
 

 

 

 

Chceš urobiť niečo pre svoje zdravie? 
Máš rád pohyb a šport? 

Si rád na čerstvom vzduchu a s kamarátmi? 
 
 

Tak neváhaj a príď  do ZŠ Janka Kráľa poţičať si kolobeţku pre seba, 
rodičov i kamarátov a vyraz za zábavou do prírody, či mesta alebo len 
tak po okolí bydliska!!! 
 
 
Príď a vyber si tú svoju : 

                     
 

 

Ku kolobeţke dostaneš na výpoţičný čas aj reflexnú vestu a prilbu, ako vidíš na 
fotografii. 
 
 

K dispozícií máme:  

-       25 ks  kvalitných terénnych kolobeţiek Worker Line (hraničná nosnosť do 100 kg, 
predná vidlica nastaviteľná na 90 -110 cm, 16 palcové kolesá, V-Brake hliníkové 
brzdy, kvalitný oceľový rám) 

-          25 ks prilieb   



-          25 ks reflexných viest   

 -     50 ks dopravných značiek vyrobených ţiakmi ZŠ J. Kráľa z kartónu   

 

Zaujala Ťa naša ponuka a chceš vedieť viac? 

Ako a kde si kolobežku požičať? Koľko zaplatíš za vypožičanie?  Tak čítaj: 

 

Prevádzkový poriadok  
„Detského centra pohybu“  

 
 
1.  
 
Akékoľvek poţičanie materiálno – technického vybavenia „Detského  centra pohybu“ sa 
zaznamenáva  do „Knihy výpožičiek materiálno – technického vybavenia Detského 
centra pohybu“.  
 
2.  
 
Objednávanie materiálno – technického vybavenia „Detského centra  pohybu“ sa realizuje 
min. 7 dní pred plánovanou výpožičkou na tel. čísle 044 / 553 39 73 alebo elektronickou 
poštou zsjankakralalm@zoznam.sk alebo adriananov@centrum.sk . Prijatie objednávky 
elektronickou poštou musí byť potvrdené  prevádzkovateľom „Detského centra  pohybu“ (ZŠ 
Janka Kráľa – Liptovský Mikuláš).    
 
3.  
 
Objednávateľ materiálno – technického vybavenia „Detského centra pohybu“ pri  
objednávaní uvedie: 
 
- Dátum výpožičky (v ktorý deň a hodinu si vybavenie preberie) 
- Názov subjektu (školy, krúţku ...)  
- Zodpovedná osoba  a tel. číslo 
- Počet osôb, ktoré budú materiálno – technické vybavenie užívať počas doby       

výpožičky (ak pôjde o viac osôb, uvedie sa ich celkový počet)  
- Kolobežky (počet poţičaných kusov) 
- Prilby (počet poţičaných kusov) 
- Reflexné vesty (počet poţičaných kusov ) 
- Dopravné značky (počet poţičaných kusov) 
- Dátum odovzdania (v ktorý deň a hodinu bude vybavenie vrátené) 
 
4.  
 
Objednávateľ materiálno – technického vybavenia „Detského centra pohybu“ vybavenie 
vyzdvihne v dohodnutý  deň a v dohodnutú hodinu, a to od poverenej osoby  zo ZŠ Janka 
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Kráľa – Liptovský Mikuláš.  Objednávatel si vypoţičiava kolobeţku na vlastné riziko. 
Prevádzkovateľ ZŠ Janka Kráľa za prípadný úraz nenesie zodpovednosť. 
 
Podpisom potvrdí, ţe je poučený o správnom pouţívaní kolobeţky a zaväzuje sa nahradiť 
škodu vzniknutú nesprávnym pouţívaním a odcudzením pri zlom zabezpečení proti krádeţi.   
 
5.   
 
Objednávateľ materiálno – technického vybavenia „Detského centra pohybu“  vybavenie vráti 
v dohodnutý deň a v dohodnutú hodinu, a to poverenej osobe zo ZŠ Janka  Kráľa – 
Liptovský Mikuláš.  
 
 
6.  
 
Objednávateľ materiálno – technického vybavenia „Detského centra pohybu“ vráti vybavenie 
v primerane čistom a upravenom stave. V prípade defektu pneumatiky je objednávateľ 
povinný tento opraviť na vlastné náklady. 
 
7.  
 
Objednávateľ materiálno – technického vybavenia „Detského centra pohybu“ nahlási 
poverenej osobe zo ZŠ Janka Kráľa – Liptovský Mikuláš závaţné poškodenia na vybavení, 
straty vybavenia, ktoré sa zaznamenajú do „Knihy výpoţičiek materiálno – technického 
vybavenia  Detského centra pohybu“.  
 
8. 
 
Prevádzkovateľ „Detského centra pohybu“, ZŠ Janka Kráľa – Liptovský Mikuláš bude podľa 
poţiadaviek poţičiavať materiálno technické vybavenie „Detského centra pohybu aj v čase 
letných prázdnin na základe  zverejneného harmonogramu na internetovej stránke školy. 
 
9. 
Prevádzka Detského centra pohybu bude kaţdoročne od  1.5.- 1.10. Skorší začiatok a 
predĺţenie prevádzky môţe závisieť od klimatických podmienok. 
 
10. 
 
Prevádzkovateľ „Detského centra pohybu“,  ZŠ Janka Kráľa – Liptovský Mikuláš, je 
oprávnený vyberať  nasledovné poplatky za vypoţičanie materiálno – technického vybavenia 
„Detského centra pohybu“, ktorú sú určené výhradne k  udrţiavaniu materiálno – technického 
vybavenia „Detského centra pohybu“ v dobrom technickom stave: 
 
- celý komplet (kolobeţka, prilba, reflexná vesta) do 4 hodín: 0,60 €/osoba 
 

- celý komplet (kolobeţka, prilba, reflexná vesta) nad 4 hodiny:  1,00 €/osoba  
 

- kaţdý ďalší začatý pracovný deň výpoţičky celého kompletu: 1,00 €/osoba 
 

- celý komplet (kolobeţka, prilba, reflexná vesta) víkend (sobota a nedeľa): 1,70 €/osoba 
 

- len kolobeţka do 4 hodín: 0,50 € osoba 
 

 -len kolobeţka nad 4 hod: 0,70 € osoba 
 

- strata kolobeţky: 80,00 € 
 

- strata prilby: 12,00 € 
 



- strata reflexnej vesty: 3,50 €   
 

Poplatok je splatný pri odovzdaní materiálno – technického vybavenia prevádzkovateľovi 
„Detského centra pohybu“.   
     Materiálno – technické vybavenie „Detského centra pohybu“ bolo podporené v rámci 

rovnomenného  projektu Občianskeho združenia TATRY z Nadačného fondu Stredoslovenskej 

energetiky  v Nadácii Pontis (http://www.nadaciapontis.sk), v rámci grantového programu 

„Jazdím bez  nehôd“.  
  
 

            
 

 

 

Možnosti pre kolobežkové trasy v okolí Liptovského Mikuláša: 

  

•       Liptovský  Mikuláš, Podbreziny – Smrečany – Ţiar – Ţiarska dolina    (naspäť 
po tej istej trase) 

•         Liptovský  Mikuláš, Podbreziny  – Veterná Poruba (naspäť po tej istej  trase) 

•         Liptovský  Mikuláš, Podbreziny – Veterná Poruba – cesta za obcou – Ţiar  – 
Smrečany – Liptovský  Mikuláš, Podbreziny  

•         Liptovský Mikuláš, Podbreziny – ul. 1. mája – cesta  Hrdinov – pamätník  
Háje - Nicovô  (naspäť po tej istej  trase) 

•         Liptovský  Mikuláš, Podbreziny – ul. 1.mája – cesta Hrdinov – Smrečany – 
Liptovský  Mikuláš, Podbreziny 

•         Liptovský Mikuláš, Podbreziny – hrádza Váhu – areál vodných športov 
(naspäť po tej istej trase) 

•         Liptovský Mikuláš, Podbreziny – Okoličné – hrádza Váhu (ľavobreţná) – 
Uhorská  Ves –Liptovský  Ján – Jánska  dolina (naspäť po tej istej trase)  
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