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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MALACKY 
č. 11/2011 

 o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách na území mesta Malacky. 
 

Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov a podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):. 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
 Týmto všeobecne záväzným 
nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydáva 
„Prevádzkový poriadok verejných ihrísk  
v meste Malacky (ďalej len „prevádzkový 
poriadok“) uvedený v prílohe, ktorý upravuje 
práva a povinnosti fyzických a právnických 
osôb, zdržujúcich sa na verejných ihriskách 
(pieskoviská, hracie, športové a rekreačné 
plochy ďalej len „ihriská“) ako aj práva 
a povinnosti mesta Malacky (ďalej len 
„mesto“), ktoré verejné ihriská prevádzkuje.  

 
§ 2 

Sankcie a kontrolná činnosť 
 
1. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia  
čl. 3 Prevádzkového poriadku verejných 
ihrísk, sa dopúšťa priestupku proti 
poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, za ktorý môže byť 
uložená pokuta do 33,- EUR.  

 
2.  Právnickej osobe, ktorá poruší 

ustanovenie prevádzkového poriadku 
vydaného týmto nariadením, môže 
primátor mesta Malacky uložiť pokutu až 
do výšky 6.638,- EUR podľa § 13 ods. 9 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.. 

 
3. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia 

a ukladanie pokút v blokovom konaní 
vykonávajú pracovníci Mestskej polície v 
Malackách. Sankcie v zmysle § 2 ods. 2 
tohto VZN patria do pôsobnosti primátora 
mesta Malacky.  

§ 3 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie 

o prevádzkovom poriadku na verejných   
ihriskách na území mesta Malacky bolo 
schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Malackách uznesením č. 75/2011 zo dňa 
16.06.2011. 

 
2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením 

o prevádzkovom poriadku na verejných   
ihriskách na území mesta Malacky sa ruší 
VZN  o prevádzkovom poriadku na 
verejných  detských ihriskách na území 
mesta Malacky č. 06/2010. 

 
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie 

o prevádzkovom poriadku na verejných   
ihriskách na území mesta Malacky 
nadobúda účinnosť dňa 22.07.2011. 

 
 
  
 
 
 

RNDr. Jozef Ondrejka 
   primátor mesta 

 
 
 
 
Príloha:  
Prevádzkový poriadok na verejných ihriskách 
na území mesta Malacky   
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Príloha k VZN č.11/2011 o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách na území mesta 
Malacky. 
 

                                Prevádzkový poriadok verejných       
                            ihrísk. 

 

                           Článok 1 

                    Predmet úpravy 
 
Tento prevádzkový poriadok upravuje: 

a) pravidlá správania sa detí, mládeže 
a ďalších fyzických a právnických osôb 

b) práva a povinnosti prevádzkovateľa 
c) prevádzkovú dobu a prevádzkový režim 
d) zásady inštalácie, kontroly a údržby 

zariadení verejných ihrísk 
e) požiadavky na čistenie a udržiavanie 

pieskoviska 
f) zásady bezpečnosti osôb 

a zodpovednosť za spôsobené škody 
a úrazy. 

 
 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
Na účely tohto prevádzkového poriadku sa 
pod pojmom verejné ihrisko rozumie 
prirodzene vymedzený alebo oplotený areál 
pre hry šport a rekreáciu označený 
informačnou tabuľou, ktorá obsahuje údaje 
o vekovej kategórii, ktorej je ihrisko určené, 
prevádzková doba, názov prevádzkovateľa. 
Súčasťou verejného ihriska môže byť najmä: 

a) pieskovisko, ktoré má pevne ohradenú 
plochu s minimálne 30 cm vrstvou 
piesku určenú na hranie detí, na ktorej 
nie je nainštalované alebo do ktorej 
nevyúsťuje žiadne hracie alebo 
športové zariadenie 

b) doskočisko a priestor na pád, ohradená 
alebo vytýčená plocha s mäkkým 
podložím vrstvy piesku, gumy, 
drevených štiepok alebo prirodzeného 
povrchu na tlmenie nárazov, do ktorej 
zaúsťuje najmenej jedno hracie alebo 
športové zariadenie a je určené na hry 
pre deti a mládež 

c) hracie zariadenie, konštrukcia alebo 
súbor konštrukcií určených na hranie 
detí a mládeže s prihliadnutím na vek 

a fyzickú zdatnosť dieťaťa. Hracím 
zariadením sú najmä kĺzačky, 
domčeky, kolotoče a hojdačky 

d) športové zariadenie, konštrukcia alebo 
súbor konštrukcií určených pre 
posilňovanie fyzickej aktivity 
s prihliadnutím na vek dieťaťa. 
Športovými zariadeniami sú najmä 
hrady, lanové zostavy, preliezačky, 
rebríky, lezecké steny a pod.  

e) hracia plocha je vyhradená časť 
územia pred hracím zariadením, 
vrátane miesta pre dozor dieťaťa 

f) športová plocha je spevnená, upravená 
a ohraničená plocha určená pre všetky 
loptové hry a plážový volejbal  

g) rekreačná plocha, priľahlá plocha 
ihriska, ktorá pozostáva z trávnatých 
porastov, stromov, kríkov, lavičiek 
a košov na odpad 

h) spevnená plocha, plocha s tvrdým 
povrchom, ktorú tvoria chodníky, 
asfaltové plochy určené na voľný 
pohyb a hranie, okrem loptových hier 

i) plot, pevne zabudovaná konštrukcia 
s výplňou, ktorá ohraničuje celý areál 
alebo jeho časť určenú pre loptové hry 

j) prevádzkovateľom verejných ihrísk 
v meste Malacky je mesto Malacky, 
ul. Radlinského 2751/1, 901 01 
Malacky 

 
 

Článok 3 
Pravidlá správania sa na verejných 

ihriskách 
1. Verejné ihrisko je verejným a verejne 

prístupným priestranstvom pre oddych 
a rozvoj duševnej a fyzickej aktivity, za 
podmienok uvedených v tomto 
prevádzkovom poriadku. 

2. Návštevník verejného ihriska je povinný 
dodržiavať Prevádzkový poriadok 
verejných ihrísk a musí sa správať tak, aby 
jeho konanie neviedlo k poškodzovaniu, či 
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ničeniu zariadení verejného ihriska, 
znečisťovaniu priestoru verejného ihriska  
a neohrozovalo svojím správaním 
ostatných návštevníkov verejného ihriska. 

3. Vstup do priestoru verejného ihriska  je na 
vlastné riziko a  prevádzkovateľ 
nezodpovedá za prípadný vznik úrazu.   

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

5. Hracie a športové zariadenia môžu užívať 
len tie vekové kategórie, pre ktoré sú tieto 
zariadenia určené. Určenie vekových 
kategórií je v pasporte ihrísk ako aj na 
informačnej tabuli na každom verejnom 
ihrisku. 

6. Na verejnom ihrisku je zakázané: 
a) podávať, požívať, propagovať, predávať 

a ponúkať alkoholické nápoje, omamné 
a psychotropné látky, 

b) vstupovať do priestorov verejného 
ihriska v stave pod vplyvom alkoholu, 
omamných a psychotropných látok,  

c) používať ostré predmety, zbrane, nože 
a iné nebezpečné predmety, ktoré by 
mohli byť príčinou zranenia, 

d) používať zábavnú pyrotechniku 
a zakladať oheň 

e) vodiť psov, mačky a iné domáce 
zvieratá, 

f) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, 
alebo ničiť hracie prvky a športové 
zariadenia, rekreačné plochy a ploty, 

g) používať poškodené hracie a športové 
zariadenia 

h) zasahovať, upravovať alebo opravovať  
konštrukcie telesa hracieho prvku  
okrem prevádzkovateľa 

i) poškodzovať oznamovacie informačné 
tabule 

j) znečisťovať priestor a zariadenie 
verejného ihriska 

k) osobám straším ako je uvedené 
v pasporte ihrísk používať alebo sedieť 
na hracích prvkoch  

l) vchádzať a parkovať motorovými 
vozidlami, okrem vozidiel údržby 
prevádzkovateľa 

m) prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť 
za prípadne úrazy, ktoré vzniknú 
v priestore verejného ihriska. 

 
 

Článok 4 
Povinnosti prevádzkovateľa a prevádzková 

doba 
  
1. Z dôvodu zabezpečenia základných 

hygienických noriem zabezpečí 
prevádzkovateľ dodržiavanie čistoty 
a poriadku na verejnom ihrisku. O  
vykonaní prác vyhotoví prevádzkovateľ 
záznam v  Prevádzkovom denníku, pričom 
jednotlivé druhy prác budú uskutočňované 
ako je uvedené ďalej. 

2. Počas prevádzkovej doby verejného ihriska  
sa realizuje komplexná kontrola a  čistenie 
plôch ihrísk: 
a) 2 x týždenne čistenie pieskoviska od 

odpadkov a vyprázdňovanie smetných 
košov. 

b) 1 x za dva týždne  - bežná kontrola – 
údržba pieskovísk, čistenie, 
prekopávanie, prehrabávanie 
a dopĺňanie piesku počas prevádzkovej 
doby 

c) 1 x mesačne - prevádzková kontrola – 
celková bezpečnosť prvkov, funkčnosť 
a hygiena verejného ihriska   

d) 1 x ročne -  ročná kontrola – aktuálna 
inventarizácia prvkov a  aktualizácia 
pasportu 

e) pravidelne kosenie, hrabanie lístia, 
odstraňovanie nečistôt. 

3. Pred začatím prevádzkovej doby 
verejného ihriska sa vymení v ročných 
cykloch piesok v pieskoviskách na 
verejnom ihrisku.  

4. Kontroly výskytu baktérii vykonáva 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Bratislave. V prípade 
zistenia nadmerného výskytu baktérií na 
základe kontroly, ktorý je nad 
prípustným množstvom, vykoná 
prevádzkovateľ okamžitú výmenu 
piesku v príslušnom pieskovisku. 
Výmenu piesku zabezpečí     a    vykoná       
prevádzkovateľ. 

5. Prevádzková doba na verejnom ihrisku 
je celoročná v čase od 6,00 hod. do 
22,00 hod. 

6. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť 
pravidlá správania sa na verejnom 
ihrisku na príslušných ihriskách, 
označenie hraníc, špecifikovať 
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kategórie detí, uviesť vek detí od – do, 
a to vo forme tabuľky. 

7. Verejné ihriská musia mať certifikát 
bezpečnosti.  

 
 

Článok 5 
Vybavenie verejného ihriska 

bezpečnostnými prvkami a bezpečnosť 
osôb. 

 
1. Verejné ihriská musia podľa platných 

právnych noriem spĺňať prísne 
bezpečnostné kritériá. Ide hlavne 
o dôslednú inštaláciu prvkov, dodržiavanie 
voľného priestoru okolo hracích 
a športových  prvkov, povrchu verejného 
ihriska tlmiaceho náraz, plánovanú údržbu 
zariadení a kontrolu ich prevádzky. Z tohto 
dôvodu zabezpečí prevádzkovateľ:  
a) do 31. marca kalendárneho roka 

vykonanie hlavnej ročnej kontroly 
prvkov   vrátane vykonania 
potrebných opráv. O vykonaní 
kontroly vypracuje správu a 
o vykonaní potrebných opráv vyhotoví 
záznam v Prevádzkovom denníku 

b) každý mesiac v čase od 1.marca do 30. 
novembra kalendárneho roka vykoná 
prevádzkovú kontrolu verejného 
ihriska s dôrazom na preverenie 
prevádzky a stability zariadení na 
verejnom ihrisku, funkčnosti prvkov, 
neporušenosti bezpečnostných náterov 
a materiálov. Z kontroly vyhotoví 
záznam v Prevádzkovom denníku 

c) jedenkrát za 2 týždne v čase od 

1.marca do 30. novembra 
kalendárneho roka vykoná bežnú 
kontrolu na zistenie očividných 
zdrojov nebezpečenstva, ktoré môžu 
vzniknúť ako následok vandalizmu, 
používania alebo vplyvov poveternosti 
na zariadeniach verejného ihriska. 
Z kontroly vyhotoví záznam 
v Prevádzkovom denníku 

d) v období od 1.decembra daného roka 
do konca februára nasledujúca roka sa 
kontrola a údržba na verejných 
ihriskách vykonáva len podľa potreby.  

2. Inštalácia zariadenia verejného ihriska sa 
musí vykonať bezpečným spôsobom, 
podľa návodu výrobcu. Pod pojmom 
zariadenie sa rozumie aj povrch ihrísk. 

3. V záujme bezpečnosti na verejnom ihrisku: 
a) je prevádzkovateľ povinný vykonávať 

všetky opatrenia na zníženie rizík pred 
úrazmi detí a mládeže, okamžite 
reagovať na zistené poškodenie 
označením „poškodené, zákaz 
používania“ a to až do doby ich 
opravy alebo výmeny. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
RNDr. Jozef Ondrejka                                                                                              

primátor mesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha k prevádzkovému poriadku na verejných ihriskách:  
Zoznam verejných ihrísk v správe Mesta Malacky                    
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Zoznam verejných ihrísk v správe Mesta Malacky                    
 
 
1. ul. Štúrova 141 
  
2. ul. Skuteckého  2 
  
3.  ul. Ľ.Fullu 2 
  
4. ul. Maľovaného 3 
  
5. ul. M. Rázusa 25 
  
6. ul. 1. mája 93 
  
7.  ul. Záhorácka 93 
  
8. ul. Záhorácka 55 
  
9. ul. Bernolákova MŠ 
  
10. ul. Bernolákova 32 
  
11. ul. Bernolákova potraviny  
  
12. ul. Veľkomoravská 15 ľavá strana 
  
13. ul. Veľkomoravská 17 pravá strana 
  
14. ul. Jesenského 
  
15.  ul. Radlinského - Partizánska  
  
16. ul. Malé námestie 2 
  
17. ul. Sasinkova - ŠH Malina 
  
18.  Zámocký park 
  
19. HBV Jánošíkova 
 
 20.  Cesta Mládeže 


