
Návštevný poriadok lezeckého centra Bouldrofka Trnava 

Prevádzkovateľ: AMA s.r.o., prevádzka Trstínska cesta 1, Trnava 

Všetci návštevníci  lezeckého centra sú povinní sa zoznámiť s Návštevným poriadkom, riadiť sa ním, 

dodržiavať ho a aj v zmysle následných zmien. Návštevný poriadok je určený predovšetkým 

predchádzaniu úrazom, dodržiavaniu hygieny a poriadku. Je umiestnený v šatniach a k nahliadnutiu pri 

pokladni. Návštevný poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov (deti, sprievod a pod. ...). 

Pri prvom príchode do lezeckého centra návštevník vypísaním Vstupného a Registračného  formuláru 

potvrdzuje, že sa oboznámil s Návštevným poriadkom, jeho pravidlami  a akceptuje ho a považuje za 

záväzný. Pri odovzdaní Registračného formulára návštevník obdrží členský preukaz, ktorý je 

neprenosný, a  ktorým je povinný sa preukázať pri každom ďalšom vstupe na stenu. Zároveň je to 

doklad aj o tom, že návštevník bol oboznámený s Návštevným poriadkom. 

Podpisom Registračného formulára návštevník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov 

prevádzkovateľom, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za 

účelom stanoveným prevádzkovateľom po dobu nevyhnutne potrebnú k dosiahnutiu tohto účelu. 

Prevádzkovateľ garantuje ochranu osobných údajov a dát návštevníkov.   

Návštevník – každá osoba, ktorá sa v dobe prevádzky lezeckého centra buď priamo účastní vlastného 

lezenia alebo sa zdržuje v priestoroch steny a zázemia (šatne, bar). 

Bouldering – lezenie bez lana na malé skalné bloky alebo steny do určitej výšky. Ako ochrana pred 

nebezpečným pádom sa používajú rôzne typy dopadísk. 

Bouldrová stena – bouldrovka – lezecká stena určená na bouldering do výšky 4,6 m nad športovým 

dopadiskom. 

Dopadisko – mäkká dopadová plocha slúžiaca na zmiernenie prípadných pádov pri lezení. 

Všetci návštevníci berú na vedomie, že športovú činnosť vykonávajú na vlastnú zodpovednosť 

a potvrdzujú, že sú si plne vedomý možného nebezpečenstva vyplývajúceho zo športovej činnosti, 

lezenia.  

Každý návštevník je pred začiatkom športových aktivít na lezeckej stene povinný zhodnotiť svoj 

aktuálny zdravotný stav, fyzické možností, ako aj svoje schopnosti a skúsenosti s lezením. 

Prevádzkovateľ odporúča osobám, ktoré nemajú s týmito aktivitami žiadne skúsenosti, vykonávať 

športovú činnosť pod dozorom odborného inštruktora. V prípade záujmu je možné absolvovať základný 

kurz. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví návštevníka, ktorá vznikla v 

dôsledku precenenia vlastných schopností či zdravotného stavu.   

Lezenie na lezeckej stene je povolené len osobám, ktoré sa zaregistrovali pri bare na recepcii  a zaplatili 

vstupný poplatok, jednorazový vstup alebo majú zakúpenú permanentku. Vstup bez registrácie je 

možný po podpísaní Vstupného formuláru, čím návštevník udelí súhlas s týmto Návštevným 

poriadkom, a zároveň zaplatením poplatku 1,5 €. Zakúpením vstupenky alebo permanentky sa 

návštevník zaväzuje k dodržiavaniu tohto Návštevného poriadku. Na vyžiadanie prevádzkovateľa resp. 

ním poverenej osoby, personálu lezeckého centra, je návštevník povinný preukázať svoju totožnosť a 

vek predložením dokladu totožnosti či iného identifikačného preukazu s fotografiou. 

Návštevníci berú na vedomie, že priestory prevádzky môžu byť monitorované kamerovým systémom 

za účelom kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku, bezpečnostných pravidiel a ochrany 



bezpečnosti návštevníkov. Prevádzkovateľ garantuje, že sa záznam z kamery uchováva len na dobu 

umožnenú zákonom a použije ho výhradne na svoje účely. 

Návštevníkom je prísne zakázané vstupovať do priestoru lezeckej steny-bouldrovky pod vplyvom 

alkoholu či iných omamných látok, v tejto súvislosti je prevádzkovateľ  oprávnený odoprieť vstup osobe 

pod vplyvom alkoholu, liekov alebo omamných látok. 

Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom je v prevádzke prísne zakázaná. 

Priestory využívate spoločne s inými návštevníkmi, preto sa, prosím, správajte k priestorom a aj 

k ostatným účastníkom ohľaduplne. Priestory lezeckej steny, toalety, sprchy ako aj okolie slúži pre vás, 

udržiavajte ich v čistote. 

Na koberec a dopadisko je prísny zákaz vstupu v topánkach. Pri lezení na bouldrovke a zdržiavaní sa na 

dopadisku a koberci sú povolené len lezečky alebo čisté športové tenisky s mäkkou podrážkou.  Lezenie 

na boso je zakázané z bezpečnostných a hygienických dôvodov.  

Na koberec a dopadisko je zákaz vstupu s pohármi, nápojmi a jedlom, či ostrými predmetmi. Z dôvodu 

rizika úrazov nenechávajte na dopadisku žiadne predmety (ako magnéziové vrecká, lezečky, kefky 

a pod.). Vyvarujte sa pobytu na dopadisku pod lezúcimi osobami. 

Pri lezení je povinný návštevník používať magnézium. Pri bouldrovaní je zakázané liezť s vreckom na 

magnézium, to si návštevník môže odložiť pod stenou alebo na iné miesto, kde nehrozí rozsypanie 

alebo rozprášenie magnézia. Pri lezení na vytrvalosť je povolené nosenie magnéziového vrecka na 

sebe, prosíme používajte magnéziové guličky vo vrecku alebo tekuté magnézium.  

Za škody vzniknuté osobám  z dôvodu porušovania Návštevného poriadku, nesprávnej techniky lezenia, 

nepozornosti, nerešpektovanie ostatných, škody na veciach a pod. nepreberá prevádzkovateľ žiadnu 

zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať zodpovednosť/dôsledky, 

prevádzkovateľ nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť. Porušovanie Návštevného poriadku 

môže viesť k vykázaniu návštevníka personálom, pričom nevzniká nárok na vrátenie vstupného.  

Bouldorfka Trnava lezecká stena je návštevníkom prístupná podľa aktuálnych otváracích hodín. 

V prípade potreby má prevádzkovateľ nárok zavrieť lezeckú stenu alebo jej časť, napr. z dôvodu stavby 

ciest, údržby steny, pretekov a pod. Tieto výnimočné prípady budú predom oznámené. Majitelia 

permanentiek nemajú nárok na vrátenie peňazí v prípade zatvorenia steny alebo obmedzenia 

prevádzky na stene, aj z dôvodu údržby. 

Návštevník je povinný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, resp. personálu lezeckej steny a dodržiavať 

Návštevný poriadok.  

Permanentka s časovým údajom (3, 6 a 12 mesačné) je neprenosná a platí počas 3, 6 resp. 12 mesiacov 

od prvého vstupu. Vstupová (10 a 20 vstupov) permanentka je prenosná a platí od zakúpenia po dobu 

18 mesiacov.  

Pri vstupe je návštevník lezeckej steny povinný bez vyzvania predložiť zamestnancom permanentku, 

resp. zaplatiť vstupné podľa aktuálneho cenníka.  V prípade vstupu študenta je návštevník povinný 

preukázať sa platným študentským preukazom.  

Zamestnanci nie sú povinní ani schopní neustále kontrolovať užívateľov steny, či dodržiavajú Návštevný 

poriadok. Zamestnanci sú povinní v prípade krádeže alebo vandalizmu ohlásiť dané osoby polícii.  



Súčasťou priestoru sú šatne, vybavené sprchou a skrinkami určenými na odkladanie vecí. Pred 

vykonávaním športovej činnosti je každý návštevník povinný sa prezliecť a prezuť vo vymedzenom 

priestore, šatni, a až potom vstupovať do priestorov lezeckej steny. 

Návštevník je povinný bez odkladu oznámiť personálu alebo prevádzkovateľovi steny nedostatky, ktoré 

by mohli ohroziť jeho bezpečnosť alebo zdravie.  

Deti  do 15 rokov sa smú vykonávať športovú činnosť iba v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 

rokov, ktorá nesie zaň zodpovednosť alebo v rámci organizovaného skupinového tréningu. Mládež vo 

veku 15-18 rokov sa môže pohybovať na bouldrovke bez dozoru dospelej osoby, avšak s písomným 

súhlasom zákonného zástupcu.   

Rodičia alebo zodpovedná osoba zodpovedajú za deti počas celej  návštevy lezeckého centra. Lezecká 

stena Bouldorfka neslúži ako detské ihrisko ale ide o športové zariadenie s bežnými rizikami zranenia, 

potrebnou disciplínou a ohľaduplnosťou. Dopadisko  je potenciálne nebezpečné pre deti, z tohto 

dôvodu je mimo lezenia pohyb detí tu zakázaný.  

Vyhýbajte sa pobytu v priestore dopadiska, hrozí nebezpečenstvo úrazov. Pred lezením si preštudujte 

nákres bezpečnosti na bouldrovke. Je potrebné si uvedomiť, že úrazy na umelých lezeckých stenách 

vznikajú predovšetkým z dôvodu nepozornosti. V prípade úrazu je návštevník povinný ohlásiť úraz 

zamestnancovi steny. V priestoroch je k dispozícii lekárnička pre poskytnutie prvej pomoci. 

Vykonávanie akýchkoľvek zmien na lezeckej stene je zakázané, napr. premiestňovanie chytov.  

Všetci návštevníci, lezci sú si vedomí, že chyty a stupy sa môžu otáčať alebo v extrémnom prípade lámať 

a v tomto prípade preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia na seba.  

Prevádzkovanie podnikateľských činností v priestoroch lezeckého centra je povolené iba so súhlasom 

prevádzkovateľa lezeckého centra.  

Prajeme Vám bezpečné lezenie a príjemné chvíle strávené u nás.  Vaša  Bouldrofka 

V Trnave, dňa 15.7.2019 

 

 


