
Prevádzkový poriadok detského ihriska na Sídlisku Rozkvet v Dobšinej 

Vážení návštevníci, 

detské ihrisko bolo vybudované a dané do užívania s cieľom prinášať nové pohybové aktivity a radosť. Pre príjemný a ničím nerušený 

pobyt vašich detí i ďalších návštevníkov vás žiadame o dodržiavanie podmienok tohto návštevného poriadku. 

Detské ihrisko je certifikované podľa ČSN EN 1176, ČSN EN 1177, slúži na hranie a športové vyžitie detí. 

Herné prvky sú určené pre deti od 3 do 10 rokov. Prístup detí je povolený iba v sprievode rodiča. Za bezpečnosť detí na ihrisku 

zodpovedajú ich zákonní zástupcovia, príp. pedagóg, ak dieťa navštívi detské ihrisko v dobe, kedy je zaň pedagóg zodpovedný.  

Kapacita ihriska je 25-30 detí. 
 

Prevádzková doba: 

Júl – August   .....................................  Pondelok – Sobota:  8:00 – 19:00 hod. 

       Nedeľa:   10:00 – 19:00 hod.       

Máj, Jún, September, Október ................. Pondelok – Sobota:  9:00 – 19:00 hod. 

       Nedeľa:   10:00 – 19:00 hod.   

November – Apríl .....................................  Pondelok – Sobota:  9:00 – 16:00 hod. 

       Nedeľa:   10:00 – 16:00 hod. 

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období je ihrisko zatvorené. 

V celom priestore detského ihriska je zakázané: 

- Fajčiť, užívať alkoholické nápoje a omamné látky 

- Manipulovať s otvoreným ohňom 

- Prinášať na detské ihrisko strelné zbrane, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a iné predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť 

a akýmkoľvek spôsobom s nimi manipulovať 

- Vstup so psami a inými zvieratami 

- Jazdiť na bicykli 

- Vjazd motorových vozidiel s výnimkou obsluhy 

- Poškodzovať zariadenie a vybavenie detského ihriska a zeleň, pokiaľ je súčasťou detského ihriska 

- Odkladanie a vyhadzovanie odpadkov mimo miest na to určených a znečisťovať ihrisko a jeho okolie  

- Stanovať a nocovať 

- Vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa akékoľvek úpravy alebo neodborné zásahy na vybavení a zariadení detského ihriska 

- Používať zariadenie detského ihriska nad rámec bežného používania, pričom bežným užívaním sa rozumie také užívanie, ktoré je 

pre hrací prvok dané, a prevádzkovateľ neručí za prípadné následky tohto nesprávneho a zakázaného používania. 

Zákonný zástupca je povinný predtým, než sa dieťa dostane do kontaktu s hracími prvkami, toto zariadenie prekontrolovať, či je 

z hľadiska bezpečnosti detí hrajúcich sa na ihrisku v poriadku. V prípade zistenia, že je stavom detského ihriska ohrozená bezpečnosť 

detí, nesmie zákonný zástupca pripustiť, aby ho dieťa používalo. 

Vstup na detské ihrisko je zakázaný: 

- Pokiaľ je herné zariadenie alebo vybavenie ihriska klzké alebo je jeho povrch namrznutý alebo na ňom zistíte poruchu 

- Pokiaľ sa na ploche ihriska nachádzajú predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie 

- V teplom počasí môže byť povrch hracích zariadení rozpálený na teplotu, pri ktorej hrozí vznik popálenín pri dotyku. Dohliadajúci 

zákonný zástupca je povinný teplotu skontrolovať a prípadne vstup dieťaťu zakázať. 

Pobyt na detskom ihrisku je na vlastnú zodpovednosť používateľa, za deti ručia rodičia, zákonný zástupca alebo pedagóg. Používatelia 

detského ihriska sú povinní riadiť sa nariadením prevádzkového poriadku, dodržiavať pravidlá slušného správania a dbať na poriadok, 

čistotu a bezpečnosť. Z používania detského ihriska sú vylúčené osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkového poriadku, ohrozujú 

zdravie, bezpečnosť, poriadok, čistotu, osoby podnapité a osoby pod vplyvom omamných a návykových látok. Za úmyselné poškodenie 

detského ihriska dieťaťom alebo škodu vzniknutú nerešpektovaním prevádzkového poriadku ponesie zodpovednosť v plnej výške 

dohliadajúci zákonný zástupca (rodič), resp. pedagóg. Prevádzkovateľ neručí na detskom ihrisku za prípadnú stratu predmetu vo 

vlastníctve používateľa. Zimná údržba spevnenej plochy, ktorá je súčasťou detského ihriska, nie je prevádzaná. Vstup v tomto období je 

na vlastné nebezpečenstvo. 

Tiesňové volania: IZS 112, Hasiči 150, Záchranná služba 155, Polícia SR 158 
 
V prípade zistenia poškodenia zariadenia volajte tel. č. 0918 615 139 
 
Prevádzkovateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554/20, 04925 Dobšiná 
 
Správca: Oddelenie kultúry a športu MsÚ v Dobšinej


