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PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO  IHRISKA  

Adresa ihriska:   ZŠ s MŠ Kamienka 113, 06532 Kamienka 

Vlastník ihriska:   Obec Kamienka 

     06532 Kamienka 123 

     IČO: 00329941 

Prevádzkovateľ ihriska:  ZŠ s MŠ Kamienka 

     06532 Kamienka 113 

     IČO: 37872877 

Ročná kontrola:   22. 11. 2019 

Prevádzkový čas:   PO až PIA od  7.00 – 16.30 

Kontakt na oznámenie úrazu: 0918 636 866 

Návštevná doba:   od 7.00  do 16.30 pre žiakov ZŠ a deti MŠ 

Obmedzenia:    Vstup na multifunkčné ihrisko  pre deti do 15 rokov po 16.30    

     a v čase voľných dní a školských prázdnin je  možný  iba  

     v sprievode zákonného zástupcu 

_____________________________________________________________________________________

Dôležité telefónne čísla:  

 tiesňová linka    112 

 záchranná zdravotná služba  155 

 hasiči     150 

 polícia     158 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

Na Multifunkčnom ihrisku (MI) je dovolené vykonávať len tie aktivity na ktoré je MI určené (uviesť: 

futbal, basketbal, tenis....) 

Užívatelia mladší ako  15 rokov,  smú MI využívať výhradne v čase výchovno-vzdelávacieho procesu  pod 

pedagogickým dozorom. 

Po 16.30 do 18.00  užívatelia mladší ako  15 rokov, smú MI využívať iba v sprievode zákonného zástupcu. 

Užívateľ je povinný: 

 Oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom na ihrisko. 

 Riadiť sa prevádzkovým poriadkom. 

 Pri nerešpektovaní prevádzkového poriadku môže byť užívateľ bezodkladne vykázaný 

prevádzkovateľom z priestorov ihriska. 

 Správať sa tak aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k poškodeniu  na zdraví, zraneniu alebo 

poškodeniu majetku obce  v správe ZŠ s MŠ Kamienka.  Užívateľ je plne zodpovedný za škody ktoré 

vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca. 

 Bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi všetky škody vzniknuté na MI. 

 Vchádzať na hraciu plochu a vychádzať z nej výlučne cez vstupy na to určené. 

 Pri vstupe na plochu MI používať iba vhodnú športovú obuv. 

 V priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok. 

 Bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie plochy a okolia MI. 

 Dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluk. 

Je prísne zakázané: 

 Používať na MI obuv so štopľami, podpätkami a podobne, ktorá by mohla poškodiť povrch MI. 

 Do priestorov MI vodiť psov a iné zvieratá. 

 V priestore MI sa pohybovať na bicykloch, kolieskových korčuliach .... 
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 V priestore MI fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo omamné látky. 

 Vstupovať na hraciu plochu so zmrzlinou, nápojmi či potravinami. 

 Používanie sklenených fliaš a nádob. 

 Prinášať do areálu MI zábavnú pyrotechniku, strelivo, zbrane, horľavé látky a chemikálie. 

 Preliezať alebo preskakovať mantinely. 

 Lezenie na ochranné siete, futbalové brány, konštrukcie basketbalových košov alebo akákoľvek 

manipulácia s nimi. 

Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva: 

 Prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec alebo správca. 

Pokiaľ sa stretnete s poškodzovaním vybavenia ihriska, oznámte to prosím prevádzkovateľovi. 

Zabezpečíte tak väčšiu bezpečnosť pre seba aj ostatných. 

 

 

V Kamienke, 30. 12. 2019                                                                

                                                                                                       PaedDr. Oľga   Gregová 

                                                                                                                riaditeľka školy 

 

 

 


