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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

Multifunkčného ihriska v areáli školy 

 

 

Vypracovaný dňa: 15. apríla 2018 

Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice 

Číslo: 2018/03140-02-BC1/HDM 

Zo dňa: 25. mája 2018 

 

 

Mgr. Miroslav Gajdoš v. r.        
 riaditeľ  školy       
 

Prevádzkový poriadok  multifunkčného ihriska  v areáli školy / ďalej len ihrisko/ 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 a v súlade s § 6 vyhlášky MZ SR č. 

525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. 

 

 

 



Prevádzkovateľ: 

Názov:    Základná škola Abovská 36, Košice 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Miroslav Gajdoš – riaditeľ školy 
Sídlo:    Abovská 36, 040 17 Košice 
IČO:   31263160 
DIČ:   2021302745 
 
Zriaďovateľ:   
Názov:   Mesto Košice  
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Petruško - viceprimátor 
Sídlo:   SNP 48/A, 040 11 Košice 
IČO:   00691135 
 
 

ŠPECIFIKÁCIA 
 
Školské  telovýchovno – športové zariadenie, pozostávajúce z častí: 
 
Multifunkčné ihrisko 
Multifunkčné ihrisko s rozmermi 33x18 m, povrch umelá tráva s mantinelmi, bránkami a ochrannými 
sieťami vo výške 6m, umelé osvetlenie 
 
Využitie: rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti, loptové hry, hromadné, spoločenské a prezentačné 
aktivity školy, pohybové a relaxačné aktivity občanov mesta 
 
Poloha športového zariadenia:  Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli školy na pozemku ZŠ 
Abovská 36, Košice-Barca  PSČ 040 17, vedenom na liste vlastníctva č.  2090, katastrálne územie 
Barca p.č.1152, vlastník : Mesto Košice, SNP 48/A, PSČ 040 11 
 
Šatne:  v súvislosti s využitím multifunkčného ihriska využívajú žiaci školy šatne a sociálne zariadenia, 

ktoré prislúchajú k školskému telovýchovnému zariadeniu.  Počet zariadení: 2 x šatňa s kapacitou 
25 osôb o rozmeroch 4 x 2,5 m   
 
Sociálne zariadenia: 
2 šatne majú spoločnú  miestnosť na sprchovanie s vybavením:  4 ružice, 6  umývadlá, 2  
výlevky.  1x WC  dievčatá a  1x WC chlapci.   
 

Druh a spôsob poskytovania služieb: 
Ihrisko sa využíva prioritne na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v povinnej a 
nepovinnej telesnej výchove. V nevyužitom čase, môže byť areál poskytnutý na telovýchovné 
aktivity organizáciám a jednotlivcom, resp. pre potreby verejnosti z mestskej časti. V čase 
mimo výchovno-vzdelávacieho procesu,  umožní prenajímateľ  využívanie ihriska v zmysle 
Pravidiel prenajímania školského majetku, bez nároku na zabezpečenie ďalších služieb ako sú 
šatne, resp. sociálne zariadenia.   
 
Zakázané úkony pri poskytovaní služieb:  
Na ihrisku sú zakázané všetky činnosti, ktoré nie sú uvedené v špecifikácii  /využití/ tohto 
prevádzkového poriadku.  Výnimku zo zákazu udeľuje riaditeľ školy iba po posúdení účelu, 
bezpečnostných a hygienických podmienok.  



V zimných mesiacoch je zakázané používať neupravenú zasneženú plochu ihriska ! 
Pri využívaní športovísk žiakmi školy sa zakazuje rušiť telovýchovné, športové, tréningové a 
iné aktivity žiakov organizované školou! 
Bez vedomia prenajímateľa  ihriska je vstup a pohyb po areáli školy  zakázaný ! 
 
Podmienky prevádzky : 

Všetci užívatelia ihriska  sú povinní rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z toho, že ide o 
súčasť školského zariadenia. Osobitne zákaz požívania alkoholu, omamných látok a 
prekurzorov, zákaz fajčenia. Zákaz šírenia xenofóbie, národnostnej, rasovej a náboženskej 
neznášanlivosti. Zachovávať pravidlá slušného správania. V areáli je zakázané vykonávať 
politickú činnosť,  s výnimkou aktivít súvisiacich s voľbami. Užívatelia sú povinní šetrne 
zaobchádzať s vybavením areálu. Užívatelia nesmú znepríjemňovať hlukom život obyvateľov 
susedných domov a rešpektovať verejný poriadok. Užívatelia sú povinní uhradiť škody, ktoré 
vznikli ich zapríčinením. Za maloletú osobu zodpovedá zákonný zástupca.  
 
Zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov : 

Za bezpečnosť a prevádzkyschopnosť zariadenia zodpovedá riaditeľ školy, resp. zmluvný 
nájomca, ktorý si prenajal ihrisko. Každý zamestnanec, ktorý zistí riziká bezpečnosti, je 
povinný zabrániť rizikovým aktivitám, nahlásiť potenciálne nebezpečenstvo vedeniu školy. 
Riaditeľ školy zabezpečuje ročne prehliadku ihriska  a jeho vybavenia odbornou osobou. 
Ochrana zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov vyplývajúca z činnosti je definovaná 
vo vnútorných školských predpisoch BOZP. Za bezpečnosť zmluvných užívateľov vyplývajúcu 
z činnosti, zodpovedá zmluvný partner, čo je uvedené v zmluve. Vo všetkých priestoroch 
školského areálu a jeho vybavenia je zákaz fajčiť.  
Športovanie a pohyb užívateľov zo strany verejnosti je na vlastné nebezpečenstvo a 
zodpovedajú za svoj osobný majetok.  Za maloletú osobu zodpovedá zákonný zástupca. 
 
Organizácia starostlivosti o priestory : 
 
Spôsob upratovania        Frekvencia upratovania  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Športový areál     

strihanie živého plota a stromov dvakrát ročne  
hrabanie lístia    sezónne 
čistenie umelého povrchu  sezónne podľa znečistenia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Šatne     umývanie saponátovou vodou  denne: o 06.30 hod.,           
          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soc. zariadenia                        umývanie saponátovou vodou  denne minimálne 1-krát 

             dezinfekcia  Savom  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a priestorov : 
Mechanická očista šatní a sociálnych zariadení je vykonávaná vysávaním, prípadne 
pozametaním daných priestorov. Pravidelná dezinfekcia riedeným roztokom SAVA je 
vykonávaná raz týždenne, spravidla v piatok, okrem sociálnych zariadení, kde sa táto 



dezinfekcia vykonáva denne.  Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupujeme podľa 
priloženého návodu výrobcu a dodržania doby expozície. 
 
Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien v šatňových priestoroch : 
Čistenie osvetľovacích telies a okien sa vykonáva v pravidelných intervaloch, minimálne 1x 
štvrťročne. Táto činnosť je zabezpečená vlastnými pracovníkmi školy.  
 

Všeobecné ustanovenia  
 

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky 
ho dodržiavať.  
2. V areáli školy je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré sú športoviská určené, 
alebo podujatia povolené prenajímateľom.  
3. Obsahom činnosti v areáli školy je prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na 
princípe súťaživosti (telesná výchova žiakov základnej školy, súťažné futbalové zápasy, 
turnaje, tréningy, preteky, či športové aktivity mestskej časti Barca, resp. mestských 
organizácií, alebo zamestnancov školy a ich rodičov v rámci športových dní a pod.).  
 

Organizačné ustanovenia 
 

 1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá štatutár školy, resp. zmluvný nájomca. Bez vedomia 
správcu je vstup a pohyb po areáli školy zakázaný.  
2. Každý užívateľ športoviska je povinný riadiť sa pokynmi správcu areálu. Po neuposlúchnutí 
môže byť osoba z školského areálu s okamžitou platnosťou vykázaná.  
3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v školskom areáli 
vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko!  
Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.  
 

UPOZORNENIE: OBJEKTY A PRIESTORY V ŠKOLSKOM AREÁLI SÚ MONITOROVANÉ 
KAMEROVÝM ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMOM 24 HODÍN.  
 

1. Užívateľ školského areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním, alebo nekonaním 
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku mesta v správe školy. Užívateľ 
je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.  
2. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných 
pravidiel uvedených v tomto prevádzkovom poriadku zodpovedá osoba porušujúca tieto 
pravidlá alebo jej zákonný zástupca.  
3. Každý užívateľ je povinný vstupovať do školského areálu  výhradne cez vstupnú bránku.  
4. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru školského areálu je zakázané ! 
5. V školskom areáli je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.  
6. V celom areáli je prísny zákaz fajčenia a to aj vedľa multifunkčného ihriska a používania 
alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.  
7. Deti do 15 rokov musia byť v celom areáli pod dozorom rodiča, učiteľa alebo inej 
poverenej dospelej osoby.  
8. Žiaci základnej školy vstupujú na ihrisko v sprievode učiteľa, alebo školou poverenej 
zodpovednej osoby.  



9. Vstup so zmrzlinou či potravinami je na ihrisko zakázaný. Fľaše od nápojov je užívateľ 
povinný odhodiť do smetného koša pri vchode do areálu.  
10. Každý užívateľ areálu je povinný v tomto priestore a jeho okolí udržiavať čistotu, 
poriadok a nočný kľud, je zakázané správať sa nespoločensky.  
 
Multifunkčné ihrisko :  
1. Vstup na multifunkčne ihrisko je povolený len so súhlasom správcu alebo ním poverenej 
osoby. Multifunkčné ihrisko je určené len na loptové hry /futbal, basketbal, hádzaná, florbal, 
volejbal, tenis, nohejbal, / pohybové a súťaživé hry pre žiakov školy.  
2. Spôsobilosť ihriska na používanie (z titulu nepriaznivého počasia,) posudzuje správca (resp. 
ním poverená osoba) . Ak je multifunkčné ihrisko zasnežené, pohyb po ňom je prísne 
zakázaný.  
3. Na ihrisko sa môže vstúpiť len v  športovej obuvi na to uspôsobenej. 
Na ihrisko je zakázané:  
- vstup v kopačkách so štupľami akéhokoľvek typu, 
- vstup na kolieskových korčuliach a na bicykli, 
- vstup v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi, 
- vodiť psov a iné zvieratá 
- vulgárne sa vyjadrovať, neprimerane hlučne sa správať, 
4. Pri využívaní ihriska majú prednosť žiaci školy 
5. Športovú alebo inú povolenú činnosť v popoludňajších hodinách môžu žiaci vykonávať 
výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť. 
6. Užívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na 
zdraví alebo poškodeniu majetku. 
7. Úmyselné poškodzovanie ihriska (napr. odhadzovanie žuvačiek) sa považuje za vážne 
porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená 
okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Správca školského areálu je oprávnený požadovať 
náhradu vzniknutej škody.  
8. Športové organizácie  ako nájomcovia na základe zmluvy môžu používať ihrisko len po 
dohode s riaditeľom školy a po uhradení poplatku na základe dohodnutej nájomnej zmluvy.  
9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo sprístupniť multifunkčné ihrisko v akomkoľvek čase 
mimo prevádzkových hodín uvedených v prevádzkových ustanoveniach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prevádzkové ustanovenia  
  

Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska v areáli školy: 
 

Školské a mimoškolské účely 
Pondelok – Piatok 

07.50 – 16.00 – ZŠ, ŠKD, CVČ na základe súhlasu  riaditeľa školy 
 

Verejnosť a zmluvné športové kluby v čase mimo vyučovania: apríl – jún / september – 
október 

Pondelok – Piatok 
16.00 – 18.00 

 
 

Sobota a Nedeľa: 
Zatvorené 

Verejnosť a zmluvné športové kluby v čase letných prázdnin:  júl - august 
Pondelok – Piatok 

 
09.00 – 12.00 
15.00 – 19.00 

 
Sobota a Nedeľa 

 
Zatvorené 

 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť počas celého 

roka ! 
 

Osobitné ustanovenia   
 
1. Fyzickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, bude zakázaný vstup na multifunkčné 
ihrisko v areáli školy na dobu 6 mesiacov! 
 
Správca - tel. č.: 0903 880 842 
 
Telefónne linky pre záchranné služby:  
- 112 – tiesňové volanie (operačné stredisko IZS)  
- 150 – hasičská a záchranná služba 
- 155 – záchranná zdravotnícka služba  
–158 – polícia  
– mestská polícia Košice - Juh : +421 55/6771990/991 
 
Prevádzkový poriadok je zverejnený na www stránke školy a na vstupe do športového 
areálu. 
 
 


