadne uzamknúť všetky
priestory JA
Tieto ustanovenia platia v plnom rozsahu aj pre osoby, ktoré sa s vedomím organizácie
zdržujú na jej pracoviskách

3. Rozsah účinku
- vstup a zásady správania sa v JA
- režim dňa, maštale, maštaľné a iné práce
- pravidlá spoločného pohybu na výcvikovej ploche
- veterinárne opatrenia JA

Vstup a zásady správania sa v JA
(vonkajšie priestory, priestory ustajnenia, priestory jazdeckej haly, ostatné priestory)
1. Vstup do JA pre osoby, ktoré nie sú účastníkmi prevádzky JA, je povolený len
v sprievode zamestnanca, v prípade návštevy nájomníkov koní je prítomnosť
povolená iba za ich účasti, v prípade účastníkov jazdeckej školy je prítomnosť
povolená iba za účasti vyučujúceho
2. Vstup do maštale pre osoby, ktoré nie sú účastníkmi prevádzky JA a návštevy ako
v bode 1.
3. Autá s oprávnením vstupu (majitelia koní) do JA smú parkovať v prednej časti
vstupu do JA
4. Na prístupovej ceste JA môžu dlhodobo parkovať iba prepravníky na kone
5. Všetky osoby, ktoré sa zdržujú v JA sú povinné správať sa bezpečne, opatrne,
šetrne a starostlivo zaobchádzať so všetkými zariadeniami a majetkom
občianskeho združenia PTSP. Sú povinné udržiavať čistotu a poriadok vo všetkých
priestoroch JA.
6. Organizácia nezodpovedá za prípadné škody na osobných veciach uložených
v osobných skrinkách a jazdeckých postrojoch uložených v sedlovni.

Všetci účastníci prevádzky pôsobiaci v JA sa spolupodieľajú na udržiavaní
čistoty, poriadku a údržbe im zvereného materiálu a v spolupráci so
zamestnancami JA sa zúčastňujú organizovaných brigád.
8. Účastníci prevádzky, ktorí sa zdržujú v JA sú povinní sa riadiť pokynmi
zamestnancov a akceptovať opatrenia prijaté za účelom úspory elektrickej energie
a vody.
9. Akékoľvek úpravy, prestavby na zariadeniach a majetku občianskeho združenia je
dovolené iba so súhlasom vedenia občianskeho združenia.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy je majiteľ koňa povinný odovzdať box a ostatný
majetok vo funkčnom stave
11. Akékoľvek poškodenie na zariadeniach a majetku občianskeho združenia je
účastník povinný dať do pôvodného stavu
12. Každý účastník jazdenia v hale po ukončení v čo najkratšom čase odpratá za sebou
prekážkový materiál ktorý pri tréningu používal na určené miesto.
13. Každý účastník jazdenia v hale po ukončení v čo najkratšom čase odpratá po
svojom koňovi trus.
14. Každý, kto trusom svojho koňa znečistí vonkajšie priestory (spevnené plochy) JA,
ako aj mestské komunikácie mimo JA je povinný zabezpečiť ich vyčistenie.
15. Každý účastník jazdenia alebo akejkoľvek návštevy koňa v jazdeckej hale po
ukončení je povinný riadne očistiť (vyškrabať) kopytá koňa pri východe z
jazdeckej haly
16. Prítomnosť psov majiteľov koní v časti ustajnenia je dovolené iba na vodítku
17. V prípade poškodenia zariadenia výbehov je majiteľ koňa povinný bezodkladne
zjednať nápravu poškodeného zariadenia na vlastné náklady
18. Osobám, ktoré opakovane porušujú ustanovenia týkajúce sa zásad správania sa v
hale je vedenie občianskeho združenia oprávnené nariadiť zákaz vstupu do
jazdeckej haly na určený čas
19. Osoby, ktoré spôsobia škody na objekte, koňoch, predmetoch a majetku
občianskeho združenia PTSP, musia vzniknuté škody nahradiť.
7.

Je zakázané:
1. Uskladňovať vlastné krmivo pre kone v priestoroch maštaľe a sedlovne
2. Uskladňovať v sedlovni veci, ktoré nesúvisia so základným výstrojom koňa,
sedlovňa slúži výlučne na odkladanie sedla, uzdičky, čistenia a chráničov. Udržiavať
poriadok a čistotu v sedlovni sú povinní všetci jej užívatelia.
3. Svojvoľne obsluhovať elektrické zariadenia ako napr. miagač, ovládanie panelu
osvetlenia haly, ohrievača teplej vody.
4. Zasahovať do centrálneho rozvodu vody ako aj mechaniky napájačiek.
5. Svojvoľné dokrmovanie koňa (ovos a seno) a dopĺňanie podstielky mimo
stanoveného režimu dňa
6. Fajčiť v priestoroch maštale a šatne
7. Vstupovať a vykonávať práce s otvoreným ohňom v objektoch JA
8. Používať v šatni a sedlovni vlastné elektrické spotrebiče
9. Vodiť psov do jazdeckej haly
10.Voľne púšťať kone, resp.koňa do haly
11.Je zakázané používať vodu na iné účely ako na účely súvisiace so starostlivosťou o
koňa
12.Umývať akékoľvek motorové vozidlá a vykonávať akúkoľvek údržbu na nich
v priestoroch JA

Režim dňa, maštaľ a maštaľné práce
Všetky priestory JA odomyká a uzamyká výlučne službukonajúci ošetrovateľ.
Všetci účastníci JA sa musia prispôsobiť tak, aby neobmedzovali stanovený režim dňa.

1. Režim dňa
- 07,00 hod. odomknutie maštale
- 07,00 –7,45 hod. kŕmenie objemovým a jadrovým krmivom (seno,ovos)
- 08,00 hod. vyhnojovanie boxov, stlanie podstielky, zametanie maštale
- 11,30 hod. kŕmenie jadrovým krmivom (ovos)
- 12-14,00 hod. obedňajšia prestávka
- 14,00 hod. vyhnojovanie boxov, stlanie podstielky, zametanie maštale
- 18,00 hod. kŕmenie objemovým krmivom
- 19,00 hod. kŕmenie jadrovým krmivom (ovos)
- 19,30 hod. zamknutie maštale
(poznámka: v letných mesiacoch jún-júl-august uzamknutie maštale 20,30 hod)

2. Maštaľ a maštaľné práce
Maštaľ musí koňovi poskytnúť bezpečné a nerušené prostredie, udržiavané v čistote.
Zásady správania sa v maštali:
- je zakázané pobehovať, hlučne sa správať a pokrikovať
- maštaľné náradie (fúrik, vidly, hrable, metla, vedrá) musí byť uložené tak aby
neohrozovalo ľudí ani zvieratá
- maštaľné náradie nesmie nikdy zostať v boxe ani na chodbe a po použití je treba
ho okamžite uložiť na určené miesto
- boxy počas celého dňa musia byť uzatvorené
- boxy vybavené oknom na dverách boxu sa musia na noc uzatvárať
- priestor medzi boxmi nesmie byť zúžený predmetmi, ktoré by bránili voľnému
prechodu koní
- pri jednotlivých boxoch sa nesmú uskladňovať iné predmety a výstroje na kone
okrem času prípravy koňa
- je zakázané uväzovať a čistiť kone v uličke medzi boxmi
- držiaky na sedlá umiestnené na boxoch, v čase keď sa nepoužívajú musia byť
sklopené aby neohrozovali ľudí ani kone
- žľaby a napájačky musia byť udržiavané v čistote za ktorú zodpovedá majiteľ koňa
- pri vyvádzaní koňa sa vždy kopytá čistia v boxe, v opačnom prípade pred vstupom
do maštale.
- v prípade, že nefungujú automatické napájačky (napr. pri extrémnych mrazoch),
kone sa napájajú z vedier. Vedro s vodou sa umiestni do žľabu. Vedrá sa nikdy
nesmú nechávať na zemi v boxoch alebo pred nimi.

3. Zásady spoločného pohybu na výcvikovej ploche
Pri jazdení v krytej jazdiarni je potrebné dodržiavať všetky pravidlá pohybu
v jazdiarni:
- každý účastník jazdenia je povinný používať predpísané ochranné a bezpečnostné

prostriedky
- každý kto vstupuje do krytej jazdiarne svoj úmysel oznámi pískaním
- vstupuje nehlučne, kľudne a pokojne
- nasadanie a zosadanie by malo prebiehať vždy v strede alebo stredovej línii
- na stene má vždy prednosť jazdec vo vyššom ruchu chodu koňa. Pomalší vždy
uvoľňuje miesto rýchlejšiemu.
- pri jazdení v jazdiarni platí pravidlo, že ľavá ma prednosť pred pravou. Kto jazdí na
ľavú ruku, smie jazdiť na stene, protiidúci jazdec sa musí vyhnúť dovnútra, teda
jazdcom sa stretávajú vždy ľavé ruky.
- jazdec vo vyššom ruchu, resp. rýchlejší jazdec, ktorý potrebuje uvoľniť stopu,
upozorní na to pokrikom „stena“.
- jazdci jazdiaci na kruhu dávajú prednosť jazdcom jazdiacim po celom obvode haly.
- pokiaľ je v hale príliš veľa jazdiacich naraz, je lepšie keď všetci jazdia na rovnakú
ruku. Približne každých 5 minút by mal niekto požiadať o zmenu smeru.

Veterinárne opatrenia JA
1. Všetky osoby zúčastňujúce sa prevádzky JA a majitelia koní, sú povinný dodržiavať
všetky veterinárne zákony a nariadenia, tykajúce sa chovu a premiestňovania koní,
ochrany zvierat, ochrany zdravia zvierat, protinákazových a profylaktických opatrení.
2. Každý majiteľ koňa je zodpovedný za dodržiavanie všetkých hygienických,
zootechnických, profylaktických a proti nákazových opatrení.
3. Kone, ktoré sú do JA premiestnené z iných chovov alebo zariadení za účelom
ustajnenia, musia mať doklad potvrdený veterinárnym lekárom a identifikačný doklad
(pas koňa, fei passport, zdravotný preukaz).
4. Kone, ktoré sú do JA premiestnené z iných chovov alebo zariadení za účelom
krátkodobého zhromažďovania (napr. jazdecké preteky) musia spĺňať náležitosti ako
v bode 3.
5. Každý kôň ustajnený v JA musí byť očkovaný proti Influenze koní podľa vakcinačnej
schémy a následne revakcinovaný v dvanásť mesačných intervaloch.
6. Dehelmintizácia koní v maštali sa robí minimálne 2x ročne, a to vždy po skončení
a pred začatím športovej sezóny.
7. Všetky kone v JA sa odčervujú naraz, rovnakým prostriedkom na odčervenie. Kone,
ktoré sa dovezú do JA v priebehu roka musia byť odčervené ihneď po príchode bez
ohľadu na to, kedy a čím boli v minulosti odčervené.
8. Povinné očkovanie, odčervenie, príp. serologické a bakteriologické vyšetrenia
zabezpečuje organizácia v spolupráci s veterinárnym lekárom. Náklady na tieto
profylaktické opatrenia hradí vždy majiteľ koňa, resp. osoba alebo organizácia
v starostlivosti ktorej sa kôň nachádza.

Príloha
Parkur team Slavoj Prešov, o.z
Účelové zariadenie – Jazdecký areál PTSP Jazdecká 1 Prešov
Prehlásenie
Meno a priezvisko Dátum narodenia
(resp. zákonný zástupca)
-------------------------------- ------------------------Vyhlasujem:
1. že som bol/a/ oboznámený/á/ so znením Prevádzkovo-bezpečnostného poriadku
Jazdeckého areálu Parkur team Slavoj Prešov, ktorý budem rešpektovať a dodržiavať
v plnej miere.
2. že budem rešpektovať príkazy a pokyny službukonajúcich ošetrovateľov
3. že sa svojím správaním budem spolupodieľať na bezpečnom chode prevádzky ako aj
čistote na prevádzke JA
4. že som si vedomý, plnej zodpovednosti za všetky škody, ktoré spôsobím na majetku
JA (kone,objekty,zariadenie)
5. že zodpovedám aj za správanie /týkajúce sa prevádzkového poriadku/ sa osôb, ktoré
vstúpia so mnou do priestorov JA
6. že budem dodržiavať predpisy a pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ako i zásady bezpečného chovania sa na pracovisku a určené
pracovné postupy, s ktorými som bol oboznámený, aby som seba ani inú osobu
neohrozil na zdraví resp. živote

-------------------------------------Podpis osoby/majiteľa koňa/
V Prešove, dňa:

Parkúr team Slavoj Prešov
Prevádzkovo – bezpečnostný poriadok
Jazdecký areál
Jazdecká 1 Prešov

DODATOK č.1 :
1. Zásady používania vonkajšej jazdiarne
-

Platia všetky zásady tak, ako pri používaní jazdeckej haly
Na vonkajšej jazdiarni je zákaz lonžovania koní a takisto aj výuka jazdenia na lonži
Občianske združenie si vyhradzuje právo na dočasné prerušenie možnosti využívať
vonkajšiu jazdiareň a to hlavne z dôvodu nepredvídaných poveternostných
podmienok alebo technických príčin, ktoré by mohli zapríčiniť poškodenie povrchu na
vonkajšej jazdiarni. Nájomníci budú informovaní poverenou zodpovednou osobou.

2. Jazdecké školy
-

Súkromné jazdecké školy môžu svoju činnosť vykonávať iba s písomným súhlasom
vedenia občianskeho združenia
Občianske združenie nepreberá zodpovednosť za činnosť a účastníkov súkromných
jazdeckých škôl
Majiteľ súkromnej jazdeckej školy vykonáva svoju činnosť v jazdeckom areáli Parkur
team Slavoj Prešov na základe podpísanej platnej zmluvy.
Výuka súkromnej jazdeckej školy sa prevádza výlučne v priestoroch na to určených.
t.j. vyhradená časť v krytej jazdeckej hale.

Prevádzkový poriadok schválený vedením občianskeho združenia
V Prešove dňa
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Miloslav Karaffa ...............................................
Peter Mičúch

...............................................

Igor Drotár

...............................................

Daniel Mihňák

................................................

Róbert Olexy
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