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Prevádzkový poriadok  
Multifunkčného ihriska  

pri Základnej škole Turzovka – Bukovina 305 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok   multifunkčného ihriska  je vypracovaný v zmysle § 22 zákona NR SR 

č. 355/2007 Z. z o ochrane podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

Schválené RÚVZ v Čadci dňa 04.10.2017 

 

Číslo rozhodnutia: RH – 1843/17 

 

Zriaďovateľ schválil dňa: 22.09.2017 

 

Podpis a pečiatka zriaďovateľa:............................ 



Čl. 1 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa  zariadenia 

  
Názov:                               Základná škola 

Adresa:                             Turzovka – Bukovina 305 

IČO:                                  37812467 

DIČ:                       2021671344 

Telefonický kontakt:        041 43 52 502 

Zriaďovateľ:             Mesto Turzovka, Jašíkova 178 

Právna forma:                 rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  

Email:          zsturzovka@gmail.com 

Štatutárny zástupca:      Mgr. Terézia Šupolová 

Druh zariadenia:            základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 

 

Čl. 2 

Úvodné ustanovenia 

1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza v areáli Základnej školy Turzovka – 

Bukovina 305, na parcele C-KN 562/33, zastavané plochy  o výmere 1264m2   

v katastrálnom území mesta Turzovka.  

2. Ide o MI  s povrchom POLYTAN, oplotením, mantinelmi, osvetlením a ostatným 

vybavením pre loptové hry. Prioritne slúži na prevádzkovanie športovo-telovýchovných 

aktivít základnej školy. Vnútorné rozmery ihriska sú 26x40m a umožňuje okrem iných 

športovo-telovýchovných aktivít nasledovné loptové hry: minifutbal, basketbal, 

volejbal, hádzanú a tenis. Na MI sú vyznačené ihriská 2x pre basketbal, 2x pre volejbal, 

1x hádzaná, 1x tenis a 1x minifutbal. V prípade, že nie je využité pre telovýchovné 

aktivity ZŠ, môže byť využití na športovo-telovýchovné aktivity iných školských 

subjektov, resp. občanov a organizácií mesta Turzovka, resp. občanov a organizácií 

mimo mesta Turzovka. 

3. Vlastníkom MI je Mesto Turzovka, Jašíkova ul. 178, 023 54 Turzovka 

4. Prevádzkovateľom je Základná škola Turzovka – Bukovina 305, 023 54 Turzovka, IČO 

37812467 

5. Prevádzkovateľ určí zodpovedné osoby, ktoré, budú zabezpečovať prevádzku MI. 

Titul, meno, priezvisko                                           tel. kontakt 

...................................................            .......................................... 

...................................................               .......................................... 

...................................................            .......................................... 



6. Užívateľom MI je osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI, ako aj v jeho 

bezprostrednom okolí. 

Čl. 3 

Všeobecné ustanovenia 

1. Každý užívateľ je povinný sa s týmto prevádzkovým poriadkom oboznámiť a bez 

výnimky ho dodržiavať. 

2. Na MI je dovolené vykonávať  len aktivity, na ktoré je ihrisko určené – mini futbal, 

hádzaná, volejbal, basketbal, tenis a ďalšie športové aktivity. 

 

Čl. 4 

Organizačné ustanovenia 

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá prevádzkovateľ prostredníctvom poverených osôb 

(učiteľov telesnej výchovy, vychovávateľov ŠKD a správcov uvedených v čl. 1). 

2. Bez vedomia prevádzkovateľa je vstup a pohyb na MI zakázaný. 

3. Iný užívateľ MI ako žiaci ZŠ a deti ŠKD môže vykonávať športovú činnosť na MI  len 

na základe platnej nájomnej zmluvy a na vlastné riziko. 

4. Užívateľ je povinný: 

a) rešpektovať zákaz vstupu a pohybu v areáli školy vrátane MI bez platnej nájomnej 

zmluvy 

b) v plnom rozsahu dodržiavať prevádzkový poriadok MI, s ktorým sa oboznámil ešte 

pred vstupom na MI 

c) prevádzkový poriadok je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa  

d) používať výhradne obuv určenú na povrch POLYTAN – špeciálna tréningová obuv, 

tenisky alebo iná obuv, ktorá nezanecháva stopy.  

Je zakázaná obuv, ktorá má štuple, hroty alebo kovové časti 

e) riadiť sa pokynmi poverenej osoby alebo správcu 

f) správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo 

poškodeniu majetku mesta. Užívateľ je plne zodpovedný za úmyselné poškodenie, 

za maloletú osobu zodpovedá zákonný zástupca. 

g) bezodkladne nahlásiť poverenej osobe alebo správcovi prípadné škody v celom 

priestore MI 

h) vstupovať na MI len cez miesta na to určené 

i) v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok 

j) dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku 

5. Prísne je zakázané: 

a) do priestoru MI vrátane celého školského areálu vodiť zvieratá 

b) v priestore MI a v celom školskom areáli jazdiť na bicykloch, kolieskových 

korčuliach, skateboardoch a pod. 

c) v priestore MI ako i v celom školskom areáli fajčiť, manipulovať s otvoreným 

ohňom, požívať alkoholické nápoje, toxické, omamné a psychotropné látky 

d) vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a potravinami 



e) vstupovať na plochu MI v obuvi so štupľami, kovovými hrotmi, opätkami ako aj 

v zablatenej, či inak znečistenej obuvi 

f) preliezať a preskakovať mantinely 

g) žiaci ZŠ a deti ŠKD vstupujú na plochu MI len pod dozorom vyučujúceho alebo 

vychovávateľky, členovia záujmových útvarov len pod dozorom zodpovedného 

vedúceho. 

 

Čl. 5 

Prevádzkové hodiny 

Pondelok – piatok 

8,00 – 15,30 žiaci ZŠ a deti ŠKD na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a inú 

telovýchovnú a športovú záujmovú činnosť 

15,30 – 20,00 iné subjekty 

Sobota – nedeľa 

            8,00 – 20,00 iné subjekty 

 

Čl. 6 

Prevádzková evidencia 

Prevádzkovateľ ihriska je prostredníctvom zodpovedných osôb povinný viesť prevádzkovú 

evidenciu, v ktorej budú nasledovné údaje: 

1. o prevádzke (dátum, čas využitia, na akú činnosť bolo MI využívané, zodpovednú osobu   

    užívateľa, kontakt) 

2. o vykonanej údržbe a opravách obsahujúce dátum, čas údržby, resp. opravy, čo bolo  

    opravované, názov subjektu (meno), ktorý vykonal údržby alebo opravu. 

3. o mesačnej spotrebe elektrickej energie. 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Prevádzkový poriadok MI bol prerokovaný na pracovnej porade 21.09.2017 

2. Tento prevádzkový poriadok vstupuje do platnosti dňa .......................... 

3. Priestor MI je monitorovaný kamerovým systémom. 

Telefónne kontakty na záchranné zložky: 

112 – Integrovaný záchranný systém SOS 

150 – Hasičská a záchranná služba, Ohlasovňa požiarov 

155 – Rýchla lekárska pomoc 

158 – Polícia 

 

V Turzovke 13.09.2017 

       ............................................... 

 Mgr. Terézia Šupolová 

    riaditeľka ZŠ 

 

 


