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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚ ČELOVÉHO ŠPORTOVÉHO 

IHRISKA 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Viacúčelové športové ihrisko 40,00 x 20,00 m sa nachádza na sídlisku Šípok 

v katastrálnom území Partizánske na pozemku parcelné číslo 5006/3. Ide o 
viacúčelové  ihrisko s umelou trávou a oplotením, určené pre loptové hry. Slúži na 
prevádzkovanie športových  aktivít žiakov ZŠ a obyvateľov sídliska Šípok, či 
návštevníkov mesta Partizánske. 

 

2. Vlastníkom Viacúčelového športového  ihriska (ďalej len VI) je mesto Partizánske, 
Nám. SNP 212/4, IČO: 00310905.  

 

3. Správcom, resp. prevádzkovateľom VI je ZŠ Malinovského ul. 1161/31 IČO: 
36125610 na základe protokolu č. 39/2009-1837 zo dňa 23.3.2009.  

 

4. Užívateľom VI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore VI (ďalej len 
„užívateľ“).  

 
 

Čl. 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho 

dodržiavať . 
 

2. Na VI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je VI prispôsobené. 
 

3. VI  je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú  
nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná, badminton.  

 

4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na VI je spontánne osvojovanie si základov 
loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na 
princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či 
zamestnancov v rámci „firemných športových dní “, žiakov ZŠ pri výučbe telesnej 
výchovy, záujmovej tel. výchovy a pod.). 

 
 

Čl. 3 
Organiza čné ustanovenia 

 
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na VI vykonávať 

každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko!  Týmto ustanovením sa 
neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok. 

 

2. Každý užívateľ VI je povinný riadiť sa pokynmi správcu, ktorý je určený riaditeľom 
ZŠ, Malinovského ul. 1160/31, Partizánske. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže 



byť osoba z VI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na 
vstupnej tabuli umiestenej pri vstupe na VI. 

 

3. Užívateľ VI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo 
k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku mesta. Užívateľ je plne 
zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. 

 
4. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných 

bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do VI zodpovedá osoba 
porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 

 

5. Každý užívateľ VI je povinný vstupovať do priestoru VI výhradne cez vstupné brány.  
 

6. V areáli VI je zakázané: 
- vodenie psov a iných zvierat,  
- pohyb na bicykloch, kolieskových korčuliach a skateboardov,  
- fajčiť  a používať  otvorený  oheň a kyseliny, 
- používanie alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok, 
- vstup so zmrzlinou , nápojmi či potravinami,  
- používať predmety s ostrými hranami, 
- šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok, stĺpov alebo 

basketbalových konštrukcií, 
- pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch, 
- hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená, 
- poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely 

alebo vybavenie ihriska športovým príslušenstvom. Používanie športového 
náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým. 

 
7. Deti do 12 rokov musia byť na VI v sprievode dospelej osoby. 

 

8. Každý užívateľ VI je povinný udržiavať na VI  a jeho okolí čistotu, poriadok a nočný 
pokoj. 

 
9. Údržba trávnika sa nesmie robiť ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30°C. 

 
10. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv typu turf. Gumová 

podrážka, ktorá nemá na spodnej strane klince alebo upravené podrážky s ostrými 
hrotmi. Nesmú sa používať kopačky, topánky s podpätkom, tretry a pod. (informácie 
u správcu). 
 
 

Čl. 4 
Prevádzkové ustanovenia 

 
1. Prevádzkové hodiny:  

 
Apríl – september 
Pondelok - piatok 8:00 -16:00 ZŠ, ŠKD  
 16:00-21:00 verejnos ť 
 
Sobota – nedeľa 13:30-21:00     

 



2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.  
 

3. Užívanie VI pre deti mládež a verejnosť je možné  v čase prevádzkových hodín. 
Mimo vyhradených prevádzkových hodín je vstup do areálu VI prísne zakázaný. 
Areál bude v tomto čase uzamknutý. 

 

4. Užívatelia si môžu rezerváciu VI dopredu nahlásiť u prevádzkovateľa VI,  na číslach 
038/7402255 prípadne 038/7401803,alebo osobne v budove ZŠ Malinovského ul. 
V prípade záujmu o hru volejbal a tenis je nutné si vopred dohodnúť prevzatie 
príslušenstva (siete a stojany) u správcu ihriska . 

 
5. Zapožičané náradie si prevezme a   po skončení hry odovzdá vedúci  družstva 

správcovi ihriska. 
 
 

Čl.5 
 

Tiesňové volania 
1. Telefónne linky pre záchranné služby: 

112 - Tiesňové volanie - integrovaný záchranný systém 
150 - Hasičská a záchranná služba 
155 - Záchranná zdravotnícka služba 
158 - Polícia 
159 - Mestská polícia 
 
 

Čl. 6 
Osobitné ustanovenia 

1. Právnickej osobe, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok VI, môže vlastník VI 
uložiť pokutu do výšky 660 €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov od dňa, kedy sa 
vlastník dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka 
od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. 

 
2. Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí  priestupku 

proti poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33 € 
orgánom   štátnej správy, resp. v prípade blokového konania mestom.  

 
 
 
 
 
 
 
V Partizánskom  10. 5. 2010  
 
 _________________________ 
 Mgr. Alena Barancová 
 riaditeľka ZŠ 


