Obec Trnavá Hora vydáva tento
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
„Detské ihrisko Trnka“ v Trnavej Hore

Článok 1
Predmet úpravy
Tento Prevádzkový poriadok pre Detské ihrisko Trnka na ulici Okružná cesta v Trnavej Hore (ďalej len prevádzkový poriadok)
upravuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pravidlá správania sa detí, mládeže a návštevníkov areálu,
práva a povinnosti prevádzkovateľa,
zásady inštalácie, kontroly a údržby zariadení detského ihriska a športovo - oddychovej zóny,
práva a povinnosti dozoru nad deťmi a mládežou,
zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosti za spôsobené škody a úrazy,
prevádzkovú dobu.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie areál pre hry, šport a rekreáciu detí a návštevníkov.
Súčasťou detského ihriska je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

PY-830K-10, - pyramída, 3,0 m
SS-501K-20, - šplhacia zostava
4U-307K-15, - 3 vežová zostava celokovová
RH-303K-10, - trojhojdačka
VH-201K-10, - vahadlová hojdačka - celokovová
HP-010K-10, - pružinová hojdačka koník
KO-140K-10, - kolotoč na sedenie 140cm
PP-031K-10, - preliezka psík
LA-105D-10 - lavička
OK-002
- odpadkový kôš
ST-002K-10 - stôl
Oplotenie ihriska
Dopadová plocha riečny štrk (frakcia 4-8 mm)
Dopadová plocha gumená 500x500x65 červená

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
2 ks
2 ks
84 m²
50 m²

Jednotlivé herné prvky sú určené pre deti vo veku od 3 rokov a sú navrhované pre zaťažovanie deťmi do 14 rokov (60 kg)
a to konkrétne takto:
• Vahadlové hojdačky – zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 12 rokov.
• Pružinová hojdačka (koník) – zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 8 rokov
• Reťazová trojhojdačka
– „detská hojdačka“ - zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 6 rokov

– „hojdačka hniezdo a jednoduchá hojdačka“ - zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 14 rokov
• Šplhacia zostava a balančné prvky - zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 14 rokov
• Kolotoč – zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 8 rokov
• Lanová pyramída – zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 14 rokov
• Vežová zostava UNIVERSAL 4U - zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 14 rokov
• Preliezka psík – zariadenie je určené pre deti vo veku 3 do 12 rokov

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 a v športovo - oddychovej zóne je zakázané:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

používať hracie zariadenia v rozpore s ich určením,
hojdať sa na hojdačkách v stoji,
vstupovať na horné plochy konštrukcií na hracej zostave Trojveža,
poškodzovať hracie zariadenia ( v prípade poškodenia bude prevádzkovateľ vymáhať náhradu nákladov
vynaložených na opravu),
používať hracie zariadenia pokiaľ sú poškodené, šmykľavé, vlhké a namrznuté,
vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje a vyrušuje ostatných návštevníkov detského ihriska, alebo užívateľov
okolitých domov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby,
používať oplzlé slová a nadávky,
podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
fajčiť a propagovať tabakové výrobky,
vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,
vchádzať a zdržovať sa v odpudivom a páchnucom odeve,
prespávať,
používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,
vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť
ujmu na zdraví,
hrať loptové hry,
vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá,
poškodzovať orientačnú a informačnú tabuľu,
znečisťovať areál,
vchádzať a parkovať motorovými vozidlami, okrem vozidiel údržby prevádzkovateľa.
DETSKÉ IHRISKO JE MONITOROVANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMOM NONSTOP 24 HODÍN DENNE
Článok 4
Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom detského ihriska je obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora (ďalej len
„prevádzkovateľ“). Za prevádzku zodpovedá pracovník obce - pán Ivan Červienka ktorý je povinný viesť „Knihu detského
ihriska“, ktorá obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

plán bežnej kontroly – zahŕňa vysýpanie odpadkových košov
plán prevádzkovej kontroly, vrátane plánu údržby zelene,
plán ročnej kontroly,
plán bežnej údržby, vrátane údržby zelene,
plán korekčnej údržby,
záznamy o vykonaných kontrolách a údržbách,
evidenciu úrazov a nehôd,
pripomienky a podnety.

Článok 5
Inštalácia, kontrola a údržba zariadení detského ihriska
Inštalácia zariadenia sa musí vykonať bezpečným spôsobom, podľa návodu výrobcu. Pod pojmom zariadenie sa rozumie aj
povrch ihrísk a športovej zóny.
1. 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, či nechýbajú súčasti, nadmerné opotrebovanie, narušená stabilita zariadení, nefunkčnosť hracích prvkov,
porušenosť bezpečnostných náterov, dopadových plôch a pod.,
b)
prevádzková kontrola, ktorá je zameraná na overenie funkcie a stability zariadenia, a to najmä z hľadiska
opotrebovania a vykonáva sa podľa plánu v intervaloch od jedného do troch mesiacov alebo podľa pokynov
výrobcu,
c)
ročná hlavná kontrola, ktorá sa vykonáva v intervaloch nepresahujúcich dvanásť mesiacov s cieľom zistiť celkovú
úroveň bezpečnosti.
2. Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby. O vykonaní kontrol sa vedú záznamy. Cieľom kontrol je
bezpečnosť prevádzky areálu a predchádzanie úrazov. Prevádzkovateľ vypracuje rozvrh kontrol s ohľadom na miestne
podmienky.
3. 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 zodpovedná osoba určená prevádzkovateľom areálu, ktorý tak urobí neodkladne po zistení takejto
skutočnosti.

Článok 6
Práva a povinnosti dozoru nad deťmi, mládežou a povinnosti návštevníkov detského ihriska
1. Za dozor nad deťmi a mládežou pri využívaní detského ihriska a športovo - oddychovej zóny (ďalej len „dozor“) sú
zodpovední rodičia alebo osoba staršia ako 18 rokov so súhlasom rodičov.
2. Prevádzkovateľ nevykonáva dozor nad deťmi a mládežou pri využívaní detského ihriska a športovo - oddychovej zóny a
nenesie zodpovednosť za prípadné poranenia alebo poškodenie zdravia pri porušení predpisov alebo neopatrným
správaním.
3. Dozor má právo:
a) požiadať prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie detského ihriska,
b) požiadať deti a mládež, aby používali bezpečné a nepoškodené hracie a športové zariadenia,
c) upozorniť deti, mládež a ich dozor, ak používajú hracie a športové zariadenia v rozpore s týmto prevádzkovým
poriadkom,
d) privolať prevádzkovateľa ihriska na zabezpečenie nápravy pri zistení porušenia pravidiel správania sa na detskom
ihrisku,
e) upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním detského ihriska a domáhať sa odstránenia
zistených nedostatkov.
4. Dozor je povinný:
a) presvedčiť sa pred hrou alebo športovaním detí a mládeže, či hracie alebo športové zariadenie je bezpečné a či
neohrozí bezpečnosť detí a mládeže,
b) dbať, aby deti a mládež používali len také hracie alebo športové zariadenie, ktoré je primerané ich veku fyzickej
kondícii,
c) dohliadať, či deti a mládež používajú hracie a športové zariadenie správne,
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 7
Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy
1. V záujme bezpečnosti v areáli
a) nikto, okrem prevádzkovateľa, a ním určených osôb, nesmie zasahovať, upravovať a opravovať hracie a športové
zariadenie,
b) je zakázané používať poškodené hracie alebo športové zariadenia,
c) je prevádzkovateľ povinný vykonávať všetky opatrenia na zníženie rizík pred úrazmi.
2. Za bezpečnosť detí a mládeže 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 náhrady škody a ako podnet ku skvalitňovaniu vybavenosti detského ihriska.
4. V prípade ohrozenia života, zdravia majetku a bezpečnosti, každý je oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania:
číslo 112 - integrovaný záchranný systém
číslo 150 - hasičská a záchranná služba
číslo 155 - záchranná zdravotnícka služba
číslo 158 - štátna polícia
Všetky herné zariadenia areálu a dopadové plochy spĺňajú európske normy EN 1176 a EN 1177. Výrobky sú certifikované
v súlade s § 3 nariadenia vlády č.173/1997 Zb., v platnom znení výrobcovi: Bonita Group Servise s.r.o., Koráb 131, CZ – 666
01 Tišnov, a spĺňajú príslušné ustanovenia normy STN EN 1176-1:2009, 1176-11:2009.

Článok 8
Prevádzková doba
Prevádzkovou dobou detského ihriska Trnka sa rozumie doba, počas ktorej je možné využívať hracie, športové zariadenia
a plochy určené pre šport a rekreáciu detí.
Prevádzková doba:
Denne:

apríl - september (sezóna)
8:00 - 20:00

október – marec (mimosezóna)
9:00 - 17:00

Počas letných prázdnin: júl - august
Denne:
8:00 - 21:00
Článok 9
Záverečné ustanovenia
Prevádzkový poriadok je spracovaný podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj
pre osoby, ktoré sa nachádzajú v areáli detského ihriska Trnka na Trnavej Hore.
Telefónne číslo na prevádzkovateľa detského ihriska:
045/677 51 21 (obecný úrad)
0918 454 941 (starosta obce)

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa ..................
V Trnavej Hore 07.05.2018

...................................
Mgr. Pavel Kravec
starosta obce

