
Športový klub Vrakuňa Bratislava 

Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava  

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK TELOVÝCHOVNO - ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA 

vypracovaný v súlade s zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o 

požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia 

Platnosť 

Prevádzkový poriadok je vydaný v zmysle platných predpisov a platí pre všetky osoby v pracovnom 

alebo obdobnom pomere (ďalej len „zamestnanci“) a v primeranom rozsahu pre osoby zdržiavajúce 

sa s vedomím správcu (zodpovedného zamestnanca) v priestoroch areálu. Je povinnosťou všetkých 

zamestnancov a osôb, ktorí do jednotlivých objektov prichádzajú chrániť ich zariadenie, športové 

náradie a všetky priestory, v ktorých sa zdržiavajú. Účelom a hlavnou náplňou činnosti areálu 

futbalového ihriska je zaisťovať športový, kultúrny a spoločenský život mestskej časti a jej občanov. 

Prevádzku a správu areálu futbalového ihriska vykonáva Občianske združenie ŠK Vrakuňa Bratislava 

(ďalej len správca). 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia: 

Názov a adresa zariadenia: Športový klub Vrakuňa Bratislava  

Sídlo prevádzkovateľa: Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava 

IČO prevádzkovateľa: 30813671 

 

➢ plocha hlavného ihriska – futbalové ihrisko určené na zápasy s trávnatou plochou a so 

striedačkami pre futbalové mužstvá s oplotením  

➢ plocha tréningového ihriska – futbalové ihrisko určené na tréningy s trávnatou plochou 

➢ plocha tréningového ihriska – futbalové ihrisko určené na tréningy s umelou trávnatou 

plochou 

➢ tribúna s kapacitou 135 miest na sedenie 

➢ objekt bufetu a terasy 

➢ detského ihriska 

➢ objekt vybavenosti  

 

Prevádzkový čas: Letný čas: 8:00 – 22:00 

Zimný čas: 08:00 – 22:00 

Tréningy: 08:00 – 22:00 

 

Sobota - nedeľa športové súťaže a iné kultúrno - spoločenské podujatia v prípade potreby 

môže byť prevádzkový čas upravený. Návrh na úpravu prevádzkového času predkladá správca. 

 

 

 



Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov 

Zariadenia 

 
Budova objektu je napojená na mestský rozvod vody a mestskú kanalizáciu, je pripojená na 

rozvod elektriky a plynu, kde sa vykonávajú pravidelné revízne prehliadky. Objekt je 

prirodzene odvetrávaný otvárateľnými oknami. Pranie dresov je zabezpečené v priestoroch 

objektu a čisté dresy sú uskladnené v samostatnom sklade. Osvetlenie prevádzkovej 

miestnosti je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) alebo nepriamo (umelé osvetlenie). 

V zariadení je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom a defibrilátor. V prevádzkovej 

miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom 

studenej pitnej vody a teplej vody a sprchy. Upratovanie zariadenia sa vykonáva dvakrát 

týždenne pred začatím, alebo po skončení prevádzky. 

 

Pokyny pre užívateľov a návštevníkov :  

 

1. Užívateľ a návštevník futbalového ihriska je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok 

a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadenia futbalového ihriska, 

znečisťovaniu priestoru futbalového ihriska a neohrozovalo svojím správaním ostatných 

návštevníkov futbalového ihriska.  

2. Každému užívateľovi budú požadované priestory odovzdané a bude s nimi oboznámený 

správcom.  

3. Návštevník futbalového ihriska je povinný sa pri vstupe na trávnatú hraciu plochu alebo 

hraciu plochu s umelou trávou riadiť pokynmi správcu ihriska alebo futbalového trénera ŠK 

Vrakuňa Bratislava.  

4. Správca ihriska je oprávnený návštevníkom určiť, z dôvodov údržby a ochrany trávnatých 

plôch, rozsah využívania a miesto trávnatej hracej plochy, na ktorom môžu vykonávať 

športové aktivity. V prípade nebezpečenstva poškodenia hracej plochy môže správca ihriska 

vstup na trávnatú hraciu plochu zakázať.  

5. Vstup do areálu futbalového ihriska je len cez hlavný vchod alebo vedľajší vchod.  

6. V priestore futbalového ihriska je zakázané:  

a) Vstupovať do priestoru hlavnej hracej plochy, vedľajšej tréningovej plochy a plochy 

s umelou trávou mimo tréningového procesu alebo bez vysloveného súhlasom správcu 

ihriska, 

b) Vstupovať do priestoru bránkovísk hlavnej trávnatej hracej plochy,  

c) Vstupovať na mokrú hlavnú trávnatú hraciu plochu,  

d) Vstupovať na hlavnú trávnatú hraciu plochu bicyklom, alebo iným dopravným 

prostriedkom,  

e) Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do areálu futbalového ihriska  

7. Vstup na  všetky hracie a tréningové plochy je povolený len so súhlasom správcu alebo za 

prítomnosti trénera ŠK Vrakuňa Bratislava. Neoprávnený vstup na všetky hracie a tréningové 

plochy bez prítomnosti správcu, alebo vedomia správcu, alebo inej správcom poverenej 

osoby, bude pokutovaný vo výške od 50 € do 350 €.  

8. Kľúče od objektu vybavenosti má k dispozícii správca poprípade ním poverená osoba 

9. Na športovú plochu je dovolené vstupovať len vo vhodnej športovej obuvi.  

10. Na športovú plochu je zakázané nosiť predmety zo skla (poháre, fľaše) a iné predmety, 

ohrozujúce bezpečnosť všetkých účastníkov akcie.  

11. Na športovú plochu, do šatní, sociálnych priestorov, skladu je zakázané vodiť psov a iné 

zvieratá a v týchto priestoroch je zákaz fajčiť.  



12. Bicykle sa môžu odkladať iba v priestoroch na to určených, za ich poškodenie alebo stratu 

správca nezodpovedá.  

13. Vstupom do areálu futbalového ihriska sa užívateľ dobrovoľne podrobuje ustanoveniam 

tohto poriadku a pokynom správcu.  

14. Užívateľ, ktorý hrubo porušuje prevádzkový poriadok alebo neposlúchne pokyny správcu 

ihriska, bude z telovýchovného zariadenia vykázaný, alebo inak sankcionovaný.  

15. Všetci užívatelia sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy, hygienické normy a 

požiarnobezpečnostné smernice.  

16. Za podujatie v areáli, ktoré neorganizuje správca, v plnej miere zodpovedá príslušný 

organizátor.  

17. Užívatelia sú povinní šetriť zariadenie a neznečisťovať priestory a okolie areálu, zbytočne 

neplytvať energiami.  

18. Vzniknuté odpady vytriedené podľa jednotlivých komodít v igelitových vreciach uložiť na 

vyhradené miesto. 

20. Vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady ihneď nahlásiť správcovi.  

21. Uhradiť bezodkladne škody, ktoré spôsobil počas užívania.  

22. Dodržiavať stanovený čas a priestory ako bol dohodnutý.  

23. Uhradiť náklady na odstránenie nadmerného znečistenia. 

 

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zodpovedných 

zamestnancov zariadenia 
 

1. Povinnosťou prevádzkovateľa je pripraviť pre návštevníkov trvalo zdravé a bezpečné 

prostredie, udržiavať poriadok a čistotu zariadenia.  

2. Spôsob a čas využitia priestorov telovýchovného zariadenia musí byť vopred nahlásený 

správcovi.  

3. Súčasťou nahlásenia je i povinnosť nahlásiť zodpovedného vedúceho za kolektív účastníkov. 

4. Pri organizovaní väčších podujatí (športové súťaže, turnaje, kultúrno - spoločenské aktivity) 

je za ich priebeh zodpovedný organizačný štáb podujatia, ktorý je povinný zabezpečiť základné 

podmienky zdravotnej starostlivosti a usporiadateľskú službu. Je povinný zabezpečiť dozor 

nad bezpečnosťou a dodržiavaním hygienických podmienok a dodržiavaním pokynov pre 

návštevníkov.  

5. Vyzliekať a obliekať sa je dovolené len v priestoroch šatní.  

6. V celom objekte telovýchovného zariadenia (šatne + ihrisko) je povolené fajčiť len na to 

vyhradených miestach. Požívať akékoľvek alkoholické nápoje zakúpené mimo bufetu je 

zakázané. Zakazuje sa prinášať so sebou horľaviny a iné chemikálie. 

7. Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok v celom objekte.  

8. Vedenie prevádzky neručí za stratu cenných predmetov a peňazí.  

9. Vedenie prevádzky nezodpovedá za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci a 

účastníci športových a kultúrnych podujatí spôsobili (napr. vlastnou neopatrnosťou alebo 

nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku a pod.) a ktoré neboli zapríčinené 

nevhodnými podmienkami zariadenia. Návštevníci areálu ihriska sú povinní dbať o vlastnú 

bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov.  

10. Na ihrisko sa vstupuje v športovej obuvi.  

11. Vstup na detské ihrisko je povolený deťom 15 rokov v sprievode rodičov a na vlastnú 

zodpovednosť 

12. Diváci majú zákaz pohybovať sa mimo priestoru vyhradeného pre divákov.  



13. V areáli sa zakazuje chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok 

alebo hlukom rušiť pokoj ostatných návštevníkov.  

14. Na poskytnutie prvej pomoci je v kancelárii objektu uložená lekárnička prvej pomoci s 

príslušným vybavením a defibrilátor. 

15. V areáli je zakázané požadovať od správcu ihriska služby odporujúce prevádzkovému 

poriadku.  

16. Priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci správcovi.  

17. Prevádzkovateľ areálu je povinný pred odovzdaním priestorov užívateľovi vykonať ich 

obhliadku. Počas prevádzky je povinný dozerať na riadny chod zariadenia, sledovať, či 

návštevníci dodržujú pokyny pre návštevníkov, podmienky prevádzkového poriadku a 

zabezpečovať odstraňovanie zistených nedostatkov. 

 

 

       ŠK Vrakuňa Bratislava 

         


