
 
 
 

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

2. Multifunkčné ihrisko ( ďalej len „MI“) je možné využívať výhradne na tie 
aktivity, na ktoré je prispôsobené. 

3. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí 
jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno 
správcu je uvedené na tabuli umiestnenej pri vstupe na MI. 

4. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné 
brány. 

5. Vstupovať a hrať na ihrisku môžu užívatelia iba v obuvi s vhodnou podrážkou.        
Do priestoru sa zakazuje vstupovať: v kopačkách so štupľami,  kovovými 
kolíkmi, v topánkach s podpätkom a v znečistenej obuvi, resp. v takej obuvi 
v ktorej by mohol poškodiť povrch ihriska. 

6. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach. 
      V areáli MI je zákaz : 

- fajčiť a zakladať oheň, používania alkoholických nápojov vrátane toxických  
 omamných látok, vstupu s nápojmi či potravinami, 
-lezenia na mantinely, siete,  konštrukcie, basketbalové koše,  resp. futbalové  
brány,   preliezanie plotov a brán, vodenia psov a iných zvierat do priestoru MI, 
nadávať a vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli, ničiť majetok v celom areáli 
a okolí.  

7. Každý užívateľ MI je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a v priestore 
MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud a športovú činnosť 
prispôsobiť tak, aby použité športové náradie (lopty a iné pomôcky...) pri 
športovej činnosti neopustili priestor ihriska a nepoškodili priestory a vybavenie 
ihriska (prekopávanie lôpt, hádzanie športového náradia....) 

8. Majiteľ MI  ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas 
vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetka športová 
činnosť je na vlastné nebezpečie. 

9. Deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby. 
10. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním 

nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je 
plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením na majetku ihriska ako 
i iného majetku 

11. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných 
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej 
zákonný zástupca. 

12. Za porušenie ustanovení prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov 
správcu MI môže byť užívateľovi MI starostom obce uložená pokuta až do výšky 
50 €, alebo mu bude uložený zákaz vstupu do areálu na dobu 6 mesiacov. Pri 
poškodení majetku bude voči osobe uplatnená náhrada v plnej výške. 

13. Užívatelia sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram priestorov 
ihriska, ktorý zostavuje a riadi správca ihriska.  

 


