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Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska 
 

Prevádzkovateľ: Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník 
 
Správca ihriska: Peter Mihaľ, tel. 054 7882040 
 
Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkový 
poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa 
nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. 
rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.  
 
Užívateľmi ihriska môžu byť:  
1. Fyzická osoba (staršia ako 15 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti, osoby mladšie 
ako 15 rokov len pod dohľadom dospelej osoby)  
2. Právnická osoba  
3. Iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (obec, záujmové združenie, 
verejnoprávne inštitúcie atď.)  
 
Podmienky užívania:  
1. Vstupovať na ihrisko je možné len na základe súhlasu osoby zodpovednej za prevádzku 
alebo pod dozorom pedagogického zamestnanca. Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu 
nepriaznivého počasia resp. technického stavu povrchu posudzuje osoba zodpovedná za 
prevádzku ihriska.  
 
2. Užívatelia sú povinní dodržiavať zásady BOZP a PO v priestoroch ihriska v čase aktivít. 
Užívatelia nesú za svoje zdravie (resp. prípadné úrazy) na ihrisku plnú zodpovednosť.  
 
3. Pri zdržiavaní sa v športovom areáli a pri užívaní ihriska je nutné riadiť sa pravidlami 
slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi osoby zodpovednej za 
prevádzku alebo príslušného pedagogického zamestnanca. V prípade, že užívateľ úmyselne 
poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, má povinnosť  finančnej náhrady za 
spôsobenú škodu.  
 
4. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná 
hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, 
poškodzovanie majetku a pod.) je osoba zodpovedná za prevádzku oprávnená okamžite 
takéhoto nájomcu alebo užívateľa vykázať z priestorov ihriska. 
 
5. Do areálu ihriska je prísne zakázané vodenie psov. 
  
 



 

 

 
6. V areáli ihriska je prísne zakázané: 

 fajčenie v blízkosti a na hracej ploche 

 používanie alkoholické nápoje resp. iné omamné látky alebo vstup pod ich 
vplyvom na ihrisko 

 používanie otvoreného ohňa v blízkosti a na hracej ploche 

 vstup so žuvačkou 

 používanie nevhodnej obuvi – kopačiek, inej obuvi, ktorá by mohla spôsobiť 
znehodnotenie povrchu (diery, priehlbiny) a obuvi, ktorá by mohla zanechať 
farebné stopy 

 vstup a jazdenie na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch 

  používanie chemických čističov, riedidiel a celoplošné používanie rotačných 
trysiek 

 
7. Po ukončení aktivity na ihrisku zodpovedná osoba je povinná skontrolovať stav ihriska, 
odložiť telocvične náradie, uzamknúť bránky na ihrisku, urobiť záznam o stave ihriska do 
denníky a odovzdať kľúče na recepcii alebo sekretariáte riaditeľky školy. 
 
8. Na sekretariáte riaditeľky školy si možno rezervovať ihrisko vopred telefonicky alebo 
osobne. Ak sa užívateľ nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia 
rezervácie, tak zodpovedná osoba môže poskytnúť ihrisko tomu, kto prejaví záujem o tento 
termín.  
 
 
 
PREVÁDZKOVÁ DOBA  
Počas školského roka:  
Pondelok - Piatok  
- od 7.00 do 16.00 hod. slúži ihrisko pre potreby žiakov a študentov,  
- po 16.00 hod pre verejnosť. 
 
Sobota – Nedeľa  
- pre verejnosť 12.00 – 19.00 hod.  
 
Počas letných prázdnin:  
Pondelok – Nedeľa 12.00 – 19.00 hod.  
 
Užívanie  ihriska je ohraničené časovým harmonogramom. Časový harmonogram obsadenia 
ihriska bude správcom ihriska pravidelne obnovovaný v závislosti od množstva objednávok.  
Pri organizovaní turnajov si prevádzkovateľ  vyhradzuje právo použitia ihriska pre potreby 
turnaja.  
 
Platnosť poriadku od 12.6.2012 
 
 
 
 RNDr. Mária Makutová 
 riaditeľka školy 


