PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO
IHRISKA VEĽKÉ TUROVCE
 Detské ihrisko je určené pre deti do 12 rokov
 Deti do 6 rokov môžu používať zariadenia ihriska len
v sprievode dospelej osoby
 Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom
dospelej osoby
JE ZAKÁZANÉ:
 Používať hracie prvky ihriska osobám starším ako 12 rokov
 Vodiť do areálu detského ihriska psov, mačky a iné domáce
zvieratá
 Fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli
ihriska
 Konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch
 Znečisťovať areál detského ihriska a poškodzovať jeho
zariadenie
 Nosiť ostré, sklené a rozbité predmety, zakladať otvorený
oheň
 Používať hracie zariadenie, ak je poškodené a hrozí
nebezpečenstvo úrazu
 Používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných
podmienok (námraza, klzký povrch prvkov, rozmočený
povrch okolia hracích prvkov)
 Jazdiť na bicykli a hrať loptové hry v areáli detského
ihriska
 Prevádzkovateľ nezodpovedá za zranenia a úrazy
Dôležité telefónne čísla:
Obec Veľké Turovce, Obecný úrad Veľké Turovce 321, 935 81 : tel.
036/7498141
Mobil: 0917 812690
Integrovaný záchranný systém:
112
Prevádzkový poriadok detského ihriska sa nachádza na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
DETSKÉHO IHRISKA VEĽKÉ TUROVCE
Článok 1
Predmet úpravy
Tento „Prevádzkový poriadok detského ihriska“ nachádzajúceho sa v areáli obecného úradu vo
Veľkých Turovciach (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje:
a) pravidlá správania sa detí a ďalších fyzických osôb a právnických osôb,
b) práva a povinnosti prevádzkovateľa,
c) prevádzkovú dobu a prevádzkový režim,
d) zásady inštalácie, kontroly a údržby zariadení detských ihrísk,
e) práva a povinnosti dozoru nad deťmi,
f) zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie, že verejné detské ihrisko (ďalej len „VDI“)
je areál určený pre hry, šport a rekreáciu detí. Hracie prvky a športové zariadenia môžu využívať
len deti vo veku do 12 rokov. Súčasťou detského ihriska je
a) hracia veža univerzálna dvojvežová štvorboká 4U-203D-10, výr. č. 01525
1 ks
b) reťazová dvojhojdačka RH-201D-10, výr. č. 01526
1 ks
c) vahadlová hojdačka VH-201D-10, výr. č. 00815
1 ks
d) kolotoč na státie s dvoma kruhmi o 0,7 m KO-072K-10, výr. č. 01441 1 ks
e) hojdačka na pružine – koník HP-010K, výr. č. 01712
1 ks
Článok 3
Pravidlá správania sa na detskom ihrisku
Detské ihrisko je miestom verejným a verejnosti prístupným. Je určené pre oddych, rozvoj
duševnej a fyzickej aktivity za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.
1. Na detskom ihrisku je zakázané:
a) vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov detského ihriska
alebo užívateľov okolitých domov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním
reprodukovanej hudby,
b) používať oplzlé slová a nadávky,
c) podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
d) fajčiť a propagovať tabakové výrobky,
e) prespávať,
f) používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,
g) jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch,
h) používať hracie prvky, športové zariadenia, rekreačné plochy,
i) používať poškodené: hracie prvky, športové zariadenia, rekreačné plochy,
j) poškodzovať hracie prvky, športové zariadenia, rekreačné plochy,
k) poškodzovať oznamovacie a informačné tabule,
l) znečisťovať areál,
m) dospelým osobám sedieť na hracích prvkoch, športových zariadeniach alebo ich používať.
2. Je zakázané:
a) vchádzať a zdržovať sa v areáli detského ihriska pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok,
b) vnášať do areálu detského ihriska strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené
predmety, a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví,

c) vodiť a vpúšťať do areálu detského
ihriska psov, mačky a iné zvieratá,
d) vchádzať do areálu detského ihriska motorovými vozidlami a parkovať v ňom. To neplatí
pre vozidlá prevádzkovateľa alebo za účelom vykonávania údržby.
Článok 4
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom detského ihriska je Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce 321, 935 81 (ďalej
len „prevádzkovateľ“). Za prevádzku zodpovedá Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce 321, 935
81, tel. 036/7498141, mobil 0917 812 690. Prevádzkovateľ je povinný viesť o areáli ihriska
„Knihu detského ihriska“, ktorá obsahuje:
a) záznamy o vykonaných kontrolách a údržbe,
b) evidenciu úrazov a nehôd,
c) pripomienky a podnety.
Článok 5
Sezóna, prevádzková doba a prevádzkový režim
1. Na účely tejto smernice 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.
3. Koniec sezóny môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým poveternostným podmienkam
posunutý na skorší termín.
4. Prevádzkovou dobou na detskom ihrisku sa rozumie denná doba, počas ktorej je možné na
detskom ihrisku využívať hracie prvky, športové zariadenia, rekreačné plochy.
5. Prevádzková doba môže byť prispôsobená aktuálnemu počasiu a požiadavkám návštevníkov
na základe rozhodnutia prevádzkovateľa.
Článok 6
Práva a povinnosti dozoru nad deťmi a mládežou
1. Za dozor nad deťmi 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 nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska.
3. Dozor má právo:
a) požiadať prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie detského ihriska,
b) privolať hliadku štátnej polície na zabezpečenie nápravy pri zistení porušenia pravidiel
správania sa na detskom ihrisku.
4. Dozor je povinný:
a) presvedčiť sa pred hrou alebo športovaním detí, či hracie prvky alebo športové zariadenia
sú bezpečné a či neohrozia bezpečnosť osôb,
b) upozorniť deti, aby používali bezpečné a nepoškodené hracie prvky a športové zariadenia,
c) upozorniť deti, ak používajú detské ihrisko, hracie prvky a športové zariadenia v rozpore
s týmto prevádzkovým poriadkom,
d) upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním detského ihriska
a domáhať sa odstránenia zistených nedostatkov,
e) dbať, aby deti používali len také hracie prvky alebo športové zariadenia, ktoré sú
primerané ich veku a fyzickej kondícii,
f) dohliadať, či deti používajú hracie prvky a športové zariadenia správne,
g) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho prvku alebo športového zariadenia
neohrozil bezpečnosť jeho dieťaťa,
h) dohliadať, aby hracie prvky a športové zariadenia používalo len toľko detí, na koľko sú
konštrukčne vyhotovené,

i) dohliadať, aby jeho deti neprekážali
iným deťom v doskočisku alebo
priestore určenom na pád,
j) dohliadať, aby deti nevchádzali a nezdržiavali sa v priestore, kde by sa spätným pohybom
hracieho prvku alebo športového zariadenia mohla ohroziť ich bezpečnosť.
Článok 7
Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy
1. V záujme bezpečnosti osôb na detskom ihrisku:
a) nikto, okrem prevádzkovateľa a ním určených osôb, 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. Prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsobenie úrazu.
4. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov detského ihriska,
každý je oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania
číslo 112 - integrovaný záchranný systém,
číslo 158 - polícia
číslo 0917 812 690 – starosta obce
5. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný
zástupca.
6. Určenú osobu prevádzkovateľa zodpovednú za detské ihrisko možno volať počas pracovných
dní na číslo: tel. 036/7498141 mobil 0917 812 690.
7. Vstupom do areálu vyjadruje každá osoba súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom.
Článok 8
Sankcie
1. V prípade porušenia prevádzkového poriadku sa bude postupovať v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením č. 4/2011 „O verejnom poriadku“ a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej
zákonnému zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle platných zákonných ustanovení.

Vo Veľkých Turovciach, dňa 22.11.2016

Jaroslav Péter
starosta obce

Súvisiace predpisy:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 Z. z.
VZN č. 4/2011 „O verejnom poriadku“

