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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
exteriérového ihriska 

1. Exteriérové ihrisko je otvorené nepretržite, avšak odporúčaná doba pobytu je denne  od 7.00 

– 21.00 hod. v letnom období a od 9.00 do 19.00 v zimnom období s ohľadom na zhoršené 

klimatické podmienky (voda, sneh, ľad) a zvýšenie nebezpečenstva úrazu. 

2. Detské ihrisko je určené pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. (11,99 roka). 

3. Na jednotlivých zariadeniach je nutné dodržiavať maximálnu nosnosť: 

Prevažovacie hojdačky, šmýkačky..........................................................60 kg na osobu/miesto 

Pružinové hojdačky, kolotoč, reťazové hojdačky....................................80 kg na osobu/miesto 

Statické prvky konštrukcií – plošiny........................................120 kg celková hmotnosť všetkých 

4. Všetky deti musia byť sprevádzané dospelou osobou staršou ako 18 rokov. Táto osoba je za 

deti plne zodpovedná počas celého pobytu na detskom ihrisku.    

5. Na ihrisku je prísne zakázané  

- Fajčiť a používať otvorený oheň 

- Používať nádoby zo skla a iné ostré predmety 

- Vodiť psov, mačky a iné zvieratá  

- Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať hracie prvky 

- Požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky 

- Užívať ihrisko iným spôsobom, ako tým, na ktoré je určené 

- Agresívne a neprimerane hlučné správanie 

- Vstupovať osobám s nákazlivým či infekčným ochorením, alebo nevoľnosťou. 

6. TULIP Center Martin nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví a/alebo 

majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestore detského ihriska. 

7. TULIP Center Martin si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené 

pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod 

vplyvom alkoholu, nedostatočná hygiena, nadmerná hlučnosť, agresívne správanie). 

Posúdenie skutočností a následné konanie je plne v kompetencii pracovníka bezpečnostnej 

služby (SBS). 

8. Za každé porušenie prevádzkového poriadku môže byť dieťa, alebo sprevádzajúca osoba, 

ktorá spôsobí toto porušenie z detského ihriska pracovníkom SBS vykázaná.  

9. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku ihriska, alebo k tomu prislúchajúcich priestorov je 

sprevádzajúca osoba povinná uhradiť vzniknutú vyčíslenú škodu v plnom jej rozsahu. 

10.  Priestor detského ihriska je monitorovaný kamerovým systémom.  

Dôležité telefónne čísla: 

Tiesňové volanie:   112 

Hasiči:    150 

Záchranná služba:  155 

Polícia:    158 

SBS OC Tulip:    043 / 4241 502 

Prevádzkovateľ: Tulip Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin 
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KONTROLA A ÚDRŽBA  
exteriérového ihriska 

 
ZOZNAM  ZARIADENÍ DETSKÉHO IHRISKA 
 

1. Vezírová pevnosť s plastovými šmýkačkami 
2. Dvojhojdačka 
3. Dvojpružinová hojdačka 
4. Preliezačka pavián 
5. Drevený vláčik 
6. Zostava dvojhojdačky s retiazkovým rebríkom a šmýkačka s vežičkou 
7. Drevená bariéra s lanovou preliezačkou 
8. Veľká multifunkčná preliezačka s lanovou preliezačkou a  závesnými hojdačkami 

 
Technickú kontrolu a údržbu interiérového ihriska je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch. 

1. DENNE 

Bežná vizuálna kontrola a údržba technického stavu, najmä: 

➢ Úplnosť a opotrebovanie zariadení (spôsobené vandalizmom, nevhodným 

používaním, poveternostnými vplyvmi a pod. ) 

➢ Kontrola konštrukčnej pevnosti zariadení  

➢ Kontrola stavu obrúb pieskoviska 

➢ Celkový stav bezpečnosti ihriska 

➢ Umiestnenie bezpečnostných prvkov, štítkov a označení 

➢ Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť užívateľov 

ihriska, tieto musia byť odstránené okamžite. Ak nie je možné nedostatky odstrániť 

okamžite,  prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa do detského ihriska nemohli dostať 

používatelia (zamedzením vstupu) až do úplného odstránenia nedostatkov.  

➢ Vykonať záznam do prevádzkovej knihy 

 

 

2. RAZ ZA TRI MESIACE 

Dôkladná vizuálna kontrola a údržba 

➢ Všetky činnosti dennej kontroly 

➢ Pevnosť a neporušenosť všetkých spojov, dotiahnutie 

➢ Premazanie ložísk  

 

3. RAZ ROČNE 

Hlavná ročná kontrola technického stavu 

➢ Dôkladná kontrola a test nosnej konštrukcie / pevnosti a tuhosti spojov/ 

➢ Kontrola kotvenia do zeme 

➢ Oprava náterov, výmena opotrebovaných častí 
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SANITAČNÝ PROGRAM  
exteriérového ihriska 

 
Sanitačný program exteriérového ihriska zabezpečuje požiadavky vyplývajúce najmä z hygienickej a 

protiepidemickej starostlivosti. Patrí sem čistenie, dezinsekcia a dezinfekcia. Ide o zabezpečovanie 

mechanickej a mikrobiálnej čistoty prostredia a plôch.  

 

HARMONOGRAM SANITAČNÝCH PRÁC 

 

DENNE ráno do 9.00 hod.  

➢ Vyzbieranie odpadkov, predmetov, ktoré tam nepatria, najmä nebezpečných predmetov  

➢ Umytie nadmerne znečistených povrchov čistou vodou, prípadne kefou a saponátom 

 

RAZ za 2 TÝŽDNE  

➢ Umytie nadmerne znečistených povrchov čistou vodou, prípadne kefou a saponátom 

 

ROČNE 

➢ Hĺbkové čistenie všetkých povrchov 

 

Ostatné podľa potreby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:        Schválila: 

Bc. Dana Petrášková,       Ing. Katarína Duchovná 

December 2016,        Manager OC TULIP 

 

 

 

 

 

 


