
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 

pri Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského,  

Matice slovenskej 16 v Prievidzi 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza v areáli Gymnázia Vavrinca  Benedikta 

 Nedožerského, Matice slovenskej 16 v Prievidzi. Ide o viacúčelové ihrisko s tartanovým 

 povrchom, oplotením a  mantinelmi. 

2. Multifunkčné ihrisko prevádzkuje Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, 

 Matice slovenskej 16 v Prievidzi (ďalej iba prevádzkovateľ). 

3. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ). 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať  

 ho.  

2.  Na MI je dovolené vykonávať výhradne športové aktivity a to najmä volejbal, 

 basketbal,  futbal, tenis a pod. 

 

Čl. 3 

Organizačné ustanovenia 

 

1. Bez vedomia prevádzkovateľa je vstup na MI zakázaný. 

2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý 

 užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje 

 povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok. 

3. Užívateľ je povinný: 

 a) dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska, 

 b) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI, 

 c) riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť      

     osoba alebo celá skupina z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná, 

 d) správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na 

     zdraví, alebo poškodeniu majetku; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré 

     vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca, 

 e) bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi prípadné škody na MI, 

 f) na MI možno vstupovať výhradne cez vstupy na MI, 

 g) pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv, 

 h) v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok, 

 i) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI, 

 j) dodržiavať zásady slušného správania. 



4.  Je zakázané: 

 a) vstupovať na MI v kopačkách s kovovými štupľami, 

 b) vstupovať na MI v zablatenej a inak znečistenej obuvi, 

 c) vstupovať na MI v kolieskových korčuliach, na bicykloch a pod., 

 d) fajčiť v priestore MI a zakladať oheň, 

 e) konzumovať jedlá a alkoholické nápoje v priestoroch MI, 

 f) preliezať mantinely, futbalové bránky a inak poškodzovať MI, 

 g) vodenie psov a iných zvierat, používanie nedovoleného náradia, 

 h) znečisťovať povrch MI a jeho okolia,  

 i) umiestňovať na plochu cudzie zariadenia. 

 Športový areál nie je určený na pikniky. 

5. Povrch MI sa musí udržiavať čistý bez cudzích predmetov, ktoré môžu byť zdrojom 

 úrazov alebo poškodenia ihriska.  

6. V zimnom období platí osobitný režim. V prípade vytvorenia zamrznutého povlaku na 

 športovej ploche je používanie MI zakázané, taktiež pri zasneženej ploche je  ihrisko 

 zakázané používať. 

7. Každý užívateľ MI je povinný dodržiavať individuálne ústne pokyny  prevádzkovateľa 

 a dohodnutý časový harmonogram. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Pedagogickí zamestnanci školy boli oboznámení s prevádzkovým poriadkom na 

 pracovnej  porade dňa 3. 10. 2016. 

2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonáva  prevádzkovateľ. 

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 30. 9. 2016    PaedDr. Eleonóra Porubcová 

         riaditeľka školy 

 

Príloha č. 1: 

MI môžu využívať po dohode s prevádzkovateľom aj iné osoby a to v pracovných dňoch 

v čase od 16,00 do 20,00 hod. Cena za výpožičku MI na 1 hodinu je 5,- €. Výpožičku je 

možné dohodnúť na tel. č. 046/5423367. Platí sa pri rezervácii v hotovosti v učtárni školy. 

 

 

 

V Prievidzi 28. 10. 2016    PaedDr. Eleonóra Porubcová 

         riaditeľka školy 


