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Dodatok č. 1 k Školskému poriadku PSŠ
F. Hanáka, Prievidza vydaného dňa
31.8.2017

Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len ihrisko) s umelým povrchom Bergo a mantinelmi, s
rozmermi 28 x 15 m sa nachádza v záhrade Rehole piaristov na Slovensku, A. Hlinku
44, Prievidza.
2. Ihrisko je určené na športové aktivity a športové podujatia žiakov školy, deti, mládež a
dospelých. Ihrisko nie je vybavené osvetlením hracej plochy na využívanie areálu vo
večerných hodinách.
3. Vlastníkom ihriska je Rehoľa piaristov na Slovensku.
4. Prevádzkovateľom a správcom ihriska je PSŠF. Hanáka
5. Užívateľom ihriska je osoba, ktorá sa nachádza v priestore ihriska.
Článok 2
Všeobecné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko je školský priestor, nie verejný. Využívať priestor je možné
počas vyučovania , dozor vykonáva príslušný vyučujúci pedagogický zamestnanec.
Využívať ihrisko v inom čase je možné len s povereným dozorom počas priaznivého
počasia cez veľkú prestávku a po vyučovaní do 15:00. V čase malých prestávok
a pred začiatkom vyučovania je zakázané zdržiavať sa v priestore ihriska.
2. Každý užívateľ je povinný pred vstupom na ihrisko sa oboznámiť s týmto
prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
3. Na ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené.
4. Ihrisko poskytuje možnosti na športové aktivity (loptové hry, raketové športy,
cvičenie, aerobik a iné).
5. Obsahom činnosti prevádzkovanej na ihrisku je osvojovanie si základov loptových
hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti.
Článok 3
Správca ihriska
1. Správca zodpovedá za dodržiavanie poriadku na ihrisku. Bežné upratovanie sa bude
uskutočňovať denne. Hĺbkové čistenie plochy ihriska sa bude vykonávať raz týždenne

pomocou záhradného vysávača, blato tlakom vody, podľa potreby kefou a čistiacim
prostriedkom.
2. Správca má právo v prípade úmyselného poškodzovania hracej plochy a priľahlej
plochy areál uzavrieť a poškodzovateľa vykázať z areálu a nedovoliť mu ďalej ho
využívať.
3. Správca má právo upozorniť užívateľov na nevhodné správanie.
4. Správca má právo neumožniť vstup na ihrisko, ak užívateľ nemá primeranú športovú
obuv, oblečenie a je vážne podozrenie na možné poškodenie hracej plochy.
5. Správca má právo neumožniť vstup na ihrisko v atletickej obuvi, futbalových
topánkach s hliníkovými alebo oceľovými štupľami a iná obuv s kovovým
príslušenstvom, topánky, ktoré by mohli mechanicky poškodiť polypropylénový
povrch, topánky s čiernou podošvou, ktoré zanechávajú stopu na povrchu.
6. Správca má právo neumožniť vstup na kolieskových korčuliach, motocykloch,
kolobežkách, skatebordoch a na bicykloch.
7. Správca má právo neumožniť vstup na hraciu plochu s pohármi alebo sklenenými
fľašami.
8. Povrch BERGO má "plávajúci charakter", t.j. posúva sa v dôsledku tepelných zmien.
Z tohto dôvodu nesmú byť natrvalo položené príliš ťažké predmety, ktoré by zabránili
tejto mobilite - inak môže dôjsť k lokálnej deformácii povrchu alebo odpojeniu
zámkov.
9. Prevádzkovateľ a správca ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe jej vlastným
zavinením ani za straty osobných vecí.
Článok 4
Povinnosti užívateľa ihriska
1. Užívateľ smie vojsť a zotrvať v priestoroch ihriska len po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa a správcu ihriska.
2. Užívateľ ihriska je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a
individuálne ústne pokyny správcu ihriska. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže
byť osoba z ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná.
3. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy,
všeobecne záväzné právne predpisy, zmluvné podmienky používania ihriska a časový
harmonogram.

4. Žiaci a študenti musia byť na ihrisku sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.
5. Pri využívaní ihriska majú prednosť žiaci školy.
6. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na ihrisku vykonávať
cudzí užívateľ výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť. Týmto ustanovením sa
neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
7. Užívateľ ihriska je povinný 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. Užívateľ je povinný udržiavať
ihrisko a jeho hraciu plochu v poriadku a neznečisťovať plochu.
8. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca.
9. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru ihriska výhradne cez vstupné brány.
Je zakázané podliezať futbalové bránky, preliezať cez mantinely, vstupovať na ihrisko
a odchádzať z neho mimo bránky. Je taktiež zakázané ležať v ochranných sieťach.
10. Užívateľ má zakázané vodiť psov a iné zvieratá na ihrisko.
11. Na ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a
skatebordoch.
12. V areáli je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane
toxických omamných látok.
13. Užívateľ má zakázané konzumovať jedlá a nápoje v priestoroch ihriska.
14. Užívateľ má zakázané znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami.
15. Užívateľ je povinný používať primeranú športovú obuv (zakazuje sa používať
kopačky so štupľami, tretry, topánky s čiernou podrážkou i kovovými prvkami,
zablatenú a inak znečistenú obuv).
16. Užívateľ je povinný po skončení užívania odovzdať ihrisko správcovi, ktorý
skontroluje poriadok a funkčnosť areálu.
17. Užívateľ je povinný prispôsobiť svoje správanie tak, aby nevzniklo verejné
pohoršenie obyvateľov (zakazuje sa nadávať a vulgárne vyjadrovať v celom areáli).
Článok 5
Prevádzkové ustanovenia

1. Prevádzková doba vo viacúčelovom ihrisku určená pre potreby práce školy:
Pondelok

7:00 hod. 15:00 hod.

Utorok

7:00 hod. 15:00 hod.

Streda

7:00 hod. 15:00 hod.

Štvrtok

7:00 hod. 15:00 hod.

Piatok

7:00 hod. 15:00 hod.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť podľa
potrieb školy a zriaďovateľa. Rezerváciu ihriska je potrebné dopredu dohodnúť so
správcom.
Článok 6
Poplatky za používanie multifunkčného ihriska
1. Žiaci a zamestnanci PSŠF. Hanáka môžu využívať multifunkčné ihrisko za
dodržania vyššie uvedených podmienok bezplatne.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade poškodenia ihriska užívateľom
nárokovať si náhradu spôsobenej škody v plnej výške.
2. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 19. 09. 2017

RNDr. Viera Beňová
riaditeľka školy

