
Prevádzkový poriadok klziska 

 

• Vstupom na ľadovú plochu sa každý návštevník podriaďuje pravidlám prevádzkového 

poriadku a pokynom službukonajúceho zamestnanca. 

• Slabšie korčuľujúci návštevníci sa musia vo vlastnom záujme pohybovať po ľadovej 

ploche opatrne na okraji ľadovej plochy popri mantineloch tak, aby sa vyvarovali 

úrazom. 

• Vstup deťom do 8 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby. 

• Na ľadovú plochu nie je povolený vstup podnapitým osobám a osobám bez korčúľ. 

• Pri plnom obsadení klziska je prevádzkovateľ oprávnený klzisko uzatvoriť a prerušiť 

vstup dovtedy, kým sa plocha klziska neuvoľní. 

• Návštevníci sú povinní dodržiavať prevádzkovú dobu a po ukončení korčuliarskeho 

bloku opustiť ľadovú plochu po upozornení službukonajúceho zamestnanca. 

• Nie je povolené zdržiavať sa na ľadovej ploche mimo prevádzkovej doby, priestor je 

monitorovaný kamerou. 

• Prevádzkovateľ žiada návštevníkov, aby vo vlastnom záujme nenosili na ľadovú 

plochu cenné veci a predmety. 

• Prevádzkovateľ nezabezpečuje úschovu vecí a predmetov a za stratu vecí alebo 

predmetov nezodpovedá. 

• Vstup na ľadovú plochu je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo,  
prevádzkovateľ nezodpovedá za úrazy vzniknuté počas korčuľovania. 

• V areáli je zakázané správať sa spôsobom, ktorý by ohrozoval bezpečnosť ostatných 

návštevníkov a prevádzku klziska, je zakázané vodiť do areálu psov, ničiť alebo 

znehodnocovať zariadenie areálu, znečisťovať ľadovú plochu a areál odhadzovaním 

odpadkov a nepotrebných predmetov, fajčiť a piť alkoholické nápoje. 

• Žiaci ZŠ na Štúrovej ulici  budú využívať klzisko aj počas vyučovania, krúžkov 
a školského klubu vždy po dohode s vyučujúcim a rodičmi a pod dozorom 
vyučujúceho. 

• Počas využívania ľadovej plochy je pre návštevníkov k dispozícií WC  v budove školy 

• Vstup do areálu školy na korčuľovanie je cez  bránku od sídliska na Bradáčovej ulici     

/nie cez hlavný vchod od potoka/. 

• Prevádzkové hodiny budú vždy aktualizované podľa  počasia  a zverejnené na stránke 

školy www.zsmyjava.edupage.org 
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