Prevádzkový poriadok športového areálu Adlerka
Športový areál je situovaný v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Karola Adlera
5, 841 02 Bratislava. Nachádza sa na parcele 1092/7 v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Ide o
otvorené - nekryté telovýchovno – športové zariadenie.
Športový areál pozostáva z objektov: multifunkčné ihrisko, tenisové ihrisko, futbalové ihrisko a bežecká
dráha, príjazdová cesta, chodník, areálové inžinierske rozvody pitnej, odpadovej vody splaškovej a
zrážkovej, podzemné vsakovacie zariadenie, rozvody elektrického prúdu a osvetľovacie stožiare.
Nezastavené plochy areálu sú zatrávnené alebo betónové.
Plocha futbalového ihriska je 40 x 20,9 m je a po obvode je oplotený vo výške 3m mantinelmi. Plocha
multifunkčného ihriska je 36 x 23,69 m je a po obvode je oplotený vo výške 3m mantinelmi. Plocha
tenisového ihriska je 36 x 18,53 m je a po obvode je oplotený vo výške 3m mantinelmi.
Vstup na športovú plochu je zabezpečený cez zabudované dvere na jednotlivých ihriskách. Na ihrisku
je osadených 16 svietidiel na stožiarových stĺpoch.
Vlastníkom športového areálu je BSK a prevádzkovateľom športového areálu je Stredná priemyselná
škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava.

Čl. 1
Prevádzkový čas športového areálu
Pracovné dni:
• 08:00 – 14:30 - žiaci školy, neplatiaca verejnosť iba bežecký areál
• 14:30 – 20:00 - platiaca verejnosť, neplatiaca verejnosť
Sobota:
• 10:00 – 20:00 - neplatiaca verejnosť
Nedeľa:
• dočasne zatvorené do 30.6.2021
Poznámky:
• bežecký areál je otvorený celoročne bez časového obmedzenia a bezplatne.
• neplatiaca verejnosť – vstup bez rezervácie času
• platiaca verejnosť – vstup s rezerváciou času, využitie mobilného WC, nočné osvetlenie

Platiaci používatelia budú mať prednosť pred neplatiacou verejnosťou. Areál je pod
kamerovým systémom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
• určiť prevádzkové hodiny športového areálu podľa potreby,
• určovať podmienky využívania areálu, epidemiologické opatrenia
• vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržiavajú pokyny prevádzkového poriadku.
Športový areál je určený na športové vyžitie žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej,
Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava počas vyučovania a vyučovania a pre platiacu a neplatiacu verejnosť
na športové a rekreačné účely.
Prevádzku športového areálu zabezpečuje zamestnanec Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
Karola Adlera 5, Bratislava poverený prevádzkovateľom. V prípade nepriaznivého počasia si

prevádzkovateľ areálu vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu prevádzkového času. Zdržiavať sa v
priestoroch multifunkčných ihrísk a používanie jeho vybavenia mimo vyhradených hodín je prísne
zakázané.
Viacúčelové ihrisko je možné vopred rezervovať prostredníctvom mailu: prenajom@adlerka.sk.
Čl. 2
Povinnosti užívateľa športového areálu
Užívatelia športového areálu sú povinní dodržiavať prevádzkový čas. · Deti do 10 rokov môžu navštíviť
ihriská len v sprievode dospelej osoby. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch športového areálu
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ako i požiarnej ochrany.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí
vlastnou nezodpovednosťou a nerešpektovaním prevádzkového poriadku.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za osobné veci, ktoré sú do športového areálu prinesené.
Úmyselné poškodzovanie športového areálu a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie
prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať
poškodzovateľa z areálu. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
Do priestorov multifunkčného ihriska, tenisového ihriska a futbalového ihriska sa zakazuje vstupovať v
zablatenej a inak znečistenej obuvi, v nevhodnej obuvi (kopačkách, ktoré obsahujú tvrdené, plastové,
kovové, resp. gumené šróbovacie štuple), v topánkach na podpätkoch, na bicykloch, skateboardoch
a kolieskových korčuliach. Vstup na futbalové ihrisko je zakázaný vstup s kopačkami.
V areáli je zakázané lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalové koše, futbalové brány, vešať sa
na záchytné siete, preliezať a podliezať oplotenie.
V priestoroch celého areálu je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a omamné látky.
Do objektu ihrísk je prísne zakázané prinášať jedlo a nápoje. V prípade nevhodného správania sa v
priestoroch športového areálu (vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie
iných osôb, poškodzovanie areálu) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená takéhoto užívateľa
areálu vykázať z jeho priestorov.
Vodiť psov a iné zvieratá, znečisťovať celý športový areál akýmkoľvek odpadom je prísne zakázané.
Užívatelia športového areálu sú povinní poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a nevoľnostiach, prípadne
privolať lekársku záchrannú službu.
Vstupom do športového areálu vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a
zaväzuje sa ním riadiť. Poškodenie zariadenia športového areálu alebo športového náradia je povinný
uhradiť užívateľ, alebo nájomca.
Čl. 3
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia

Čl. 4
Harmonogram upratovania
Trávnik v okolí športového areálu je udržiavaný a kosený podľa potreby, minimálne raz za dva mesiace.
Povrch športoviska je správcom športového areálu pravidelne udržiavaný v čistote a poriadku.

Čl. 5
Osobitné ustanovenia
Prevádzkový poriadok je zverejnený na internetovej stránke školy www.adlerka.sk a tiež pri vstupe do
športového areálu.

V Bratislave, dňa 20.05.2021
Ing. Daniel Adamko, PhD.
riaditeľ školy

