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Prevádzkový poriadok 
 

 
a) Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa 

 

Vlastník: Mesto Krásno nad Kysucou 

Sídlo vlastníka: 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Zodpovedný vedúci: Jaroslav Pagáč, zástupca primátora 

Kontakt:   info@mestokrasno.sk 

IČO: 00314072 

DIČ: 2020553073 

Prevádzkovateľ:   Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s. r. o. 

Sídlo prevádzkovateľa: Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou 

IČO: 50631578 

DIČ:   2120410424 

Štatutárny zástupca: Marián Šustek 

Telefón: 041/381 29 36, 0918 569 712 

E-mail:   mestskypodnikkrasno@gmail.com 

Druh prevádzky: 
Detské ihrisko v detskom letnom areáli  
Krásno nad Kysucou 

Adresa prevádzky: 1. mája, Krásno nad Kysucou, KN 6780/58, 6780/57 

 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

Tento „Prevádzkový poriadok „Detského ihriska v detskom letnom areáli Krásno nad 
Kysucou“ (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) požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskoviska, 
h) 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 súčasťou oploteného Detského letného areálu určeného pre hry, šport a 
rekreáciu detí.  
Detský letný areál sa nachádza pri cyklotrase popri rieke Kysuca, vedľa tréningového 
futbalového ihriska s umelou trávou. Je situovaný na rovinatej ploche s rozmermi 25 x 65 m. 
Areál pozostáva z detského ihriska o rozmere 15 x 12 m so 7 hracími prvkami a jedného 



 

 

vonkajšieho nekrytého detského bazéna štvorcového rozmeru 11 x 11 m  s maximálnou 
hĺbkou vody 40 cm.  Areál je oplotený a uzatvárateľný.  
Hracie prvky a športové zariadenia detského ihriska môžu využívať len deti vo veku do 10 
rokov. Zoznam hracích prvkov: 

 Skupinová reťazová hojdačka „hniezdo“: Veková skupina 3-10 rokov, rozmery 1,8 x 
3,1x 2,7 m, počet používateľov: 6 

 Balančný prvok na štyroch pružinách so štyrmi sedákmi (Tigerhúp): Veková skupina: 
3 – 6 rokov. Rozmery: 2,8 x 1,8 x 0,6 m. Počet používateľov: 4 

 Domček na hranie s bočnými mostami: Veková skupina: 3 - 10 rokov. Rozmery: 6,0 m 
x 2,3 m x 3,0 m. Počet používateľov: 6 

 Reťazová hojdačka s dvomi sedátkami: Veková skupina: 3 – 10 rokov, Rozmery: 1,8 x 
3,1 x 2,7 m. Počet používateľov: 2 

 Kolotoč s tromi sedákmi a volantom: Oceľový kolotoč s tromi plastovými oblúkovými 
sedákmi, stredovým volantom, kruhovým operadlom – obvodovým madlom, 
protišmykovou podlahou z profilového AL plechu. Veková skupina: 2 - 6 rokov, 
Rozmery: 0,2 x 0,7 x 0,9 m. Počet používateľov: 1 

 Prevažovacia hojdačka s dvomi sedákmi, s pneumatikami: Veková skupina: 3 - 10 
rokov, Rozmery: 4,0 x 0,4 x 0,9 m, Počet používateľov: 2. 
 

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. 
 
Na detskom ihrisku je zakázané: 

a) vykonávať činnosti obmedzujúce a vyrušujúce ostatných návštevníkov najmä krikom, 

búchaním alebo hlasným púšťaním hudby, používať oplzlé slová a nadávky, ohrozovať 

mravnosť detí  

b) podávať a požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky alebo vchádzať 

do areálu pod ich vplyvom, fajčiť 

c) poškodzovať hracie prvky, zariadenia, informačné tabule a znečisťovať areál 

d) používať hracie prvky, hraciu plochu v rozpore s ich určením alebo po dennej 

prevádzkovej dobe, prespávať v areáli 

e) používať hracie prvky v prípade mokrého a šmykľavého povrchu, namrznutého 

terénu a poškodenia 

f) vnášať do areálu detského ihriska strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré, sklenené 

a iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví a zakladať oheň 

g) vodiť a vpúšťať do areálu detského ihriska psov, mačky a iné zvieratá, 

h) vchádzať do areálu detského ihriska motorovými vozidlami a parkovať v ňom 

s výnimkou prevádzkovateľa a údržby 

Článok 4 
Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom detského ihriska je Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. (ďalej len 
„prevádzkovateľ“), ktorý je povinný viesť na areál ihriska „Knihu detského ihriska“, ktorá je 



 

 

vedená v súlade s Normou STN EN 1176 –7 Zariadenie detských ihrísk, časť 7: Návod na 
inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku, rok vydania 1997 a obsahuje: 
a) plán prevádzkovej kontroly, 
b) plán ročnej kontroly, 
c) plán bežnej údržby vrátane kosenia zelene, 
d) záznamy o vykonaných kontrolách a údržbe, 
e) evidenciu úrazov a nehôd, 
f) pripomienky a podnety. 

Článok 5 
Správca 

Správcom je zamestnanec Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o., ktorý je 
zodpovedný za činnosť v zmysle príslušných článkov tohto prevádzkového poriadku. V 
prípade potreby je možné ho volať na číslo zverejnené na informačnej tabuli detského 
ihriska. 
 

Článok 6 
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, najneskôr však do 30. apríla kalendárneho roka. 
3. Koniec sezóny môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým poveternostným podmienkam 
posunutý na skorší termín, najskôr však od 1. novembra kalendárneho roka. 
4. Prevádzkovou dobou na detskom ihrisku sa rozumie denná doba, počas ktorej je možné na 
detskom ihrisku využívať hracie prvky, športové zariadenia, rekreačné plochy, prístrešky a 
zariadenia určené na sedenie: 09:00 – 18:00 hod 
5. Prevádzková doba môže byť prispôsobená aktuálnemu počasiu a požiadavkám 
návštevníkov 
na základe rozhodnutia prevádzkovateľa. 
6. 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. 
7. Detské ihrisko je mimo prevádzkovej doby zamknuté a do areálu je zákaz vstupu. 
8. Odomykanie a zamykanie areálu detského ihriska, v súlade s prevádzkovou dobou, 
zabezpečuje správca ihriska. 
 

Článok 7 
Inštalácia, kontrola a údržba hracích prvkov 

 a športových zariadení 
 

1. Inštalácia hracích prvkov a športových zariadení sa musí vykonať bezpečným spôsobom, 
podľa návodu výrobcu. Pod pojmom športové zariadenie sa rozumie aj povrch ihriska. 
2. Kontrola zariadení a ich častí sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu minimálne v 
intervaloch podľa pokynov výrobcu. Kontrolou sa rozumie: 
a) bežná vizuálna kontrola, ktorá umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia spôsobené 
vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých fliaš, nečistôt, 
predmetov s ostrými hranami, taktiež chýbajúcich súčastí hracích prvkov a športových 



 

 

zariadení, ich nadmerného opotrebovania, narušenú stabilitu športových zariadení, 
nefunkčnosť hracích prvkov, porušenosť bezpečnostných náterov, doskočiska a pod., a 
vykonáva ju každý deň pred otvorením ihriska správca alebo správcom určená osoba, 
b) prevádzková kontrola zameraná na overenie funkcie a stability hracích prvkov a 
športových zariadení, a to najmä z hľadiska opotrebovania, sa vykonáva správcom podľa 
plánu prevádzkovej kontroly, ktorý sa schvaľuje na príslušný kalendárny rok, 
c) ročná hlavná kontrola sa vykonáva dodávateľom hracích prvkov a športových zariadení s 
cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti ihriska a to minimálne 1 krát ročne, podľa 
schváleného plánu ročných kontrol, ktorý sa vydáva na 3 roky. 
3. Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby uvedené v bode 2. tohto článku 
smernice. O vykonaní kontrol vedie prevádzkovateľ záznamy. Cieľom kontrol je bezpečnosť 
prevádzky ihriska a predchádzanie úrazov. 
4. Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia bezodkladne odstrániť. Ak 
to nie je možné, treba zariadenie zabezpečiť tak, aby sa nemohlo používať, 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 označenie zabezpečí neodkladne po zistení takejto 
skutočnosti. 
 

Článok 8 
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 ani správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska. 
3. Dozor má právo: 

a) požiadať správcu príp. prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie detského 
ihriska, 
b) privolať hliadku mestskej alebo 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, pieskovisko, 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 9 

Čistenie a udržiavanie pieskoviska 
1. Správcom poverená osoba pieskovisko čistí, prekopáva a polieva pitnou vodou alebo 
vodou 
zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne, v inom 
prípade podľa potreby počas sezóny. 
2. V prípade, že piesok v pieskovisku nespĺňa podmienky stanovené Vyhláškou Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 521/2007 Z.z., správca zabezpečí prostredníctvom prevádzkovateľa jeho 
výmenu. 
2. O čistení a udržiavaní pieskoviska vedie záznamy v Knihe detského ihriska správca. 

 
Článok 10 

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy 
1. V záujme bezpečnosti osôb na detskom ihrisku: 

a) nikto, okrem prevádzkovateľa, správcu a nimi 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. 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. Dôležité telefónne čísla: 

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.:   

 0918 569 712 

 mestskypodnikkrasno@gmail.com   
12 - tiesňová linka 
158 - polícia SR 
150 - hasičská a záchranná služba 
155 – záchranná zdravotnícka služba 
0800 100 159, 0917 529 034 – mestská polícia 
 

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 041/381 29 36. 
7. Vstup na detské ihrisko v čase mimo prevádzkovej doby sa považuje ako vniknutie do 
cudzieho areálu. 
8. Vstupom do areálu vyjadruje každá osoba súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom.  
 
  



 

 

 
Článok 11 
Sankcie 

 
1. Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej 
zákonnému zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle platných zákonných ustanovení. 

 
 
Krásno nad Kysucou, 12.07.2022  
 
 
 
 
 
 
      ................................................................. 
                  Ing. Jozef Grapa 
                          primátor 

   Mesto Krásno nad Kysucou 
 
 
 


