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Prevádzkový poriadok 
 
Športovo – relaxačné centrum 

 

„L I E N K A“ 
 

 
 
  



Prevádzkový poriadok Športovo – relaxačného centra 
„LIENKA“ 
pri MŠ Bobot musí byť prístupný na vhodnom 
a viditeľnom mieste. 
Identifika čné údaje prevádzkovateľa športovo –
relaxačného centra LIENKA: 
 
Zriaďovateľ:   Obec BOBOT 
Správca:    MŠ Bobot  
Adresa:    Bobot č.63, 913 25 Bobot 
Kontakt:    032/6594818 
Zodpovedný pracovník: poverený pracovník ktorý bude 
otvárať a zatvárať bránu (pán Pokorný Milan) 
 
Druh športovo – relaxačného centra: 
 
Športovo relaxačné centrum, je určené pre deti vo veku od  
3 – 8 rokov. 
Nezastavaná plocha pozemku je rozdelená na ihrisko, zeleň 
a komunikácie. Plocha ihriska a zelene je 4931m2. 

Športovo relaxačné centrum ponúka pre deti rôzne formy 
pohybového vyžitia: 

� Šmýkačku do piesku 
� Pohyblivý most 
� Hojdačku 
� Vláčik 
� Preliezaciu stenu 
� Futbalové ihrisko s bránami 
� Pieskovisko s prekrytím plachty proti slnku, súčasťou je 

náradie do pieskoviska uložené v boxe (pod prístreškom) 
� Oddychový stôl, lavičky (slnečník) 

 
Športovo – relaxačné centrum bude priebežne dopĺňané 
o ďalšie športové náradie. 



Podmienky návštevy Športovo – relaxačné centra: 
 

1. Deti môžu navštíviť centrum v sprievode rodičov alebo 
starších súrodencov viac ako 15 rokov. 

2. Počas návštevy sú povinní dodržiavať poriadok a čistotu 
v celom športovom areáli MŠ. 

3. Hračky do pieskoviska si môžete požičať z boxu 
zaobchádzať s nimi šetrne, neničiť. 

4. Po odchode si každý po sebe urobí poriadok uprace 
hračky do boxu.  

5. V prípade nedodržania tohto pokynu nebudú hračky 
súčasťou ihriska nakoľko sa s nimi hrajú aj deti MŠ. 

6. Na športovom náradí sa pohybovať bezpečne, nerobiť na 
nich výkony na ktoré neboli postavené. 

7. Za bezpečnosť svojich detí zodpovedá sprevádzajúca 
osoba (rodič, alebo iná rodičom poverená osoba). 

8. Kontrola centra bude vykonávaná poverenými osobami: 
vedúcim zariadenia MŠ, členmi rady RZ – rodičmi, ktorí 
budú kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku. 

 
Veríme, že otvorením centra umožníme deťom a rodičom 
športové vyžitie, oddych a naučíme ich spoločensko – 
športovej kultúre. 



Organizácia prevádzky „Športovo – relaxačného centra“ 
 
Centrum bude slúžiť deťom MŠ počas prevádzky. 
V čase prevádzky MŠ 6.00 – 16.15 hod. nebude možná 
návšteva pre verejnosť. 
Mimo prevádzky MŠ bude možná návšteva verejnosti teda 
detí z obce v sprievode rodičov, alebo detí starších viac 
ako 15 rokov v nasledovnom čase: 
 

16.15 – 19.00 hod.  v mesiaci: apríl, máj, jún 
16.15 – 20.00 hod.  júl 
10.00 – 20.00 hod.  august 
16.15 – 19.00 hod.  september, október 

 
Počas víkendu (sobota, nedeľa): 

 
10.00 – 20.00 hod. 
 

Bicykle odkladať na stanovisko pre bicykle (neopierať 
o budovu!). 
Prístup do centra bude bránou z ulice pri ihrisku. 
Bránka pri hlavnej ceste bude po skončení prevádzky MŠ 
uzamknutá aj z bezpečnostných dôvodov nebezpečenstva 
hlavnej a frekventovanej cesty.  
Uzatvorenie Športovo – relaxačného centra bude denne v čase 
uvedenom, podľa prevádzkových hodín. 
 
Tento prevádzkový poriadok nadobudol účinnosť od 6.5.2011. 
 
 
V Bobote 28.3.2011 
 


