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Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Gaštanová 12 Banská Bystrica

Čl. 1
 Úvodné ustanovenia

1.  Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č.  355/2007 Z.z.  o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.
525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. 

2.  Účelom  prevádzkového  poriadku  je  stanoviť  práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa,
fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch športového areálu (ďalej ŠA),
podmienky využívania a prevádzkovú dobu.

3. Športový areál sa nachádza v areáli Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová
12, 974 09 Banská Bystrica na parcele  KN C č. 1527/124, k.ú. Podlavice. Ide oviacúčelové
ihrisko  (ďalej  len  VI),  bežecký  ovál,   fitnes  –  workoutovú  zónu,   oplotenie,  a  ostatné
vybavenie  pre  loptové  hry.  ŠA  je  prioritne  určený  pre  prevádzkovanie  aktivít  ZŠ.
V dopoludňajších  hodináchna  vyučovanie,  športové  súťaže  a hry,  popoludní   pre
športové  krúžky  a aktivity  žiakov  školy  a školský  klub  detí.ŠA bude  ďalej  využívaný
športovými  klubmi,  oddielmi,  organizáciami  a inýmivo  forme  prenájmu  a verejnosťou  za
jasne stanovených podmienoka pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať a rešpektovať.

4.  Vlastníkom ŠA je Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26 Banská Bystrica,
IČO: 00313271, DIČ: 2020451587

5. Prevádzkovateľom  a správcom je Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová
12, 974 09 Banská Bystrica. IČO: 35677741, DIČ: 2020947907

5.  Prevádzkovateľ poverí  správcovstvom ŠA zodpovedné osoby,  ktoré budú zabezpečovať
prevádzku ŠA. 

6. Užívateľom ŠA sa rozumie osoba(ďalej užívateľ), ktorá sa nachádza v priestore ŠA. 

7.Na účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie, že ŠA je oplotený areál určený na hry,
pohybové aktivity a rekreáciu detí primárne zo základnej školy Jozefa Gregora Tajovského,
Gaštanová 12, v Banská Bystrici (ďalej len ,,školyˮ). 

Čl. 2 
Všeobecné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ŠA ako aj pre
osoby,  ktoré  sa  nachádzajú  a  vykonávajú  výchovno-vzdelávaciu  činnosť  zameranú  na
športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.  Každý užívateľ je povinný
oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať. 

2. V ŠA je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je určený. 
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3. Viacúčelové ihrisko (ďalej VI) poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to
najmä: malý futbal, volejbal, tenis, hádzanú a basketbal. 

4.  Obsahom činnosti prevádzkovanej na VIje spontánne osvojovanie si základov loptových
hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založených na princípe súťaživosti.

5. Prevádzku riadi a za ŠA zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. 

6.Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v ŠA a VI vykonávať každý
užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko!  Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť
dodržiavať prevádzkový poriadok. 

Čl.3 
Pravidlá správania na školskom ihrisku

ŠA je miestom prístupným primárne žiakom školy.  Je určené na oddych,  rozvoj duševnej
a fyzickej aktivity za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku. ŠA 

3. Prevádzkový poriadok upravuje:
      A.  pravidlá správania detí, žiakov a ďalších osôb (ďalej užívateľov)v ŠA,
      B.  práva a povinnosti prevádzkovateľa,

C. práva a povinnosti správcu,
D. prevádzkový režim,
E. zásady inštalácie, kontroly a údržby zariadení školských ihrísk,
F. práva a povinnosti dozoru nad deťmi a žiakmi,
G. starostlivosť o ŠA,
H. zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy,
I. sankcie za porušenie prevádzkového poriadku ŠA.

Článok 4
Pravidlá správania saužívateľov v ŠA a objekte ZŠ

ŠA je miestom prístupným deťom, žiakom školy a verejnosti. Je určené na oddych, rozvoj
duševnej  a fyzickej  aktivity  za  podmienok  uvedených  v tomto  prevádzkovom  poriadku.
Užívateľ sa zdržuje len v ŠA, nie je dovolené sa pohybovať a využívať na športovanie a iné
aktivity asfaltové nádvorie a iné priestory školy.     

Užívateľ je povinný: 
a) dodržiavať prevádzkový poriadok ŠA, najmä prevádzkové časy,
b) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ŠA ešte pred vstupom do jeho priestoru, 
c) riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba 
z priestoru ŠA s okamžitou platnosťou vykázaná, 
d) správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví,
alebo poškodeniu majetku zriaďovateľa, školy,
e) užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením,
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f) bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore ŠA resp. VI,
g) vstupovať (vystupovať) na plochu ŠA a VI výhradne cez vstupné vchody, 
h) pri vstupe na plochu používať čistú a vhodnú športovú obuv,
i) v priestore celého ŠA a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok, 
k)  bezodkladne  odstrániť  prípadné  znečistenie  priestoru  a  plochy  VI,  bežeckého  oválu
a ostatných plôch a sektorov,
l) zodpovednosť za maloletú osobu má jej zákonný zástupca, resp. sprevádzajúca osoba.
V ŠA deti do 6 rokov musia byť s dozorom jednej dospelej osoby,
m) žiaci základnej školy vstupujú v čase vyučovania do priestorov ŠA iba v sprievode učiteľa,
vychovávateľa ŠKD alebo školou poverenej zodpovednej osoby. 

Za škody spôsobené  na zdraví  a  majetku maloletými a  inými osobami nezodpovedá
prevádzkovateľ ani správca ihriska.

1. V ŠA sa nepovoľuje:

a) vykonávať  činnosti,  ktoré  obmedzujú  ostatných  návštevníkov  ŠA,  resp.  narúšajú
komfort  obyvateľov  okolitých  domov,  najmä  hulákaním,  búchaním alebo  hlasným
púšťaním reprodukovanej hudby;

b) používať  hracie prvky, športové zariadenia, plochy na šport a rekreáciu a zariadenia
určené na sedenie po dennej prevádzkovej dobe;

c) používať vulgarizmy, 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;
h) zakladať oheň;
i) jazdiť na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach, skateboardoch a pod;
k) používať poškodené hracie prvky, športové zariadenia, rekreačné plochy, prístrešky

ani zariadenia určené na sedenie;
l) poškodzovať hracie  prvky,  športové  zariadenia,  rekreačné  plochy,  prístrešky,

zariadenia určené na sedenie a ploty;
m)poškodzovať oznamovacie a informačné tabule;
n) znečisťovať areál;
o) účastníkomvešať sa na kovové konštrukcie basketbalových košov a futbalových brán.

2. V ŠA je zakázané:

a) zdržovať  sa v ŠA a objekte školy pod vplyvom  alkoholu alebo iných omamných
látok;
b) vchádzať a zdržovať sa v ŠAv odpudivom a páchnucom odeve;
c) vnášať  do  areálu školského  ihriska  strelné  zbrane,  strelivo,  výbušniny,  ostré

a sklenené predmety a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví;
d) vodiť a vpúšťať do areálu školského ihriska psy, mačky a iné zvieratá;

       e) vstupovať na plochu ŠA so zmrzlinou a potravinami, 
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       f) vstupovať na plochy ŠA  v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topánkach 
s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi, 
        g) preliezať a preskakovať plot ŠA a VI, 
        h) predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný. 

Článok 5
Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Športový areál  je  zabezpečený informačnými tabuľami a monitorovacím kamerovým
systémom so záznamom.

Prevádzkovateľom ŠA je Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská
Bystrica. Prevádzkovateľ je povinný viesť v areáli ŠA ,,knihu ŠAˮ ktorá obsahuje:
a) plán prevádzkovej kontroly,
b) plán ročnej kontroly,
c) plán bežnej údržby vrátane kosenia zelene,
d) záznamy o vykonaných kontrolách a údržbe,
e) evidenciu úrazov a nehôd,
f) pripomienky a podnety.

Článok 6
Práva a povinnosti správcu

Správcom  je  zamestnanec,  ktorý  je  zodpovedný  za  činnosť  podľa  tohto  prevádzkového
poriadku. V prípade potreby je možné kontaktovať ho na telefónnom čísle školy 048/4131573
resp.0910 393335.

1. Povinnosti správcu ŠA : 

a) viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska a platbách za prenájom, 
b) odomykať a uzatvárať ŠA a VI, 
c) dbať o starostlivosť a údržbu ŠA podľa pokynov prevádzkovateľa, 
d) rešpektovať pokyny prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom ŠA, 
e) úzko spolupracovať s prevádzkovateľom pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska  
    ako i verejného poriadku, 
f) dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP a PO, 
h) viesť zošit údržby a opráv ŠA, 
i)  o vzniknutých škodách bezodkladne informovať prevádzkovateľa,
j/  komunikovať   s užívateľmi  ŠA,  vykázať  so  ŠA  areálu  osoby,  ktoré  nerešpektujú
prevádzkový poriadok,
k/  realizovať rezervácie a prenájmy.

Čl. 7
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Prevádzkový režim (sezóna, prevádzková doba) 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu akýchkoľvek podmienok  prevádzky,
úpravu  a zmeny  časov  rezervácií  a prenájmov  podľa  potreby  a  možnosti
prevádzkovateľa.

Na účely tohto interného predpisu sa sezónou rozumie obdobie:
-od 1. septembra do 30. júna školského roka pre žiakov a zamestnancov školy

    - od 15. apríla do 15. októbra pre ostatnú verejnosť.

1. Využívanie ŠA:
a) Žiaci a zamestnanci školy - prednostne pre svoje aktivity, vyučovanie, krúžky, ŠKD 
     a iné,
    
     ďalej

b) dlhodobé prenájmy,
c) krátkodobé rezervácie,
d) záujemcovia bez rezervácie – ostatná verejnosť, uprednostnené budú deti a mládež do 18
     rokov. 

2.  Prevádzkovou  dobou  sa  rozumie  denná  doba,  počas  ktorej  je  možné  využívať  ŠA  a
športové  zariadenia,  rekreačné  plochy  a zariadenia  určené  na  sedenie  a je  vyjadrená
v hodinách.
Prevádzková  doba  využívania  ŠA  a  VI  pre  jednotlivé  kategórie  /viď.  Príloha  č.1/  tohto
prevádzkového poriadku.
3. Prevádzková doba ŠA je v čase pracovných dní (mimo školských prázdnin a sviatkov) od

7.30hod. do 19.30 hod.
4. V čase školských prázdnin a sviatkov bude prevádzková doba upravená a zverejnená na

webe školy /www:zsjgtbb.sk/.
5. Prevádzková doba môže byť prispôsobená aktuálnemu počasiu a požiadavkám
        vyučujúcich, detí  a žiakov školy.
6. V prípade nevhodných poveternostných podmienok môže byť na základe rozhodnutia
        riaditeľa školy ŠA uzavretý.
7. ŠA je mimo prevádzkovej doby zamknutý a do areálu je zákaz vstupu.
8. Odomykanie  a zamykanie  areálu  ŠA,  v súlade  s prevádzkovou  dobou,  zabezpečuje

správca ihriska, školník školy. alebo iná poverená osoba
9.    Počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a v čase školských prázdnin je ihrisko k 
       dispozícii na základe priebežných požiadaviek (rezervácie) zo strany záujemcov a  
       verejnosti. 
       Rezervácie sa uplatňujú u prevádzkovateľa vopred po vzájomnej dohode a zároveň sa 
       vykoná aj platba. 
10.  Platbu za prenájom (krátkodobé rezervácie) ŠA resp. VI je potrebné uhradiť v kancelárií 
       prevádzkovateľa v deň rezervácie. 
11.  Záujemcovia bez rezervácie vykonajú platbu za užívanie ŠA resp. VI v deň prenájmu do 
       rúk správcu ihriska. 
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12.  Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom. 
13.  Prenájmy a rezervácie užívania ŠA a VI sú spoplatnené.
14.  Správca ŠA vedie evidenciu o používaní ŠA a VI o platbách za prenájom, ktoré odovzdá 
       do pokladne základnej školy.
15.  V prípade krátkodobej rezervácie ŠA alebo VI, ktorá nebude zo strany nájomcu využitá 
       minimálne 24 hodín pred rezervovaným termínom zrušená, sa platba za prenájom 
       nevracia. 
16. Finančné prostriedky získané za prenájom použije prevádzkovateľ na osobné     
     a prevádzkové nákladysúvisiace s prevádzkou ŠA, t.j. údržbu, opravy, čistenie,     
     dezinfekciu a iné náklady. 
17. Záujemcovia o rezerváciu ŠA alebo VI počas víkendov a sviatkov sú povinní nahlásiť čas
      rezervácie v časovom predstihu min. 24 hodín. 

Článok 8
 Zásady inštalácie, kontroly a údržby športových zariadení

1. Inštaláciu  športových  zariadení  je  potrebné  vykonať bezpečným spôsobom,  podľa
návodu výrobcu. Pod pojmom športové zariadenie sa rozumie aj povrch ihriska.

2. Kontrolu  zariadení  a ich  častí  je  nevyhnutné  vykonávať  podľa  návodu  výrobcu
minimálne v intervaloch podľa pokynov výrobcu. 
Kontrolou sa rozumie:

a) Bežná vizuálna kontrola je zameraná na:
 úroveň čistoty povrchu ŠA,
 kompletnosť a opotrebovanie zariadení,
 kontrolu základov, konštrukčnej pevnosti zariadení,
 kontrolu celkovej bezpečnosti ŠA.

       O vykonanej bežnej vizuálnej kontrole sa vedie písomný záznam v dokumentácii ŠA(v
        knihe ŠA).

Bežnú vizuálnu kontrolu môže vykonávať:
 akákoľvek osoba poučená o spôsoboch vykonania kontroly,
 vyškolená osoba, ktorá ukončila špecializovaný kurz s osvedčením,

Zvyčajne túto kontrolu vykonáva zamestnanec prevádzkovateľa školského ihriska.
Bežná  vizuálna  kontrola  umožňuje  rozpoznať  výrazné  zdroje  ohrozenia  spôsobené
vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr.:

 prítomnosť rozbitých fliaš, nečistôt, predmetov s ostrými hranami,
 chýbajúce súčasti hracích prvkov a športových zariadení,
 nadmerné opotrebovanie hracích prvkov a športových zariadení,
 narušenú stabilitu hracích prvkov a športových zariadení,
 nefunkčnosť hracích prvkov a športových zariadení,
 porušenosť bezpečnostných náterov,
 porušenosť doskočiska a pod.

Bežnú vizuálnu kontrolu  vykonáva prvý pracovný deň v týždni pred otvorením ihriska
správca alebo  prevádzkovateľom  určená  osoba,  ktorá  je  zároveň  zamestnancom
prevádzkovateľa. 
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b) Prevádzková kontrola:

 je  zameraná  na  overenie  funkcie  a stability  hracích  prvkov  a  športových
zariadení, a to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania,

 je vykonávaná správcom podľa plánu prevádzkovej kontroly, ktorý sa schvaľuje
na príslušný kalendárny rok,

 vykonáva sa v intervale od jedného do troch mesiacov alebo tak, ako sa uvádza
v pokynoch výrobcu školského ihriska,

 môže ju vykonať zamestnanec prevádzkovateľ školského ihriska alebo osoba,
ktorú on určí,

 výsledky  kontroly  musia  byť  zaevidované  do  dokumentácie  spojenej
s prevádzkou a údržbou školského ihriska.

c) Ročná hlavná kontrola – vykonáva sa dodávateľom hracích prvkova športových
zariadení  resp. inou spôsobilou osobou s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti
školského ihriska, a to minimálne jedenkrát ročne, podľa schváleného plánu ročných
kontrol

Cieľom kontrol je bezpečnosť prevádzky ŠA a predchádzanie úrazom.
Hlavná ročná kontrola sa vykonáva s cieľom:
 zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu,
 či sú splnené požiadavky príslušnej časti (príslušných častí) technickej normy vrátane

akýchkoľvek  zmien,  ktoré  sa  urobili  ako  výsledok  hodnotenia  bezpečnostných
opatrení, účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie,

 zistiť  akúkoľvek zmenu  stavu bezpečnosti  zariadení,  ktoré  vyplývajú  z vykonaných
opráv alebo z dodatočne zabudovaných alebo vymenených častí,

3. Kontrolu zariadení môžu vykonávať len osoby oprávnené na výkon tejto činnosti
a sú  nezávislé  od  prevádzkovateľa  školského  ihriska.  O vykonaní  kontrol  vedie
prevádzkovateľ záznamy.

4. Hlavnú  ročnú  kontrolu  objednáva  u nezávislej  firmy  prevádzkovateľ  vždy  koncom
augusta, pred začiatkom nového školského roka.

5. 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: 
> umiestniť zábranu,
> odmontovať časti, ktoré sú poškodené a pod.

Zariadenie,  ktoré  nespĺňa  požiadavky  na  bezpečnosť,  je  potrebné  označiť  tabuľkou
,,ZÁKAZ POUŽÍVAŤˮ. Za označenie je zodpovedný správca školského ihriska, ktorý
označenie zabezpečí neodkladne po zistení takejto skutočnosti.

Článok 8
Práva a povinnosti dozoru nad deťmi

1. Prevádzkovateľ ani správca nevykonávajú dozor nad deťmi pri využívaní ŠA.
2. Prevádzkovateľ  ani  správca  ihriska  nezodpovedajú  za  úrazy spôsobené  v ŠA

cvičiacou alebo inou prítomnou osobou mimo. 



Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Gaštanová 12 Banská Bystrica

Za  dozor nad  deťmi  pri  využívaní  školského  ihriska  (ďalej  len  ,,dozorˮ)  sú
zodpovední:

 a) pedagóg/vychovávateľ/dospelá osoba, ktorá s deťmi navštívi ŠA v dobe výchovno-
vzdelávacej  činnosti (aj počas suplujúcej vyučovacej hodiny) a mimovyučovacej
aktivity (hry, krúžok, tréning a pod.,)

 b) zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba staršia ako 18 rokov s privolením rodičov,
zákonných zástupcov, ktorí s deťmi školské ihrisko navštívili.

3. Dozor má právo:
   a) požiadať správcu, príp. prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie školského

ihriska.
 b) privolať hliadku  mestskej polície, policajného zboru na zabezpečenie nápravy pri

zistení porušenia pravidiel správania sa v ŠA.

4. Dozor je povinný:
 a) presvedčiť sa pred hrou alebo pohybovými aktivitami detí alebo žiakov, či hracie

prvky alebo športové zariadenia sú bezpečné a či neohrozia bezpečnosť osôb;
 b) poučiť užívateľov o správaní sa na školskom ihrisku, doskočisku, sektoru pre vrh

guľou a športových zariadeniach;
 c) upozorniť  užívateľov,  aby  používali  bezpečné  a nepoškodené  hracie  prvky  a

športové zariadenia;
   d) upozorniť  užívateľa,  ak nepoužíva školské  ihrisko,  pieskovisko,  hracie  prvky

a športové zariadenia v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom;
 e) upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním školského

ihriska a domáhať sa odstránenia zistených nedostatkov;
 f) dbať, aby deti a žiaci používali len také hracie prvky alebo športové zariadenia,

ktoré sú primerané ich veku a fyzickej kondícii;
 g) dohliadať, či deti a žiaci používajú hracie prvky a športové zariadenia správne;
 h) dohliadať,  aby  iný  účastník  používaním  hracieho  prvku  alebo  športového

zariadenia neohrozil bezpečnosť dieťaťa, nad ktorým vykonáva dozor;
 i) dohliadať,  aby  športové  zariadenia  používalo  len  toľko  detí,  na  koľko  sú

konštrukcie vyhotovené;
 j) dohliadať,  aby  jeho deti  neprekážali  iným deťom v doskočisku  alebo  priestore

určenom na vrhy a hody;
 k) dohliadať, aby deti nevchádzali a nezdržiavali sa v priestore, kde by sa spätným

pohybom hracieho  prvku športového zariadenia,  náradia  alebo  letiacim  náčiním
/napr. guľa, kriketová loptička a pod./ mohla ohroziť ich bezpečnosť;

5. Povinnosti zákonného zástupcu alebo rodiča dieťaťa
> Zákonný  zástupca  dieťaťa  preberá  zodpovednosť  za  dieťa  pri  jeho  vyberaní  zo

školského klubu detí alebo školskej akcie, ak sa v tomto čase detí zdržiavajú v ŠA.
> Zákonný  zástupca  dieťaťa  sa  zbytočne  nezdržiava  v  ŠA z dôvodu  bezpečnosti

a prehľadnosti  hrajúcich  sa  detí  a nekomunikuje  so  službukonajúcou
učiteľkou/vychovávateľkou/osobou.  Na  tento  účel  si  môže  dohodnúť
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s pedagogickým  zamestnancom  konzultácie  v čase  mimo  priamej  výchovno-
vzdelávacej činnosti s deťmi.

> Pri  odchode  zo  ŠA je  zákonný  zástupca  dieťaťa  povinný  oznámiť
učiteľke/vychovávateľke/osobe svoj odchod s dieťaťom.

Článok 9
Starostlivosť o školské ihrisko

1. O zabezpečenie  čistoty  ŠA a estetický  vzhľad  areálu  sa  starajú  všetci  poverení
zamestnanci školy:
a) poučením detí o poriadku a estetickom vzhľade,
b) samotným  pracovným  pričinením  pri  zbere  odpadkov,  papierov,  konárikov  na

školskom ihrisku.
2. Hracie  a športové  plochy  počas  sezóny  pravidelne  čistia  školník,  správca  ihriska

a ďalšie poverené osoby.
3. Kosenie zabezpečuje školník ihriska raz za dva týždne.

Článok 10
Čistenie a udržiavanie doskočiska

1. Prevádzkovateľom poverená osoba pieskovisko čistí a prekopáva podľa potreby počas
sezóny a odstraňuje nečistoty.

2. V prípade,  že  piesok  v pieskovisku  nespĺňa  podmienky  stanovené  vyhláškou
Ministerstva zdravotníctva SR č.  521/2007 Z.  z.,  správca zabezpečí  prostredníctvom
prevádzkovateľa jeho výmenu.

Článok 11
Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy 

1. V záujme bezpečnosti osôb v ŠA:
a) nikto, okrem prevádzkovateľa,  správcu a nimi určených osôb, nesmie zasahovať,

upravovať a opravovať hracie a športové zariadenie, 
b) je zakázané používať poškodené hracie alebo športové zariadenia.

2. Za bezpečnosť detí, žiakov zodpovedá ich dozor, zákonný zástupca a rodič,alebo
osoba  staršia  ako  18  rokov  s privolením rodičov,  ktorí  s deťmi  školské  ihrisko
navštívili.

3. Deti a  žiaci sa  smú  hrať  –  pohybovať  v  ŠA  a  ihrisku  len  pod  dohľadom
pedagogických zamestnancov,  inej  dospelej  osoby,resp.  rodičov/zákonných
zástupcov.

4. Pedagogický zamestnanec školy, vychovávateľ vykonávajúci dozor na školskom ihrisku
je povinný v prípadeakéhokoľvek úrazu zapísať ho do knihy úrazov umiestnenej 
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     v kancelárii prevádzkovateľa. Záznam slúži ako podklad pri riešení škody a ako podnet
ku skvalitňovaniu vybavenosti školského ihriska.

5. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov školského
ihriska je každý oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania.

6. Za  škody  a ujmy  vzniknuté  na  zdraví  a zariadení  nedodržiavaním  ustanovení
prevádzkového poriadku  a všeobecných bezpečnostných pravidiel  zodpovedá osoba
porušujúca tieto pravidlá, resp. jej zákonný zástupca.

7. Vstup na školské ihrisko v čase mimo prevádzkovej doby sa považuje ako   
     vniknutie do cudzieho areálu. 
8.  Vstupom  do  športového  areálu  vyjadruje  každá  osoba  súhlas  s týmto

prevádzkovým poriadkom, ktorý je povinná rešpektovať a dodržiavať  !
     9. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu 
         buď na mieste úrazu alebo na najbližšom bezpečnom mieste. 
   10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Súbežne s poskytovaním 
         prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám alebo pomocou
         najbližšej osoby správcovi ŠA tel. 0910 393335  resp. prevádzkovateľovi. 

Telefónne linky pre záchranné služby: 

- 112 – tiesňové volanie 
- 150 – hasičská a záchranná služba 
- 155 – záchranná zdravotnícka služba 
- 158 – polícia 

  - 159 – mestská polícia

Článok 12
Sankcie

1. V prípade porušenia prevádzkového poriadku sa bude postupovať v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

2. Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej
zákonnému zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle právnych predpisov.

Článok 13
Záverečné ustanovenie

1. Prevádzkový poriadok ŠA a VI bol prerokovaný a schválený v pedagogickej rade dňa 
   30.05.2019.
2. Účinnosť nadobúda 1.6.2019
3. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádz-
    kovateľ ŠA alebo ním poverený zamestnanec a správca. 
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4. Za  porušenie  tohto  prevádzkového  poriadku  môže  byť  uložená  sankcia  v  zmysle
zákona 372/1990 Z.z. o priestupkoch a platných právnych predpisov. 

V Banskej Bystrici 30.5.2019
Mgr. Milan Pápay
   riaditeľ školy


