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Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v MŠ Rybničná 31,
Spišská Nová Ves

‚ Článok 1
Uvodné ustanovcnia

I. Multifunkčně ihrisko (d‘alej len ihrisko) s umelou trávou a mantinelmi sa nachádza v
katastrálnom území Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, v areáli Materskej školy,
Rybničná 31, Spišská Nová Ves (d‘alej len materská škola).

2. lhrisko je určené na športové aktivity a šponové podujatia deti materskej školy, deti, mládež a
dospelých.

3. Vlastníkom ihriskaje Mesto Spišská Nová Ves.
4. Prevádzkovateľom a správcom ihriska je Správa školských zariadení, prostredníctvom jej

organizačnej jednotky, Materskej školy na Rybničnej ulici č. 31 v Spišskej Novej Vsi.
5. Užívateľom ihriskaje osoba, ktorá sa nachádza v priestore ihriska.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

I. Každý užIvatel‘ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať.

2. Na ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené.
3. íhrisko poskytuje možnosti predovšetkým pre malý futbal, volejbal, basketbal, nohejbal,

hokejbal, tenis. aerobic. zumbu.
4. 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 derme. Hlbkové čistenie plochy ihršska sa bude vykonávať raz týždenne za
pomoci kefy na ihrisko a hlbkové čistenie — preosievanie piesku bude realizované raz ročne
dodávatePskou firmou.

2. Správca má povinnosť uzavrieť areál po skončení využívania areálu.
3. Správca má právo v prípade úmyselného poškodzovania hracej plochy a priľahlej plochy areál

uzavrieť a poškodzovateľa vykázať z areálu a nedovoliť mu d‘alej ho využívať.
4. Správca má právo upozorniť užívateľov na nevhodné správanie.
5. Správca má právo neumožniť vstup na ihrisko, ak užívateľ nemá primeranú športovú obuv,

oblečenie aje vážne podozrenie na možné poškodenie hracej plochy.
6. Správca má právo neumožniť vstup na ihrisko v kopačkách so štupl‘ami, v zablatenej a inak

znečistenej obuvi.
7. Správca má právo neumožnif vstup na kolieskových korčuliach, motocykloch, kolobežkách,

skatebordoch a na bicykloch.
8. Správca má právo neumožniť vstup, akje viditel‘né, že užívateľje v podnapitom stave.
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9. Správca má právo neumožniť vstup na hradu plochu so psom alebo mým zvieraťom.
10. Správca má právo neumožniť vstup na hraciu plochu s pohármi alebo sklenenými fl‘ašami.
11. Prevádzkovateľ a správca ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutá osobe jej vlastným

zavinením ani za straty osobných vecí.

Článok4
Povinnosti užívatcl‘a ihriska

1. Užívatel‘ smie vojsť a zotrvať v priestoroch ihriska len po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa a správcu ihriska. Kontaktně údaje prevádzkovateľa a správcu ihriska sú
uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na ihrisko a na internetovej adrese MS
Rybničná 31, Spišská Nová Ves - www.ssz.snv.sk.

2. Užívateľ ihriska je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a individuálne
ústne pokyny správcu ihriska. Po neuposlúchnutí jeho pokynov móže byť osoba z ihriska s
okamžitou platnost‘ou vykázaná.

3. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný dodržiavať bezpečnostně predpisy, všeobecne
záväzné právne predpisy, zmluvné podmienky používania ihriska a časový harmonogram.

4. Deti do 15 rokov musia byť na ihrisku sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.
5. Pri využívaní ihriska majú prednosť deti materskej školy.
6. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo nú povolenú činnosf může na ihrisku vykonávať každý

užívateF výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť. Týmto ustanovením sa neobmedzuje
povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

7. Užívatel‘ ihriska je povinný správaf sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k
zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku. Užívateľ je pine 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 nedodržanim prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiei zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

9. Každý užívateF 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 vyznačené vstupy. Je taktiež zakázané ležať v ochranných sieťach nad
mantinelmi. Užívateľ má zakázané vodiť psov a mé zvieratá na ihrisko.

10. Na ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a
skatebordoch.

II. V areáli je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických
omamných iátok.

12. Užívateľ má zakázané konzumovať jedlá, nápoje v sklenených a plastových fl‘ašiach v
priestoroch ihriska.

13. Uživatel‘ má zakázané znečisťovať ihrisko ajeho okohe odpadkami.
14. Užívateľ je povinný používať primeranú športovú obuv (zakazuje sa používať kopačky so

štupl‘ami, tretry, topánky, zablatenú a inak znečistenú obuv).
15. Užívateľ je povinný po skončení užívania odovzdať ihrisko správcovi, ktorý skontroluje

poriadok a funkčnosť areálu.
16. Užívatel‘ je povinný prispósobiť svoje správanie tak, aby nevzniklo verejné pohoršenie

obyvateľov (zakazuje sa nadávať a vulgárne vyjadrovať v celom areáli).
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Clánok 5
Prevádzkové ustanovenia

Prevádzková doba vo viacúčelovom ihrisku určená pre potreby materskej školy v období
školského roka (september ažjún):

Deň Od-Do

Pondelok 8:00 hod. 14:00 hod.
Utorok 8:00 hod. 14:00 hod.
Streda 8:00 hod. 14:00 hod.
Stvrtok 8:00 hod. 14:00 hod.
Piatok 8:00 hod. 14:00 hod.

2. Prevádzková doba vo viacúčelovom ihrisku určená pre verejnosť v období školského roka:

a) September, Október, November, Marec

Deň Od-Do

Pondelok 14:00 hod. 18:00 hod.
Utorok 14:00 hod. 18:00 hod.
Streda 14:00 hod. J 8:00 hod.
Stvrtok 14:00 hod. 18:00 hod.
Piatok 14:00 hod. 18:00 hod.
Sobota 14:00 hod. 18:00 hod.
Nedeľa 14:00 hod. 18:00 hod.

b) Apríl, Máj, Jún

Deň Od-Do

Pondelok 14:00 hod. 20:00 hod.
Utorok 14:00 hod. 20:00 hod.
Streda 14:00 hod. 20:00 hod.
Stvrtok 14:00 hod. 20:00 hod.
Piatok 14:00 hod. 20:00 hod.
Sobota 09:00 hod. 20:00 hod.
Nedeľa 09:00 hod. 20:00 hod.

c) Prevádzková doba vo viacúčelovom ihrisku určená pre verejnosť v období školských
prázdnin (prázdniny zimné, prázdniny letné, mé voľno ...)
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Letný čas Zimný čas
Deň Od-Do Od-Do

Pondelok 9:00 hod. 20:00 hod. 10:00 hod. 18:00 hod.
Utorok 9:00 hod. 20:00 hod. 10:00 hod. 18:00 hod.
Streda 9:00 hod. 20:00 hod. 10:00 hod. 18:00 hod.
Stvrtok 9:00 hod. 20:00 hod. 10:00 hod. 18:00 hod.
Piatok 9:00 hod. 20:00 hod. 10:00 hod. 18:00 hod.
Sobota 9:00 hod. 20:00 hod. 10:00 hod. 18:00 hod.
Nedeľa 9:00 hod. 20:00 hod. 10:00 hod. 18:00 hod.

d) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operativne upravíť.

e) Rezerváciu ihriskaje potrebné dopredu dohodnúť so správcom.

Článok 6
Poplatky za používanie multifunkčného ihriska

I. Deti a zamestnanci \IŠ Rybničná 31, Spišská Nová Ves móžu využívať multifunkčné ihrisko
za dodržania vyššie uvedených podmienok bezplatne a prednostne.

2. Deti a zamestnanci materských škól v zriaďovateľskej pósobnosti mesta Spišská Nová
Ves, žiaci základných škól v zriaďovateľskej pösobnosti mesta Spišská Nová Ves a mládež
s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves do 18 rokov (len pod dohľadom dospelej osoby)
rnóžu využivať multifunkčně ihrisko za dodržania vyššie uvedených podmienok taktiež
bezplatne.

3. Ostatní záujerncovia:

a) fyzická osoba ( staršia ako 18 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti alebo osoba
mladšia ako 18 rokov len pod dohľadom dospelej osoby),

b) právnická osoba ( preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne mého registra
alebo živnostenským listom),

c) ině subjekty v zmysle platných právnvch predpisov SR ( obec, záujmové združenie,
verejnoprávne inštitúcie atd‘.),

möžu využívať viacúčelové ihrisko za poplatok 10,-E/hod pri kolektívnych športoch a 3,-E/hod
pri individuálnych športoch. Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje svoj súhlas s týmto
prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním nadit‘.

Čiánok 7
Záverečné ustanovenie

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v pnipade úmyselného poškodenia ihniska uživateFom
nárokovať si náhradu spósobenej škody v plnej výške.

2. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa

Spišská Nová Ves 01.06.2016

Ing. Markéta Ďuríková
riaditel‘ka
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