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I.
Všeobecné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok areálu s atletickou dráhou (ďalej len areál) je záväzný pre
všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré tento areál využívajú
(užívatelia) a nachádzajú sa v ňom. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v
priestoroch areálu.
2. Účelom tohto prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb zdržujúcich sa v areály s atletickou dráhou (ďalej len areál) a podmienky
prevádzky. Je vnútornou smernicou, ktorá upravuje spôsob používania športového areálu
Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava (ďalej len CVČ).
3. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá prevádzkovateľ. Areál je upravovaný od
polovice aprila do októbra. V prípadoch odovzdania (poskytnutia) areálu užívateľom za
účelom organizovania akcií (neorganizovaných CVČ), zodpovedá za areál a za osoby, ktoré
sa v ňom nachádzajú organizátor podujatia.
II.
Organizačné ustanovenia
1. Areál slúži na prevádzkovanie športových aktivít detí, sústredených v záujmových
útvaroch CVČ, poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov pre žiakov vo
vyučovacom čase predmetu telesná výchova a verejnosti. Areál sa bude využívať iba na
športové aktivity.
2. Každý užívateľ je povinný sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom ešte pred
vstupom do areálu a bez výnimky ho dodržiavať. Po neuposlúchnutí môže byť užívateľ
s okamžitou platnosťou z areálu vykázaný až do odvolania.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy ani nenesie žiadnu zopovednosť za
zdravie a majetok užívateľa v priestoroch areálu. Vstup do areálu je na vlastnú
zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo. V čase výchovno-vzdelávacej činnosti
zodpovedá za členov ZÚ vedúci krúžku. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť
dodržiavať prevádzkový poriadok.
4. Osobám mladším ako 15 rokov je vstup do areálu povolený len v sprievode
zákonného zástupcu alebo inej dospelej osoby a na jej zodpovednosť.
Za maloleté osoby (nečlenov ZÚ) športujúce v areály zodpovedá zákonný zástupca,
prípadne organizátor podujatia. CVČ nevykonáva v čase športovania dozor nad deťmi,
ktoré nie sú členmi ZÚ CVČ a súčasne nie sú vo výchovno-vzdelávacom procese CVČ.
5. Do areálu vchádza užívateľ výhradne po zapísaní sa na vrátnici v 1. budove CVČ.
Do areálu sa vstupuje cez vonkajší bočný samostatný vchod - z ulice Račianska.
6. Užívatelia nie sú opravnení vstupovať do budov CVČ, ani nie sú opravnení
navštevovať sociálne zariadenia (toalety a iné) vo vnútri budov CVČ, pretože sa okrem
iného v týchto budovách nachádzajú maloleté deti, ktoré sú členmi ZÚ CVČ.
7. Užívateľ areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodzovaniu majetku mesta. Užívateľ
zodpovedá za svoj vlastný majetok.
8. Užívateľ je povinný zachovávať čistotu a vedome neničiť areál ani majetok CVČ.

9. Areál slúži záujmom podľa bodu 1. a výlučne na nekomerčný účel. To znamená, že
nie je poskytovaný pre kolektívy alebo skupiny osôb, ktoré by ho chceli využívať za
účelom zisku, prípadne iných výhod (sem patria napr. aj kluby, či iné organizácie, ktoré
vykonávajú činnosť, ktorá je dotovaná členmi, ako aj podujatia, na ktorých by mohol byť
ziskový organizátor, prípadne akékoľvek tretie osoby).
10. Areál neslúži verejnosti ako detské ihrisko.
11. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá užívateľ (alebo jeho zákonný zástupca), organizárot
podujatia, ktorý škodu spôsobil. Vzniknuté poškodenie majetku je škodca povinný ihneď
nahlásiť vedeniu CVČ alebo službukonajúcemu vrátnikovi a bezodkladne uhradiť.
12. V priestoroch areálu je zakázané:
• vstup na športovú plochu v obuvi, ktorá poškodzuje povrch športovej plochy,
• znečisťovať atletickú dráhu a jej okolie
• používať bicykle, korčule, kolobežky, skateboardy a iné nevhodné športové náradia,
• akýmkoľvek spôsobom zasahovať do behu ostatných bežcov, behať v protismere,
• športovať v nepriaznivých klimatických podmienkach (dážď, sneh, mráz, ..) a v čase
zníženej viditeľnosti,
• akýmkoľvek spôsobom poškodzovať areál a jeho zariadenia,
• fajčiť, užívať alkoholické nápoje alebo iné omamné či psychotropné látky alebo
vstupovať do areálu pod ich vplyvom,
• nevhodne sa správať (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné či
fyzické napádanie iných),
• prinášať pyrotechniku, horľavé látky a chemikálie,
• zakladať oheň
• nosiť predmety zo skla a iné predmety ohrozujúce bezpečnosť
• vodiť zvieratá (okrem povolených organizovaných akcií)
• preliezať ploty a brány
• zdržiavať sa mimo prevádzkovej doby

III.
Prevádzková doba a čas užívania
1. Prevádzka je zabezpečovaná počas celého roka. Z technických a prevádzkových
dôvodov môže byť areál pre užívateľov neprístupný.
2. Prevádzková doba je v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 hod. V čase po 20.00
hod. a v dňoch pracovného voľna (sobota, nedeľa, deň pracovného pokoja a štátny sviatok)
sú priestory areálu uzatvorené. V popoludňajších hodinách je areál prioritne určený členom
ZÚ, ktorí v ňom môžu vykonávať svoju činnosť. V čase školských prázdnin je areál
vyhradený pre deti v prímestských táboroch CVČ.
Počas dní pracovného voľna je areál k dispozícii len výnimočne, a to na základe písomnej
žiadosti s predbežnými požiadavkami. Tieto požiadavky sa uplatňujú písomne vopred,
v lehote nie kratšej ako 30 kalendárnych dní. Vedenie CVČ vyhodnotí každú takúto
požiadavku, pričom nemusí každej takejto požiadavke vyhovieť.
3. Počas nepriaznivého počasia a zimného obdobia nie je možné organizovať žiadne
podujatie.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo operatívne meniť prevádzkové hodiny areálu.
5. Za bezpečnosť užívateľov je zodpovedný užívateľ sám alebo sprievodná osoba
užívateľa, ktorá je povinná poskytnúť prvú pomoc, prípadne privolať odbornú zdravotnícku
pomoc. Prvá pomoc musí byt poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i
záchrancu, buď na mieste úrazu, alebo na najbližšom bezpečnom mieste. Súbežne s
poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám, alebo
pomocou najbližšej osoby, a to: CVČ ako aj organizátorovi podujatia, či sprievodnej osobe.
Na poskytnutie prvej pomoci nadväzuje podľa potreby zabezpečenie tiesňového volania.
6. Tiesňové volania:
112 - tiesňové volanie
150 - požiarna záchranná služba
155 - záchranná zdravotnícka služba
158 - polícia
159 - mestská polícia
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok areálu je záväzný pre všetkých užívateľov, ktorí ho
využívajú a nachádzajú sa v ňom.
Každý užívateľ je povinný sa s ním oboznámiť a bez výnimky ho dodržiavať.
2. Vstupom do areálu vyjadruje užívateľ svoj súhlas s týmto poriadkom a zaväzuje sa
ním riadiť. Každý užívateľ je povinný dodržiavať v areály čistotu a poriadok a prevádzkový
čas areálu.
3. Užívateľ, ktorý porušuje prevádzkový poriadok môže byť z areálu vykázaný a
môže mu byť uložený zákaz vstupu do areálu až do odvolania.
4. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2018.
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