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Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom za podpory Úradu vlády Slovenskej republiky 

Prevádzkový poriadok 
využívania viacúčelového ihriska s umelým povrchom v športovom areáli v 

 OBCI HRUBÁ BORŠA  na športovú činnosť detí Materskej školy Hrubá Borša, záujmovými združeniami 

a skupinami záujemcov.  

Vlastníkom viacúčelového ihriska je OBEC HRUBÁ BORŠA 

Prevádzkovateľom viacúčelového ihriska je OBEC HRUBÁ BORŠA   

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa viacúčelového ihriska je MICHAL VIDRA 

 
1. Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom (ďalej len ihrisko) sa využíva k vykonávaniu športovej činnosti (futbal, 

florbal, volejbal, nohejbal a tenis) na základe dohody medzi správcom a organizáciou, resp. skupinou záujemcov, ktorí 

chcú ihrisko v dohodnutých termínoch využívať.  

2. Predpokladom využívania ihriska je dodržiavanie podmienok uvedených v týchto zásadách. 

3. Vstupovať na ihrisko je možné len na základe súhlasu správcu športového zariadenia počas prevádzkovej doby. 

4. Zapínať a vypínať osvetlenie ihriska večer je možné iba po dohode so správcom ihriska 

5. Osoby do 15 rokov môžu navštíviť športové zariadenie len v sprievodnom dozorom dospelej osoby. 

6. Zodpovedný vedúci (tréner a pod.) alebo osoba, ktorá si dohodla užívanie ihriska  zodpovedá za dozor 

a dodržiavanie zásad správania sa v areáli ihriska a podmienok. 

7. Pred začiatkom športovej činnosti je nutné skontrolovať stav používaného zariadenia. V prípade zistenia 

akýchkoľvek nedostatkov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, poškodenia športového zariadenia  a náradia, je 

povinnosťou zodpovedného vedúceho tieto závady bezodkladne nahlásiť správcovi ihriska. 

8. Poškodenie zariadení sa bude hradiť v plnej výške – zodpovedá vedúci, alebo osoba, ktorá si dohodla užívanie 

ihriska 

9. Vstupovať na športové zariadenie je možné iba v čistej športovej obuvi, určenej na umelý povrch multifunkčného 

ihriska, zakazuje sa vstup v kopačkách a obuvi s “HROTMI a ŠTUPĽAMI“ 

10. Je prísne ZAKÁZANÉ fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Tiež je ZAKÁZANÉ nosiť a používať 

alkoholické nápoje, príp. iné návykové látky a vstupovať do areálu ihriska pod ich vplyvom 

11. Počas pobytu v priestoroch ihriska a jeho okolia je potrebné dodržiavať čistotu, poriadok, disciplínu. Zariadenie 

ihriska a športové náradie chrániť pred poškodením a šetrne s ním zaobchádzať. Odpadky odkladať do odpadkových 

košov. 

12. Počas pobytu na hracej ploche je zakázané používať pochutiny, ktoré znečisťujú a poškodzujú povrch (napr. 

žuvačky, džúsy, zmrzlinu, mlieko a pod.) 

13. Je prísne ZAKÁZANÉ preliezať oplotenie, liezť, šplhať sa a podliezať ochranné siete okolo ihriska. Taktiež je 

prísne ZAKÁZANÉ vystupovať a šplhať sa na zvislé kovové konštrukcie ochranných sieti a vešať sa na bránky. 

14. Každý hráč hrá na vlastnú zodpovednosť. Za prípadné úrazy vzniknuté počas pobytu na ihrisku pri organizovanej 

skupine nesie zodpovednosť zodpovedný vedúci, alebo osoba, ktorá si dohodla užívanie ihriska 

15. Pred skončením používania ihriska je potrebné dať priestory do pôvodného stavu a upratať.  

16. V zimnom období vstupovať do priestorov športového zariadenia po odhrnutí    

    snehu ručným alebo mechanickým spôsobom.   

17. Všeobecné záväzné pravidlá : 

       - každý užívateľ je povinný dodržiavať ustanovenia „Prevádzkového poriadku“ 

       - nerešpektovanie týchto podmienok bude sankcionované !!!      

              

     Mgr. Ján Klačko 

               starosta obce                                                                                                                                                                       
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