
 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Lastomír  

 

     Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom 

prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb 

združujúcich sa na viacúčelovom ihrisku, ako aj povinnosti obce Lastomír, ktorá je 

vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska. 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. Prevádzkový poriadok ihriska bude vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe 

na ihrisko.   

 

Majiteľ: Obec Lastomír 

Poverená osoba správcom: Helena Andrášová, zamestnankyňa Obecného úradu Lastomír 

Telefonický kontakt: 056 6887542-3 , 0904 639 162 

Údržba areálu: pracovníci obecného úradu 

 

     Kľúče od multifunkčného ihriska sú na Obecnom úrade Lastomír u p.Heleny 

Andrášovej t.č.: 0904 639 162 a v čase školského vyučovania aj v Základnej škole Lastomír – 

p. Viktor Seňuš, č.t.: 0903 749 119. 

 

Účel použitia: 

     Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov obce Lastomír. 

Poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov pre žiakov školy vo vyučovacom 

čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová príprava a organizácii športových 

súťaží. V mimovyučovacom čase bude slúžiť všetkým občanom.  

 

Prevádzka ihriska: 

 

.V čase školského vyučovania: 

 

8.00 – 13.00 hod. - pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ Lastomír 

13.00 – 20.00 hod. - pre záujmové krúžky, mimoškolskú činnosť, verejnosť 

 



 

 

V dňoch mimo školského vyučovania: 

 

8.00 – 21.00 hod. - pre verejnosť a športové kluby 

 

     Obecný futbalový klub vrátane mládežníckych družstiev a organizované športové 

kluby majú prednostné právo využívania ihriska !!!  

 

O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska. 

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh a pod.) je ihrisko zatvorené! 

 

 

Prenájom ihriska: 

Prenájom zariadenia je potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky  na obecnom 

úrade. 

Prenájom  je bezplatný. Pri použití osvetlenia je cena za prenájom  3,- € za každú začatú 

hodinu. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. 

 

 

Povinnosti športovcov resp. nájomcov ihriska: 

 dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,  

  nahlasovať zistené škody pred použitím a počas používania ihriska, 

 na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku, 

 vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na 

umelej tráve. Je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach. topánkach 

na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi, 

 je prísne zakázané úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá a 

ostatné vybavenie športoviska. Za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie 

zodpovednosť nájomca ihriska, 

 okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, papiere a pod.), ktoré 

môžu spôsobiť úraz, počas športovej činnosti je prísny zákaz fajčenia, užívania 

alkoholu a iných drog, 



 neznečisťovať ihrisko a okolie ihriska odpadom z prineseného občerstvenia (sklom, 

papierom, plastovými fľašami, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, 

žuvačkami...) a pod., 

 je zakázané vodiť do areálu ihriska psov a iné zvieratá, 

 dodržiavať pravidlá BOZP, 

 dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska.  

Povinnosti správcu ihriska: 

 evidovať záznamy o prenájme ihriska, 

 podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí 

a akcií uskutočňovaných na ihrisku, 

 dbať o dodržiavanie pravidiel BOPZ, 

 viesť záznamy o opravách a údržbe ihriska, 

 bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce. 

Podmienky prenájmu: 

 vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej 

osoby,  

 spôsobilosť ihriska na používanie a prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. 

technického stavu ihriska posudzuje správca, 

 užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia a požiarnej ochrany, 

 majiteľ športového zariadenia ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie 

užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Plnú zodpovednosť za 

svoje zdravie nesú v čase prenájmu ihriska nájomcovia resp. užívatelia, 

 pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného 

správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska, 

 

V areáli ihriska a na ihrisku je zakázané: 

 lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalové koše resp. futbalové brány, 

 preliezanie plotov a brán, 

 fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, 

 používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom, 

 vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, 

 vstupovať na hraciu plochu v kopačkách alebo atletických tretrách s klasickými 

oceľovými klincami, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej 

nevhodnej obuvi, 

 vstupovať na ihrisko s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami. 

 v prípade nevhodného správania (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná 

hlučnosť, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku obce a 

pod.) je správca alebo iná zodpovedná osoba oprávnená okamžite vykázať 

poškodzovateľa z areálu. Úmyselné poškodzovanie viacúčelového ihriska a jeho 

zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku. Majiteľ ihriska 

je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody, 



 užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska, 

 časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu. 

 prenájom ihriska si možno rezervovať u správcu vopred telefonicky alebo osobne. 

Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým 

poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.  

Sankcie 

Pri porušovaní tohto poriadku a pri nerešpektovaní pokynov správcu  bude osoba z ihriska 

vykázaná s možnosťou uloženia pokuty do výšky 30,- Eur so zákazom vstupu do areálu na 

dobu 6 mesiacov. 

Pri poškodení majetku bude voči osobe uplatnená náhrada v plnej výške. 

V prípade nerešpektovania výziev a upozornení správcu, správca s vlastníkom ihriska postúpi 

vec v občianskoprávnom konaní pre poškodzovanie cudzieho majetku. 

Opakovaním priestupkov návštevníkov areálu má starosta právo rozhodnúť o trvalom zákaze 

vstupu takejto osoby do areálu ihriska. 

Akýkoľvek vstup do areálu ZŠ  a následne do areálu ihriska mimo prevádzkovej doby je 

PRÍSNE ZAKÁZANÝ! V prípade porušenia zákazu vstupu bude tento vstup braný ako 

neoprávnené a násilné vniknutie na cudzí majetok. 

 

Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením č.   /2016, ktoré nadobudlo účinnosť 

.....04.2016. 

 

  

                                                                            


