
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

CVIČISKA KYNOLOGICKÉHO KLUBU DVORY NAD ŽITAVOU 

 

Čl. I 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

 

Vlastník:  Obec Dvory nad Žitavou 

Prevádzkovateľ:  Kynologický klub Dvory nad Žitavou 

Adresa:   Bešeňovská cesta 185/52, 941 31 Dvory nad Žitavou 

IČO:    50148711 

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Bašťovanská – predsedkyňa klubu, tel. č. 0944 510 732 

 

Čl. II 

Účel 

 

1. Kynologický klub Dvory nad Žitavou ako prevádzkovateľ cvičiska Kynologického klubu 

Dvory nad Žitavou, vytvorila podmienky na možnosť využívania plochy cvičiska pre 

kynologickú verejnosť a občanov vlastniacich psy. 

2. Cvičisko Kynologického klubu Dvory nad Žitavou je určený na výcvik psov v rámci 

Kynologického klubu Dvory nad Žitavou a v rámci voľného času občanov so psami. 

3. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických 

osôb zdržujúcich sa v priestoroch cvičiska Kynologického klubu Dvory nad Žitavou. 

4. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre 

osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú činnosti spojené s výcvikom a venčením psov. 

 

Čl. III 

Charakteristika cvičiska Kynologického klubu Dvory nad Žitavou 

 

1. Cvičisko Kynologického klubu Dvory nad Žitavou sa nachádza na pozemku registra E KN 

parc. č. 882/1 trvalé trávnaté porasty na ulici Pekárska, 941 31 Dvory nad Žitavou, celková 

plocha cvičiska je 2000 m
2
. 

2. Priestory cvičiska slúžia na vykonávanie kynologických aktivít a aktivít spojených so 

psami. 



3. Užívateľmi cvičiska Kynologického klubu sú predovšetkým členovia Kynologického 

klubu Dvory nad Žitavou, MsP Dvory nad Žitavou, obec Dvory nad Žitavou a ňou 

zriadené organizácie, obyvatelia obce (mládež i dospelí) a široká kynologická verejnosť. 

 

Čl. IV 

Prevádzkový čas 

 

1. Prevádzkový čas cvičiska Kynologického klubu Dvory nad Žitavou je určený nasledovne: 

a) pre verejnosť denne v dobe od 7.00 h do 20.00 h, 

b) v čase výcviku psov pre členov Kynologického klubu Dvory nad Žitavou je cvičisko 

vyhradené pre výcvik, deň a čas výcviku sa mení v závislosti s potrebami klubu a je 

vždy zverejnený na webových stránkach Kynologického klubu Dvory nad Žitavou 

(www.kkdvory.weebly.com). 

 

Čl. V 

Vstup na cvičisko Kynologického klubu Dvory nad Žitavou 

 

1. Pred vstupom do areálu cvičiska psy je potrebné psy vyvenčiť mimo areálu cvičiska.  

2. Po psovi je potrebné vždy upratať (kôš na exkrementy je pri vchode na cvičisko). 

3. Psovod zodpovedá za všetky škody spôsobené psom (ničenie trávnika hrabaním, ničenie 

vybavenia cvičiska, ujmy na zdraví iných psov a ľudí). 

4. Vstup je povolený len so zdravým, očkovaným psom. 

5. Počas výcviku musí byť pes v areáli cvičiska na vodidle, pokiaľ výcvikár neuzná inak. 

6. Psy s jasným náznakom agresivity musia mať náhubok, obzvlášť psy, ktorých vlastní 

majitelia nie sú schopní fyzicky zvládať. 

7. Výcvikové donucovacie prostriedky, ktoré psovi spôsobujú bolesť, sú na cvičisku 

zakázané (ostnaté obojky, elektrické obojky apod.). 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Užívateľ je povinný dodržiavať v areáli cvičiska Kynologického klubu Dvory nad Žitavou 

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany. 

http://www.kkdvory.weebly.com/


2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa a jeho psa počas 

vykonávania kynologických aktivít. 

3. Počas výcviku a zdržiavaní sa v areáli cvičiska sa treba riadiť pravidlami slušného 

správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi prevádzkovateľa. 

4. Pred odchodom z cvičiska je potrebné si po sebe upratať a prekážky na cvičisku od väčšej 

nečistoty očistiť a dať do stavu, aby ich mohli iní užívatelia ihneď používať. 

5. Úmyselné poškodzovanie areálu a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie 

prevádzkového poriadku a prevádzkovateľ je oprávnený okamžite vykázať poškodzovateľa 

z areálu cvičiska. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody. 

 

Prevádzkový poriadok je platný od 28. júna 2016. 

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 27.06.2016 

 

 

Vlastník:                     Prevádzkovateľ: 

 

 

.................................................    ................................................. 

  Ing. Branislav Becík, PhD.        Ing. Viktória Bašťovanská 

  starosta obce                                                            predsedkyňa Kynologického klubu 

           Dvory nad Žitavou 


