
 

OBEC LENARTOV 

                                Lenartov 37, 086 06  Malcov 

 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 
 
 

Prevádzkový poriadok  multifunkčného ihriska, ďalej len „MI“ je vypracovaný v zmysle § 22 
zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 vyhlášky MZ SR č. 
525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.   

 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Prevádzkový poriadok  MI ustanovuje podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia 
návštevníkov MI (žiaci školy, zamestnanci školy a iné osoby, t.j. verejnosť), pokyny, 
obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov MI.  

 
Článok 1 

Predmet a účel  úpravy 
 

1. Vlastníkom MI je Obec Lenartov, Lenartov 37, IČO 00322270. 
2. Prevádzkovateľom je Obec Lenartov v spolupráci so Základnou školou Lenartov. 
3. Užívateľom MI je osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI, ďalej len „užívateľ“. 
4. Starostka obce poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať 

prevádzku MI. Ďalej len „správca“. 
 

Článok 2 
Druh a spôsob poskytovania služieb 

 
1. MI slúži na zabezpečenie: 
-  výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci povinnej a nepovinnej telesnej výchovy pre 

žiakov základnej školy Lenartov 
-  a pre športové  a telovýchovné aktivity návštevníkov MI – výlučne pre školopovinné 

deti a mládež. 
 

2. MI sa nachádza v areáli základnej školy. 
            Základné údaje: 

 Rozmery: 33x18 
 Umelý trávnatý povrch s odvodneným drenážnym systémom 
 Mantinely s drevotrieskovou výplňou vo výške 1,25 m 
 Ochranná PE sieť napnutá oceľovými lankami do výšky 3,70 m 



 Osvetlenie 4 osvetľovacími reflektormi na stĺpoch výšky 6,00 m 
 2 futbalové hliníkové bránky o rozmeroch 4,00x2,00 m s PE sieťami 
 2x odnímateľný stĺpik na volejbal, tenis a streetbalové stojany 
 Využitie: športové aktivity žiakov základnej školy a občanov obce Lenartov 

 
3. K MI prislúcha chodník a vlastná elektrická rozvodná skriňa. 

 
 

Článok 3 
Organizačné ustanovenia 

 
1. Na MI je dovolené vykonávať len tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené. 
2. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez 

výnimky ho dodržiavať. 
3. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál 

spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli MI zakázaný! 
4. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho 

pokynov môže byť osoba s okamžitou platnosťou vykázaná z areálu MI. 
5. Športovú, rekreačnú alebo zábavnú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ 

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

6. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. Za maloletú 
osobu je plne zodpovedný jeho zákonný zástupca. 

7. Deti do 15 rokov musia byť na MI s dozorom rodiča alebo inej poverenej osoby. 
 

 
Článok 4 

Správca ihriska 
 

1. Povinnosti správcu MI: 
- Viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska 
- Odomykať a uzatvárať areál MI 
- Dbať o údržbu MI 
- Úzko spolupracovať s orgánmi obce a riaditeľkou ZŠ  pri zabezpečovaní 

prevádzkového poriadku MI ako aj verejného poriadku 
- Dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP 
- V prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci a zabezpečiť rýchlu 

zdravotnú službu 
- Viesť zošit údržby a opráv, o vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostku 

obce 
- Starať sa o čistotu okolia ihriska 

      2. Správca za svoju prácu poberá odmenu.   
 
 

Článok 5 
Zakázané úkony pri poskytovaní služieb 

 
1. Na MI sú zakázané všetky činnosti okrem zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho 

procesu v rámci povinnej a nepovinnej telesnej výchovy a realizácie športových a 
telovýchovných aktivít návštevníkov MI. 



 
2. V priestoroch a okolí MI platí prísny zákaz požívania alkoholu, omamných látok 

a prekurzorov. 
 

3. V priestoroch a okolí MI platí prísny zákaz fajčenia.  
 

4. V priestoroch MI  a v rámci športových a telovýchovných aktivít je zákaz šírenia 
xenofóbie, národnostnej, rasovej a náboženskej neznášanlivosti.  

 
5. Návštevníci MI a účastníci športových a telovýchovných aktivít nesmú znepríjemňovať 

hlukom život obyvateľom susedných domov a rušiť slávenie svätých omší v kostole. 
 

6. Návštevníci MI a účastníci športových a telovýchovných aktivít sú povinní rešpektovať 
obmedzenia vyplývajúce z toho, že ide o súčasť základnej školy a že v blízkosti sa 
nachádza rímskokatolícky kostol. 
 

 
Článok 6 

Podmienky prevádzky MI  
 

 
1. Prevádzkové hodiny  MI sú stanovené nasledovne: 

 
Pondelok – nedeľa 
Letná sezóna (apríl až október)                             09.00 – 21.00 
Zimná sezóna ( november až marec)                     09.00 – 16.00 
 
Počas školského roka v pracovné dni: 
Od 07.30 hod do 17.00 hod výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy 
Lenartov. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. 
 

 
2. Užívanie MI pri použití osvetlenia je spoplatnené podľa cenníka: 

 Pri kolektívnych športoch – 5 €/hod 
 Pri individuálnom športe – 3 €/hod 

Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú hodinu. Platí sa do pokladne OÚ jeden deň 
vopred. Po zaplatení obdrží užívateľ MI kľúč od rozvodnej elektrickej skrine. Správca MI má 
povinnosť skontrolovať užívanie MI a spotrebu elektrickej energie. 

 
3. Počas školského roka je MI k dispozícii prioritne pre potreby zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu v rámci povinnej a nepovinnej telesnej výchovy. 
 

4. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci povinnej a nepovinnej telesnej 
výchovy sa realizuje:  

- podľa rozvrhu hodín povinnej a nepovinnej telesnej výchovy, telesnej a športovej 
výchovy, 

- podľa časového rozpisu činností záujmových útvarov. 
 

 



Článok 7 
Zásady ochrany zdravia návštevníkov MI 

 
1. Za bezpečnosť a prevádzkyschopnosť MI zodpovedá prevádzkovateľ. 

 
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať pokyny protipožiarnych bezpečnostných predpisov.  

 
3. Ochrana zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov základnej školy je definovaná vo 

vnútorných školských predpisoch BOZP. Každý zamestnanec základnej školy  je povinný 
zabrániť rizikovým aktivitám v priestoroch MI a nahlásiť potenciálne nebezpečenstvo 
vedeniu základnej školy. 

 
 

Článok 8 
Pokyny, obmedzenia a zákazy pre návštevníkov MI 

 
1. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov MI: 

a) Návštevníci MI a účastníci športových a telovýchovných aktivít sú povinní dodržiavať 
pravidlá slušného správania. 

b) Návštevníci MI a účastníci športových a telovýchovných aktivít sú povinní šetrne 
zaobchádzať s vybavením MI. 

c) V priestoroch MI a jeho okolí je povinnosť dodržiavať poriadok a udržiavať čistotu. 
d) Vstup do priestorov MI je povolený výhradne v čistej športovej obuvi, pričom 

športová obuv musí mať nefarbiacu podrážku. 
 

2. Zákazy týkajúce sa návštevníkov MI a účastníkov športových a telovýchovných aktivít: 
a) Zákaz poškodzovať športové náradie a vybavenie MI. V prípade ich úmyselného 

poškodenia sú povinní nahradiť škodu v plnom rozsahu. 
b) Zákaz piť akékoľvek nápoje a konzumovať potraviny. 
c) Zákaz  manipulovať s otvoreným ohňom. 
d) Zákaz prenášať bránky, stĺpiky, lavičky a iné zariadenia, ktoré sú súčasťou školského 

dvora, do MI. 
e) Zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky. 
f) Zákaz vodiť psov a iné zvieratá. 
g) Zákaz vstupovať do priestorov MI s bicyklom, kočíkom, kolieskovými korčuľami. 
h) Zákaz vešať sa na vybavenie MI ( bránky, mantinely  apod.). 
i) Zákaz používať MI mimo prevádzkového času. 
 

3. Pravidlá používania MI v čase výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci povinnej a 
nepovinnej telesnej výchovy: 

a) MI sa môže používať len v čase výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci povinnej a 
nepovinnej telesnej výchovy na 1.stupni, a to podľa schváleného rozvrhu a časového 
rozpisu športovo-záujmovej činnosti v rámci záujmových útvarov. 

b) Otváranie a zamykanie bránky na MI vykonáva príslušný vyučujúci učiteľ. 
c) Vstup na MI je povolený iba v sprievode vyučujúceho učiteľa. 
d) Vyučujúci učiteľ sa počas vyučovacej hodiny z priestorov MI, resp. školského  

ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, nesmie v žiadnom prípade 
vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru. 



e) Žiaci sú na MI povinní dodržiavať pokyny vyučujúceho učiteľa. Musia sa správať 
disciplinovane a  tak, aby neohrozili  bezpečnosť a zdravie svoje a svojich 
spolužiakov. 

f) Vyučujúci učiteľ je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku a 
vysvetliť zásady bezpečného správania sa a konania. 

g) Potrebné športové náradie vydáva príslušný vyučujúci učiteľ; má povinnosť ho vždy 
pred použitím skontrolovať. 

h) Po skončení cvičenia sú žiaci povinní uložiť používané náradie na svoje miesto. 
i) Vyučujúci učiteľ je povinný skontrolovať  stav používaného náradia. 
j) Žiaci odchádzajú z priestorov MI vždy pod vedením príslušného vyučujúceho učiteľa. 
k) Žiaci sú povinní chrániť športové náradie a vybavenie MI, majú zakázané ho 

poškodzovať a v prípade úmyselného poškodenia žiak alebo jeho  zákonný zástupca 
musí škodu nahradiť. 

 
Článok 9 

Osobitné ustanovenie 
 

1.Právnickej osobe, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, môže starostka obce uložiť 
pokutu do výšky 6 640,- eur. 
2. Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo 
verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,00 eur orgánom štátnej správy 
alebo jej môže byť uložený zákaz vstupu do areálu MI na dobu 6 mesiacov. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Prevádzkový poriadok  MI Lenartov bol schválený obecným zastupiteľstvom v Lenartove 
dňa 18.06.2021. 

 
2. Zmena prevádzkového poriadku sa vykonáva vydaním jeho dodatku. 

 

3. Prevádzkový poriadok  je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa, v priestoroch MI 
a v priestoroch prevádzkovateľa. Je k nahliadnutiu a dispozícii aj u riaditeľky základnej 
školy. 

 

 
 
V Lenartove, 21.06.2021                                                Ing. Jana Bľandová, MBA 
                                                                                                 starostka obce 


