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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
 

ASFALTOVÉ IHRISKO 
areál Základnej školy s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková 

 

Vlastník: Obec Lisková 

Sídlo: Ulica pod Chočom 113, Lisková 

Telefón: 044/4326221 

 

Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou 

Sídlo: Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková 

Telefón: 044/4351174 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1. Asfaltové ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou, Ulica 

pod Chočom 550, 034 81 Lisková (ďalej len Základná škola). Ide o  ihrisko 

s asfaltovým povrchom a mantinelmi pre loptové hry. V prípade priaznivých 

podmienok sa počas zimy vyuţíva ako klzisko. Slúţi pre účely Základnej školy 

a prevádzkovanie aktivít obyvateľov obce Lisková. Rozmery ihriska sú 16 x 32 

metrov. 

2. Vlastníkom viacúčelového ihriska je Obec Lisková. 

3. Prevádzkovateľom asfaltového ihriska je Základná škola. Riaditeľ školy poverí 

správcovstvom asfaltového ihriska zodpovedná osoba, ktorá budú zabezpečovať jeho 

prevádzku. Správca a kontakt na neho je zverejnený v prevádzkovom poriadku 

umiestnenom v areáli školy. 

4. O prevádzke asfartového ihriska je vedený Prevádzkový denník, za ktorý je 

zodpovedná správcovstvom poverená osoba a je uloţený v Základnej škole. 

5. Uţívateľom asfaltového ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v jeho priestore. 

 

2. Všeobecné ustanovenia 

1. Kaţdý uţívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez 

výnimky ho dodrţiavať. 

2. Na asfaltovom ihrisku je dovolené vykonávať tie aktivity, na ktoré je ihrisko 

prispôsobené.  

3. Asfaltové ihrisko poskytuje moţnosti pre športové aktivity, hlavne malý futbal, 

nohejbal, volejbal, basketbal, hokejbal, hádzaná, vybíjaná. 

4. O čistotu a údrţbu priestorov ihriska sa stará prevádzkovateľ.  

5. Kaţdý uţívateľ ihriska je povinný riadiť sa pokynmi správcu alebo osôb, ktoré sú 

určené vykonávať dozor. Po neuposlúchnutí pokynov môţe byť osoba z ihriska 

s okamţitou platnosťou vykázaná.  

6. Správca je uvedený na tabuli umiestnenej pri vstupe na  ihrisko. 

 

3. Organizačné ustanovenia 

1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môţe na viacúčelovom 

ihrisku vykonávať kaţdý uţívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. 

2. Ţiaci Základnej školy majú počas vyučovania vstup na viacúčelové ihrisko povolený 

v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. 

3. Kaţdý uţívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby nedošlo k zraneniu, ujme na 

zdraví alebo poškodeniu majetku. 

4. Správca si určuje právo na rezerváciu ihriska. 

5. V prípade záujmu o pravidelnú rezerváciu ihriska sa uzavrie nájomná zmluva. 
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6. Spôsobilosť ihriska na pouţívanie z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického 

stavu ihriska posudzuje správca. 

7. S jednotlivými zariadeniami ihriska sa zakazuje akákoľvek manipulácia nad rámec ich 

funkčného určenia. 

8. Uţívateľ viacúčelového ihriska uţíva ihrisko v hodinách určených pre verejnosť na 

vlastnú zodpovednosť. Uţívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho 

pričinením. Za deti zodpovedá zákonný zástupca. 

9. Za škody vzniknuté nedodrţaním prevádzkového poriadku a všeobecne 

bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli ihriska, zodpovedá osoba 

porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 

10. Kaţdý uţívateľ je povinný vstupovať do priestoru ihriska výhradne cez vstupné otvory 

v mantineloch. 

11. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru ihriska je zakázané.  

12. Na ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch, kolobeţkách a korčuliach. Toto je 

dovolené len pre školské a mimoškolské aktivity s pedagogickým dozorom. 

13. Kaţdý uţívateľ asfaltového ihriska je povinný pouţívať vhodnú športovú obuv. 

Do priestorov ihriska sa zakazuje vstupovať v zablatenej a inak znečistenej obuvi. 

14. V priestoroch ihriska je prísny zákaz fajčenia a pouţívania alkoholických nápojov 

a iných toxických omamných látok. 

15. V priestoroch ihriska je prísny zákaz zakladania ohňa. 

16. Kaţdý uţívateľ ihriska je povinný v jeho priestore a jeho okolí udrţiavať čistotu, 

poriadok. Vzniknutý odpad (napr. prázdne fľaše a iné obaly) je povinný odniesť 

z ihriska. 

17. Kaţdý uţívateľ ihriska je povinný v jeho priestore a okolí udrţiavať nočný pokoj. Je 

zakázané nadávať a vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli Základnej školy. 

 

4. Údržba a kontrola asfaltového ihriska 

4.1 Údržba asfaltového ihriska 

1. Prevádzkovateľ prostredníctvom povereného zamestnanca zabezpečí realizáciu 

nasledovných činností: 

- v rámci beţnej dennej údrţby odstráni nedostatky, ako vyzbieranie nebezpečných 

prvkov (kamene, sklo a pod.) a odpadkov z plochy ihriska; 

- pravidelnú mesačnú údrţbu – pozametanie povrchu; 

- odstránenie závad na mantineloch spôsobených v čase vyučovacieho procesu. 

2. Vlastník (Obec Lisková) zabezpečí v prípade potreby odbornú údrţbu asfaltového 

povrchu a opravu mantinelov.  

3. O pravidelnej mesačnej údrţbe a odstránení závad sa vedie záznam v Prevádzkovom 

denníku. 

 

4.2 Kontrola asfaltového ihriska 

1. Beţnú dennú vizuálnu kontrolu, pri vyuţití ihriska na vyučovací proces túto kontrolu 

zabezpečí aj dozorkonajúci učiteľ; 

2. Beţná denná kontrola spočíva vo vizuálnom skontrolovaní stavu povrchu a stavu 

zariadení, zistené nedostatky, ktoré sa nedajú odstrániť, oznámi zodpovednému 

pracovníkovi. 

3. Prevádzková kontrola vizuálne zhodnotí stav ihriska a posúdi vhodnosť periodicity 

predchádzajúcich kontrol. Je vykonávaná 2x ročne, spravidla v marci a v septembri. 

Prevádzkovú kontrolu vykonáva poverený pracovník – školník: 

- skontroluje stav mantinelov, ktoré sú súčasťou ihriska; 

- skontroluje stav povrchu ihriska; 

- zistené nedostatky hlási zodpovednému pracovníkovi. 

4. O prevádzkovej kontrole sa vedie záznam v Prevádzkovom denníku. 
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5. Sankcie 

 Za porušenie ustanovení prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov správcu 

ihriska môţe byť uloţená pokuta do výšky 33 € . 

 Pri poškodení majetku bude voči vinnej osobe uplatnená náhrada škody v plnej výške. 

 

6. Prevádzkové ustanovenia 

1. Prevádzkové hodiny asfaltového ihriska: 

 pondelok – piatok (mimo prázdnin a sviatkov): 

 08.00 hod. – 15.30 hod. pre potreby Základnej školy Lisková 

 14.30 hod. – 21.00 hod. určené pre ostatných záujemcov 

 pondelok – piatok počas prázdnin a sviatkov: 

 08.00 hod. – 21.00 hod. určené pre ostatných záujemcov 

 sobota – nedeľa:  

 08.00 hod. – 21.00 hod. určené pre ostatných záujemcov 

 

V prípade vhodných podmienok na vyuţívanie ihriska ako klziska reţim vyuţívania ihriska 

určí a zverejní riaditeľ školy alebo správca. 

 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. 

 

7. Tiesňové volania 

Telefónne linky pre záchranné sluţby: 

 112 – tiesňové volanie 

 150 – hasičská záchranná sluţba 

 155 – záchranná zdravotnícka sluţba 

 158 – polícia 

 

8. Osobitné ustanovenia 

Svojvoľný vstup na asfaltové ihrisko sa bude povaţovať ako vniknutie do cudzieho areálu. 

Vstupom do areálu asfaltového ihriska vyjadruje kaţdá osoba súhlas s týmto prevádzkovým 

poriadkom. 

Prednosť majú všetky školské podujatia. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

Tento PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ASFALTOVÉHO IHRISKA bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Liskovej dňa 23. 7.2012 uznesením č. 219/2 a nadobúda účinnosť dňom 

schválenia. Nadobudnutím účinnosti stráca platnosť prevádzkový poriadok schválený dňa 16. 

5.2011 

 

V Liskovej, 25.7.2012 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Jozef Murina 

 starosta obce Lisková 
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