
Návštevný poriadok areálu a ihrísk  Základná škola,                                   

Lachova 1, 851 03 Bratislava 
 

 

1. Správcom areálu a ihrísk školy je Základná škola, Lachova 1, 851 03 Bratislava. (dalej len „základná škola“). 

2. Návštevná doba ihrísk areálu základnej školy pre verejnosť je nasledovná: 

3. 01.04. až 31.10. v čase od 17:00 do 20:00 počas pracovných dní, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov 

od 08:00 do 20:00 

4. 01.07. až 31.08. v čase od 07:00 do 21:00 

5. Mimo návštevnej doby je vstup do areálu základnej školy povolený len so súhlasom vedenia školy. 

6. Ihriská  areálu  základnej  školy  sú  v pondelok  až  piatok  počas  vyučovania v čase od  

8:00 do17:00 vyhradené pre potreby základnej školy, školského klubu detí, resp. pre deti pod dohľadom 

pedagógov alebo rodičov. Využitie multifunkčného ihriska a atletickej dráhy, ktoré sú súčasťou ihrísk 

areálu základnej školy,  je upravené samostatným návštevným poriadkom. 

 

Podmienky využívania areálu a  ihrísk základnej školy 

 

1. Vstup na ihriská areálu základnej školy je na vlastné riziko a správca nezodpovedá za vznik úrazu a prípadnej 

škody na majetku. 

2. Vstup do areálu nie je dovolený osobám pod vplyvom omamných látok, nie je dovolené v areáli používať 

alkoholické nápoje, iné omamné látky, fajčiť. 

3. V areáli je zakázané: 

a) konanie a činnosť, ktorá obmedzuje a ruší ostatných návštevníkov areálu, alebo užívateľov okolitých 

bytových domov, 

b) používať a vnášať akékoľvek hračky s motorovým benzínovým, elektrickým, alebo iným    pohonom, 

hračky lietajúce, ostré, strieľajúce a inak umožňujúce poškodenie zdravia návštevníka, 

c) používať zábavnú pyrotechniku, zakladať oheň, vnášať strelné zbrane, výbušniny, strelivo,  

v zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vnášať ostré a sklenené predmety  

a ďalšie, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, 

d) jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch, 

e) vodiť a vpúšťať psov, mačky ako aj všetky ostatné domáce a nedomestikované zvieratá v zmysle 

VZN č. 1/2008, 

f) poškodzovať vybavenie a zariadenie areálu, ihrísk a zeleň. 
 

4. Za škody vzniknuté nedodržiavaním návštevného poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel 

zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 

5. V prípade nevhodného správania na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné či 

fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia či nevhodnej obuvi, poškodzovanie 

majetku obce/školy či majetku iných osôb, požívanie alkoholu alebo iných omamných látok, fajčenie a 

podobne) bude návštevník z areálu a ihrísk vykázaný. 

 

Povinnosti návštevníka 
 

Návštevník je povinný správať sa slušne, svojim správaním nerušiť ostatných návštevníkov a neohrozovať 

ich bezpečnosť. Zároveň je povinný udržovať čistotu a poriadok v zmysle  

VZN č. 2/2014 o dodržiavaní  čistoty  a poriadku  na  území  mestskej  časti Bratislava-Petržalka. 

 
 

Kontakty: 

Mestská polícia: 159     

Štátna polícia: 158     

Centrálny záchranný systém: 112 

Hasiči: 150 

 

 

 Mgr. Martin Capek, v. r.                                                               Ing. Vladimír Bajan, v. r.   

 riaditeľ základnej školy                       starosta 

                                                                                                         

 


