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         Nováčany 144, 044 21         

 
  
  
 

 
 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  VEREJNÉHO DETSKÉHO  IHRISKA   

 
 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Verejné detské ihrisko (ďalej len „VDI“) v Obci Nováčany bolo zverené do užívania riaditeľke 

Materskej školy, ktorá bude vykonávať dozor dodržiavania prevádzkového poriadku (ďalej len „PP“). 

Vlastníkom a prevádzkovateľom verejného detského ihriska je obec Nováčany. VDI slúži detskej 

verejnosti na hernú činnosť, na ktorú je určené. VDI je priestranstvom areálu Materskej školy Nováčany, 

ktoré slúži pre deti materskej školy na hernú činnosť počas prevádzky MŠ a pre malé deti s rodičmi.  

Prevádzková doba VDI je stanovená od 1. apríla do 31. októbra kalendárneho roka a určený čas.  

 

 

Článok 2 

Identifikačné údaje vlastník a prevádzkovateľa zariadenia 

 

Obec Nováčany, IČO: 00324523, Nováčany 144, 044 21, okres Košice-okolie, tel.č. 055/4664324 

 

 

Článok 3 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

3.1. Udržiavanie poriadku, čistoty a vybavenia bezpečnostných prvkov na VDI. 

Prevádzkovateľ VDI zabezpečí udržiavanie čistoty v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z. z.  

o podrobnostiach o požiadavkách na pieskovisku a v súlade so Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z.  

o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.       

 

3.2. VDI musí podľa platných noriem spĺňať prísne bezpečnostné kritéria. Ide hlavne o dôslednú  

inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo hracích prvkov, povrchu VDI  

tlmiaceho náraz, plánovanú údržbu zariadení a kontrolu ich prevádzky. Prevádzkovateľ VDI  

zabezpečí nákup, inštaláciu konštrukcie prvkov prostredníctvom certifikovanej firmy.  

 

3.3. O vykonaní kontroly vypracuje správu, o vykonaní potrebných  opráv a vyhotoví záznam 

v prevádzkovom denníku, ktorý je uložený u prevádzkovateľa.  

 

3.4. Každý mesiac počas prevádzkovej doby je vykonávaná operatívna mesačná kontrola VDI  

s dôrazom na preverenie prevádzky a stability zariadení na VDI, funkčnosť hracích prvkov,  

neporušenosti bezpečnostných náterov a materiálov.  

Z kontroly je vyhotovený záznam v prevádzkovom denníku 

 

3.5.  Jedenkrát za týždeň počas prevádzkovej doby je vykonávaná vizuálna rutinná kontrola na  

zistenie očividných zdrojov nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť ako následok vandalizmu,  

používania alebo vplyvov poveternostných podmienok na zariadeniach VDI.  

Z kontroly je vykonaný záznam v prevádzkovom denníku.  



 

Článok 4 

Prevádzkový poriadok 

 

Povinnosti návštevníkov VDI stanovuje Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska, ktorý je  

umiestnený na viditeľnom mieste priamom  dotyku s detským ihriskom. Dodržiavanie prevádzkových 

povinností kontrolujú poverení zamestnanci obce a komisie obecného zastupiteľstva obce Nováčany.  

Poriadok je vyvesený pred vstupom na VDI.  

 

1. Jednotlivé prvky sú vhodné pre deti od 3 do 10 rokov 

 

2. Návštevník VDI je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho 

konanie neviedlo k ničeniu zariadení VDI, znečisťovaniu priestoru a areálu VDI 

a neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov VDI. 

 

3. Vstup do priestoru VDI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu.    

 

4. Dieťa do 7 rokov musí byť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. 

 

  

Článok 5  

Povinnosti návštevníkov 

 

5.1. Prevádzková doba VDI je od 1. apríla do 31. októbra v čase od 8,00 – 15,00 hod. pre deti, ktoré 

sú zapísané a navštevujú prevádzku materskej školy. Od 15,00 – 18,00 hod. pre deti mimo prevádzky 

materskej školy.  

V období letných prázdnin je areál VDI pre deti prevádzková doba od 8,00 – 20,00 hod. každý deň.  

 Počas zimného obdobia je VDI pre verejnosť neprístupné a uzavreté.    

 

5.2. Návštevník je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a v priestore VDI je prísne zakázané:  

- zákaz konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť, používať omamné a psychotropné látky, 

- zákaz používať nádoby zo skla a iné ostré predmety, ktoré by mohli byť príčinnou zranenia, 

- vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá,  

- akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť hracie prvky,  

- mechanický alebo inak zasahovať do konštrukcie, telesá hracieho prvku. 

 

V prípade zistenia poškodenia alebo poruchy hracích prvkov, volajte: 055/466 4324 

                                                                                                                0901 911 487       

 
 

 TIESŇOVÉ VOLANIA 

 

Telefónne čísla pre záchranné služby: 

1. tiesňové volanie   112 

2. hasičský a záchranný zbor  150 

3. záchranná zdravotnícka služba 155 

4. polícia    158 

 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť schválením Obecným zastupiteľstvom Nováčany. 

Prevádzkový poriadok bol schválený dňa  21.06.2013 uznesením č. 211/06/2013. 

 

V Nováčanoch, dňa 10.01.2015  

 

                             Ing. Ján Štrbík  

                                                                       starosta obce  


