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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Č. 1.1
Úvodné ustanovenia

1) Multifunkčné ihrisko sa nachádza na obecnom pozemku. Jedná sa o viacúčelové ihrisko s 
umelou trávou s oplotením, pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových aktivít 
obyvateľstvu či návštevníkom obce.

2) Vlastníkom a prevádzkovateľom Multifunkčného ihriska ( ďalej len MI ) je Obec Lukáčovce. 
Starosta obce poverí zodpovednú osobu správou MI za účelom zabezpečenia prevádzkovania 
daného objektu.

3) Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI ( ďalej len “užívateľ” ).

Č. 1.2
Všeobecné ustanovenia

1) Každý uživateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a ez výnimky ho dodržiavať.

2) Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je MI prispôsobené.

3) MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a loptové hry ako sú malý futbal, 
volejbal, hokejbal, volejbal, tenis, hádzana, basketbal.

4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových a 
pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti 
( súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci ,,firemných 
športových dni” ).

Č. 1.3
Organizačné ustanovenia

1) Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý 
uživateľ výhradne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť 
dodržiavať prevádzkový poriadok.

2) Každý uživateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže 
byť osoba z MI sokamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli 
umiestnenej pri vstupe na MI.

3) Uživateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví 
alebo poškodeniu majetku obce. Uživateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho 
pričinením.

4) Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných 
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.



5) Každý uživateľ je povinný vstupovať na MI výhradne cez vstupné bráničky.

6) Vodenie zvierata na MI je prísne zakázané.

7) Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach

8) V areáli MI je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. Jezakázané vstupovať na ihrisko 
pod vplyvom alkoholu alebo omámných látok.

9) Vstupom so zmrzlinou, nápojmi či potravinami na MI je zakázaný.

10) Každý uživateľ MI je povinný udržiavať na MI a v jeho okolí čistotu a poriadok

11) Každý uživateľ je povinný používať vhodnú obuv ( informácie u správcu ). Nesmú sa používať 
kopačky a topánky na vysokých opätkoch.

Č. 1.4
Prevádzkové ustanovenia

1) Prevádzkové hodiny 
pondelok-nedeľa v mesiacoch október - marec
09,00 hod - 17,00 hod verejnosť bez poplatku
17,00 hod - 22,00 hod individuálne rezervovanie záujemcami s poplatkom

za služby spojené s úžívaním ihriska ( osvetlenie )

pondelok-nedeľa v mesiacoch apríl - september
09,00 hod - 21,00 hod verejnosť bez poplatku
20,00 hod - 22,00 hod individuálne rezervovanie záujemcami s poplatkom

za služby spojené s úžívaním ihriska ( osvetlenie )

pondelok-piatok
08,00 hod - 14,00 hod ZŠ a MŠ s prednostným právom

Športový klub ŠK Magnus s prednostným právom na tréning

2) Prevádzkováteľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

3) Rezervácia ihriska je potrebné dohodnúť u správcu MI. Ak sa nájomca nedostaví na 
rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia rezervácie, správca prenajme MI tomu, kto 
prejaví záujem o tento termín.

Č. 1.5
Tiesňové volania

1) Telefónne linky pre záhranné služby
112- tiesňové volanie
150- hasičská a záchranna služba
155- záchranná zdravotnícka služba
158- polícia



Správca ihriska

1) Počas využívania MI deťmi MŠ a žiakmi ZŠ za prevádzku a dozor na MI je zodpovedný 
pedagogický zamestnanec, ktorý využívanie MI vopred dohodne so správcom.

2) Povinnostou správcu:
-viesť prevádzkovú knihu a evidovať žiadosti o prenájom,
-odomykať a uzatvárať športový areál,
-dbať o starostlivosť a údržbu ihriska,
-úzko spolupracovať s riaditeľkou školy a starostom obce,
-viesť zošit údržby a opráv, podielať sa na opravách,
-bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodák na MI,

Správca ihriska je Športový klub Magnus

Zastupujúca osoba ŠK Magnus:  Juraj Hanák  ( 0911 135 840 )

Prevádzková osoba: Stanislav Chmelan

Kontakt: 0907 716 068

Mário Záhorský


