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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
ŠPORTOVÉHO AREÁLU DUBNIČKA 

 
Článok 1 

Účel prevádzkového poriadku 
  
1.  Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

2.  Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a 
právnických osôb zdržujúcich sa v športovom areáli, ako aj povinnosti 
prevádzkovateľa športového areálu a jednotlivých ihrísk. Prevádzkový 
poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre 
všetkých užívateľov a osoby, ktoré sa nachádzajú v športovom areáli. 

  
Článok 2 

Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadenia 
  
1.  Názov zariadenia: ŠPORTOVÝ AREÁL DUBNIČKA 
2. Adresa zariadenia: Športový areál Dubnička, ul. Gorazdova 1319/14, 957 01 

Bánovce nad Bebravou, parcela KN-C 982, k.ú. Bánovce nad Bebravou 
evidovaná na liste vlastníctva č. 1301. 

3. Vlastník: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad 
Bebravou, IČO: 00 310 182 (ďalej len „vlastník“). 

4. Kontakt: 038/ 38 7629 102, email: info@banovce.sk. 
5. Prevádzkovateľ: Správa majetku mesta, príspevková organizácia, Nám. Ľ. 

Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 42 273 668 (ďalej len 
„prevádzkovateľ“). 

6.  Kontakt: 038/7629 143, e-mail: info@smmbn.sk. 
 

Článok 3 
Charakteristika športového zariadenia 

  
1. Športový areál Dubnička sa nachádza v mestskej časti Dubnička v Bánovciach 

nad Bebravou. Je oplotený, má dva vstupy, a to z Ul. Gorazdova a z Ul. Matice 
slovenskej.  

2. Areál slúži na prevádzkovanie športových aktivít detí, športovej a širokej 
verejnosti.  

3. Športový areál sa na účely prevádzkového poriadku skladá z viacerých 
samostatných športovísk, a to: 
3.1. Detské dopravné ihrisko, 
3.2. Skatepark, 
3.3. Atletická dráha, 
3.4. Multifunkčné ihrisko. 
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Článok 4 
Organizácia a prevádzkovanie športového areálu 

  
4.1 

Všeobecné organizačné a prevádzkové ustanovenia pre športový areál 
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v areáli 

vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. 
2. V areáli je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je športový areál 

prispôsobený, a to v prevádzkových časoch jednotlivých zariadení 
prístupných verejnosti. 

3. Užívateľom je každá fyzická osoba, nachádzajúca sa v areáli, ktorá nemá 
postavenie vlastníka alebo prevádzkovateľa zariadenia. 

4. Poverenou osobou sa rozumie: 
a) poverený zamestnanec vlastníka alebo prevádzkovateľa zariadenia, 
b) iná fyzická alebo právnická osoba poverená vlastníkom alebo 

prevádzkovateľom zariadenia, 
c) pedagogický pracovník alebo iný zamestnanec školy, ktorý vykonáva alebo 

dozerá na výchovno-vzdelávací proces detí a mládeže v areáli zariadenia, 
d) príslušník mestskej polície alebo príslušník miestnej občianskej 

poriadkovej služby. 
5. Každý užívateľ športového areálu je povinný riadiť sa ustanoveniami 

Prevádzkového poriadku, prípadne ďalšími pokynmi prevádzkovateľa alebo 
inej poverenej osoby. Po neuposlúchnutí pokynu poverenej osoby môže byť 
osoba zo športového areálu s okamžitou platnosťou vykázaná. 

6. Užívateľ športového areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo 
nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví ostatných užívateľov, alebo 
poškodeniu majetku vlastníka, prevádzkovateľa alebo poverenej osoby. 

7. Prevádzkovateľ ani poverená osoba areálu nenesie zodpovednosť za škody, 
poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ sám, prípadne správaním inej 
osoby alebo precenením vlastných schopností. Za maloleté osoby športujúce 
v areáli zodpovedá ich zákonný zástupca. Poverená osoba nevykonáva dozor 
nad deťmi v čase športovania. 

8. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku, všeobecných, 
bezpečnostných, hygienických ale požiarnych pravidiel zodpovedá osoba 
porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 

9. Prevádzkovateľ alebo poverená osoba je oprávnený uzavrieť areál v prípade 
organizovania podujatí, z technických dôvodov alebo z iných dôvodov 
hodných osobitého zreteľa. 

10. V priestoroch športového areálu je zakázané: 
a) vodiť psov, mačky a iné zvieratá, 
b) fajčenie, užívanie tabakových výrobkov (vrátane výrobkov, ktoré sú 

určené na fajčenie a neobsahujú tabak) alebo akákoľvek forma ich 
propagácie, 

c) konzumovať alkoholické nápoje, požívať omamné a psychotropné látky a 
vstupovať do priestorov areálu v stave pod vplyvom alkoholu, omamných 
a psychotropných látok, 

d) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť zariadenia športového 
areálu a jeho jednotlivých celkov, lámať konáre a trhať vysadenú zeleň 
a kvety, 

e) znečisťovať areál, 
f) donášať a používať nádoby zo skla, ostré predmety, ako i iné predmety, 

ktoré by mohli byť príčinou zranenia návštevníkov areálu, 
g) používať zábavnú pyrotechniku. 
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11. Bicykle sa môžu odkladať iba v priestoroch na to určených. Za ich poškodenie 
alebo stratu prevádzkovateľ ani poverená osoba nezodpovedá. 

12. V športovom areáli je parkovanie motorových vozidiel zakázané. 
13. Za podujatie v areáli, ktoré neorganizuje poverená osoba, v plnej miere 

zodpovedá príslušný organizátor. 
14. V čase konania športových podujatí sú užívatelia, návštevníci športového 

areálu povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov stretnutí a dodržiavať 
povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

15. Poverená osoba zabezpečuje údržbu priestorov športového areálu podľa 
pokynov prevádzkovateľa a na základe vykonaných kontrol. 

16. Užívatelia športového areálu sú povinní nahlásiť poškodenie jednotlivých 
prvkov a zariadení športového areálu prevádzkovateľovi alebo poverenej 
osobe. 

17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo operatívne meniť prevádzkové 
hodiny športového areálu a jednotlivých športovísk. 

18. Poplatky za užívanie športového areálu sa neúčtujú 
19. Športový areál je monitorovaný kamerovým systémom, ktorého 

prevádzkovateľom je Mesto Bánovce nad Bebravou. Účelom spracovania 
osobných údajov je ochrana verejných priestorov, občanov a 
návštevníkov mesta kamerovým systémom s obrazovým a zvukovým 
záznamom. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na 
stránke www.banovce.sk. 

 
4.2 

Prevádzka detské dopravného ihriska  
  
1. Detským dopravným ihriskom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku 

rozumie dláždené ihrisko a betónová plocha umiestnená v centrálnej časti 
športového areálu. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel 
rozumie jazda na bicykli, kolobežke a kolieskových korčuliach. 

2. Detské dopravného ihrisko slúži pre verejnosť a potreby vzdelávacích 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou. 

3. Prevádzková doba športoviska je uvedená v Prílohe č. 1 prevádzkového 
poriadku. 

 
4.2.1 

Povinnosti prevádzkovateľa 
  
1. Prevádzkovateľ detského dopravného ihriska prostredníctvom svojej 

poverenej osoby, zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení 
ihriska, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok. 

2. Poverená osoba bezodplatne zapožičiava vzdelávacím organizáciám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bánovce nad Bebravou na dobu určitú 
prenosné zvislé dopravné značenie.  

3. Poverená osoba vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov 
a zariadení detského dopravného ihriska.  

  
4.2.2 

Povinnosti užívateľov 
  
1. Užívateľ detského dopravného ihriska je povinný sa pri vstupe na detské 

dopravné ihrisko riadiť pokynmi poverenej osoby ihriska. 



 

Strana | 4  
 

2. Užívateľ je povinný zdržať sa využívania objektu a uvoľniť ho na výzvu 
poverenej osoby pri realizácii praktickej časti dopravnej výchovy detí a 
mládeže. Vzdelávacie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Bánovce nad Bebravou majú právo na prednostné využívanie detského 
dopravného ihriska. 

3. Užívateľ je povinný zdržať sa využívania objektu v prípade nepriaznivých 
klimatických pomerov (dážď, sneženie, mráz a pod.) a v čase zníženej 
viditeľnosti. 

4. Užívateľ je oprávnený po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom, v 
prípadoch hodných osobitného zreteľa, využívať objekt aj mimo prevádzkovej 
doby. 

  
4.3 

Prevádzka skateparku 
  
1. Skateparkom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie štvorcová 

betónová plocha a dláždené ihrisko v centrálnej časti areálu, ktoré však v čase 
realizácie organizovanej praktickej časti dopravnej výchovy detí a mládeže 
slúžia primárne pre potreby detského dopravného ihriska. V čase mimo 
realizácie organizovanej praktickej časti dopravnej výchovy detí a mládeže sú 
tieto plochy určené pre vyhradené športové aktivity širokej verejnosti. 

2. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie jazda na 
skateboarde, BMX bicykli, MTB bicykli, kolobežke, freeborde, mountainboarde 
a kolieskových korčuliach.  

3. Prevádzková doba športoviska je uvedená v Prílohe č. 1 prevádzkového 
poriadku. 

 
4.3.1 

Povinnosti prevádzkovateľa 
  
1. Prevádzkovateľ prostredníctvom poverenej osoby zabezpečuje pravidelnú 

údržbu priestorov a zariadení skateparku, pričom dbá najmä na čistotu 
samotnej plochy a blízkeho okolia. 

2. Poverená osoba vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a 
zariadení skateparku.  

  
4.3.2 

Povinnosti užívateľov 
  
1. Užívateľ skateparku je povinný používať pri jazde ochrannú prilbu, odporúčané 

sú tiež chrániče kolien a lakťov. Osoby do 15 rokov musia nosiť prilbu, 
chrániče kolien a lakťov POVINNE! Každá osoba je povinná vopred zvážiť 
svoje schopnosti pri jazde v skateparku, pričom sa odporúča začiatočníkom, 
aby si zabezpečili dohľad odborného inštruktora. 

2. Používatelia skateparku užívajú zariadenie na vlastnú zodpovednosť. 
3. Osoby mladšie ako 15 rokov musia byť na skateparku len so sprievodom 

dospelej osoby. 
4. Každý užívateľ je povinný udržiavať skatepark a jeho okolie v čistote. 
5. V priestoroch skateparku je zakázané: 

a) akákoľvek manipulácia s jednotlivými prvkami nad rámec ich funkčného 
určenia, 

b) využívať prvky skateparku, ak je vizuálne zrejmé, že prvok alebo jeho časť 
nie je v riadnom stave a jeho ďalšie používanie môže bezprostredne 
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ohrozovať život a zdravie užívateľa. 
6. Využívanie areálu organizovanými skupinami osôb, resp. školskými 

zariadeniami je možné len po predchádzajúcej dohode s poverenou osobou  a 
po zabezpečení pedagogického alebo iného dozoru. 

7. Užívateľ je povinný zdržať sa využívania objektu v prípade nepriaznivých 
klimatických pomerov (dážď, sneženie, mráz, a pod.) a v čase zníženej 
viditeľnosti. 

8. Užívateľ je povinný zdržať sa využívania objektu a uvoľniť ho po výzve 
poverenej osoby pri realizácii praktickej časti dopravnej výchovy detí a 
mládeže. Vzdelávacie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Bánovce nad Bebravou majú právo na prednostné využívanie tohto 
športoviska. 

 
4.4 

Prevádzka atletickej dráhy 
  
1. Atletickou dráhou sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie oválna 

dráha so škvarovým povrchom, ktorá leží po obvode ostatných športovísk 
v centrálnej časti areálu. 

2. Atletická dráha slúži na prevádzkovanie športových aktivít detí a športovej 
verejnosti. 

3. Prevádzková doba športoviska je uvedená v Prílohe č. 1 prevádzkového 
poriadku. 

  
4.4.1 

Povinnosti prevádzkovateľa 
  
1. Prevádzkovateľ prostredníctvom poverenej osoby zabezpečuje pravidelnú 

údržbu športoviska, pričom dbá najmä na čistotu samotnej dráhy a jej blízkeho 
okolia. 

2. Poverená osoba vykonáva pravidelnú kontrolu stavu dráhy.  
4.4.2 

Povinnosti užívateľov 
  
1. Vstup do priestoru atletickej dráhy je na vlastné riziko a prevádzkovateľ ani 

poverená osoba nezodpovedá za prípadný vznik úrazu. 
2. Časový harmonogram využitia atletickej dráhy zostavuje a riadi poverená 

osoba. 
3. Na atletickej dráhe je zakázané: 

a) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do behu ostatných bežcov, alebo behať v 
protismere, 

b) behať v prípade nepriaznivých klimatických pomerov (dážď, sneženie, mráz, 
a pod.) a v čase zníženej viditeľnosti,  

c) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať areál a jeho zariadenia, 
d) používať bicykle, korčule, kolobežky, skateboardy a iné nevhodné športové 

náradia, 
e) znečisťovať atletickú dráhu a jej okolie. 

  
4.5 

Prevádzka multifunkčného ihriska 
  
1. Multifunkčným ihriskom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie 

ihrisko s umelou trávou,  ohraničené po obvode ihriska mantinelmi a 
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ochrannými sieťami, určené hlavne pre tenis, hokejbal, malý futbal a nohejbal. 
Počas prevádzky je možné využívať aj umelé osvetlenie hracej plochy. 

2. Prevádzková doba športoviska je uvedená v Prílohe č. 1 prevádzkového 
poriadku. 

3. Užívateľ je oprávnený po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom, v 
prípadoch hodných osobitného zreteľa využívať objekt aj mimo prevádzkovej 
doby. 

 
4.5.1 

Povinnosti prevádzkovateľa 
  

1.  Prevádzkovateľ multifunkčného ihriska prostredníctvom poverenej osoby 
zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení ihriska, pričom dbá 
najmä na čistotu a poriadok samotnej plochy a blízkeho okolia. 

2.  Poverená osoba vykonáva pravidelnú kontrolu stavu jednotlivých prvkov a 
zariadení ihriska. O vykonaných kontrolách vedie záznam. 

 
4.5.2 

Povinnosti užívateľov 
  
1.  Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný sa pri vstupe na hraciu plochu riadiť 

pokynmi poverenej osoby. 
2.  Užívateľ ihriska je povinný najmä: 

a) používať vhodnú športovú obuv (tenisky alebo turfy, nie kopačky alebo iný 
druh obuvi, ktorý by mohol poškodiť povrch ihriska), 

b) vstupovať do priestoru ihriska výhradne cez vstupnú bránu, 
c) dodržiavať časový harmonogram využitia ihriska. 

3.  V priestore ihriska je zakázané: 
a) násilne vrážať, kopať alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na mantinely 

ohraničujúce ihrisko a ostatné príslušenstvo, 
b) vstupovať na ihrisko bicyklom alebo iným dopravným prostriedkom. 

4. Užívateľ je povinný zdržať sa využívania objektu v prípade nepriaznivých 
klimatických pomerov (dážď, sneženie, mráz a pod.) a v čase zníženej 
viditeľnosti. 

  
Článok 5 

Tiesňové linky 
  
1.  Užívateľ alebo návštevník, ktorý je svedkom úrazu, je povinný poskytnúť prvú 

pomoc zranenej osobe a v prípade vážnejšieho zranenia bezodkladne 
kontaktovať rýchlu zdravotnú službu na telefónnom čísle 112. 

2. Užívateľ alebo návštevník, ktorý je svedkom protispoločenského konania 
v priestoroch športového areálu, je povinný bezodkladne kontaktovať Mestskú 
políciu na telefónnom čísle 159, alebo políciu na telefónnom čísle 158. 

3.  Tiesňové linky: 
a) 112 Jednotné telefónne číslo tiesňového volania, 
b) 159  Mestská polícia, 
c) 158  Polícia, 
d) 155  Záchranná služba, 
e) 150  Hasičská a záchranná služba. 
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Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

  
1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov a 

návštevníkov športového areálu. 
2.  Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku má osoba 

poverená prevádzkovateľom, poverená osoba športového areálu a mestská 
polícia. 

3. Fyzická, resp. právnická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok bude 
z športového vykázaná a bude jej zakázaný vstup do športového areálu 
po dobu troch mesiacov. 

4.  Prevádzkový poriadok športového areálu nadobúda platnosť dňa 1.3.2022. 
5.  Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej stránke www.banovce.sk, 

www.smmbn.sk a pri vstupe do športového areálu. 
  
 

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 25.2.2022 
 
 

 


