
PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK 
VIACÚČELOVÉHO ŠPORTOVÉHO  IHRISKA  

S UMELOU  TRÁVOU 
 
     Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
 

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Vlastník zariadenia:                        Obec Brodské 
IČO:                                                   00309451 
Kontakt:                                           tel. č. :  034 3215012, e –mail: starosta@brodske.sk 
Osoba zodpovedná za prevádzku :       poverený zamestnanec OcÚ 
Nadriadený:    starosta obce 
 

2. PREVÁDZKA  IHRISKA 
O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas od – do, meno a priezvisko 
zodpovedného) 
 

V pracovné dni :  

 8:00 –  15:00 pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ a MŠ Brodské 
15:00 -   21:00 pre mimoškolskú činnosť, verejnosť a športové kluby  
 
          V dňoch pracovného voľna, sviatkov a školských prázdnin : 

8:00 – 21:00 pre verejnosť a športové kluby  

V prípade nepriaznivého počasia ( dážď, silný vietor, sneh, ... ) je ihrisko uzatvorené.  

3. PRENÁJOM  IHRISKA 
Prenájom viacúčelového ihriska pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo 
písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.  
Prenájom športovému klubu pôsobiacemu v obci  je bezplatný pre družstvo žiakov, dorastu a dospelých s podmienkou 
účasti trénera alebo vedúceho mužstva. 
Poplatok za využívania ihriska je 3,5 €/1hod. 

Objednávky na tel.č. : 0911061263 

4. POVINNOSTI  ŠPORTOVCOV resp. NÁJOMCOV 
- dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu, 
- vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. Je zakázané 

vstupovať tretrách. 
- na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku, 
- okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( lístie, ihličie,.. ), ktoré môžu spôsobiť úraz, 
- je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá, 
- za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska, 
- neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska ,,bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, plechovkami, pivnými 

pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.  
- dodržiavať pravidlá BOZP, 
- počas športovej činnosti je zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia 
- dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska 

 5.   ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA  

-  Prevádzku riadi a za ihrisko zodpovedá poverená osoba. Bez vedomia tejto osoby je vstup a pohyb po ihrisku 
mimo prevádzkové hodiny zakázaný !  

-  Každý nájomca ihriska je povinný riadiť sa pokynmi zodpovednej osoby. Po neuposlúchnutí jej pokynov môže 
byť osoba z ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná.   

-  Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na ihrisku vykonávať každý nájomca výhradne 
na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok. Osoba 
zodpovedná za prevádzku ihriska nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevník sám 
vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním pokynov  zapríčinil. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu 
zodpovednosť za zranenia osôb spôsobené ich činnosťou na ihrisku.  

-  Nájomca ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na 
zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Nájomca je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.  

-  Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá 
osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.  

 
Telefónne linky pre záchranné služby: 

- 112 – tiesňové volanie 
- 150 – hasičská a záchranná služba 
- 155 – záchranná zdravotnícka služba 
- 158 – polícia 

mailto:starosta@brodske.sk

