Základná škola
Tribečská
Topoľčany

Obsah dokumentu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Vydanie: A

Znak a číslo dokumentu

BTS-12.11 Revízia: 2
Prevádzkový poriadok Strana 1 z 5

Názov dokumentu

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
m u l t i f u n k č n é h o

Dokument: BTS-12.11
Meno a priezvisko
Funkcia
Dátum (deň, mesiac, rok)

Podpis

Vypracoval:
Ing. Andrej KUCKA
ABT
01. 03. 2019

i h r i s k a

Schválil:
Mgr. Anna KRAJČÍKOVÁ
Riaditeľka školy

Počet výtlačkov: 2
Číslo výtlačku:
Účinnosť od dňa:

01. 03. 2019

Základná škola
Tribečská
Topoľčany

Obsah dokumentu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Vydanie: A

Znak a číslo dokumentu
Názov dokumentu

BTS-12.11 Revízia: 2
Prevádzkový poriadok Strana 2 z 5

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len „MI“) sa nachádza v areáli Základnej školy, Tribečská 1653/22, 955
01 Topoľčany, v katastrálnom území mesta Topoľčany. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou,
oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov.
Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.
2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je mesto Topoľčany.
3. Multifunkčné ihrisko spravuje Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany.
4. Riaditeľka školy poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať
prevádzku MI. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom MI počas vyučovania za
účelom zabezpečenia prevádzky daného objektu.
5. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať.
2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, tenis.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, ich
rozvíjanie založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či
zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).
Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ
výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať
prevádzkový poriadok.
2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Po
neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná.
3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu,
ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku mesta a občanov. Užívateľ (alebo jeho zákonný
zástupca) je plne zodpovedný za škody a úrazy, ktoré vznikli jeho pričinením.
4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
5. Deti do 15 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej zodpovednej osoby.
6. Správca nezodpovedá za úrazy užívateľov vzniknuté na MI (s výnimkou výchovnovzdelávacieho procesu).
7. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupy na to vyhradené.
8. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
9. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
10 V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov vrátane toxických
omamných látok.
11. Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.
12. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
13. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv, ktorou sú tenisky, botasky a
turfy. Nesmú sa používať kopačky a topánky na podpätku.
14. Prednosť vstupu a využívania MI majú aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a súťaže
ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany a aktivity organizované mestom Topoľčany.
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Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – Piatok (počas školského roka)
00
00
08 hod. – 17 hod.
ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany
00
00
17 hod. – 20 hod.
verejnosť
Sobota – Nedeľa (celoročne)
Pondelok – Piatok (počas školských prázdnin)
00
00
09 hod. – 20 hod.
verejnosť
V rámci korektného využívania MI širšou verejnosťou, žiadame všetkých užívateľov MI, aby sa
zdržiavali na MI maximálne 1 hodinu a dali tak priestor aj iným záujemcom. ĎAKUJEME!
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť a obsadiť MI
pre svoje aktivity a aktivity mesta Topoľčany aj v čase určenom pre verejnosť.
3. Užívanie MI je bezplatné.
4. Mimo určených prevádzkových hodín je prísny zákaz vstupu na MI.

Čl. 5
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia
Telefónne číslo správca: 038/5325002, 0918262787
Čl. 6
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, môže správca MI uložiť
pokutu do výšky 6638,78 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa správca
MI dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, sa dopustí priestupku
proti poriadku vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom
štátnej správy, resp. blokovou pokutou.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva ZŠ Tribečská 1653/22,
Topoľčany (poverení zamestnanci).
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
3. Prevádzkový poriadok sa nachádza na výveskách pri vstupe na MI a na webovom sídle školy
www.zstribecskato.sk v časti AKTUALITY – MULTIFUNKČNÉ IHRISKO.

