
 

OBEC  ZÁVADKA  

Obecný úrad, Závadka 36, 072 33 Hnojné  

IČO: 00326054 Email:ocuzavadka36@gmail.com Tel.:056/6596225 

 

vydáva tento 

 

 

Prevádzkový poriadok 

verejného detského ihriska 

v Obci Závadka 

 

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Tento „Prevádzkový poriadok detského verejného ihriska“  - v obci Závadka (ďalej len „prevádzkový 

poriadok“) upravuje 

 

a) pravidlá správania sa detí a ďalších fyzických osôb a právnických osôb, 

b) práva a povinnosti prevádzkovateľa, 

c) práva a povinnosti správcu, 

d) prevádzkovú dobu a prevádzkový režim, 

e) zásady inštalácie, kontroly a údržby zariadení detských ihrísk, 

f) práva a povinnosti dozoru nad deťmi, 

g) zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy. 

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie, že detské verejné ihrisko (ďalej len „detské ihrisko“) je 

areál pre hry, šport a rekreáciu detí. Súčasťou detského ihriska je 

a) drevená hracia vežová zostava 1ks 

b) vláčik s tunelom 1ks 

c) hojdačka pre dve osoby  vahadlová 1ks 

d) gumová dlažba 

 

 

 

Článok 3 

Pravidlá správania sa na detskom ihrisku 

 

Detské ihrisko je miestom verejným a verejnosti prístupným v stanovenom čase. Je určené pre oddych, rozvoj 

duševnej a fyzickej aktivity za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku. Na detskom ihrisku 

je zakázané: 

 



a) vykonávanie činnosti, ktorá obmedzuje a vyrušuje ostatných návštevníkov detského ihriska najmä 

krikom, búchaním, alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby, 

b) používať hracie a športové zariadenia a plochy pre šport po dennej prevádzkovej dobe. 

c) podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, 

d) fajčiť a propagovať tabakové výrobky, 

e) vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, 

f) vchádzať a zdržovať sa v odpudivom a páchnucom odeve, 

g) prespávať, 

h) používať zábavnú pyrotechniku, 

i) vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie predmety, ktoré by 

mohli spôsobiť ujmu na zdraví, 

j) jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch, 

k) vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá, 

l) používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením, 

m) používať poškodené hracie a športové zariadenia, 

n) poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy a ploty. 

o) poškodzovať oznamovacie a informačné tabule, 

p) znečisťovať areál, 

q) dospelým sedieť na hracích alebo športových zariadeniach alebo ich používať, 

r) vchádzať a parkovať motorovými vozidlami, okrem vozidiel údržby prevádzkovateľa 

 

 

Článok 4 

Prevádzkovateľ 

 

Prevádzkovateľom detského ihriska je Obec Závadka, 072 33 Závadka 36 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Za 

prevádzku zodpovedá Obec Závadka, tel. 056/6596225, ktorá je povinná zabezpečovať a viesť evidenciu.  

a) prevádzkových kontrol, 

b) bežnú údržbu vrátane kosenia zelene, 

c) záznamy o vykonaných kontrolách a údržbe, 

d) evidenciu úrazov a nehôd, 

e) pripomienky a podnety. 

 

 

Článok 5 

Správca 

 

Správcom je Obec Závadka, ktorá je zodpovedná za činnosť v zmysle príslušných  článkov tohto 

prevádzkového poriadku.  

 

Článok 6 

Sezóna, prevádzková doba a prevádzkový režim 

 

1. Na účely tohto nariadenia sa sezónou rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho 

roka. 

2. Začiatok sezóny môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým poveternostným podmienkam posunutý 

na neskorší termín, najneskôr však do 30.apríla kalendárneho roka. 

3. Koniec sezóny môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým poveternostným podmienkam posunutý na 

skorší termín najskôr však o 1. novembra kalendárneho roka. 

4. Prevádzkovou dobou na detskom ihrisku sa rozumie denná doba, počas ktorej je možné na detskom 

ihrisku využívať hracie, športové zariadenia a plochy určené pre šport a rekreáciu detí a je vyjadrená 

v hodinách 

a) od 01.03. – 30.04. v čase od 8:00 hod. do 19:00 hod. 

b) od 01.05. – 30.09. v čase od 8:00 hod. do 21:00 hod. 

c) od 01.10. – 30.11. v čase od 8:00 hod. do 19:00 hod. 



 

5. mimo sezóny, len v prípade vhodných poveternostných podmienok, môže byť na základe rozhodnutia 

prevádzkovateľa detské ihrisko otvorené. V takomto prípade dennú dobu prevádzky stanoví 

prevádzkovateľ. 

 

 

Článok 7 

Inštalácia, kontrola a údržba zariadení detského ihriska 

 

1. Inštalácia zariadenia sa musí vykonať bezpečným spôsobom, podľa návodu výrobcu. 

2. Kontrola zariadení a ich častí sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu minimálne v intervaloch 

podľa pokynov výrobcu. Kontrolou sa rozumie: 

- bežná vizuálna kontrola, ktorá umožňuje rozpoznať výrazne zdroje ohrozenia spôsobené 

vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých fliaš, nečistôt, 

predmetov s ostrými hranami, či nechýbajú súčasti, nadmerné opotrebovanie, narušená stabilita 

zariadení, nefunkčnosť hracích prvkov, porušenosť bezpečnostných náterov a vykonáva sa každý 

deň pre otvorením ihriska. 

3. Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby. O vykonaní kontrol sa vedú záznamy. 

Cieľom kontrol je bezpečnosť prevádzky ihriska a predchádzanie úrazov. Kontrola sa prevedie raz 

týždenne o čom sa prevedie záznam, za kontrolu zodpovedá poverený pracovník obecného úradu.  

4. Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia bezodkladne odstrániť. Ak to nie je 

možné treba zariadenie zabezpečiť tak, aby sa nemohlo použiť, napríklad umiestniť zábranu alebo 

odmontovať časti, ktoré sú poškodené. Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť je 

potrebné označiť tabuľkou „ZÁKAZ POUŽÍVAŤ“. Za označenie je zodpovedný správca detského 

ihriska, ktorý tak urobí neodkladne po zistení takejto skutočnosti.  

 

 

 

 

Článok 8 

Práva a povinnosti dozoru nad deťmi a mládežou 

 

1. Za dozor nad deťmi a ich bezpečnosť pri využívaní detského ihriska (ďalej len „dozor“) sú 

zodpovední: 

a) rodičia dieťaťa alebo osoba staršia ako 18 rokov s privolením rodičov 

b) pedagóg, ak dieťa navštívi detské ihrisko v dobe, kedy je zaň pedagóg zodpovedný. 

2. Prevádzkovateľ ani správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska 

a nezodpovedá za bezpečnosť detí.  

3. Dozor má právo: 

a) požiadať správcu, príp. prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie detského ihriska,  

b) požiadať deti aby používali bezpečné a nepoškodené hracie a športové zariadenie, 

c) upozorniť deti a ich dozor, ak používajú detské ihrisko, hracie a športové zariadenia v rozpore 

s týmto prevádzkovým poriadkom. 

d) privolať hliadku štátnej polície na  zabezpečenie nápravy pri zistení porušenia pravidiel správania 

sa na detskom ihrisku,  

e) bezodkladne upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním detského 

ihriska a domáhať sa odstránenia zistených nedostatkov, ktoré by ohrozovali bezpečnosť detí. 

4. Dozor je povinný: 

a) presvedčiť sa pred hrou alebo športovaním detí, či hracie alebo športové zariadenie je bezpečné 

a či neohrozí bezpečnosť detí a mládeže, 

b) dbať, aby deti používali len také hracie alebo športové zariadenie, ktoré je primerané ich veku 

a fyzickej kondícii.  

c) dohliadať, či deti používajú hracie a športové zariadenie správne a na ten účel, na ktorý je 

zariadenie určené, 



d) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho alebo športového zariadenia neohrozil 

bezpečnosť  jeho dieťaťa, 

e) dohliadať, aby hracie a športové zariadenie používalo len toľko detí, na koľko je konštrukčne 

vyhotovené, 

f) dohliadať, aby jeho deti neprekážali iným deťom a mládeži v doskočisku alebo priestore určenom 

na pád, 

g) dohliadať, aby deti nevchádzali a nezdržiavali sa v priestore, kde by spätným pohybom hracie 

alebo športové zariadenie mohlo ohroziť ich bezpečnosť. 

 

 

Článok 9 

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy 

 

1. V záujme bezpečnosti na detskom ihrisku 

a) nikto, okrem prevádzkovateľa, správcu a nimi určených, nesmie zasahovať, upravovať 

a opravovať hracie alebo športové zariadenie, 

b) je zakázané používať poškodené hracie alebo športové zariadenia. 

2. Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dozor. 

3. V prípade úrazu, dozor bezodkladne nahlási informácie o úraze prevádzkovateľovi, ktorý s ním spíše 

záznam, ktorý slúži ako podklad pre riešenie škody a ako podnet ku skvalitňovaniu vybavenosti 

detského ihriska. 

4. V prípade ohrozenia života, zdravia majetku a bezpečnosti návštevníkov detského ihriska, každý je 

oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania 

číslo 112 – záchranný systém 

číslo 158 – štátna polícia, 

5. Prevádzkovateľa zodpovedného za detské ihrisko možno volať na tel. č. 056/6596225.  

 

 

Článok 10 

Sankcie 

 

V prípade porušenia prevádzkového poriadku sa bude postupovať v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Prevádzkový poriadok detského verejného ihriska bol prerokovaný na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa: 4.1.2019  

 

 

 

 

 

V Závadke, dňa 4.1.2019 

 

 

 

                                                                                                               Jana Dziaková 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


