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 Futbalový areál 

Účel použitia: 

Futbalový areál (v ďalšom texte „ihrisko“)  je určený na športové aktivity mužstiev FK TJ 

Lokomotíva Kozárovce, resp. ostatných športovcov a obyvateľov obce.  

Ihrisko poskytuje príležitosti pre nasledujúce športové aktivity: 

 Futbal 

 Mini futbal 

Na ihrisku sa nachádzajú nasledovné športoviská 

 Futbalová plocha s prírodnou trávou 

 Tréningová plocha s umelou trávou 

 

Časový harmonogram využitia športovísk  

 

1. Futbalová plocha s prírodnou trávou: 

Pondelok - piatok: 

 podľa rozpisu tréningov jednotlivých mužstiev  

 

Plán tréningov futbalových mužstiev FK TJ Lokomotíva Kozárovce je prístupný 

k nahliadnutiu vo vitríne FK TJ Lokomotíva Kozárovce umiestnenej v areáli ihriska. 

Prioritu majú všetky futbalové zápasy alebo tréningy mužstiev FK TJ Lokomotíva 

Kozárovce.  

Sobota - nedeľa: 

 podľa termínového a časového rozpisu zápasov jednotlivých mužstiev FK TJ Lokomotíva 

Kozárovce.  

 

Rozpis tréningov ako i zápasov mužstiev je prístupný k nahliadnutiu vo vitríne FK TJ 

Lokomotíva Kozárovce umiestnenej v areáli ihriska, alebo na kontaktnej adrese 

lokomotiva.kozarovce@gmail.com 

 

 

Mimo rozpisu tréningov a zápasov mužstiev:  
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na základe individuálnej žiadosti žiadateľa posúdenej a odsúhlasenej Výborom FK TJ 

Lokomotíva Kozárovce. 

 

2. Tréningová plocha s umelou trávou: 

 podľa rozpisu tréningov a zápasov mužstiev   

 

Plán tréningov, ako i rozpis zápasov mužstiev je prístupný k nahliadnutiu vo vitríne FK TJ 

Lokomotíva Kozárovce umiestnenej v areáli ihriska.  

Rozpis tréningov ako zápasov mužstiev FK TJ Lokomotíva Kozárovce je aktualizovaný 

pred začiatkom príslušnej časti futbalového ročníka. 

Prioritu majú všetky futbalové zápasy alebo tréningy mužstiev FK TJ Lokomotíva 

Kozárovce.  

 mimo rozpisu tréningov a zápasov:  
 

07:45 - 16:00  žiaci materskej a základnej školy v rámci vyučovacích hodín a športových 

aktivít v sprievode vyučujúceho  

09:00 - 21:00  mládež a dospelí, telovýchovné a športové oddiely, resp. záujmové 

združenia a kolektívy, mimo plánovaných časov tréningov a zápasov FK 

TJ Lokomotíva Kozárovce.  

V čase uvedenom vyššie je možné využívať tréningové ihrisko len bez použitia umelého 

osvetlenia, výnimku posudzuje a schvaľuje výbor FK TJ Lokomotíva Kozárovce na základe 

predloženej žiadosti. 

Pozn: Dve hodiny pred začiatkom domácich priateľských a majstrovských zápasov, ako 

i v čase konania samotných domácich zápasov, je ihrisko vyhradené výlučne pre futbalové 

mužstvá FK TJ Lokomotíva Kozárovce a ich súperov.  

Vstup na tréningovú plochu  s umelou trávou 

1. Hráči mužstiev FK TJ Lokomotíva Kozárovce počas tréningov a prípravných zápasov pod 

vedením  trénerov, zodpovedných za tréning jednotlivých mužstiev 

2. Žiaci základnej školy v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. 

3. Vstup na tréningové ihrisko pre osoby mladšie ako 15 rokov len pod dozorom dospelej 

osoby. 
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Cena prenájmu 

 

1. tréningová plocha s umelou trávou a šatne: 

 všetky futbalové mužstvá FK TJ Lokomotíva Kozárovce – bez poplatku 

 Žiaci základnej školy v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby 

– bez poplatku 

  ostatní záujemci – za poplatok, viď príloha „Cenník“ 

 

2. futbalová plocha s prírodnou trávou a šatne: 

 Cena je tvorená individuálne, dohodou medzi žiadateľom a výborom FK TJ 

Lokomotíva Kozárovce 

3. Poplatok za prípadné použitie umelého osvetlenia na ihrisku bude dohodnutý so 

záujemcom individuálne 

Nájomca je povinný uhradiť príslušné poplatky za prenájom, prípadne použitie umelého 

osvetlenia, pred vstupom na tréningové ihrisko správcovi ihriska. 

 

Prevádzkový poriadok: 

1. Vstup do priestorov ihriska je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej 

zodpovednej osoby areálu. 

2. Spôsobilosť na využívanie ihriska - z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického stavu  

plochy (prírodná tráva, tréningová plocha) - posudzuje správca. 

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

4. Majiteľ ihriska a ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas 

vykonávania športovej činnosti v priestoroch ihriska. Vstup na ihrisko a všetka športová 

činnosť je na vlastné nebezpečenstvo. 

5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť prevádzkovým poriadkom 

alebo pokynmi správcu. 

6. Je zakázané používať ihrisko na iné účely ako je určené. 

7. Úmyselné poškodzovanie ihriska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie 

prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite 

vykázať poškodzovateľa z ihriska. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať od 

poškodzovateľa náhradu vzniknutej škody, pričom  poškodzovateľ je povinný škodu 

uhradiť.  
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8. Na hracie plochy je zakázané vstupovať v kolieskových korčuliach, v topánkach na 

vysokom podpätku alebo v inej nevhodnej obuvi. Vhodnou obuvou sú - kopačky, turfy. 

O vhodnosti obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba.  

9. Na hraciu plochu ihriska je zakázané vstupovať s bicyklom, na ihrisko je zakázané vodiť 

psov, je zakázane znečisťovať areál odpadkami. 

10. V prípade domácich víkendových zápasov mužstiev FK TJ Lokomotíva Kozárovce sa 

ihrisko môže – pri dodržaní stanovených pravidiel - prenajímať od pondelka do piatku.  

11. V prípade zápasov domácich mužstiev na ihriskách súperov je možné tréningové ihrisko 

s umelou trávou – pri dodržaní stanovených podmienok - prenajímať aj počas víkendu.   

12. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram ihriska, ktorý 

zostavuje správca. 

Vstupom do priestorov ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým 

poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť. Tento prevádzkový poriadok je k nahliadnutiu v areály TJ 

Lokomotíva Kozárovce a na stránke www.kozarovce.sk.   

 

Osobitné ustanovenie: 

Svojvoľný vstup na futbalové ihrisko sa považuje za vniknutie do cudzieho areálu.  

 

Správca areálu: 

Vedenie klubu FK TJ Lokomotíva Kozárovce (poverená osoba) 

Údržba areálu: hospodár FK TJ Lokomotíva Kozárovce 

 

 

V Kozárovciach, dňa ..........2015   

 

      

 

 

       ----------------------------------------- 

     Výbor FK TJ 

 Lokomotíva Kozárovce 

    

http://www.kozarovce.sk/

