
Prevádzkový poriadok 

Športovisko (multifunkčné ihrisko s umelou trávou a tartanovou 

dráhou) pri Základnej škole, Školská 492/15, Nitrianske Rudno  

 

1. ÚČEL 

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických 

a právnických osôb zdržujúcich sa na multifunkčnom nekrytom ihrisku s umelou trávou 

a tartanovou dráhou (spoločný názov pre účely tohto prevádzkového poriadku je 

športovisko). 

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre 

osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno–vzdelávaciu činnosť zameranú na 

športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. 

2. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Vlastník zariadenia:                       Obec Nitrianske Rudno 

IČO:      00318345 

Štatutárny zástupca:    Robert Štrbák – starosta obce 

 

v správe:     Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 

IČO:     36126772 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Martin Škraban – riaditeľ školy 

Kontakt:                                            tel. č.: 0911388445 

               e-mail : zsnrudno@gmail.com                                           

3. PREVÁDZKA  IHRISKA 

O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas 

od – do, meno a priezvisko zodpovednej osoby) 

Pracovné dni (počas vyučovania):  

08,00 – 15,00 hod. (okrem prázdnin) – základná škola  

15,00 – 21,00 hod. – športové kluby, verejnosť  

Víkendy, sviatky a obdobie školských prázdnin: 08,00 – 21,00 hod. verejnosť, športové 

kluby 

Mimo prevádzkových hodín je zakázané zdržiavať sa v priestoroch športoviska. 



V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneženie) je zakázané vykonávať 

v priestore športoviska športovú činnosť. 

Pre deti (od 10 rokov) a mládež je ihrisko voľne prístupné, s povinnosťou dodržiavania 

prevádzkového poriadku. Deti do 10 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. 

V rezervovaných časoch má prednostné právo na používanie ihriska objednávateľ 

rezervácie. Pokiaľ sa na ihrisku zdržujú deti a mládež, musia ihrisko uvoľniť. 

V prípade rezervácie ihriska je objednávateľ povinný uhradiť sumu podľa platného cenníka 

u ekonómky školy.  

V prípade záujmu je možné objednať aj použitie školských spŕch. Tieto budú k dispozícii 

cca 20 min. po ukončení prenajatej doby. Odomknutie a uzamknutie školských spŕch 

zabezpečí osoba poverená riaditeľom školy.  

V prípade objednania ihriska na volejbal alebo tenis, bude pred začiatkom športovania 

zodpovednej osobe zverené športové vybavenie potrebné pre daný typ športu (stĺpiky, sieť). 

Po ukončení športovania táto zodpovedná osoba vybavenie vráti. Poskytnutie aj prebratie 

športového vybavenia zabezpečí osoba poverená riaditeľom školy. 

Tartanová dráha je v prevádzkovom čase prístupná pre obyvateľov obce Nitrianske Rudno 

a žiakov školy zdarma. V prípade skupinového športovania, alebo využívania tartanovej 

dráhy inými občanmi sa uhrádza suma podľa platného cenníka. Aktuálny cenník je prístupný 

na obecnom úrade, u riaditeľa školy, ekonómky školy a na webovej stránke školy. 

Za rezerváciu termínov ihriska zodpovedá správca, ktorým je Základná škola, Školská 

492/15, Nitrianske Rudno.  

Ihrisko a sprchy sa rezervujú telefonicky, prípadne osobne u riaditeľa školy, č.t.: 

0911388445. Tartanová dráha sa rezervuje len v prípade skupinového športovania. 

Aktuálny cenník je prístupný na obecnom úrade, u riaditeľa školy, ekonómky školy a na 

webovej stránke školy. 

4. POVINNOSTI  UŽÍVATEĽOV 

 dodržiavať časový harmonogram rozpisu plôch ihrísk, 

 vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na 

umelej tráve (turfy), prípadne teniskách. Je zakázané vstupovať v kopačkách s dlhými 

plastovými alebo kovovými kolíkmi alebo v tretrách. 

 na tartanovú dráhu sú tretry povolené,  

 na ihrisko je vstupovať len cez vstupnú bránku, 

 okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, odpadky a pod.), 

 je prísne zakázané úmyselne poškodzovať zariadenie športoviska (bránky, stožiare, 

ochranné sitá a pod.) 

 neznečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadom rôzneho druhu – sklom, papierom, 

plechovkami, žuvačkami a pod.  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi 

a životného prostredia 



 v celom priestore športoviska je prísne zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje 

vrátane toxických, omamných a psychotropných látok, 

 dodržiavať pokyny správcu ihriska, 

 užívateľ  športoviska je povinný ho užívať a správať sa tak, aby sa  zachovala funkčnosť 

a zdravé prostredie športoviska, aby neohrozoval svoje vlastné zdravie ani zdravie iných 

užívateľov  ihrísk, 

 vlastník ani prevádzkovateľ športoviska nenesie v mimo vyučovacom čase 

zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. 

Vstup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečie. 

 je zakázané poškodzovať zariadenie ihriska, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí 

zariadenie ihrísk, je povinný škodu nahradiť, 

 je zakázané do priestoru ihrísk vchádzať motorovými vozidlami, na bicykli, kolobežke, 

skateboarde, kolieskových korčuliach, korčuliach a pod., 

 užívatelia sú povinní poškodenie viacúčelových športových ihrísk alebo ich zariadení 

bezodkladne hlásiť správcovi ihriska. 

5. POVINNOSTI SPRÁVCU IHRÍSK 

 dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa schválenej dokumentácie ihriska,  

 dbať o dodržiavanie prevádzkového poriadku ihriska, 

 dbať o dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred 

požiarmi a ochrany životného prostredia, 

 viesť prevádzkovú knihu, 

 viesť evidenciu údržby a opráv ihrísk.  

6. OPATRENIA A POSTUP  V PRÍPADE POŠKODENIA ZDRAVIA VRÁTANE 
POSKYTNUTIA PRVEJ POMOCI, ZÁCHRANNÝCH PRÁC A EVAKUÁCIE 

Prvá pomoc musí byt poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu, 

buď  na mieste úrazu, alebo na najbližšom bezpečnom mieste. 

Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Súbežne s poskytovaním 

prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám, alebo pomocou 

najbližšej osoby. 

Pri vážnych nehodách a náhlych život ohrozujúcich ochoreniach volať na tel. čísla: 

155 - záchranná zdravotná služba 

112  - integrovaný záchranný systém. 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva: 

1. prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec, 

2. starosta obce alebo poverený zamestnanec obecného úradu. 



V prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku je správca športoviska, prípadne ním 

poverená osoba, oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov 

ihriska. 

Pri opakovanom porušovaní prevádzkového poriadku bude takejto osobe na športovisko 

vstup úplne zakázaný. 

 

CENNÍK nájmov: multifunkčné ihrisko s umelou trávou a tartanovou dráhou) 

pri Základnej škole, Školská 492/15, Nitrianske Rudno  

 

Ihrisko: 

 Deti a mládež – zdarma 

 Organizované skupiny, športové oddiely, právnické osoby 

- 6,00 € za 1 hod. 

- 8,00 € za 1,5 hod. 

Sprchy – 4,00 € 

Tartanová dráha: 

 Deti, mládež a občania Nitrianskeho Rudna – zdarma 

 Jednotlivci – občania mimo Nitrianskeho Rudna – 1,00 € za 1 hod. 

 Športové skupiny – 4,00 € za 1 hod. 

 

Všetky pokyny k prevádzke, prenajímaniu a uhrádzaniu nájomného sú rozpísané 

v prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska s umelou trávou a tartanovou dráhou. 

 


