
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA 

na Školskej ulici v Bojniciach  

Článok 1. - Úvodné ustanovenia 

1. Viacúčelové ihrisko ( ďalej len ihrisko ) sa nachádza na parcele č. 616/1, v katastrálnom území mesta 

Bojnice, v priamom susedstve Centra voľného času JUNIOR Bojnice. Jedná sa  o ihrisko s umelou 

trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži na realizáciu športovo – 

spoločenských  aktivít obyvateľov a návštevníkov mesta. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m. 

2. Výlučným vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska je Centrum voľného času JUNIOR Bojnice.  

3. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku 

ihriska.  

4. Priestorom ihriska sa rozumie oplotený a uzamknutý areál spolu s hracou plochou vybavenou 

umelou trávou, športovými a pomocnými zariadeniami (mantinely, bránky, stožiare, osvetlenie, 

lavičky, oplotenie), spevnené a trávnaté plochy. 

5. Užívateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa vedome zdržiava  v priestore ihriska 

za účelom vykonávania športových aktivít ( ďalej len užívateľ). 

Článok  2. - Všeobecné ustanovenia 

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

dodržiavať. 

2. Na ihrisku je dovolené vykonávať výhradne aktivity,  na ktoré je ihrisko spôsobilé. 

3. Ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, najmä malý futbal a hádzanú. 

4. Obsahom činnosti vykonávanej na ihrisku je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, resp.  

viacerých druhov športu, založených na princípe súťaživosti, ako sú súťažné zápasy, turnaje 

obyvateľov, návštevníkov a zamestnancov mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

v rámci športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové aktivity 

jednotlivcov a kolektívov a pod. 

Článok  3.  - Organizačné ustanovenia 

1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť na ihrisku vykonáva užívateľ výhradne na    

      vlastné riziko.  

2. Ustanovením čl.3, ods. 1 sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok.  

3. Na ihrisku  je povolené vykonávať výhradne aktivity, na ktoré je prispôsobené a spôsobilé.  

4. Deti do 10 rokov sa môžu  v priestore ihriska pohybovať len v sprievode dospelej spôsobilej osoby. 

            Užívateľ  je povinný: 

- dodržiavať prevádzkový poriadok  ihriska; 

- oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ihriska pred vstupom do jeho priestoru; 

- riadiť sa pokynmi správcu, pričom po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru 

ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná;  

- správať sa tak, aby akýmkoľvek konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo 

poškodeniu majetku mesta; 

- užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením; za maloletú osobu zodpovedá 

jej zákonný zástupca; 

- bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore ihriska;  

- vstupovať a vystupovať na plochu a z plochy ihriska výhradne cez  koridory na to určené, 

nachádzajúce sa v rohoch hracej plochy; 



- pri vstupe na plochu ihriska používať vhodnú športovú obuv, pričom je odporúčaná obuv typu turf-. 

Gumová podrážka, ktorá nemá na spodnej strane klince alebo upravené podrážky s ostrými hrotmi. 

- v priestore ihriska  a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok; 

- bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy ihriska; 

- dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku. 

 

           Je prísne zakázané: 

- vodiť psov a iné zvieratá do priestoru ihriska;  

- pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore ihriska; 

- v celom priestore fajčiť a požívať alkoholické nápoje vrátane toxických, omamných 

a psychotropných látok; 

- vstupovať na plochu  ihriska so zmrzlinou, nápojmi a inými potravinami;  

- používať sklenené fľaše a sklenené nádoby v priestore ihriska; 

- prinášať do priestoru a  používať v priestore ihriska zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé 

látky a chemikálie; 

- používať kopačky a inú obuv so štupľami a topánky s podpätkom; 

- preliezať a preskakovať mantinely ihriska. 

Článok 4. -  Prevádzkové ustanovenia 

1. Prevádzkové hodiny využívania ihriska pre jednotlivé skupiny užívateľov  sú obsahom prílohy č.1 tohto 

prevádzkového poriadku.  

2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia ihriska majú:                        

- aktivity CVČ JUNIOR Bojnice; 

- aktivity ZŠsMŠ (počas školského vyučovania); 

- dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka); 

- krátkodobé  prenájmy ( na základe rezervácie ); 

- krátkodobé prenájmy ( bez rezervácie), pričom sú pri takomto nájme v prípade viacerých žiadateľov na 

rovnaký termín uprednostnené deti a mládež do 18 rokov. 

3. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja je ihrisko k dispozícii na základe priebežných požiadaviek 

zo strany obyvateľov mesta Bojnice. Tieto požiadavky sa uplatňujú objednávkou u štatutárneho zástupcu 

prevádzkovateľa ( riaditeľa CVČ JUNIOR Bojnice)  alebo povereného správcu ihriska. 

4. Prevádzkovateľ má vyhradené  právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu 

užívateľov.   

5. V prípade nevyužitia ihriska užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom, môžu so 

súhlasom správcu ihrisko využívať aj  iní záujemcovia. 

6. Bezplatné užívanie ihriska povoľuje riaditeľ CVČ športovým klubom sídliacim na území mesta 

výlučne písomnou formou. Písomné povolenie na bezplatné užívanie ihriska uschováva  

prevádzkovateľ, resp.  správca spolu s prevádzkovým denníkom. 

7. Rezerváciu ihriska je potrebné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom, resp. správcom ihriska. 

8. Platbu za krátkodobý prenájom ihriska uhrádza nájomca správcovi, ktorý mu vydá potvrdenie  

o úhrade ( príjmový pokladničný doklad).  

9. Dlhodobý nájomca využíva ihriska na základe písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej sú  uvedené 

podmienky nájmu a  spôsob platby, pokiaľ je takýto nájom spoplatnený. 

10. Správca MI vedie evidenciu o používaní ihriska a platbách za prenájom, ktoré odovzdáva v určených 

termínoch, resp. minimálne raz mesačne do pokladne CVČ spolu s kópiou príslušnej časti 

prevádzkového denníka.  

11. Finančné prostriedky získané  za prenájom ihriska použije mesto výlučne na údržbu, opravy a iné 

náklady priamo súvisiace s prevádzkou  ihriska. 



                                          Článok 5. -   Bezpečnostné opatrenia a tiesňové volania 

1. V prípade úrazu, požiaru a inej udalosti, ktorá na ihrisku a v jeho priestore poškodí, resp. ohrozí  

zdravie, životy alebo  majetok mesta, je užívateľ povinný konať tak, aby podľa možností zabránil 

ujme na zdraví  a majetku.     

2. Pri vzniku akejkoľvek udalosti ohrozujúcej zdravie a majetok,  oznámi ju užívateľ na niektoré 

z uvedených telefónnych čísiel a následne správcovi alebo štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa.                                                                                                                                          

Telefónne linky záchranných služieb: 

- 112   tiesňové volanie 

- 150  hasičská a záchranná služba 

- 155  záchranná zdravotnícka služba 

- 158  štátna polícia 

- 0903 544 164   Mestská polícia Bojnice 

Článok 6.  - Záverečné ustanovenia 

1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:  

a) prevádzkovateľ ihriska alebo ním poverený zamestnanec a správca,  

b) príslušníci Mestskej polície Bojnice. 

2. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2020 

3. Zmeny a doplnky prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu primátorom mesta. 

V Bojniciach 1. júna 2020                                                        

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

                                                                         Mgr. Júlia Biskupičová 

                                                                                                          riaditeľka CVČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA 

na Školskej ulici v Bojniciach  

 PRÍLOHA č. 1 

Prevádzkové hodiny :  

Pondelok – Piatok               (mimo prázdnin a sviatkov). 

0800 h – 1400 h             ZŠsMŠ 

1400 h – 1700 h             deti a mládež do 18 rokov 

1700 h – 1900 h                       dospelí, rezervácie 

 

 

Sobota - Nedeľa 

0900 h – 1200 h                rezervácie (užívatelia nad 18 rokov), 

 

Užívanie ihriska  je spoplatnené takto:   

- bezplatne ( 0,- €) 

• deti a mládež do 18 rokov v čase pre nich vyhradenom  

- 12,00 €/hod.  

• užívateľ nad 18 rokov s trvalým pobytom v meste Bojnice;  

• zamestnanec mesta Bojnice vrátane zamestnancov organizácií mesta 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;  

• člen občianskeho združenia,  záujmovej alebo športovej organizácie so 

sídlom na území mesta Bojnice; 

- 20,00 €/hod.   

• užívateľ s trvalým pobytom mimo územia mesta Bojnice; 

-   2,00€/hod. 

• použitie osvetlenia. 

 

V Bojniciach 1. júna 2020                         ..................................................... 

                                                                      Mgr. Júlia Biskupičová 

                                                                                                          riaditeľka CVČ 

                                                                                                                       


