
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KLZISKA OBCE KYSAK 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA KLZISKA 
Prevádzkovateľ:   Obec Kysak 
Adresa:   Kysak č. 146, 044 81 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľubomír Krajňák, starosta 
Správca:    Pavol Miženko 
Telefónne číslo:   055/ 6991422 

2. VSTUP DO AREÁLU: 
 
* vstup na klziska je spoplatnený nasledovne: 

a) verejné korčuľovanie zdarma 
b) prenájom plochy 1 hodina: 15 EUR občania obce Kysak, 30 EUR ostatní 

* vstup deťom do 10 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby  
* rezerváciu prenájmu klziska majú záujemcovia možnosť urobiť v pracovných 

dňoch od 8,00 do 16,00 na webových stránkach obce Kysak www.kysak.sk, 
potvrdenie rezervácie prebehne bezodkladne, najneskôr však do 
nasledujúceho pracovného dňa. 

* pri kolízii viacerých súčasných rezervácií majú až do potvrdenia rezervácie 
prednosť občania Kysaku  

* v prevádzkovom čase verejného korčuľovania je areál sprístupnený 
správcom, prípadne poverenou osobou  

* v termínoch individuálnych rezervácií je nutné si kľúče od areálu vyzdvihnúť 
na obecnom úrade, prípadne od správcu, či poverenej osoby po 
predchádzajúcej dohode a po uplynutí rezervovaného času kľúče vrátiť späť 

* pri plnom obsadení klziska je prevádzkovateľ oprávnený klzisko uzatvoriť 
a neumožniť vstup ďalším korčuliarom dovtedy, pokiaľ sa plocha klziska 
neuvoľní 

* návštevníci sú povinní dodržiavať prevádzkovú dobu a pri ukončení 
korčuliarskeho bloku opustiť klzisko po upozornení správcom, alebo 
poverenou osobou 

* nie je povolené zdržiavať sa na klzisku mimo prevádzkovej doby  
* nie je povolené zdržiavať sa v areáli mimo klziska a priestorov na prezutie, 

hrozí poškodenie tenisových kurtov 
* platí prísny zákaz vstupu s korčuľami mimo plochy pokryté gumenou 

podložkou 
* platí prísny zákaz vstupu na klzisko v obuvi / inak ako v korčuliach, z dôvodu, 

že hrozí poškodenie plochy klziska 



3. PRAVIDLÁ KORČUĽOVANIA 
 
* charakter/materiál klziska si vyžaduje nabrúsené korčule! 
* vstupom na klzisko sa každý návštevník podriaďuje pravidlám prevádzkového 

poriadku a pokynom správcu areálu, či poverenej osoby 
* pri nerešpektovaní pokynov správcu, či poverenej osoby môžu byť osoby 

vykázané z klziska, pri opakovanom napomenutí bude nasledovať zákaz 
vstupu na klzisko  

* počas verejného korčuľovania je zakázané na klzisku hrať hokej 
* prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci 

spôsobili vlastnou nedisciplinovanosťou alebo nedodržaním prevádzkového 
poriadku 

 
4. ODKLADANIE OSOBNÝCH VECÍ 

 
* návštevníci si odkladajú veci nevyhnutné na lavičky pri klzisku, 

prevádzkovateľ nezodpovedá za odložené veci 
* prevádzkovateľ žiada návštevníkov aby vo vlastnom záujme nenosili na 

klzisko cenné veci a predmety 
* prevádzkovateľ nezabezpečuje úschovu vecí a predmetov a za stratu vecí 

alebo predmetov nezodpovedá 



V AREÁLI JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ: 
 

 VSTUPOVAŤ NA PLOCHU KLZISKA BEZ KORČÚĽ    ! 
 

 VSTUPOVAŤ NA PLOCHU KLZISKA SO ZNEČISTENÝMI  KORČÚĽAMI    ! 
 

 VSTUPOVAŤ  KORČÚĽAMI MIMO PLOCHU KLZISKA NESPEVNENÚ 
GUMOVOU PODLOŽKOU    ! 

 
 SPRÁVAŤ SA SPÔSOBOM, KTORÝ BY OHROZOVAL BEZPEČNOSŤ 

OSTATNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV A PREVÁDZKU KLZISKA    ! 
 

 VODIŤ DO AREÁLU PSOV    ! 
 

 NIČIŤ, ALEBO ZNEHODNOCOVAŤ ZARIADENIE AREÁLU    ! 
 

 ZNEČISŤOVAŤ PLOCHU KLZISKA A AREÁL ODHADZOVANÍM 
NEPOTREBNÝCH PREDMETOV, VECÍ A ODPADKOV    ! 

 
 PIŤ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE    ! 

 
 FAJČIŤ V CELOM AREÁLI  KLZISKA    ! 


