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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 
 
 

schvaľuje 
 
 

1. okamžité uzavretie verejných detských ihrísk (DI), ktorých zoznam je označený červenou 
farbou: 
a) zrušiť DI, ak sa nachádza v zóne medzi rodinnými domami a v ich blízkosti nebývajú deti vo 
veku od 3 do 10 rokov s trvalým pobytom v meste Pezinok, 
b) v prípade, ak sa nachádzajú na sídliskách dve DI v tesnej blízkosti a obe DI sú určené na 
okamžité uzavretie, jedno DI zrevitalizovať a druhé DI odstrániť a oplotenú plochu pretvoriť na 
psí kútik 

2. vytvorenie jedného centrálneho DI na každom sídlisku v meste Pezinok (po vzore DI Za 
hradbami)  pre zmiešané vekové skupiny so športovými plochami, hernými prvkami a 
oddychovými zónami (sídlisko Juh, sídlisko Starý dvor, sídlisko Muškát, sídlisko Sever, 
centrálna poloha mestský Zámocký park). 

3. opravu (revitalizáciu) verejných detských ihrísk, ktorých zoznam je označený oranžovou 
farbou: 
a) tak, aby mali funkciu vysunutých lokálnych DI doplnkových k hlavným centrálnym ihriskám  
b) vykonať nevyhnutné opravy pre stabilizáciu súčasného stavu 
c) po dobudovaní centrálnych ihrísk postupne zredukovať počet DI na optimálny počet 
d) v miestach bývalých DI vybudovať napr. psie kútiky alebo miesta na oddych - park (lavičky 
a pod.) 

 

 

a) bez pripomienok  
b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa 
 

Materiál sa predkladá s cieľom koncepčného plánovania revitalizácie a rozvoja 
verejných detských ihrísk (príp. športovo – rekreačných plôch) v rámci jednotlivých 
urbanistických celkov mesta Pezinok potom ako bol vykonaný bezpečnostný audit detských 
ihrísk.  

Detské ihriská vznikali bez potrebnej koordinácie, t.j. bez určenia podmienok pre 
konkrétne lokality v meste, bez určenia ich počtu, bez označenia jednotlivých typov detských 
ihrísk pre jednotlivé vekové kategórie, bez určenia ich dostupnosti a pod. V tesnej blízkosti tak 
vznikali plochy s rovnakým využitím a s rovnakými hernými prvkami a naopak iné absentovali. 
V meste Pezinok sa nachádza veľké množstvo schátralých detských ihrísk, ktoré sa stali 
doslova nebezpečným priestorom pre deti.  Nielenže sú nevyužité a nevyužiteľné, ale aj 
esteticky znehodnocujú priestor. Považujeme za dôležité preto pomenovať aktuálnu 
východiskovú situáciu, aby bolo možné zabezpečiť obyvateľom mesta Pezinok a ich deťom 
optimálnu sieť  oddychovo-relaxačných zón v podobe detských ihrísk, športovísk, parčíkov, 
miest na venčenie psov a pod., a to v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska, aby nedochádzalo 
k zbytočnému prehusťovaniu alebo absencii plôch s takýmto zameraním. Taktiež sa tým 
odstráni aj disproporcia v rámci funkčnosti jednotlivých plôch z hľadiska vekovej štruktúry 
obyvateľov jednotlivých vnútroblokov. 

V apríli 2021 mesto Pezinok zrealizovalo hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti detských 
ihrísk a ich zariadení, aby vyhovovali v zmysle STN EN 1176-7:2009. Predmetom kontroly 
bolo 36 detských ihrísk na území mesta. V rámci kontroly boli vykonané nasledujúce úkony:  

- kontrola úplnosti a správnosti podkladov a dokladov.  
- prehliadka zariadení a preverenie splnenia bezpečnostno-technických požiadaviek, 

zameraných na splnenie ochranných opatrení (najmä proti mechanickému poškodeniu 
a ostatným ohrozeniam).  

Výsledkom pracovných stretnutí komisií a MsR je prekladaný materiál s návrhom ďalšieho 
postupu ako naložiť s existujúcimi ihriskami. Vďaka predloženému materiálu bude možné 
efektívne plánovať opravy ihrísk, zabezpečiť nové nátery, doplniť hojdačky, lavičky, nové 
komponenty, opraviť oplotenie a zabezpečiť tak výbeh pre psov bez vôdzky a iné.  
Komisie sa zhodli na možných riešeniach: zrušiť, obnoviť, prebudovať, zachovať alebo 
vybudovať nové ihrisko. 
Z výsledku kontroly vyšlo 13 detských ihrísk na odstránenie, majú nebezpečné prvky 
a nevyhovujú norme. Ďalších 24 ks detských ihrísk je potrebné opraviť, hoci na nich neboli 
zistené závažné nedostatky, ktoré by bránili v ďalšej prevádzke detského ihriska.  
 
Detské ihriská, ktoré sú určené na okamžité uzavretie (v mape červené) možno zrušiť, pokiaľ 
sa nachádzajú v zónach medzi rodinnými domami a v ich blízkosti nebývajú deti vo veku od 3 
do 10 rokov s trvalým pobytom v Pezinku.  Ak sa na sídlisku nachádzajú dve detské ihriská v 
tesnej blízkosti a sú obe určené na okamžité uzavretie, tak je vhodné jedno ponechať a opraviť 
a druhé odstrániť. Oplotenú plochu po odstránenom ihrisku možno pretvoriť napr. na psí kútik. 
V spádovej oblasti sa potom dá vytvoriť jedno väčšie centrálne ihrisko pre všetky zmiešané 
vekové skupiny. Treba nájsť najlepšiu alternatívu pre efektívne využitie detských ihrísk aj 
vzhľadom na budúce náklady na údržbu. 



 
Detské ihriská, ktoré sú určené na opravu (v mape oranžové) treba  prehodnotiť, aby mali 
funkciu vysunutých lokálnych DI a boli doplnkové k hlavným centrálnym ihriskám a opraviť 
ich, resp. vykonať nevyhnutné opravy pre stabilizáciu súčasného stavu. Tieto ihriská po 
dobudovaní centrálnych hlavných ihrísk možno postupne zredukovať na optimálny počet, a v 
miestach bývalých DI vybudovať napr. psie kútiky, miesta pre pobyt (lavičky, oddychový 
priestor, parkové úpravy a pod.) Vzhľadom k finančným možnostiam mesta je potrebné zvážiť 
jednotlivé varianty. 
 
Finančné krytie : 
V roku 2021 nám zostáva v bežných výdavkoch 41.967,82,- € na nevyhnutné opravy detských 
prvkov ich sanovanie, stabilizovanie. Na ďalšie roky 2022-24 bude nevyhnutné zabezpečiť 
v bežných výdavkoch min. rovnakú až vyššiu sumu – cca 50.000,00,- €   
V návrhu rozpočtu pre roky 2022-24 bude nutné vyčleniť prostriedy na realizáciu komplexnej 
obnovy infraśtruktúry detských ihrísk. 
 
Legenda k obrázku: 
DI na zrušenie: 17,18, 26, 29, 30 
DI na zmenu funkcie psí kútik, 3, 16, 
DI na zmenu funkcie park (lavičky, výsadba stromov): 21, 25, 32 
DI na dočasnú (nevyhnutnú) stabilizáciu: 1, 5, 6, 8, 14, 31, 34 
DI na dlhšiu stabilizáciu: 2, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 27, 29, 35, 22, 23, 36 
DI v poriadku bez nutnosti opravy: 11, 12, 13, 33 
———————- 
Nové DI – projekt + realizácia: 1, 6, 14, 26 (Dopravné Ihrisko), 34, X  
 

 



 
 
 
 



 
 
Intenzita počtu detí vo veku od 3 do 10 rokov v danom priestore 
 
Vysoká intenzita -  
 
Nízka intazita  -  


