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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠPORTOVO
TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA
„SVET HIER A POHYBU“

Základné údaje prevádzkovateľa
Názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Rača
Adresa organizácie: Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Právna forma: obec
Názov zariadenia: Svet hier a pohybu
Adresa zariadenia: Hubeného ul, 831 36 Bratislava
Kontakt : 02/49112411
e-mail : info@raca.sk
Úvodné ustanovenia
Druh zariadenia:
Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len mestská časť) zriadila a prevádzkuje obecne
prospešné zariadenie pod názvom „Svet hier a pohybu“ (ďalej len „športovo telovýchovné
zariadenie“). Športovo telovýchovné zariadenie sa nachádza na pozemku parc. č. 17374/1 v
katastrálnom území Rača. Ide o multifunkčné zariadenie vo vlastníctve mestskej časti.
Účelom a hlavnou náplňou činnosti športovo telovýchovného zariadenia je zaisťovať
športový, kultúrny a spoločenský život obce a jeho občanov. Športovo telovýchovné
zariadenie môže byť pri splnení tu uložených podmienok poskytované bezplatne, alebo za
stanovenú odplatu občanom Mestskej časti a ďalším fyzickým a právnickým osobám.
Vlastníkom a prevádzkovateľom detského ihriska je Mestská časť Bratislava-Rača.
Prevádzkový poriadok športového areálu nadobúda platnosť dňom jeho schválenia.

Všeobecné ustanovenia
Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať. V športovom areáli je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je
športovo telovýchovné zariadenie určené.
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Článok 1
Predmet úpravy
Tento „Prevádzkový poriadok športovo telovýchovného zariadenia“ (ďalej
len „prevádzkový poriadok“) upravuje:
a) pravidlá správania sa návštevníkov
b) práva a povinnosti prevádzkovateľa,
c) práva a povinnosti správcu,
d) prevádzkovú dobu a prevádzkový režim,
e) zásady inštalácie, kontroly a údržby zariadení detských ihrísk,
f) práva a povinnosti pri vykonávaní dozoru nad deťmi,
g) zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie, že športovo telovýchovné zariadenie je
vymedzená časť areálu, určená pre hry a rekreáciu detí.
Článok 3
Pravidlá správania sa v zariadení
Športovo telovýchovné zariadenie je miestom verejným a verejnosti prístupným. Je určené
pre oddych, rozvoj duševnej a fyzickej aktivity za podmienok uvedených v tomto
prevádzkovom poriadku.
V športovo telovýchovnom zariadení je zakázané:
a) vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov alebo užívateľov
okolitých budov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby,
b) používať hracie prvky a zariadenia určené na sedenie po dennej prevádzkovej dobe,
c) používať oplzlé slová a nadávky,
d) podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
e) fajčiť a propagovať tabakové výrobky,
f) prespávať,
g) používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,
h) používať hracie prvky a zariadenia určené na sedenie v rozpore s ich určením,
i) používať poškodené hracie prvky, povrch ihriská a zariadenia určené na sedenie,
j) poškodzovať hracie prvky, povrch ihriská a zariadenia určené na sedenie,
k) poškodzovať oznamovacie, informačné tabule a smetné koše,
l) znečisťovať areál,
m) dospelým osobám sedieť na hracích prvkoch alebo ich používať.
n) vchádzať a zdržovať sa v areáli detského ihriska pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok,
o) vchádzať a zdržovať sa v areáli v odpudivom a páchnucom odeve,
p) vnášať do areálu strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie
predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví,
r) vodiť a vpúšťať do psov, mačky a iné zvieratá.
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Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný viesť „Knihu zariadenia“, ktorá obsahuje:
a) plán kontrol
b) plán správy a údržby
c) denník športovo telovýchovného zariadenia.

Článok 5
Správca
Správcom je osoba poverená starostom, ktorá je zodpovedná za činnosť v zmysle príslušných
článkov tohto prevádzkového poriadku. V prípade potreby je možné ho volať na číslo
zverejnené na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe do areálu.
Článok 6
Prevádzková doba a prevádzkový režim
1. Prevádzková doba v období od 1. apríla do 31. októbra (ďalej len sezóna) je čase od 8.00
hod. do 21.00 hod. Prevádzková doba v období od 1. novembra do 31. marca je od 8.00 hod.
do 17.00 hod.
2. Mimo sezóny, v prípade vhodných poveternostných podmienok, môže byť na základe
rozhodnutia prevádzkovateľa športovo telovýchovné zariadenie otvorené aj mimo určenej
prevádzkovej doby.
3. Do areálu športovo telovýchovného zariadenia je mimo prevádzkovej doby zákaz vstupu.
Článok 7
Inštalácia, kontrola a údržba hracích prvkov a športových zariadení
1. Inštalácia hracích prvkov a povrchu ihriska sa musí vykonať bezpečným spôsobom, podľa
návodu výrobcu.
2. Kontrola zariadení a ich častí sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu minimálne v
intervaloch podľa pokynov výrobcu.
Kontrolou sa rozumie:
a) bežná vizuálna kontrola, ktorá umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia spôsobené
vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých fliaš, nečistôt,
predmetov s ostrými hranami, taktiež chýbajúcich súčastí hracích prvkov a povrchu ihriská,
ich nadmerného opotrebovania, narušenú stabilitu, nefunkčnosť hracích prvkov, porušenosť
bezpečnostných náterov, doskočiska a pod., a vykonáva ju týždenne správca
b) prevádzková kontrola zameraná na overenie funkcie a stability hracích prvkov a povrchu
ihriska a to najmä z hľadiska opotrebovania, sa vykonáva správcom 1 krát štvrťročne
v zmysle schváleného plánu kontrol
c) ročná hlavná kontrola sa vykonáva správcom s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti
ihriska a to minimálne 1 krát ročne v zmysle schváleného plánu kontrol.
O vykonaní kontrol vedie prevádzkovateľ záznamy. Cieľom kontrol je bezpečnosť prevádzky
ihriska a predchádzanie úrazov.
3. Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia bezodkladne odstrániť. Ak
to nie je možné, treba zariadenie zabezpečiť tak, aby sa nemohlo používať, napríklad
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umiestniť zábranu alebo odmontovať časti, ktoré sú poškodené. Zariadenie, ktoré nespĺňa
požiadavky na bezpečnosť je potrebné označiť tabuľkou „ZÁKAZ POUŽÍVAŤ“. Za
označenie je zodpovedný správca areálu, ktorý označenie zabezpečí neodkladne po zistení
takejto skutočnosti.
Článok 8
Práva a povinnosti dozoru nad deťmi a mládežou
1. Za dozor nad deťmi pri využívaní športovo telovýchovného zariadenia (ďalej len „dozor“)
sú zodpovední:
a) rodičia dieťaťa alebo osoba staršia ako 18 rokov s privolením rodičov,
b) pedagóg, ak dieťa navštívi športovo telovýchovné zariadenie v dobe, kedy je zaň pedagóg
zodpovedný.
2. Prevádzkovateľ ani správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní športovo
telovýchovného zariadenia.
3. Dozor má právo:
a) požiadať správcu príp. prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie športovo
telovýchovného zariadenia,
b) privolať správcu na zabezpečenie nápravy pri zistení porušenia pravidiel správania sa.
4. Dozor je povinný:
a) presvedčiť sa pred hrou, či hracie prvky alebo povrch ihriská sú bezpečné a či neohrozia
bezpečnosť osôb,
b) upozorniť deti, aby používali bezpečné a nepoškodené hracie prvky a povrch ihriska,
c) upozorniť deti, ak používajú športovo telovýchovné zariadenie, hracie prvky a povrch
ihriska v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom,
d) upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním športovo
telovýchovného zariadenia a domáhať sa odstránenia zistených nedostatkov,
e) dbať, aby deti používali len také hracie prvky, ktoré sú primerané ich veku a fyzickej
kondícii,
f) dohliadať, či deti používajú hracie prvky správne,
g) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho prvku neohrozil bezpečnosť jeho dieťaťa,
h) dohliadať, aby hracie prvky používalo len toľko detí, na koľko sú konštrukčne vyhotovené,
i) dohliadať, aby jeho deti neprekážali iným deťom v doskočisku alebo priestore určenom na
pád,
j) dohliadať, aby deti nevchádzali a nezdržiavali sa v priestore, kde by sa spätným pohybom
hracieho prvku mohla ohroziť ich bezpečnosť.
Článok 9
Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy
1. V záujme bezpečnosti osôb na športovo telovýchovnom zariadení:
a) nikto, okrem prevádzkovateľa, správcu a nimi určených osôb, nesmie zasahovať,
upravovať a opravovať hracie prvky alebo povrch ihrísk,
b) je zakázané používať poškodené hracie prvky a poškodený povrch ihrísk.
2. Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dozor.
3. V prípade úrazu, dozor bezodkladne nahlási informácie o úraze prevádzkovateľovi, ktorý s
ním spíše záznam, ktorý slúži ako podklad pre riešenie škody a ako podnet ku skvalitňovaniu
vybavenosti športovo telovýchovného zariadenia.
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4. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov športovo
telovýchovného zariadenia, je každý oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania číslo
112 - integrovaný záchranný systém,
5. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný
zástupca.
6. Prevádzkovateľa športovo telovýchovného zariadenia je možno volať počas pracovných
dní na číslo uvedené na informačnej tabuli pri vstupe.
7. Vstup na športovo telovýchovné zariadenie v čase mimo prevádzkovej doby sa považuje
ako vniknutie do cudzieho areálu.
8. Vstupom do areálu vyjadruje každá osoba súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom.
Článok 10
Náhrada škody
Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej
zákonnému zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle platných zákonných ustanovení.
Článok 12
Viacúčelové ihrisko
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a
fyzických a právnických osôb užívajúcich ihrisko s umelou trávou (ďalej len „užívateľ“),
podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska s umelou trávou.
Viacúčelové ihrisko je nekryté ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením, ohraničené
mantinelmi a ochrannými sieťami po obvode ihriska, určené pre futbal a iné športové hry.
Viacúčelové ihrisko slúži pre verejnosť a potrebám športových klubov v mestskej časti.
Prevádzková doba viacúčelového ihriska je celoročne od 8.00 hod. do 21.00 hod.
Od 1. novembra do 31. marca - v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod – za prevádzkové náklady
Užívateľ povinný plniť tieto pokyny:
a) Je povinný správať sa tak, aby jeho konaním neprišlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo
poškodeniu majetku. Užívateľ resp. nájomca je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho
pričinením.
b) Každý užívateľ resp. nájomca je povinný vstupovať do priestoru viacúčelového ihriska
výhradne cez vstupné brány.
c) Vodenie psov a iných zvierat do priestoru viacúčelového ihriska je zakázané.
d) Na viacúčelovom ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch, kolieskových korčuliach a
skateboardoch.
e) Na ploche viacúčelového ihriska je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických
nápojov vrátane toxických omamných látok.
f) Deti do 12 rokov musia byť na viacúčelovom ihrisku v sprievode dospelej osoby.
g) Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na viacúčelové ihrisko zakázaný.
h) Každý užívateľ resp. nájomca viacúčelového ihriska je povinný v priestore viacúčelového
ihriska a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
i) Každý užívateľ resp. nájomca je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa
používať kopačky a topánky s podpätkom. Používanie kolíkových kopačiek a kopačiek s
kovovými hrotmi je zakázané
Vstup a užívanie viacúčelového ihriska mimo otváracích hodín a bez súhlasu prevádzkovateľa
je zakázané.
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Prevádzkovateľ vedie evidenciu záujemcov o užívanie viacúčelového ihriska a je povinný
zverejniť a aktualizovať časový harmonogram využívania viacúčelového ihriska. Časový
harmonogram využívania viacúčelového ihriska je pre užívateľov záväzný.
Prevádzkovateľ viacúčelového ihriska zabezpečuje pravidelnú údržbu umelého trávnatého
povrchu, mantinelov, ochranných sietí a umelého osvetlenia, pričom dbá na čistotu a
poriadok.
Článok 13
Fitpark
Predmetom úpravy tohto prevádzkového poriadku sú podmienky prevádzkovania fitparku na
športovo telovýchovnom
zariadení, práva a povinnosti prevádzkovateľa, povinnosti
návštevníkov uvedeného zariadenia, kontrola a údržba fitparku.
Vonkajšie fitness športovisko je majetkom Mestskej časti a je prístupné pre verejnosť za
podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku a prípadných ďalších inštrukcií
prevádzkovateľa. Tento prevádzkový poriadok slúži na zaistenie poriadku, bezpečnosti a
ochrany zdravia užívateľom vonkajšieho fitness športoviska a preto ho musia riadne
dodržiavať.
Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení fitparku, pričom dbá na
udržiavanie čistoty a poriadku.
Fitpark musí podľa platných právnych predpisov spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Ide
hlavne o dôslednú inštaláciu prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo prvkov, povrchu,
plánovanú prvkov a kontrolu ich prevádzky. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ zabezpečuje
harmonogram kontrol a údržby hracích prvkov.
Otváracie hodiny sa stanovujú nasledovne:
Od 1. apríla do 31. októbra - čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.
Od 1. novembra do 31. marca - v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.
2. Mimo sezóny, len v prípade vhodných poveternostných podmienok, môže byť na základe
rozhodnutia prevádzkovateľa fitpark otvorený. V takomto prípade dennú dobu prevádzky
stanoví prevádzkovateľ.
Vstup a užívanie fitparku mimo otváracích hodín a bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázaný.
Povinnosti užívateľov:
- Rešpektujte vek, pre ktorý je zariadenie určené: 14+ rokov.
- Maximálna nosnosť fitness prvku je 150 kg.
- Maximálna nosnosť workout prvku je 1300 kg.
- Na strojoch cvičte len vtedy ak Vám to dovoľuje Váš zdravotný stav.
- V prípade poškodenia stroja informujte dodávateľa a stroj zabezpečte proti používaniu.
- Z bezpečnostných dôvodov nepúšťajte držadlá počas vykonávania cviku.
- Cvičenie na exteriérových fitness zariadeniach je len na Vašu vlastnú zodpovednosť.
- Nevstupujte na zariadenie ak ho používa iná osoba.
- Nevstupujte na zariadenie ak sa ešte pohyblivé časti pohybujú.
- Nepribližujte sa k zariadeniu spredu, zozadu alebo zo strany, ak ho používa iná osoba.
- Nevystupujte zo zariadenia, ak sú jeho pohyblivé časti ešte v pohybe.
- Nepoužívajte žiadnu časť tohto zariadenia v rozpore s účelom jej použitia.
- Nedovoľte osobám vešať sa alebo sa šplhať na konštrukciu zariadenia, ak nie je na to
určené.
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- Na konštrukciu zariadenia nepripevňujte laná, reťaze, švihadlá, šnúry na prádlo a pod.
nakoľko hrozí nebezpečenstvo uškrtenia.
- Pri cvičení by ste nemali mať oblečenie s voľnými časťami, ktoré sa môžu zachytiť /
zaseknúť do konštrukcie alebo pohyblivých častí.
- Na zariadenie si neberte ostré predmety, aby ste sa nezranili.
- Zachovajte čistotu zariadenia, a preto nekonzumujte potraviny na zariadení a priestore okolo
neho.
- Návštevníci sú povinní poškodenie hracích prvkov a zariadení fitparku bezodkladne hlásiť
prevádzkovateľovi.
Používanie fitness zariadení je zakázané v prípadoch:
- Ak je zariadenie mokré alebo zamrznuté. Potenciálne šmykľavé povrchy môžu
spôsobiť nebezpečenstvo pádu a úrazu.
- Ak na zariadení zistí užívateľ závadu
- Ak sa na športovisku nachádzajú predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie užívateľov
- Za zníženej viditeľnosti
- Pri vysokých teplotách, kedy teplota povrchu môže ohroziť zdravie užívateľov
- Vstupovať na zariadenie v kolieskových korčuliach alebo bez obuvi s pevnou
podrážkou
- Použitie zariadení je zakázané pre nepoučené osoby
V celom priestore fitparku je zakázané:
- Fajčenie
- Manipulácia s otvorených ohňom
- Konzumácia alkoholu a / alebo užívanie iných omamných látok
- Prinášanie strelných zbraní, výbušnín, jedovatých látok, chemikálií a / alebo iných
predmetov ohrozujúcich zdravie
- Vstup so psami alebo inými zvieratami
- Poškodzovanie a znečisťovanie zariadenia športoviska
Z užívania športoviska budú vylúčené osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkového
poriadku alebo prevádzkovateľa, ohrozujú zdravie, bezpečnosť, poriadok alebo čistotu a tiež
osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
Článok 14
Čistenie a udržiavanie pieskoviska a sociálnych zariadení
Prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou (§ 17 zákona)
alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie (§19 ods. 4 zákona)
najmenej raz za dva týždne počas sezóny; o čistení a udržiavaní pieskoviska musí viesť záznamy.
Sociálne zariadenia v objekte budú na vlhko umývané a dezinfikované každý deň.
Na účely tejto vyhlášky sa sezónou rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho
roka.
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Záverečné ustanovenia
1. Mestská časť Bratislava-Rača vydáva tento prevádzkový poriadok športovo
telovýchovného zariadenia s cieľom vymedzenia obsahu náplne činnosti zariadenia a
podmienok jeho využívania za dodržania zásad ochrany obecného majetku.
2. Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia RÚVZ Bratislava, hlavné
mesto.
3. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov, nájomcov a
návštevníkov.
4. Každá osoba vstupujúca do priestorov športovo telovýchovného zariadenia musí byť
oboznámená s týmito zásadami uvedenými v prevádzkovom poriadku (prostredníctvom
umiestnených informačných tabúľ pre jednotlivé prvky a časti objektu).
V Bratislave, dňa 2. novembra 2018
Vypracoval: Mgr. Marek Porvazník
Schválil: Mgr. Peter Pilinský
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