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1. ÚČEL 

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s § 22 zákona č.  355/2007 Z. z. o ochrane 
verejného zdravia v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č. 525/2007 Z. z. o podrobnos-
tiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. 

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických osôb a práv-
nických osôb zdržujúcich sa v Areáli hier Radosť, ako aj povinnosti prevádzkovateľa, ktorý det-
ské ihrisko v Areáli hier Radosť spravuje a prevádzkuje. 

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku Are-
álu hier radosť, ako aj pre návštevníkov, ktorí sa nachádzajú v jeho priestoroch. 

 

2. DEFINÍCIE 

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a návštev-
níkov, na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia. 

Telovýchovno – športové zariadenie je Areál hier Radosť nachádzajúci sa na Štrkovci 
v Ružinove v Bratislave, ktorého súčasťou je okrem iného aj detské ihrisko. 

 

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

Prevádzkovateľ:    RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.) 
Sídlo:  Mierová 21, 827 05 Bratislava 

IČO:  36 066 257 

Vedúci strediska:  Mgr. Ivan Širilla   

Telefónne číslo:  +421 (2) 43640325 

Mobilné číslo:  +421 905 789 540 

e-mail:    ivan.sirilla@rskruzinov.sk; sekretariat@rskruzinov.sk 

 

4. ÚDAJE O UMIESTNENÍ AREÁLU HIER RADOSŤ ŠTRKOVEC 

Areál hier Radosť je situovaný v oddychovej zóne v mestskej časti Bratislava-Ružinov v 
okolí Štrkoveckého jazera. 

Hlavný vstup je situovaný do priestoru na ulicu Bajkalská v Bratislave, pričom prístup je 
aj z okolitých chodníkov okolo Štrkoveckého jazera. Obslužná komunikácia umožňuje zásobo-
vací prístup k objektu odbočením z Drieňovej ulice v smere do mestskej časti Bratislava - Ruži-
nov s vyústením na parkovisko nachádzajúce sa pri Štrkoveckom jazere ako aj z Ružinovskej 
ulice v smere z mestskej časti Bratislava - Ružinov. Tieto komunikácie slúži aj na príjazd OLO, 
požiarnej techniky a zásobovanie objektu. 

Z hľadiska funkčného využitia je objekt navrhnutý ako detské ihrisko, s plochou určenou 
aj na hru plážového volejbalu, stolného tenisu a ďalších aktivít. V Areáli hier Radosť sa nachádza 
aj amfiteáter určený na prevádzkovanie kultúrnych podujatí a spoločenských podujatí. 
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5. DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB AREÁLU HIER RADOSŤ 

Prevádzkovateľ umožňuje širokej verejnosti možnosť vstupu a užívania detského ihriska 
nachádzajúceho sa v Areáli hier Radosť, na účely jeho využitia pre deti a mládež pre hry, šport 
a rekreáciu. Časť areálu určenú na využívanie plážového volejbalu alebo amfiteáter  je možné 
užívať na základe dohody o dočasnom odplatnom prenájme, za účelom hry, športovej regene-
rácie, exhibičných stretnutí, firemných podujatí ako aj kultúrnospoločenských akcií.  

Prenájom volejbalového ihriska a amfiteátra sa realizuje na základe objednávky užíva-
teľa, doručenej prevádzkovateľovi. 

PREVÁDZKOVÁ DOBA AREÁLU HIER RADOSŤ ŠTRKOVEC: 

A) LETNÉ OBDOBIE  01.04. do 30.10. kalendárneho roka  
DENNE  08.00 až 21.30 hod. 

B) ZIMNÉ OBDOBIE  01.11. do 31.03. kalendárneho roka  
DENNE  08.00 až 15.00 hod. 

 

6.  PODMIENKY PREVÁDZKY A ZÁSADY OCHRANY ZDRAVIA NÁVŠTEVNÍKOV 
A ZAMESTNANCOV AREÁLU HIER RADOSŤ 

6.1. Špecifikácia areálu 

Areál hier Radosť je otvoreným areálom, v ktorom sa nachádza detské ihrisko, volejba-
lové ihrisko, oddychová časť a amfiteáter. Súčasťou amfiteátra je aj budova, kde sa nachádzajú 
šatne, toalety a súvisiace priestory, určené pre účinkujúcich a organizátorov podujatia. V Areály 
hier Radosť sa nachádzajú aj sociálne zariadenia - toalety určené pre verejnosť. 

Do zariadení na osobnú hygienu v objekte amfiteátra je privedená studená a teplá voda. 
Šatne sú priamo osvetlené a vetrateľné oknami. Steny v priestoroch amfiteátra určených 
na osobnú hygienu sú obložené keramickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpus-
tiam s proti pachovým uzáverom, v umyvárňach je výtokový ventil ukončený s možnosťou 
pre nasadenia hadice. Vykurovanie je zabezpečené radiátormi a plynovým kotlom. Požiadavky 
na teplotu v zimnom období:  šatne 20 °C, umyvárne 23 °C.  

Do sociálneho zariadenia (toaliet určených pre verejnosť) je privedená studená a teplá 
voda. Steny sú obložené keramickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam, 
pričom v priestore sa nachádza  výtokový ventil ukončený s možnosťou pre nasadenia hadice. 
Vykurovanie je zabezpečené radiátormi a plynovým kotlom. Požiadavky na teplotu v zimnom 
období je 18 °C.  

Kvalita pitnej vody - využívanej najmä na hygienickú očistu, vyhovuje požiadavkám plat-
ných súvisiacich predpisov. Kontroly, prehliadky, skúšky, revízie sú vykonávané v zmysle § 9 
ods. 1  písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení ne-
skorších predpisov a v zmysle príslušných STN. 
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Umelé osvetlenie amfiteátra je riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám 
a zároveň neoslňovalo účinkujúcich ani divákov. Denné osvetlenie krytých objektov je zabezpe-
čené oknami po bočných stranách budovy, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie.  

V objekte Areálu hier Radosť sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy 
a opatrenia. Všetci zamestnanci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny, čistoty a poriadku 
na pracovisku. Zamestnanci sú vybavení ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu 
vykonávanej činnosti. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekč-
ných prostriedkov. Počas prevádzky Areálu hier Radosť je zabezpečená služba, ktorá vykonáva 
pravidelnú kontrolu a čistenie areálu.  

Upratovanie Areálu hier Radosť sa vykonáva denne spolu s dezinfekciou sociálnych za-
riadení. Bežné upratovanie počas prevádzkovej doby je vykonávané vlastnými pracovníkmi. Po-
čas usporiadania akcií je upratovacia kapacita posilnená o potrebný počet zamestnancov resp. 
upratovanie zabezpečuje organizátor podujatia.  

Vrecia s tuhým odpadom sa denne vymieňajú a odkladajú do mobilného kontajnera, 
ktorý je po naplnení odvážaný a likvidovaný firmou OLO Bratislava. 

V Areáli hier Radosť sa nachádza miestnosť prvej pomoci vybavená potrebným zdravot-
níckym materiálom a na dostupnom mieste sú umiestnené lekárničky. 

6.2. Zásady prevádzky a údržby zariadení 

1.  Inštalácia zariadení na detskom ihrisku sa vykonáva bezpečným spôsobom, podľa 
návodu výrobcu.  

2.  Kontrola zariadení a ich častí sa vykonáva podľa návodu výrobcu minimálne v inter-
valoch podľa pokynov výrobcu. Kontrolou sa rozumie:  

a) bežná vizuálna kontrola, ktorá umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia spô-
sobené vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých 
fliaš, nečistôt, predmetov s ostrými hranami, či nechýbajú súčasti, nadmerné opo-
trebovanie, narušená stabilita zariadení, nefunkčnosť hracích prvkov, porušenosť 
bezpečnostných náterov, doskočiska a pod.  

b) prevádzková kontrola zameraná na overenie funkcie a stability zariadenia a to 
najmä z hľadiska opotrebovania sa vykonáva podľa plánu prevádzkovej kontroly 
schváleného prevádzkovateľom,  

c) ročná hlavná kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti ihri-
ska a to minimálne 1 krát ročne.  

3.  Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby. O vykonaní kontrol sa 
vedú záznamy. Cieľom kontrol je bezpečnosť prevádzky ihriska a predchádzanie 
úrazov.  

4.  Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia bezodkladne  od-
strániť. Ak to nie je možné, je zariadenie zabezpečené tak, aby sa nemohlo použiť, 
napríklad umiestnením zábrany alebo odmontovaním časti, ktoré sú poškodené. 
Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť je označené tabuľkou „ZÁKAZ 
POUŽÍVAŤ“. Za označenie je zodpovedný prevádzkovateľ detského ihriska, ktorý tak 
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urobí neodkladne po zistení takejto skutočnosti prostredníctvom zodpovedného 
zamestnanca  zabezpečujúceho prevádzku areálu. 

5.  Prevádzkovateľ zabezpečuje maľovanie a základnú opravu náterov priebežne podľa 
potreby. 

6.  Prevádzkovateľ je povinný každú mimoriadnu a havarijnú udalosť ako aj výskyt epi-
demiologicky závažných udalostí nahlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva so sídlom v Bratislave. 

7.  Prevádzkovateľ spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri 
vytváraní zdravého a hygienicky nezávadného prostredia počas celej prevádzkovej 
doby a spolupracuje s orgánmi policajného zboru a mestskej polície pri zabezpečení 
verejného poriadku a pri ochrane majetku prevádzkovateľa a návštevníkov. 

6.3. Všeobecné zásady prevencie rizika v Areáli hier Radosť 

 Pri používaní zariadení detského ihriska je potrebné riadiť sa týmto prevádzkovým poriad-
kom, pokynmi zodpovedného zamestnanca prevádzkovateľa, predpísanými postupmi na pou-
žívanie zariadení a pokynmi dozoru (pedagogického dozoru, rodiča, sprevádzajúcej osoby alebo 
inej zodpovednej osoby). V prípade poškodenia zariadení sú návštevníci povinní rešpektovať 
zákazové a príkazové označenia umiestnené prevádzkovateľom na detskom ihrisku. 

 Zamestnancom zabezpečujúcim prevádzku a údržbu Areálu hier Radosť sú v potrebnom roz-
sahu poskytované osobné ochranné prostriedky (OOPP). Prevádzkovateľ kontroluje ich použí-
vanie a zabezpečuje účinnosť a pravidelnú údržbu, resp. očistu poskytovaných OOPP. 

 Predpísané OOPP pri údržbe a opravách, vrátane upratovania sú:  

ochranný odev (nohavice, blúza), obuv, gumené rukavice.  

 Na odkladanie civilného odevu majú zamestnanci vyčlenený priestor v miestnosti pre obslu-
hu, vybavenú stolom, stoličkami a skrinkami na šaty. 

Zamestnanci dodržiavajú zásady osobnej hygieny a to: 

 pravidelné umývanie rúk, tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom, 

 pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú príprav-
kom s baktericídnym a virucídnym účinkom. 

7. PREVÁDZKOVÉ POKYNY 

7.1. Pravidlá pre vstup a pobyt osôb v priestoroch Areálu hier radosť a zakázané úkony 

 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) vykonávanie činnosti, ktorá obmedzuje a vyrušuje ostatných návštevníkov detského 
ihriska alebo užívateľov okolitých domov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným 
púšťaním reprodukovanej hudby,  

b) používať hracie a športové zariadenia a plochy pre šport po dennej prevádzkovej 
dobe,  



 

 
 

Prevádzkový poriadok Areálu hier Radosť Štrkovec  strana 6 z 11 strán dokumentu 

 

c) používať oplzlé slová a nadávky,  

d) podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,  

e) fajčiť a propagovať tabakové výrobky,  

f) ponúkať, poskytovať sexuálne služby alebo sa takýchto služieb dožadovať alebo inak 
ohrozovať mravnosť detí a mládeže,  

g) vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných  omamných látok,  

h) vchádzať a zdržovať sa v odpudivom a páchnucom odeve,  

i) prespávať,  

j) používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,  

k) vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie pred-
mety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví,  

l) jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch,  

m) vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá,  

n) používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením, vrátane lezenia 
po šmýkačkách v protismere, 

o) používať poškodené hracie a športové zariadenia,  

p) poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy a ploty, zeleň,  

q) poškodzovať oznamovacie a informačné tabule,  

r) znečisťovať areál,  

s) dospelým sedieť na hracích alebo športových zariadeniach určených pre deti alebo 
ich používať,  

t) vchádzať a parkovať motorovými vozidlami, okrem vozidiel údržby prevádzkovateľa. 

 Každý návštevník / užívateľ je povinný oboznámiť sa pri vstupe do Areálu hier Radosť s tým-
to prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia rovnako aj pokyny vedúceho Areálu 
hier Radosť alebo prevádzkových zamestnancov. 

1. Do priestorov Areálu hier Radosť vstupuje a na podujatí sa zúčastňuje každý náv-
števník / užívateľ na vlastné riziko a nebezpečenstvo. 

2. Deťom mladším ako 10 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 
18 rokov.  

3. Prevádzkovateľ Areálu hier Radosť si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo vyviesť 
každú osobu, ktorá odmietne rešpektovať predpisy, pokyny prevádzkovateľa, pre-
vádzkových zamestnancov, usporiadateľov podujatí alebo sa správa neprístojne. 
Za neprístojne správanie sa považuje najmä spôsobenie  všeobecného  nebezpe-
čenstva (napr. požiar,  povodeň)  úmyselným alebo nedbanlivým správaním, ponú-
kanie omamných alebo psychotropných látok iným návštevníkom / užívateľom, ná-
silie proti skupine návštevníkov / užívateľov alebo proti jednotlivcovi, resp. vyhrá-
žanie sa ublížením na zdraví, verejné hanobenie alebo podnecovanie k nenávisti 
voči akémukoľvek národu, jazyku, etnickej skupine alebo rase, politickému presved-
čeniu alebo náboženskému vyznaniu, verejné šírenie poplašnej správy (napr. 
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bezdôvodné oznámenie uloženia výbušniny), hrubá neslušnosť alebo výtržnosť,  na-
padnutie jednotlivca alebo skupiny návštevníkov / užívateľov, úmyselné alebo ne-
dbanlivostné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, násilie voči inému návštevní-
kovi/užívateľovi v úmysle zmocniť sa cudzej veci, vyvolávanie konfliktov, prejavy 
urážlivého správania voči iným osobám, vzbudzovanie pohoršenia správaním vybo-
čujúcim z bežných všeobecne prijateľných zásad slušnosti, spôsobenie škody na ma-
jetku prevádzkovateľa alebo inej osoby. 

4. Vstup do areálu môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by dokázateľne na-
rušila alebo mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich správanie sa 
je v rozpore s mravnými a spoločenskými normami a zásadami správania. 

5. V areáli platí prísny zákaz manipulácie s otvoreným ohňom.  

6. Do areálu je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, horľavín, predmetov spô-
sobilých znečistenie areálu a životného prostredia, alkoholu, symbolov a predmety 
propagácie rasizmu a fašizmu. Osoby, vykonávajúce dozor v areáli,   ich nadriadené 
osoby, príslušníci mestskej alebo štátnej polície alebo poverení zástupcovia pre-
vádzkovateľa majú právo takéto predmety na mieste ihneď odňať.  

7. Každý návštevník/užívateľ je povinný udržiavať, zachovávať a dbať o čistotu a po-
riadok vo všetkých priestoroch areálu. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znečis-
ťovať priestory areálu, ohrozovať bezpečnosť svoju ako aj ostatných návštevníkov, 
umývať sa mimo vyhradený priestor a poškodzovať terénne úpravy, zeleň, flóru a 
faunu, informačné, oznamovacie a zákazové tabule, lavičky, odpadové nádoby a ich 
držiaky, hygienické zariadenia, ploty a brány, sprchy a osvetlenia a pod.  

8. Každá osoba vstupujúca do areálu je povinná správať sa tak, aby nedochádzalo 
k jeho poškodzovaniu a poškodzovaniu jeho vybavenia. Návštevníci/užívatelia sú 
povinní správať sa v priestoroch areálu spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným 
spôsobom neznehodnocuje majetok a vybavenie, ktoré sa v areáli nachádza ako aj 
dodržiavať úsporné opatrenia vo vzťahu k spotrebe elektrickej energie, kúrenia a 
vody, hospodárne a šetrne nakladať s užívanými priestormi ako aj všetkým zariade-
ním nachádzajúcim sa v areáli. 

9. Každý návštevník/užívateľ je povinný uhradiť všetky straty a škody ním spôsobené, 
a to či úmyselne alebo z nedbanlivosti, jeho konaním alebo opomenutím na zaria-
dení areálu alebo na majetku alebo na zdraví ostatných osôb. 

10. V areáli platí zákaz konania marketingových a reklamných aktivít, ktoré nie sú po-
volené prevádzkovateľom, zákaz fotografovania a filmovania na profesionálne 
účely bez súhlasu prevádzkovateľa. 

11. V areáli ako aj na objektoch nachádzajúcich sa v areáli je zakázané umiestňovať akú-
koľvek politickú reklamu, reklamu politických strán a kandidátov na verejné funkcie 
- obrazom, textom, či odkazom, pokiaľ k tomu nedá súhlas prevádzkovateľ. 

12. Zakazuje sa vchádzať do priestorov určených druhému pohlaviu. 

13. Každý návštevník / užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo ne-
konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví vlastnom alebo akejkoľvek inej osoby 
alebo k poškodeniu majetku vlastníka a prevádzkovateľa. Užívateľ je plne 
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zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, a to úmyselne alebo z nedban-
livosti. 

14. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeo-
becných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá 
alebo jej zákonný zástupca. 

15. Každý, kto spôsobí škodu, zničenie alebo poškodenie majetku prevádzkovateľa 
alebo vlastníka areálu, je povinný prevádzkovateľovi ujmu finančne nahradiť. Výška 
náhrady bude stanovená prevádzkovateľom na základe ceny platnej v čase opätov-
ného obstarania zničeného alebo poškodeného majetku, pripadne na základe vy-
číslených nákladov na opravu poškodeného majetku. 

16. Každý návštevník/užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi osôb,  ktoré vykonávajú do-
zor v  areáli, ich nadriadenými osobami, poverenými zástupcami prevádzkovateľa, 
pokynmi príslušníkov mestskej polície alebo štátnej polície. Po neuposlúchnutí po-
kynu bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná z areálu. 

17. Za škody, poranenie alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním 
prevádzkového poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov, nenesie 
prevádzkovateľ a ani vlastník areálu zodpovednosť a všetky škody spôsobené ne-
vhodným správaním a konaním návštevníkov/užívateľov, tým, že nedodržiavajú 
ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, budú vymáhané podľa platných pred-
pisov SR. 

18. Prevádzkovateľ areálu  neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dôležitých do-
kladov do areálu vnesených. V areáli sa nenachádzajú miesta určené na odklad cen-
ných predmetov, peňazí alebo dôležitých dokladov. 

19. V prípade zistenia závady v areáli, ktorá by ohrozovala bezpečnosť, bránila alebo 

inak obmedzovala prevádzku, rovnako ako aj zistenie porušovania prevádzkového 

poriadku, sú užívatelia povinní túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkova-

teľovi. 

20. Ustanovenia tohto poriadku sú platné pre celý Areál hier Radosť. 

21. Každé jednotlivé porušenie tohto prevádzkového poriadku a zásad správania môže 
prevádzkovateľ potrestať zmluvnou blokovou pokutou vo výške 50,- Eur. 

7.2.  Práva a povinnosti dozoru nad deťmi a mládežou  

1. Za dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska (ďalej len „dozor“) sú zodpovední:  

a) dieťa do 10 rokov veku - rodičia alebo osoba staršia ako 18 rokov  

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) požiadať deti, aby používali bezpečné a nepoškodené hracie a športové zariadenie,  

c) upozorniť deti a ich dozor, ak používajú detské ihrisko, hracie a športové zariadenia 
v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom,  
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d) privolať hliadku štátnej polície na zabezpečenie nápravy pri zistení porušenia pra-
vidiel 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, či hracie alebo športové zariade-
nie je bezpečné a či neohrozí bezpečnosť detí a mládeže,  

b) dbať, aby deti používali len také hracie alebo športové zariadenie, ktoré je prime-
rané ich veku a fyzickej kondícii,  

c) dohliadať, či deti používajú hracie a športové zariadenie správne,  

d) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho alebo športového zariadenia ne-
ohrozil 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 po-
hybom hracie alebo športové zariadenie mohlo ohroziť ich bezpečnosť.  

7.3. Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy  

1. V záujme bezpečnosti 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. 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. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov detského 

ihriska, každý je oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania  

integrovaný záchranný systém   112 

štátna polícia      158 

5. Určenú osobu prevádzkovateľa, zodpovednú za detské ihrisko možno volať na číslo: 

+421 905 789 540 

8. SPÔSOB A FREKVENCIA UPRATOVANIA AREÁLU HIER RADOSŤ 

Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, zria-
ďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote. 

 

Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácii (súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očis-
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tu a dezinfekciu - zameraný na ničenia a odstraňovania mikroorganizmov) hore uvedených 
priestorov a zariadení. 

Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva: 

- dvojfázový postup čistenia, pri veľmi znečistených plochách - najskôr mechanická 
očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentrá-
ciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami 
s dezinfekčným účinkom alebo 

- jednofázový postup čistenia, pri nie veľmi znečistených plochách za použitia syn-
tetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom. 

Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu 
a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky. 

Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie: 

- musí sa vykonať správne mechanická očista (dôkladné odstránenie mechanických 
nečistôt) a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna - predpísaná koncentrácia de-
zinfekčného prostriedku. Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že 
do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa 
považuje za 100 %, 

- dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím, 
lebo starnutím rýchlo klesá ich účinnosť, 

- musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná 
doba pôsobenia - expozičný čas. 

Čistenie vykurovacích telies (vo vykurovacom období) 

Vykurovacie panely v málo prašných prevádzkach sa čistia jedenkrát ročne a vo veľmi 
prašných prevádzkach jedenkrát mesačne. 

V zariadeniach pre osobnú hygienu frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie je:  

d e n n e 
Pri údržbe pieskových častí ihriska sa postupuje v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviskách. 

9. POSTUP PRI MECHANICKEJ OČISTE 

Mechanická očista priestorov sa vykonáva raz za deň, zvyčajne na vlhko za pridania dezin-
fekčného prostriedku. Koncentrácia dezinfekčných prostriedkov sa zvolí podľa miery znečiste-
nia povrchových plôch miestností a zriaďovacích predmetov podľa návodu výrobcu dezinfekč-
ného prostriedku. 
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Prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu: 

Na mechanickú očistu:  

Detergenty, tekuté prášky, čistiace prípravky 

Dezinfekciu:  

SAVO ( 5%, 30 min.), Chloramín B ( 2%, 30 min.), Jodonat B ( 2,5%, 30 min.), Forten ( 
0,5%, 1 hod.) a podobné 

Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa 
v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia 

10. POKYNY PRE POUŽÍVANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU 

Oboznámenie:  

Vedúci Areálu hier Radosť oboznámi s prevádzkovým poriadkom všetkých podriade-
ných zamestnancov, ktorých sa jeho obsah týka. Oboznámenie sa uskutoční inštruktážou, resp. 
sa určia zamestnanci ktorí si ho preštudujú. 

Kontrola: 

 Vedúci  Areálu hier Radosť je povinný kontrolovať dodržiavanie tohto prevádzkového 
poriadku a pri zistení závad a nedostatkov tieto v rámci svojej právomoci odstraňovať podľa 
závažnosti. 

Zmeny:  

Pokiaľ prevádzkový poriadok neplní svoje poslanie, prevádzkovateľ vykoná jeho dopl-
nenie, zmenu, resp. zrušenie. 

Uloženie:  

Prevádzkový poriadok je počas celého obdobia platnosti uložený v budove správcu are-
álu a je prístupný všetkým zamestnancom, ktorí ho pre výkon svojej funkcie potrebujú. Rov-
nako je prístupný aj všetkým návštevníkom Areálu hier Radosť. 

Vyvesenie a zverejnenie:  

Prevádzkový poriadok musí byť vyvesený na viditeľnom mieste v Areáli hier Radosť 
(napr. na informačnej tabuli) a zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa - http://rskruzi-
nov.sk/prevadzkovy-poriadok-ahrs/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


