
Prevádzkový poriadok 

prevádzky (f)ITcubator 

 

 

Článok 1 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

Názov prevádzky:             (f)ITcubator  

Meno prevádzkovateľa:    (f)ITcubator n.o. 

Sídlo:                                 Ludvíka Svobodu 3783/73, 058 01  Poprad 

Adresa prevádzky:            Námestia sv. Egídia 44, 058 01  Poprad   

IČO:                                  51141949 

DIČ:     2120598711 

 

 

Článok 2 

Identifikácia prevádzky 

1. Nezisková organizácia (f)ITcubator poskytuje priestor, ktorý sa nachádza v mestských priestoroch             

na 3. nadzemnom podlaží v budove Reduty v Poprade (ďalej aj ako „priestory (f)ITcubator“ alebo 

„prevádzka“). 

2. Prevádzka pozostáva z 3 laboratórií, coworkingového priestoru, 1 kancelárie, kuchynky, chill out zóny,  

spoločných priestorov a sociálnych zariadení. 

3. V coworkingovom priestore je 20 pracovných miest vybavených stolom, stoličkami, nábytkom, písacou 

tabuľou, dataprojektorom, plátnom, reproduktormi a tlačiarňou.  

4. Coworkingová miestnosť poskytuje kapacitu 50 ľudí pri spôsobe kino sedenia.  

5. Členovia klubu IT4TA3, klienti a návštevníci priestorov (f)ITcubatora môžu využívať coworkingové 

priestory, kuchynku, chill out zónu, sociálne zariadenia a spoločné priestory. Laboratória budú k dispozícii 

pre vybraných členov klubu IT4TA3 za účelom realizácie rôznych projektov. Kancelária je zázemie určené 

pre správnu radu, riaditeľa a projektového manažéra. 

 

 

 



Článok 3 

Pokyny, obmedzenia a zákazy 

1. Prevádzku smie využívať osoba, ktorá je riadnym, mimoriadnym alebo čestným členom klubu IT4TA3, 

a zároveň má zaplatený členský poplatok. 

2. Osoba, ktorá nie je členom klubu IT4TA3, môže vstúpiť do priestorov za sprievodu člena klubu iba ak 

bude po celý čas pobytu v priestoroch v jeho doprovode. V takomto prípade člen klubu nesie plnú 

zodpovednosť za nečlena a zároveň za to, že nečlen bude oboznámený s týmto prevádzkovým 

poriadkom.  

3. Prevádzku môžu využívať i návštevníci, ktorí sa zúčastnia na podujatiach organizovaných (f)ITcubatorom. 

4. Prevádzka je taktiež k dispozícii freelancerom (klientom), ktorí môžu na základe zmluvy o spolupráci 

využívať technické vybavenie (f)ITcubatora.  

5. Za stratu osobných vecí prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. 

6. Každý používateľ bol oboznámený, že priestor je chránený bezpečnostným kamerovým systémom           

pre potreby ochrany osôb, majetku a dodržiavania pravidiel prevádzky. Záznam sa ukladá po dobu             

15 dní a priestory sú dostatočne viditeľne označené.  

7. Používateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom prevádzkového poriadku 

prevádzky a dáva súhlas na spracovanie audio-vizuálneho záznamu svojej osoby za účelom ochrany 

majetku, v súlade s dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými nariadeniami. 

8. Používatelia sú povinní nevyrušovať svojím správaním a činnosťou iné osoby nachádzajúce                          

sa v priestoroch (f)ITcubatora. 

9. V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia a zákaz manipulácie s ohňom a horľavými látkami. 

10. V celom objekte platí zákaz požívania alkoholických, omamných a psychotropných látok.   

11. Ak užívateľ prevádzky spozoruje, že iné osoby nevyužívajú priestory (f)ITcubatora na účel, pre ktoré je 

určený, má právo danú osobu upozorniť, aby od tohto konania upustila.  

 

Článok 4 

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a  ochrany zdravia 
používateľov 

1. Prevádzka je nepretržite k dispozícii, pokiaľ nie je plne využívaná na iný účel. 

2. Vchodové dvere do prevádzky sa otvoria po priložení prsta na čítačku ich odtlačkov, ktorá je umiestnená 

pri vstupných dverách Reduty zo zadnej strany. Každý vstup je logovaný v internom systéme, 

s prihliadnutím na dodržiavanie pokynov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich 



právnych predpisov. Vo výnimočných prípadoch môže byť ako náhrada použitý 4-miestny bezpečnostný 

kód.  

3. Osoby, ktoré sú zodpovedné za čistotu a poriadok prevádzky, sú povinní ju pravidelne udržiavať. 

4. Používatelia sú povinní pred svojím odchodom odstrániť nečistoty a neporiadok, ktoré po sebe zanechali. 

5. Používatelia sú povinní nahlásiť škody, ktoré spozorujú osobám zodpovedným za prevádzku v čo 

najkratšom možnom čase, mailom, telefonicky alebo osobne.  

6. Každý návštevník musí po ukončení činnosti zanechať svoju pracovnú stanicu a zariadenia, s ktorými 

pracoval v pôvodnom stave. 

7. V prípade zistenia porušenia pravidiel je používateľ povinný porušovateľa upozorniť a pri opakovanom 

porušení kontaktovať zodpovednú osobu za prevádzku vo (f)ITcubatore. 

8. Únikové cesty a východy musia byť trvalo voľné. 

9. Každý návštevník musí byť oboznámený s umiestnením a obsluhou hasiacich prístrojov. 

10. Je zakázané dotýkať sa elektrického vedenia, manipulovať s elektrickými zariadeniami, na ktoré osoba 

nemá oprávnenie alebo nie je o nich poučená. 

11. V prípade, že používateľ je poslednou osobou, ktorá opúšťa prevádzku, je povinný ubezpečiť sa, že sú 

vypnuté všetky elektrické zariadenia okrem dátovej siete, chladničky a pod. 

12. Pri vyhadzovaní odpadu sú používatelia povinný správne separovať odpad do príslušne označených 

smetných košov. 

 

Článok 5 

Práva prevádzkovateľa 

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť prevádzkový poriadok kedykoľvek v priebehu roka. 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť zákaz vstupu osobám, ktoré porušili pravidlá prevádzky klubu 

IT4TA3 alebo tento prevádzkový poriadok. Zároveň môže byť porušiteľovi zrušené členstvo v klube 

IT4TA3.  

 

Článok 6 

Zodpovednosť návštevníkov 

1. Používatelia sú povinní správať sa tak, aby nespôsobili ujmy na majetku alebo zdraví iným osobám, ktoré 

sa v tom istom čase nachádzajú v priestoroch (f)ITcubatora. 



2. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť 

je za ňu plne zodpovedný používateľ v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky 

zákonník) v znení neskorších predpisov. 

3. Každý návštevník má povinnosť poupratovať neporiadok, ktorý spôsobil v priestoroch organizácie. 

 

Článok 7 

Sankcie 

1. Nezisková organizácia môže udeliť sankcie návštevníkom priestorov  v prípade nedodržania 

prevádzkového poriadku, za spôsobenie škôd na majetku a v priestoroch organizácie.  

2. Druhy sankcií sú: 

a. obmedzenie užívania poskytovaných služieb neziskovej organizácie, 

b. peňažná sankcia,  

c. vylúčenie z priestorov (f)ITcubatora prípadne klubu IT4TA3. 

3. Sankcie musia byť doručené v písomnou vyhotovení aj s odôvodnením dotknutej osobe a podpísané 

štatutárnym zástupcom neziskovej organizácie (f)ITcubator. 

4. Návštevníci, členovia a klienti prevádzky sú povinní rešpektovať tento prevádzkový poriadok a berú         

na zreteľ možnosti udelenia sankcií v prípade ich nedodržania.  

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Prevádzkový poriadok je prístupný v spoločných priestoroch (f)ITcubatora. 

2. Prevádzkový poriadok, schválený správnou radou (f)ITcubatora, nadobúda platnosť a účinnosť  

dňom 1. 5. 2020. 

 

 

 

v Poprade, dňa 1. 5. 2020 

 


