
Prevádzkový poriadok „Viacúčelového ihriska“ pri CVČ, M. Rázusa 30 

Malacky 
 
 
1. 
a )  Ihrisko je majetkom Mesta Malacky,  v správe CVČ Malacky . 
 
b ) Ihrisko bude využívané bezplatne na športové aktivity  detí / do 15 rokov s orginálom   
     alebo kópiou preukazu poistenca/ a pre širokú verejnosť/ mládež,  športové kluby. 

  Ihrisko sa bude využívať iba na športové aktivity a to výlučne s vedomím riaditeľky CVČ. 
 

c ) Podmienky prevádzky   
 

1. Ihrisko je otvorené v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 20.00 hod. 
2. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja je  ihrisko k dispozícii na základe  
    predbežných požiadaviek zo strany občanov. Tieto požiadavky sa uplatňujú objednávkou u  
    riaditeľky CVČ  alebo  správcu ihriska. 
3. Počas školského roka je ihrisko otvorené v pracovných dňoch 
    a) v čase od 08.00 do 13.00 pre školy a školské zariadenia Mesta Malacky a na súťaže   
     organizované CVČ 
    b) - v čase od 13.00 do 18.00  prednostne k dispozícii športovým útvarom CVČ 
        - od 18.00 do 20.00  pre ostatnú verejnosť, napr. športové kluby ... 
 4. Počas školského roka v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja, prípadne počas 
     štátnych  sviatkov, je ihrisko k dispozícii   od 09.00 do 12.00 h  deťom do 15. rokov ( pod     
     dohľadom dospelej osoby ) a od 12.00 h – do 20.00 h.  ostatným záujemcom     
     bez  vymedzenia záujmových skupín  
 5. V čase školských prázdnin je  ihrisko využívané rovnakým režimom ako v bode  4. 
 6. Časový harmonogram využitia  ihriska ako aj jeho obsadenie konkrétnymi záujemcami  
     spracovaný správcom na základe požiadaviek zo strany záujemcov, je platný vždy len   
     jeden  kalendárny rok. 
 7. V prípade nevyužitia ihriska v čase prevádzkových hodín, je možné ho využiť na   
     komerčné  účely,  maximálne 2  hod. denne,  za komerčný prenájom podľa aktuálneho  
     cenníka pre individuálne   a kolektívne športy. 
 

 
     Zásady ochrany pri práci : 

 
1. Na ploche  ihriska je prísne zakázané fajčiť, požívať akékoľvek alkoholické nápoje,  
    prípadne potraviny. 
2. Každý užívateľ je povinný dodržiavať Zásady prevádzkového poriadku ihriska. Prípadné  
    škody na zariadení je každý užívateľ povinný bezodkladne nahlásiť správcovi. 
3. V prípade úmyselného poškodenia vybavenia  ihriska , vyhotoví správca písomný záznam  

 o vzniknutej škode, nahlásiť túto skutočnosť na políciu a užívateľ  bude povinný uhradiť   
 náklady na opravu v plnej výške. 

4. Za bezpečnosť užívateľov je zodpovedná sprievodná osoba, ktorá je povinná poskytnúť  
 prvú pomoc prípadne privolať odbornú zdravotnícku pomoc.  
 

 

 

 



d ) Povinnosti užívateľa : 

 
1.  Dodržiavať pokyny správcu   
2.  Na umelú trávu vstupovať v špeciálnej obuvi, alebo v kopačkách bez kovových  štupľov       
     a v obuvi s hladkou podrážkou.                 
3.  Nevstupovať do priestorov ihriska so sklenými fľašami a pohármi, cigaretami          
     a otvoreným ohňom , po požití alkoholických nápojov a psychotronických látok 
4.  Nahradiť všetky prípadné vzniknuté škody . 
5.  Dodržiavať čistotu v celom areáli  ihriska a pozemku CVČ. 
6.  Chrániť a šetriť majetok  ihriska  a zariadení celého  areálu CVČ. 
 
 
 Zabezpečenie ochrany ihriska : 
 
1.  Celé ihrisko ohradiť plotom s tabuľkami s nápisom „ Zákaz vstupu mimo vyhradených        
     hodín! “ ( 6 ks ) 
2.  Zabezpečiť tabuľky s nápisom zákaz vstupu na plochu v obuvi so železnými štupľami, 
     „ Zákaz fajčiť“ ,“ Zákaz vodenia psov“ 
3.  Zabezpečiť smetné koše a ich pravidelné čistenie  
4.  Po skončení prevádzkovej doby uzamknúť ochranný plot . 
5.  Podľa možnosti sa dohodnúť s políciou na kontrolách po prevádzkových hodinách . 
6. Zabezpečiť tabuľky na školské oplotenie z nápisom  „ Zákaz vstupu do areálu školského       
    ihriska za iným účelom ako športovým a rekreačným .“      
7. Prevádzku ihriska bude zabezpečovať zmluvne dohodnutá osoba ( správca ihriska) 
 
e) Za upratovanie  je zodpovedný správca ihriska, ktorý zabezpečí odstránenie nečistôt zo 
športového areálu a pravidelné vyprázdňovanie smetných košov. Za čistotu šatní , ktoré sa 
budú upratovať každý deň po ukončení prevádzky sú zodpovedné správni zamestnanci CVČ – 
upratovačka a údržbár.  
 
f) mechanické očistenie plochy vykoná správca ihriska, prípadne údržbár, za hygienu 
zriaďovacich predmetov je zodpovedný správca ihriska v spolupráci s dodávateľom. 
 
g) čistenie osvetľovacích telies bude vykonávať dodávateľ osvetlenia na plochu ihriska , 
podľa odporúčania výrobcu. 
 
2             
Prevádzkový poriadok bude umiestnený pri vstupe do areálu CVČ Malacky, pri vstupe do 
priestoru  ihriska a vo vývesných skrinkách. 
                                                                                          
 
Záujemcovia o prenajatie ihriska sa môžu hlásiť na t.č.034 7722228, správca ihriska 
0917516307 
 
 
 
 
Prevádzkový poriadok platí od 01. 06. 2009                           Mgr. Alžbeta Šurinová, 
                                                                                                        riaditeľka CVČ 
 



 
                                     Dodatok č. 1 k Cenníku CVČ 

                     
   
 
 
 
       Prevádzkový poriadok „Viacúčelového ihriska“ pri CVČ M. Rázusa 30 v Malackách 
určuje vypracovanie cenníka , ktorým  sa určujú poplatky vyberané za  služby v priestoroch 
Centra voľného času v Malackách, Ul. M. Rázusa 30 pre užívateľov ihriska.  
A to nasledovne: 
 
 
 
Prenájom ihriska                                                                         0 € 
 
Náklady na služby:: 
Deti do 15 rokov                                                                        0€ 
Ostatní / mládež, dospelí, športové kluby.../                             1 €  á 1 účastník/ 1 hod 
 
Komerčné využitie                                                                     50 € / 1 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Tento cenník je platný od 1.6.2009 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Alžbeta Šurinová 
                                                                                                             riaditeľka CVČ    
 
 
 
 
V Malackách 26.5.2009                                                
 
 
 
 
 
 
 
 


