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Vypracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

  

 

Dátum schválenia Obecným zastupiteľstvom: 28. 06. 2016 uznesením č. 43/2016 

Vypracoval: Rastislav Grich, starosta obce  

 

 

 



Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou je vypracovaný v súlade s 

ustanovením § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

2. Účelom prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska s umelou trávou je stanoviť práva a 

povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou ako aj s 

povinnosťami obce Plavnica ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska a ZŠ s MŠ Plavnica, 

ktorá je prevádzkovateľom ihriska.  

3. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou je záväzný pre všetky osoby 

zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré vykonávajú výchovnovzdelávaciu činnosť zameranú 

na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.  

 

 

Článok II. 

Charakteristika zariadenia a prevádzkovateľa 

 

1. Multifunkčné ihrisko situovaná v areáli Základnej školy Plavnica na pozemku s parc. č. KN-C 4/1 

je otvorené - nekryté, nezastrešené telovýchovno-športové zariadenie o rozmeroch 33m x 18m. 

Športová plocha predmetného ihriska je po celom obvode ohradená mantinelovým systémom vo výške 

1 m, ochrannou sieťou na stĺpoch 3 metre nad mantinelmi po celom obvode ihriska.  Povrch 

multifunkčného ihriska tvorí umelý trávnik a vstup na Športovú plochu je zabezpečený cez 

zabudované vstupné bránky. Súčasťou ihriska sú basketbalové konštrukcie a koše, stojany na volejbal 

a tenis, ako aj siete na tieto športy a v jeho mantinelovom systéme dve zabudované futbalové bránky. 

Mimo športovej plochy za mantinelmi sú obsadené 4 halogéne reflektory umiestnené na 4 stožiaroch 

vo výške 6 m.   

2. Multifunkčné ihrisko bude využívané k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov žiakov základnej 

školy za prítomnosti pedagóga vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, 

príprava žiakov na športové podujatia a na žiacke športové súťaže. V mimo vyučovacom čase slúži pre 

činnosť športových záujmových krúžkov školy, mládežníckych športových klubov, organizácií 

zameraných na činnosť s deťmi a mládežou, rekreačných športovcov, amatérske športové kluby.  

3. Žiaci v rámci športových činností a aktivít zariadenia na osobnú hygienu (šatne, WC a umyvárne) 

využívajú v budove školy.  

Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska v mimo vyučovacom čase je Obec Plavnica 

so sídlom Plavnica 121, 065 45 Plavnica , IČO: 00330124, prevádzkovateľom vo vyučovacom čase je 

Základná škola s materskou školou v Plavnici, so sídlom Plavnica 244, IČO: 37872915.  

 

  

 



Článok III. 

Prevádzka a prenájom ihriska 

 

1. Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska :  

V pracovné dni:  

 

07.30 hod. - 15.00 hod. - školské a predškolské aktivity,  

15.00 hod. - 17.00 hod. – vyhradené bezplatné užívanie – mládež do 18 rokov,  mimoškolská činnosť,  

17.00 hod. – 21.00 hod. (v lete 22.00 hod.) – možnosť prenájmu pre verejnosť nad 18  rokov, do 18 

rokov v sprievode dospelej osoby, pre potreby  športových klubov a športových organizácií v obci,  

V dňoch pracovného voľna, počas prázdnin a sviatkov:  

09.00 hod. - 15.00 hod. – možnosť prenájmu pre verejnosť nad 18 rokov, do 18 rokov  v sprievode 

dospelej osoby, pre potreby športových klubov  a športových organizácií v obci,  

15.00 hod. - 17.00 hod. – vyhradené bezplatné užívanie – mládež do 18 rokov,  mimoškolská činnosť,  

17.00 hod. – 21.00 hod. (v lete 22.00 hod.) – možnosť prenájmu pre verejnosť nad 18  rokov, do 18 

rokov v sprievode dospelej osoby, pre potreby  športových klubov a športových organizácií v obci,  

2. Užívanie multifunkčného ihriska je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase 

vyhradenom pre bezplatné užívanie.  

3. Užívanie multifunkčného ihriska pre Základnú školu s materskou školou, registrovaných 

športových klubov so sídlom v obci Plavnica v rámci tréningovej činnosti je bezplatné.  

Článok IV. 

Povinnosti užívateľa multifunkčného ihriska 

 

1. Užívateľom multifunkčného ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestoroch ihriska.  

2. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinnosť riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí 

jeho pokynov môže byt' osoba z multifunkčného ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno 

správcu a kontakt je uvedený na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe do multifunkčného ihriska.  

3. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia.  

4. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním 

nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za 

škody, ktoré vznikli jeho pričinením.  

5. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel 

uvedených na vstupnej tabuli zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.  

6. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru multifunkčného ihriska výhradne cez vstupnú 

bránu.  



7. Deti do 15 rokov musia byt' na multifunkčnom ihrisku s dozorom rodiča, vyučujúceho, správcu 

ihriska alebo inej poverenej dospelej osoby.  

8. Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujúci na multifunkčné ihrisko v sprievode učiteľa alebo 

školou poverenej zodpovednej osoby.  

Článok V. 

Povinnosti správcu multifunkčného ihriska 

 

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez 

vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný.  

2. Správcom multifunkčného ihriska je starostom obce písomne poverená zodpovedná osoba, ktorá 

zabezpečuje prevádzku multifunkčného ihriska. Obdobne starosta obce písomne poveruje aj 

zodpovednú osobu správcovstvom ihriska počas vyučovania v Základnej škole s materskou školou 

Plavnica.  

3. Povinnosti správcu multifunkčného ihriska :  

• viest' prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní multifunkčného ihriska,  

• odomykať a uzatvárať areál multifunkčného ihriska,  

• dbať o starostlivosť a riadnu údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov zhotoviteľa 

ihriska  

• úzko spolupracovať so starostom obce a riaditeľom ZŠ s MŠ Plavnica pri zabezpečení tohto 

prevádzkového poriadku ihriska ako i verejného poriadku,  

• dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,  

• v prípade vzniku úrazu byt' nápomocný pri podaní prvej pomoci a príchode rýchlej zdravotnej 

služby,  

• viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách, o vzniknutých škodách bezodkladne informovať 

starostu obce, alebo riaditeľa ZŠ s MŠ,  

• starať sa o čistotu okolia ihriska,  

• odstraňovať hrubé nečistoty /lístie, vetvičky, papiere/.  

4. V čase prevádzkovania multifunkčného ihriska majú užívatelia ihriska k dispozícii lekárničku prvej 

pomoci vybavenú potrebným základným zdravotníckym materiálom a liekmi (poskytuje správca 

multifunkčného ihriska).  

 

Článok VI. 

Tiesňové volania 

1. Telefónne linky pre záchranné služby:  

 112 - tiesňové volanie  

 150 - hasičská záchranná služba  



 155 - záchranná zdravotnícka služba  

 158 - polícia  

 

Článok VII. 

Harmonogram upratovania, režim dezinfekcie a likvidácia odpadu 

 

1. Za čistotu a poriadok zodpovedá správca multifunkčného ihriska podľa harmonogramu upratovania.  

2. Hlavnou povinnosťou správcu multifunkčného ihriska je udržiavať priestory ihriska v náležitej 

čistote a vzornom poriadku.  

3. Vykonávať podľa ustanovení bežne a veľké upratovanie zverených priestorov podľa nasledovného 

rozpisu:  

Denné upratovanie:  

• vynesenie odpadkov  

 

 Týždenné upratovanie:  

•. čistenie priestorov,  

• drobná údržba,  

• ostatné práce podľa harmonogramu a pokynov vedúceho zamestnanca  

 

 Mesačné upratovanie:  

• odstraňovanie nečistôt z podlahy,  

• umývanie lavičiek,  

 

 Ročné upratovanie:  

• ošetrenie podlahoviny,  

• veľké prázdninové upratovanie všetkých priestorov s kompletnou očistou zariadenia a vybavenia.  

 

 Likvidácia tuhého odpadu:  

• na odpad slúžia koše na tuhý odpad umiestnené pri vstupoch na ihrisko.  

 

Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom 

a bez výnimky ho dodržiavať.  



2. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska je zverejnený na internetovej stránke obce Plavnica a 

pri vstupe do areálu ihriska.  

3. Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené. 

O užívaní multifunkčného ihriska musí byť vždy upovedomený správca ihriska, bez jeho 

upovedomenia je užívanie multifunkčného ihriska zakázané. Vstup na športovú plochu schvaľuje 

poverený správca ihriska, ktorý je povinný viesť prevádzkovú evidenciu všetkých užívateľov 

zahŕňajúce: meno užívateľa (pri školskom zariadení triedu), dátum a čas počas ktorého užívateľ 

ihrisko užíva.  

4. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný udržiavať čistotu a poriadok.  

5. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky 

s podpätkom, ďalej zablatená alebo inak znečistená obuv.  

6. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá spôsobí na multifunkčnom ihrisku škodu je povinná túto škodu 

nahradiť.  

7. Užívateľ multifunkčného ihriska svojim vstupom vyjadruje súhlas s prevádzkovým poriadkom a 

zaväzuje sa ním riadiť.  

V Plavnici, 10. 06. 2016  

 

          

         Rastislav Grich 

            starosta obce  


