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                         PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA  
V  ŠPORTOVOM  AREÁLI  NA  NERUDOVA 10, 82104 BRATISLAVA 

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 . 

Prevádzkový poriadok je spracovaný za účelom stanoviť práva a povinnosti fyzických 
a právnických osôb zdržujúcich sa na území futbalového štadióna a miestnostiach infraštruktúry 
štadióna,  ako aj povinnosťami Športového klubu SDM Domino Bratislava, ktorý je jeho 
prevádzkovateľom.  

K futbalovému štadiónu patrí futbalové ihrisko s prírodným trávnikom, plochy na 
tréningovú činnosť, ďalej hlavná tribúna, budova so šatňami a kabínami ako aj vedľajšie objekty 
a to striedačky a ostatná infraštruktúra, patriaca k štadiónu (sklady materiálu a závlaha trávnika 
hlavného ihriska, umelé osvetlenie ihrísk). 

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre 
osoby, ktoré sa nachádzajú na ihrisku a vykonávajú tam výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú 
na šport resp. rekreačno - športovú činnosť na ihrisku .  

 
Čl. I. 

Základné údaje 
1. Majiteľom  areálu futbalového štadióna  je FARSKÝ ÚRAD BRATISLAVA – TRNÁVKA: 

Okružná 13, Bratislava 821 04.(Ďalej len majiteľ areálu) 

2. Prevádzkovateľom  areálu  je  SDM Domino  Bratislava, IČO: 31957404 DIČ: 2021592276 
na základe nájomnej zmluvy s  majiteľom.  

3. Správcom štadióna je osoba poverená prevádzkovateľom tohto ihriska, ktorá dbá na 
dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,  jeho meno, adresa bydliska a kontaktné tel. 
číslo je uvedené na vývesnej tabuli v  športovom areáli  na Okružne 13. 

4. Užívateľom areálu sú obyvatelia a návštevníci mesta Bratislavy, a každá  osoba, ktorá sa 
nachádza v priestore štadióna ( ďalej len „užívateľ „) ,  

5. Na území štadióna je dovolené vykonávať výhradne  tie aktivity, na ktoré je areál a ihrisko 
prispôsobené. 

6. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať . 
7. Obsahom činnosti prevádzkovanej na ihrisku je spontánne osvojovanie si základov 

loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe 
súťaživosti (súťažné zápasy futbalových družstiev SDM Domino Bratislava, nesúťažné 
rekreačné stretnutia a turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci „firemných 
športových dní“ so súhlasom a pod dozorom SDM Domino  Bratislava). 

8. Občania a športové kluby iných obcí  ako Bratislava, môžu používať štadión a jeho 
infraštruktúru výhradne za komerčných podmienok 

9. Na futbalovom štadióne je možné vykonávať futbalové stretnutia a tréningové aktivity 
futbalových družstiev a v odôvodnených prípadoch aj iné športy s predchádzajúcim 
súhlasom SDM Domino  Bratislava a majiteľa areálu  

10. Na území oploteného areálu štadióna sa nachádza ešte zariadenie rýchleho občerstvenia 
„Denis Šenkár“ IČO 46387510, ktorého majiteľ nemá žiadny právny ani ekonomický vzťah 
s SDM Domino Bratislava, ale má zmluvu s SDM Domino Bratislava, na užívanie 
vyhradených priestorov.  

11. Areál štadióna je oplotený a uzamknutý, kľúče sú u správcu ihriska.  
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12. Počas otváracích hodín „Denis Šenkár“ IČO 46387510, sú priestory areálu štadióna 
prístupné aj jeho návštevníkom, ale len v jeho priestoroch prenajatých od SDM Domino 
Bratislava. 

 

13. V areáli sa nachádza: 

 

x Hlavné ihrisko (105x68) + ochranné územie (celkom 8739m2) 

x Miniihrisko s umelou trávou (23x42m) 

x Detský futbalový štadión (2766 m2) 

x Ihrisko s umelou trávou (64x40m) 

x Veľké ihrisko s umelou trávou na Pavlovičovej ulici č.3 ( hracia plocha 85x59 m, 
celkový rozmer plochy je 65 x 93m) 

x Garáže (3) 

x Budova šatní (815 m2):   
prízemie (kotolňa, práčovňa, 6 šatní (lavičky + vešiakové steny), sprchy s príručnými skladmi 
(3 sprchy a 3 umývadlá, 5 spŕch a 1 umývadlo), dámske (záchod a umývadlo) a pánske toalety 
(2 záchody, 2 pisoáre, 1 umývadlo) , šatňa pre trénerov so sprchou a WC, umývadlom, šatňa 
pre rozhodcov so sprchou a WC, umývadlom, kancelária pre trénerov a rozhodcov, kuchynka, 
vestibul s plazmou 

 

1.poschodie izba pre ubytovanie hráčov (2), izba pre ubytovanie hráčov (4), izba pre hostí (2) 
s vlastnou sprchou a WC, umývadlom, sklad 2, kancelária predsedu klubu, kancelária 
športového riaditeľa mládeže, spoločenská miestnosť s kuchynkou, toalety 2 a umývadlo, 
sprcha 1 a 3 umývadlá 

 

podkrovie priestor pre ubytovanie 16 postelí. 

 

Všetky plochy so živou trávou sú zavlažované automatickým systémom Perrot.  
Všetky plochy určené na tréningy a zápasy sú umelo osvetlené.  

 

                                                                   Čl. II. 
Prevádzkové podmienky 

1. Štadión je povolené užívať výhradne len s povolením majiteľa areálu alebo správcu resp. 
výboru SDM Domino Bratislava.  

2. Každý užívateľ je povinný riadiť sa programom SDM Domino  Bratislava a pokynmi 
správcu. V prípade nerešpektovania pravidiel programu a po neuposlúchnutí pokynov 
správcu, môže byť osoba z areálu s okamžitou platnosťou vykázaná. 

3. Priamym nadriadeným správcu ihriska pri výkone jeho funkcie je Rada futbalového klubu 
SDM Domino  Bratislava (ďalej Rada FK) 
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4. Využitie areálu si môžu záujemcovia, ktorý nie sú členmi SDM Domino  Bratislava, 
objednať priamo na ihrisku, alebo telefonicky u správcu alebo na výbore ŠK.  

5. Termínový a časový harmonogram využitia areálu súvisí s tréningami družstiev 
a majstrovskými či prípravnými stretnutiami. Tento harmonogram sa spracováva vždy na 
sezónu (august – jún) a býva k dispozícii na informačnej tabuli klubu. 

6. Hromadné použitie ihriska na turnaje, spoločné akcie športových klubov resp. 
spoločenských organizácií udeľuje súhlas Rada FK SDM Domino  Bratislava a požiadavku 
je treba zadať min. 14 dní vopred kompetentnej osobe SDM Domino  Bratislava 

7. V prípade záujmu je možné zabezpečiť zapožičanie  kabíny a sprchy pre záujemcov za 
dodatočnú úplatu  (záujem o toto treba požadovať taktiež  vopred u Rady FK SDM Domino  
Bratislava).  

8. Spôsobilosť na používanie (komerčné využitie) z titulu nepriaznivého počasia, 
resp. technického stavu ihriska posudzuje správca. 

9. Pri komerčnom využívaní ihriska sa poplatok vyberá vopred pred požitím ihriska, výška 
poplatku je určená prevádzkovateľom a cenu treba dohodnúť taktiež vopred pri objednávke 
štadióna. 

10. V oplotenom areáli ihriska sú umiestnené odpadkové koše, akékoľvek odpady treba 
umiestniť do nich – v areáli ihriska sú taktiež kontajnery na triedený odpad (sklo, papier, 
plasty) je nutné triediť odpady a ukladať do nich podľa druhu.  

11. V areáli štadióna sú umiestnené informačné tabuľky o príkazoch a zákazoch, treba ich 
rešpektovať  

Čl. III. 
Doba prevádzky 

1. V pracovných dňoch je objekt v prevádzke počas tréningov, príp. futbalových stretnutí, 
spravidla  od  15:00 do 22:00 hod. (závisí to však od ročného obdobia ). 

2. Ihrisko s veľkou umelou trávou na Pavlovičovej ulici je v prevádzke počas pracovných 
dňoch na tréningy alebo prípravné zápasy spravidla od 15:00 do 21:00 hod. (závisí to však 
od ročného obdobia). 

3. V dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja, resp. počas sviatkov je objekt 
v prevádzke na základe rozpisu súťaží a majstrovských stretnutí futbalových družstiev 
klubu, informácia o dni a čase je vyvesená na informačnej plazme vo vstupnej hale. 

4. V čase mimo sezóny t.j. v zimnom období od novembra do marca a v letnom období od júna 
do augusta je zákaz vstupu na hlavnú hraciu plochu ihriska bez prítomnosti trénera alebo 
vedúceho družstva po predchádzajúcom súhlase Rady FK SDM Domino  Bratislava. 

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.  

6. Od poplatku za služby spojené s užívaním štadióna sú oslobodené športové kluby SDM 
DOMINO BRATISLAVA v rámci tréningovej činnosti 

 

Čl. IV. 
Povinnosti užívateľov 

1. Dodržiavať bezpodmienečne prevádzkový poriadok a chrániť a šetriť majetok ihriska 
a zariadenia areálu. 

2. Užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví 
alebo poškodeniu majetku.  
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3. Rešpektovať v plnej miere pokyny správcu objektu  

4. Vstup do areálu je možný len na základe  súhlasu správcu alebo inej poverenej osoby  
5. Udržiavať poriadok a čistotu areálu v rámci svojej športovej činnosti 
6. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa v areáli sa riadiť pravidlami slušného správania. V 

prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, 
slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu) je správca alebo iná poverená 
osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov. V tom prípade 
nemá nájomca právo na vrátenie poplatku za užívanie ihriska. 

7. Každá skupina užívateľov má určeného svojho vedúceho a ten poskytne pred vstupom do 
areálu pri využívaní na športové a iné účely, svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, 
bydlisko a telefón) správcovi, ktorý si ich zapíše do denníka pre prípad nutnej potreby  

8. Do areálu ihriska je zakázané vstupovať po požití alkoholických nápojov, omamných 
a psychotropných látok a taktiež nevstupovať do areálu  

9. Vodenie zvierat do  areálu ihriska je prísne zakázané 

10. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia        
a požiarnej ochrany. 

11. Užívateľ ihriska je povinný sa riadiť a dodržiavať časový harmonogram športoviska. 
12. V areáli sa treba správať primerane druhu športového výkonu, nekopať nadmernou silou do 

mantinelov a sietí, nevešať sa na siete , preliezať oplotenie a pod. 

13. V prípade záujmu majú právo vstúpiť do oploteného areálu aj doprovod športovcov a osoby, 
ktoré nevykonávajú športovú činnosť, tieto sa však musia prihlásiť a požiadať o to správcu, 
pričom musia bezpodmienečne rešpektovať prevádzkový poriadok ako osoby vykonávajúce 
športovú činnosť 

14. Zakazuje sa užívateľom vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie 
trávnika, bránok a sieti, oplotenia a iných objektov. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, 
ktoré vznikli jeho pričinením. 

15. Akékoľvek závady, ktoré zistí používateľ na zariadení je povinný zahlásiť správcovi a aj 
v prípade svojho neúmyselného poškodenia časti zariadenia 

16. V prípade poškodenia akýchkoľvek častí ihriska a oplotenia majiteľ ihriska je oprávnený 
požadovať náhradu vzniknutej škody a užívateľ bude povinný  túto škodu nahradiť v plnej 
miere majiteľovi ,  o čom spíše správca protokol a obe zainteresované strany ho podpíšu 

17. V prípade nerešpektovania pokynov správcu tento vykáže užívateľa z oploteného areálu 
ihriska a pri komerčnom využívaní bez vrátenia poplatku 

18. V prípade neuposlúchnutia výzvy správcu berie používateľ na vedomie, že bude ním 
privolaná Polícia SR 

19. Keďže prevádzkovateľ nevykonáva a ani nezabezpečuje zdravotnú službu, užívatelia 
používajú areál a vykonávajú športovú činnosť dobrovoľne a na vlastné nebezpečenstvo 
a v prípade potreby si sami privolávajú zdravotnícku pomoc 

 
20. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v areáli štadióna vykonávať 

každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje 
povinnosť          dodržiavať prevádzkový poriadok.  
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21. Užívateľ areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, újme na 
zdraví alebo poškodeniu majetku. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho 
pričinením.  

 
22. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných 

bezpečnostných          pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný 
zástupca. 

Čl. V. 
Povinnosti správcu 

 
1. Hlavnou povinnosťou je rešpektovať prevádzkový poriadok a činnosť v areáli riadiť podľa 

neho 

2. Konzultovať prípadné požiadavky na využitie areálu s výborom SDM Domino  Bratislava 

3. Kontrolovať osoby vstupujúce do oploteného areálu štadióna, či dodržujú podmienky 
prevádzkového poriadku a nepovoliť vstup osobám, ktoré nespĺňajú tieto podmienky 

4. Nevpustiť do  areálu ihriska osoby mladšie ako 15 rokov bez dospelého doprovodu 

5. Úzko spolupracovať s mestom Bratislava pri zabezpečení verejného poriadku,  
6. Dbať o správne a efektívne využitie športového areálu futbalového ihriska 

7. Dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP 

8. V prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej 
zdravotnej služby, 

9. Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť v areáli futbalového ihriska 

10. Vykázať s okamžitou platnosťou z areálu ihriska osoby, ktoré nedodržujú prevádzkový 
poriadok a pri neuposlúchnutí výzvy na opustenie privolať mestskú políciu alebo štátnu 
políciu 

11. Ihrisko v mimo prevádzkovom čase uzamykať a kľúče uložiť mimo dosahu cudzích osôb 

12. Vykonávať bežnú údržbu a čistenie priestorov ihriska denne resp. pred každým použitím a 
dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov výboru SDM DOMINO 
BRATISLAVA 

13. Pravidelne vyprázdňovať smetné koše umiestnené v areáli ihriska 

14. V prípade závady, ktorá znemožňuje bezpečné prevádzkovanie areálu oznámi toto 
neodkladne prevádzkovateľovi a nepovolí užívanie do odstránenia závady 

15. Správca je povinný hlásiť majiteľovi potrebu väčšej opravy, alebo zmeny stavu areálu 

16. V prípade potreby počas využívania areálu poskytnúť užívateľom a doprovodu sociálny 
kontajner (WC)  

 

Čl. VI. 
Povinnosti majiteľa a prevádzkovateľa 

 
1. Vypracovať  prevádzkový poriadok ihriska a podľa potreby ho aktualizovať 

2. Určiť správcu ihriska, riadne ho zaškoliť a poučiť.  
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3. V pravidelných intervaloch zabezpečiť preventívnu a podľa potreby väčšiu údržbu ihriska, 
vyčistenie priestorov štadióna. Správca sa stará o pravidelnú údržbu ihrísk, poriadok 
v areáli. Kosenie ihrísk so živou trávou sa robí 2-3 krát do týždňa v letnom období, 1-2 krát 
počas jari a jesene. Správca sa počas zimy stará o odhŕňanie snehu na plochách s umelou 
trávou, vždy podľa potreby, aby boli plochy prichystané na tréningový proces. Správca 
zabezpečí aj pravidelnú, s pravidla týždennú údržbu všetkých umelých hracích povrchov. 
Zabezpečí aby bolo ihrisko dostatočne zavlažované, to znamená 40l vody na 1m2 počas 
jedného týždňa. 

4. Po nahlásení zabezpečiť odstránenie nezavinených závad na zariadení príp. záručných opráv 

5. Kontrolovať činnosť správcu a okamžite reagovať na jeho hlásenia a pripomienky 

6. Starostlivosť o poriadok v budove šatní: poverení dobrovoľníci sa denne starajú i poriadok 
v budove. Po skončení tréningov upracú všetky šatne, sprchy, toalety a zvyšné priestory na 
prízemí budovy. Raz do mesiaca sa urobí generálne chemické upratovanie profi strojmi 
(Kärcher podlahový automat, Kärcher parný čistič na sociálne zariadenia, toalety, sprchy, 
umývadla). Počas víkendových zápasov sa o poriadok stará hlavný usporiadateľ. Zabezpečí, 
aby boli šatne po zápasoch pripravené na ďalšie použitie, a stará sa o všetky spoločné 
priestory (toalety, chodby).  

 
Čl. VII. 

Bezpečnostné opatrenia 
 

1. Celý areál futbalového štadióna ako aj priestoru šatní a kabín a ostatných zariadení 
infraštruktúry je mimo prevádzkových hodín uzamknutý. 

2. V prípade zistenia osôb, ktoré sa pohybujú bez povolenia v areáli ihriska je potrebné 
privolať Mestskú alebo štátnu políciu 

3. Prevádzkovateľ zabezpečí po spolupráci s mestom Bratislava nepravidelnú kontrolu objektu 
Mestskou políciou, hlavne vo večerných a nočných hodinách 

4. Prevádzkovateľ zabezpečí osadenie informačných a zákazových tabuliek na oplotení 
a vstupe do areálu ako aj vo vnútri a pravidelne toto na základe hlásenia správcu obnovuje 

5. Prevádzkovateľ sa bude snažiť znížiť riziko hluku, ktorý vytvárajú fanúšikova používaním 
rôznych zariadení na povzbudzovanie, a to hlavne na ihrisku s veľkou umelou trávou.  

6. Prevádzkovateľ zabezpečí do oploteného areálu štadióna nádoby na odpad a pravidelne tieto  
vyprázdňuje  

7. Správca ihriska odstráni po nahlásení okamžite závady, ktoré by mohli spôsobiť úrazy 
užívateľov alebo nedovolí prevádzku a uzamkne areál v prípade, ak sa závada nedá 
odstrániť a bráni jeho bezpečnej prevádzke 

8. Telefónne linky pre záchranné služby: 
 
112 - tiesňové volanie 

  150 - hasičská a záchranná služba 
  155 - záchranná zdravotnícka služba 
  158 - policajný zbor SR 
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Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento prevádzkový poriadok je platný dňom podpisu prevádzkovateľa 

2. Vstupom do areálu ihriska, vyjadruje každý užívateľ ( osoba ) súhlas s týmto prevádzkovým 
poriadkom  

3. Akékoľvek spory a nedorozumenia medzi užívateľmi a správcom treba nahlásiť predsedovi 
SDM Domino  Bratislava, ktorý je povinný ich riešiť spolu s dotknutými osobami príp. 
s mestom Bratislava , alebo  majiteľom objektu 

4. Výklad jednotlivých pravidiel a podmienok tohto prevádzkového poriadku vykonáva 
výhradne prevádzkovateľ ihriska. 

  
 

Vypracoval: Rada SDM DOMINO BRATISLAVA 

 

 

         

        ____________________________ 

        Mgr. Radovan Rumanovič, predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, dňa 7.11.2019 
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