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Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
v Novej Vsi nad Žitavou.
Účel použitia:
1. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha určená výhradne na vykonávanie
rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal / streetbal/, nohejbal,
begminton.
2. Vyuţívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania
interných pokynov pre vyuţívanie komplexu viacúčelového ihriska.
3. Uţívateľmi zariadenia sú predovšetkým ţiaci predškolských a školských zariadení,
obyvatelia obce / mládeţ a dospelí/, a tieţ telovýchovné a športové oddiely, resp. záujmové
zdruţenia, sponzori, právnické osoby.
4. Vlastníkom zariadenia je Obec Nová Ves nad Ţitavou – 037/7884896. Správcom ihriska,
u ktorého sú uloţené kľúče od ihriska je určený Pavol Gál, ktorý riadi prevádzku a zodpovedá
za areál. Nahlasovať sa v prípade záujmu o prenájom je moţné na č. tel: 0907326809.
Vstup na viacúčelové ihrisko:
1. Vstup na ihrisko je moţný len na základe súhlasu správcu.
2. Spôsobilosť ihriska na pouţívanie z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického stavu
ihriska posudzuje správca.
3. Ţiaci ZŠ a MŠ v Novej Vsi nad Ţitavou vstupujú na ihrisko v sprievode učiteľa alebo
školou poverenej osoby, ktorí preberajú zodpovednosť za stav objektu.
4. Deti do 14 rokov majú povolený vstup a pouţívanie ihriska len v sprievode svojich rodičov,
prípadne osoby – vedúceho, ktorá je staršia ako 18 rokov.
5. Počas tréningov futbalových oddielov za poriadok zodpovedá vedúci, príp. tréner
futbalového oddielu.
6. Pre pohyb na ploche sa musí pouţívať len športová obuv typu turf - gumová podráţka,
ktorá nemá na spodnej strane klince alebo upravené podráţky s ostrými hrotmi.
Zásady správania sa na viacúčelovom ihrisku:
1. Na priestore športovej plochy je prísne zakázané:
a. fajčiť alebo manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami, poţívať
alkoholické nápoje. Taktieţ je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo
iných omamných látok,
b. manipulovať alebo pouţívať na ihrisku predmety s ostrými hranami,
c. pohybovať vozidlami ťaţšími ako 1 tona, bicyklovať sa, vodiť psov a vstupovať na ihrisko
v nevhodnej obuvi,
d. vykonávať údrţbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30 st. Celzia,
e. šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok, stĺpov alebo basketbalových
konštrukcií,
f. pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromaţďovať ho pri mantineloch,
g. hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená,
h. poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo vybavenie
ihriska športovým príslušenstvom. Pouţívanie športového náradia na športovej ploche je
moţné len spôsobom obvyklým.
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2. Pred začatím hry je vedúci muţstva alebo iná zodpovedná osoba povinná sa presvedčiť, či
je hracia plocha čistá a nepoškodená a potvrdiť to svojim podpisom do prevádzkového
denníka.
3. uţívateľ je povinný dodrţiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
a poţiarnej ochrany.
4. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie ţiadnu zodpovednosť za zdravie uţívateľa
počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetka športová činnosť
je na vlastné nebezpečie.
5. Uţívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodrţiavať časový harmonogram športoviska, ktorý
zostavuje a riadi správca areálu. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne
nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovanie
areálu) je správca alebo iná zodpovedná osoby oprávnená a povinná takéhoto uţívateľa
ihriska vykázať z priestorov ihriska.
6. Kľúč a zapoţičané športové náradie odovzdá po skončení hry vedúci muţstva alebo iná
zodpovedná osoba správcovi ihriska.
Časový harmonogram ihriska (prevádzková doba):
1. Viacúčelové ihrisko je otvorené v pracovných dňoch v čase:
-v zimnom období od 1. novembra do 31. marca od 08.00 hod. do 16.30 hod.
-v letnom období od 1. apríla do 31. októbra od 08.00 hod. do 20.00 hod.
2. Počas školského roka je ihrisko v pracovných dňoch otvorené:
a. v čase od 08.00 hod. do 13.30 hod. prednostne vyuţívané ZŠ a MŠ,
b. v čase od 13.30 hod. do /podľa ročného obdobia/ prednostne k dispozícii:
- od 13.30 hod. do 15.00 hod. deťom a mládeţi do 18 rokov / pod dohľadom dospelej osoby/
- od 15.00 hod. do /podľa ročného obdobia/ prednostne občanom.
3. Počas školského roka v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja, prípadne počas
štátnych sviatkov je ihrisko k dispozícii od 09.00 hod. do 14.00 hod. deťom a mládeţi do 18
rokov / pod dohľadom dospelej osoby/ a od 14.00 hod. ostatným záujemcom bez vymedzenia
záujmových skupín do /podľa ročného obdobia/.
4. V čase školských prázdnin je ihrisko vyuţívané ako v bode 3.
5. Časový harmonogram vyuţívania ihriska je spracovávaný vţdy zo zreteľom na záujmy
Obce Nová Ves nad Ţitavou, ZŠ a MŠ v Novej Vsi nad Ţitavou.
Každá osoba, ktorá vstúpi na plochu viacúčelového ihriska je povinná riadiť sa hore
uvedenými pokynmi.
OZ v Novej Vsi nad Ţitavou schválilo Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska dňa
27.01.2011 uznesením č. 8/2011.

