
  
  

Číslo protokolu: 20210401 

TOP ihrisko s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2165/4, 95501 Topoľčany 

Telefón: +421 908 540 198, email: revizieihrisk@gmail.com 

www.topihrisko.sk, www.revizieihrisk.sk 

IČO: 52 519 741, DIČ: 2121048952, Oddiel: Sro, vl. č. 48762/4 

Hlavná ročná kontrola 
bezpečnosti detských ihrísk a ich zariadení v meste Pezinok 

v zmysle STN EN 1176-7:2009 

Číslo protokolu: 
Dátum kontroly: 
Vyhotovil: 

20210401 
09.04.2021 
Michal Babulic 
0019/30/18/PLZ/OPR Číslo oprávnenia: 

Prevádzkovateľ 
Názov: Mesto Pezinok 
Adresa: Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Igor Hianik 

Predmet kontroly 
Číslo ihriska Názov ihriska 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DI Grinava - pri pomníku 
DI Grinava - ZŠ Orešie 
DI JUH - Bratislavská I. 
DI JUH - Bratislavská II. 
DI JUH - Bratislavská III. 
DI JUH - Bystrická I. 
DI JUH - Bystrická II. 
DI JUH - ul. 1. mája č. 43 
DI JUH - ul. 1. mája č. 45 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

0 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DI JUH - ul. Obrancov mieru 
DI JUH - ul. 1. mája - pri potravinách 
DI Za hradbami č.34 
DI Zámocký park 
DI Žihadielko - areál ZŠ Fándlyho 
DI Záhradná ul. - za Billou 
DI Muškát II. - Muškátová ul. 30 
DI Muškát II. - Muškátová ul. 5-7 
DI Muškát II. - Hroznová ul. 
DI Muškát III. - Hroznová ul. 
DI Muškát I. - Nálepkova ul. - II. 
DI Muškát I. - Nálepkova ul. – Mesto 
DI Muškát I. - ul. Kpt. Jaroša 
DI Muškát I. - ul. F. P. Drobiševa – bytovky 
DI Muškát I. - Švermova ul. 
DI Sever - Suvorovova ul. 10 
DI Sever - Suvorovova ul. - pod stromami 
DI Sever - Suvorovova ul. - autobusový otoč 
DI Sever - nový park - od ul. L. Novomeského 
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3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

DI Sever - nový park - od Svätoplukovej ul. 
DI Sever - ul. L. Novomeského - za potokom 
DI Sever - Svätoplukova ul. - oproti amfiteátru 
DI Starý dvor 
DI Muškát III. - Muškátová ul. x Hroznová ul. 
DI Sever - ISRMO Na Bielenisku 
DI Sever - ISRMO ul. L. Novomeského 

Ako špecifikácia pre hlavnú ročnú kontrolu boli použité nasledujúce normy a predpisy: 
STN EN 1176-1: 2019 Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
STN EN 1176-2: 2020 Špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky 
STN EN 1176-3: 2019 Špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky 
STN EN 1176-4: 2019 Špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky 
STN EN 1176-5: 2021 Špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče 
STN EN 1176-6: 2019 Špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia 
STN EN 1176-7: 2021 Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku 
STN EN 1176-10: 2009 Špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia 
STN EN 1176-11: 2017 Špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na priestorové siete 
STN EN 1177: 2019 Povrch ihriska tlmiaci náraz - Určovanie kritickej výšky pádu 
STN EN 16630: 2019 Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia 

Vykonané úkony: 
Kontrola úplnosti a správnosti podkladov a dokladov. 
Prehliadka zariadení a preverenie splnenia bezpečnostno-technických požiadaviek so zameraním 
na splnenie ochranných opatrení proti mechanickému ohrozeniu a ostatným ohrozeniam. 

Použité kontrolné, meracie a skúšobné zariadenia: 
Oceľový stáčací meter, Posuvné meradlo 0 – 150 mm, Uhlomer, Vodováha 
Skúšobné sondy STN EN 1176: Sonda C - trup rozmerov 89 x 157 mm 

Sonda D - veľká hlava priemeru 230 mm 
Sonda E - malá hlava priemeru 130 mm 
Sonda Malý prst priemeru 8 mm 
Sonda Veľký prst priemeru 25 mm 
Sonda priemeru 12 mm 
Sonda V 
Kolíková sonda na zachytenie odevu 
Prstencová sonda s vnútorným priemerom 44 mm a dĺžkou 22 mm 

Termín nasledujúcej kontroly: v lehote do 1 roka, do 09.04.2022 

Miesto a dátum vyhotovenia protokolu: Topoľčany, 29.04.2021 

Vypracoval: 

Michal Babulic 
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1. Detské ihrisko Grinava – pri pomníku 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, nachádzajú sa na ňom lavičky, smetné 

koše a je oplotené zo strany od hlavnej cesty. 

Prvky ihriska: 

Drevená vežová zostava so šmýkačkou. 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Drevená časť lavičiek potrebuje nový náter. 

Smetné koše – plastové 

Oplotenie – na niektorých miestach poškodené 
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Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Vežová zostava so šmýkačkou 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

126 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – trávnik, betónové základy po odstránených prvkoch 

- Šmýkačka má zošúchaný vrchný ochranný náter, vidieť sklené vlákna, hrozí poranenie 

4 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

- Rozostupy medzi doskami strechy vytvárajú nebezpečné otvory, kde hrozí zachytenie prstov 

- V konštrukcii strechy sa nachádza trčiaca skorodovaná samo rezná skrutka, hrozí poranenie 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

- 

- 

- 

- 

Opraviť alebo vymeniť šmýkačku za novú (nová musí spĺňať normu STN EN 1176-3). 

Nevhodné otvory v konštrukcii strechy prekryť tak aby nevznikli otvory väčšie ako 8 mm. 

Odstrániť trčiacu skrutku a nahradiť ju novou, ktorou sa dotiahnu dosky strechy k sebe. 

Odstrániť betónové základy z plochy dopadu 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Vežovej zostave so šmýkačkou sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. Samotná zostava spĺňa 

požiadavky normy STN EN 1176. Uvedené závady vznikli používaním uvedeného prvku. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.1: 

Pri kontrole neboli zistené neodstrániteľné závady. 

Opraviť zostavu so šmýkačkou a dobudovať k nej bezpečnú dopadovú plochu. 

Detské ihrisko č. 1 Grinava – pri pomníku, možno bezpečne používať ak budú uvedené závady 

odstránené. 
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2. Detské ihrisko Grinava – pri ZŠ Orešie 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, ihrisko je oplotené s dvomi vstupnými 

bránkami. Lavičky sa nachádzajú v areály základnej školy. Smetný kôš sa nachádza pri vstupnej bránke. 

Dopadová plocha ihriska je z liatej gumy. 

Prvky oploteného ihriska: 

Hojdačka kývavá pre 4 osoby 

4 x prevažovacie hojdačky 

Preliezka s lezeckou stenou 

Veža so šmýkačkou 

Prvky ihriska v areály ZŠ: 

Zostava so šmýkačkou a hojdačkami 

Prvok Lietadlo 

Pieskovisko 

Zostava dvojvežová s dvomi šmýkačkami 

Hojdačka kývavá – modrá 

Hojdačka kývavá - červená 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 
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Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú nový náter. 

Smetné koše – plastové, v dobrom stave 

Kontrola jednotlivých prvkov oploteného ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 
Rok výroby: 

Hojdačka kývavá štvorosobová 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

122 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na kývavej hojdačke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. Hojdačky spĺňajú požiadavky normy 

STN EN 1176. Uvedené závady vznikli používaním uvedeného prvku. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prevažovacie hojdačky 4x 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

90 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov 

- Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 
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Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Vymeniť držadlá za normu spĺňajúce. Napr.: 

- Zabezpečiť voľný priestor pod hojdačkou primontovaním odbíjača: 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prevažovacích hojdačkách sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvky bezpečne používať. 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 
Rok výroby: 

Preliezka s lezeckou stenou 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

200 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 
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Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Zmeniť rozostup priečok konštrukcie rebríka, tak aby bol otvor medzi priečkami viac ako 230 mm. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na preliezke s lezeckou stenou sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Veža so šmýkačkou 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 
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Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Rozostupy medzi doskami strechy vytvárajú nebezpečné otvory, kde hrozí zachytenie prstov 

- Typ šmýkačky nie je určený pre verejné použitie, je certifikovaná podľa EN 71 – pre domáce použitie 

Odporúčania: 

- 

- 

Nevhodné otvory v konštrukcii strechy prekryť tak aby nevznikli otvory väčšie ako 8 mm. 

Vymeniť šmýkačku za certifikovanú podľa EN 1176-3. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na veži so šmýkačkou sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.2: 

Pri kontrole neboli zistené neodstrániteľné závady. 

Prvky ihriska na opravu: 

- 

- 

- 

4x prevažovacie hojdačky 

Preliezka s lezeckou stenou 

Veža so šmýkačkou 

Detské ihrisko č. 2 Grinava – pri ZŠ Orešie možno bezpečne používať ak budú uvedené závady 

odstránené. 
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Kontrola jednotlivých prvkov ihriska v areály ZŠ Orešie: 

Názov zariadenia: Zostava so šmýkačkou 
a hojdačkami 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

150 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný alebo sa odlupuje 

Drevená konštrukcia zostavy je značne opotrebená, niektoré časti sú hnilé 

Laná zostavy sú značne opotrebované 

Dopadové plochy prvkov zostavy sa prekrývajú 

Okolo zariadenia sa nenachádza dostatočný voľný priestor 

V priestore pádu sa nachádza betónová plocha, altánok 

Okolo zariadenia je nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Na zariadení sa nachádzajú nekryté alebo trčiace závity skrutiek 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Zostava so šmýkačkou a hojdačkami nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a jej konštrukcia je 

značne opotrebená. Zostava je vhodná na odstránenie. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prvok Lietadlo 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

75 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Lietadlo sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Zostava dvojvežová s dvomi 
šmýkačkami 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Okolo zariadenia j nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Pravá strana modrého zábradlia na rampe je nestabilná a kýva sa 
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- 

- 

Typ šmýkačiek nie je určený pre verejné použitie, sú certifikovaná podľa EN 71 – pre domáce 

použitie 

Na zariadení sa nachádzajú polámané krytky skrutkových spojov 

- Spojovací most medzi vežami je z preglejky, čiastočne prehnutej a badať na nej opotrebenie 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

- 

- 

Vymeniť šmýkačku za certifikovanú podľa EN 1176-3). 

Spevniť nestabilnú časť zábradlia použitím samo rezných skrutiek do dreva. 
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- 

- 

Vymeniť polámané kryty skrutkových spojov. 

Spevniť most konštrukcie priskrutkovaním dodatočným priečnic konštrukcie, s hrúbkou aspoň 6x10 

cm. Alebo vymeniť celú podlahu mosta za vode odolnú preglejku s hrúbkou minimálne 20 mm. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Dvojvežová zostava s dvomi šmýkačkami sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Hojdačka kývavá - modrá 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Konštrukcia hojdačky je nestabilná, kýva sa – riziko spadnutia konštrukcie 

Zavesené sedadlo hojdačky je nevhodné pre verejné použitie, je certifikované na domáce použitie 

Okolo zariadenia j nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a jej konštrukcia je značne nestabilná. 

Hojdačka je vhodná na odstránenie. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Hojdačka kývavá - červená 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Konštrukcia hojdačky je nestabilná, kýva sa – riziko spadnutia konštrukcie 

Zavesené sedadlo hojdačky je nevhodné pre verejné použitie, je certifikované na domáce použitie 

Okolo zariadenia j nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a jej konštrukcia je značne nestabilná. 

Hojdačka je vhodná na odstránenie. Neodporúčam jej používanie. 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska v areály ZŠ Orešie: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 

- 

- 

Zostava so šmýkačkou a hojdačkami 

Kývavá hojdačka modrá 

Kývavá hojdačka červená 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky ihriska na opravu: 

- Zostava dvojvežová s dvomi šmýkačkami – opraviť a dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 
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Číslo protokolu: 20210401 

3. Detské ihrisko JUH – Bratislavská I. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádza lavička a smetný 

kôš. V areály ihriska sa nachádzajú betónové základy po bývalom pieskovisku. 

Prvky ihriska: 

Preliezka 

2 x prevažovacia hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 
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Číslo protokolu: 20210401 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Preliezka 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia - trávnik 

Nedostatočný voľný priestor okolo zariadenia – vzdialenosť lavičky od preliezky je iba 130 cm 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Presunúť lavičku, tak aby jej vzdialenosť od preliezky bola minimálne 150 cm. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

2x prevažovacia hojdačka 

Typ 1 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

132 cm a 149 cm 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Držadlá a doraz v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej 

ako 230 mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- Nevhodná dopadová plocha a voľný priestor okolo zariadenia – okolo zariadenia sa nachádza 

betónový obrubník iba 60 cm od hojdačky, sú viditeľné betónové základy hojdačky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.3: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 2x prevažovacia hojdačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- Preliezka – dobudovať k nej bezpečnú dopadovú plochu 

Nakoľko by po odstránení prvkov zostala v areály ihriska iba jedna preliezka, odporúčam 

z ekonomického hľadiska detské ihrisko č. 3 zrušiť a vyradiť zo zoznamu ihrísk mesta. 
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Číslo protokolu: 20210401 

4. Detské ihrisko JUH – Bratislavská II. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je oplotené zo štyroch strán, má veľkú vstupnú bránku a je označené tabuľou 

s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú drevené sedenie so stolom a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Hojdačka kývavá s tromi sedadlami 

Detský domček 

Pieskovisko 

2 x prevažovacia hojdačka 

Most 

Gymnastická trojžrď 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 
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Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Drevené sedenie so stolom – potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: Hojdačka kývavá s tromi 
sedadlami 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Príliš veľký počet sedadiel hojdačky (3 ks), norma STN EN 1176-2 povoľuje maximálne 2 sedadlá. 

Hojdačky s viac ako dvomi sedadlami musia byť svojimi konštrukčnými časťami rozdelené do polí 

tak aby každé pole malo najviac dve sedadlá 

- 

- 

- 

Nosný priečnik vykazuje trvalú deformáciu, prehýba sa. 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 

Zo zavesenia sedadiel visia dlhé konce reťazí 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176-2 a jej konštrukcia je viditeľne deformovaná. 

Hojdačka je vhodná na odstránenie. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Drevený detský domček 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

25 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Domček možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pieskovisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

50 cm 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

- 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Na drevenom obložení betónových základov je zošúchaný náter 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prevažovacie hojdačky 2x 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

90 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov kývavých zariadení 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Vymeniť držadlá za normu spĺňajúce. Napr.: 
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- Zabezpečiť voľný priestor pod hojdačkou primontovaním odbíjača. Napr.: 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prevažovacích hojdačkách sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvky bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Drevený most 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

20 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok Most možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Gymnastická trojžrď 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

145 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Okolo zariadenia je nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Vidieť betónové základy prvku 

Odporúčania: 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti min. 150 cm po obvode konštrukcie prvku. (rozmer plochy: 300 x 600 cm) 

- 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Gymnastická trojžrď sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.4: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- Kývavá hojdačka troj sedadlová 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

2x prevažovacia hojdačka 

Gymnastická trojžrď – dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 
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5. Detské ihrisko JUH – Bratislavská III. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádza lavička a smetný 

kôš. V areály ihriska sa nachádzajú betónové základy po bývalom pieskovisku. 

Prvky ihriska: 

Preliezka 

3 x prevažovacia hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 

2 8 
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Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Preliezka 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

195 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik, v dopadovej ploche sa nachádza betónový 

obrubník 

- Nedostatočná vzdialenosť preliezky od hojdačiek, iba 87 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

3x prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Držadlá a doraz v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej 

ako 230 mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- Nevhodná dopadová plocha a voľný priestor okolo zariadenia – okolo zariadenia sa nachádza 

betónový obrubník iba 50 cm od hojdačky, sú viditeľné betónové základy hojdačky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.5: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. 

Ich používanie je rizikové a neodporúča sa. 

Odporúčam nebezpečné prvky odstrániť a detské ihrisko č. 5 zrušiť a vyradiť zo zoznamu ihrísk. 
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6. Detské ihrisko JUH – Bystrická I. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky a smetný 

kôš. V areály ihriska sa nachádzajú betónové basketbalové ihrisko s jedným basketbalovým košom. 

V areály ihriska sa nachádzajú betónové základy po odstránenom prvku. 

Prvky ihriska: 

Basketbalové ihrisko 

Preliezková zostava kocka 

Dvojvežová zostava so šmýkačkou 

Preliezka horizontálny rebrík 

6 x prevažovacia hojdačka 

3 x kývavá hojdačka dvojosobová 

Preliezka tvaru H 

Pieskovisko 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 
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schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú výmenu poškodených častí a nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 

Značka zákaz vstupu zvierat - poškodená 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Basketbalové ihrisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

- 

- 

- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Basketbalová doska je hnilá 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter 

Basketbalový kôš je skorodovaný a obruč ohnutá 

Betónový povrch ihriska je starý a popraskaný 

Základová konštrukcia stĺpa má ostré rohy a výčnelky 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 
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- 

- 

- 

Opraviť betónový povrch ihriska novým betónom alebo asfaltom 

Vymeniť basketbalovú dosku s košom a obručou za novú 

Zabezpečiť základovú konštrukciu stĺpa proti zraneniu namontovaním krytu 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Basketbalovom ihrisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezková zostava kocka 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

210 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik a udupaná hlina 

V blízkosti prvku sa nachádzajú nekryté betónové základy 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

3 3 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

- Uvoľnené skrutky v konštrukcii rebrín 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

- 

- 

Zmeniť rozostup priečok konštrukcie rebríka, tak aby bol otvor medzi priečkami viac ako 230 mm. 

Dotiahnuť uvoľnené skrutky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na preliezkovej zostave kocka sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: Dvojvežová zostava so 
šmýkačkou 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

140 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 

V priestore pádu sa nachádza betónový obrubník pieskoviska vzdialený od zostavy iba 135 cm, 

viditeľný betónový základ pod šmýkačkou 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Zostava je nevhodne umiestnená v blízkosti pieskoviska s výjazdom šmýkačky do pieskoviska. 

Jedným riešením je premiestniť zostavu tak aby mala voľný priestor po obvode konštrukcie 

minimálne 150 cm. Druhým riešením je odstrániť obrubníky pieskoviska a tým zmenšiť pieskovisko. 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Dvojvežovej zostave so šmýkačkou sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka horizontálny rebrík 

Neuvedené 

Neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: Neuvedené 

Výrobca: Neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia - trávnik 

Nedostatočný voľný priestor okolo zariadenia – vzdialenosť lavičky od preliezky je iba 95 cm 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Presunúť lavičku, tak aby jej vzdialenosť od preliezky bola minimálne 150 cm. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

6x prevažovacia hojdačka 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

110 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Dorazy v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej ako 230 

mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- 

- 

Nevhodná dopadová plocha a voľný priestor okolo zariadenia – okolo zariadenia sa nachádza 

betónový obrubník iba 40 cm od hojdačky, sú viditeľné betónové základy hojdačiek 

Nedostatočný rozostup medzi hojdačkami, od 65 do 80 cm (norma požaduje min. 100 cm) 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 3x kývavá hojdačka 
dvojosobová 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: neuvedené 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 
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Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovová konštrukcia koroduje 

Dopadová plocha je z gumy, nie je od nej žiadna dokumentácia pre posúdenie zhodnosti s STN 1177 

Dopadová plocha má nedostatočný rozmer. V jednej stane od osi hojdačky po kraj dopadovej 

plochy je len 260 cm. Požadovaná dĺžka min. 305 cm. 

- 

- 

Nevhodné rozostupy zavesenia sedadiel od konštrukcie – 35 cm. Požadovaný odstup je 50 cm. 

Nevhodné rozostupy medzi sedadlami hojdačiek – 51 až 55 cm. Požadovaný odstup je 60 cm. 

- 

- 

Objímka zavesenia hojdačiek má ostré hrany a presahujú poza konštrukciu 

Na zariadení sa nachádzajú nekryté závity skrutiek 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka tvaru H 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

200 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – piesok prerastený trávou 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Na zariadení sa nachádzajú nekryté závity skrutiek 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka tvaru H nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kladina 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

30 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie zošúchaný 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Kladine sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.6: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 

- 

- 

6x prevažovacia hojdačka 

3x kývavá hojdačka dvoj osobová 

Preliezka tvaru H 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

- 

- 

Preliezková zostava kocka – opraviť a dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Dvojvežová zostava so šmýkačkou - dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Preliezka horizontálny rebrík - dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Basketbalové ihrisko 

Poznámka: 

Ihrisko má priestor a aj potenciál na umiestnenie nových bezpečných prvkov na hranie - 
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7. Detské ihrisko JUH – Bystrická II. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky a smetný 

kôš. V areály ihriska sa nachádzajú betónové obrubníky. 

Prvky ihriska: 

Kolotoč 

Dvojvežová zostava so šmýkačkou 

Preliezka oblúková nízka 

Preliezka oblúková vysoká 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 
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Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, poškodený. 

Značka zákaz vstupu zvierat – poškodená 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Kolotoč 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú 

Nevhodná veľkosť kolotoča, priemer 300 cm, norma STN 1176-5 povoľuje max. priemer 200 cm 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik a udupaná hlina 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Kolotoč nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodný na odstránenie. 

Neodporúčam jeho používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka oblúková nízka 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

35 cm 
Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 
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Číslo protokolu: 20210401 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka oblúková nízka sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka oblúková vysoká 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

147 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka oblúková vysoká sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.7: 

Na ihrisku sa nachádza nebezpečný prvok nevyhovujúci norme STN EN 1176. Jeho používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam jeho odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- Kolotoč 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- Preliezka oblúková vysoká – dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: 

Ihrisko má priestor na nové bezpečné prvky - 
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8. Detské ihrisko JUH – ul. 1. mája č. 43 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky a smetný 

kôš. V areály ihriska sa nachádza betónový poklop kanalizácie. 

Prvky ihriska: 

Preliezka horizontálny rebrík 

Preliezka oblúková 

Kolotoč bez sedadlový 

Preliezka guľa 

Kolotoč 

Prevažovacia hojdačka červená 

Prevažovacia hojdačka zelená 

Vertikálna preliezka 

Pieskovisko 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 
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Číslo protokolu: 20210401 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie – na niektorých lavičkách poškodené. Lavičky potrebujú 

nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 

Značka zákaz vstupu zvierat je vyblednutá. 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 
Rok výroby: 

Preliezka horizontálny rebrík 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 190 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 
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Číslo protokolu: 20210401 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka oblúková 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

168 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka oblúková sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

4 9 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Kolotoč bez sedadlový 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

115 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Výška pádu je viac ako povoľuje norma STN 1176-5 (max 100 cm) 

Kolotoč nemá sedadlá alebo pevnú plošinu 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Kolotoč nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodný na odstránenie. 

Neodporúčam jeho používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka guľa 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

neuvedené 
150 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 
neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 
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Číslo protokolu: 20210401 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka guľa sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kolotoč 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú, drevené časti sú zhnité 

Nevhodná veľkosť kolotoča, priemer 300 cm, norma STN 1176-5 povoľuje max. priemer 200 cm 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik a udupaná hlina 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Kolotoč nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodný na odstránenie. 

Neodporúčam jeho používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prevažovacia hojdačka červená 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
126 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú, drevené sedadlá sú hnilé 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Dorazy v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej ako 230 

mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- 

- 

- 

Nezaslepené konce rúrok telesa hojdačky 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov kývavých zariadení 

Nevhodná dopadová plocha a voľný priestor okolo zariadenia – okolo zariadenia sa nachádza 

betónový obrubník, sú viditeľné betónové základy hojdačiek 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prevažovacia hojdačka zelená 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
104 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú, drevené sedadlá sú hnilé 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Dorazy v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej ako 230 

mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- 

- 

- 

Nezaslepené konce rúrok telesa hojdačky 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov kývavých zariadení 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Vertikálna preliezka 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

160 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik, v dopadovej ploche sa nachádza betónový 

obrubník pieskoviska, vzdialený 20 cm od preliezky 

- 

- 

Nedostatočná vzdialenosť preliezky od hojdačky, 135 cm 

Nebezpečné otvory v konštrukcii, hrozí zachytenie a poranenie prstov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Drevené obloženie betónového základu pieskoviska je hnilé, trčia z neho ostré ívery a hlavy skrutiek 

V piesku sa nachádzajú časti poškodeného dreveného obloženia pieskoviska 

Odporúčania: 

- Odstrániť poškodené drevené obloženie pieskoviska a nahradiť ho novým. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.8: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 

- 

- 

- 

- 

Preliezka horizontálny rebrík 

Kolotoč bez sedadlový 

Kolotoč 

2x Prevažovacia hojdačka 

Preliezka vertikálna 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

- 

Pieskovisko 

Preliezka oblúková – dorobiť bezpečnú dopadovú plochu 

Preliezka guľa – dorobiť bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: 

- Ihrisko má potenciál a miesto na dobudovanie bezpečných hracích prvkov 
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9. Detské ihrisko JUH – ul. 1. mája č. 45 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je oplotené zo štyroch strán, s jednou bránkou a označené tabuľou s prevádzkovým 

poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky, stôl a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Pieskovisko 

Preliezka tvaru H 

Gymnastická trojžrď 

Preliezka 

2 x Prevažovacia hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

5 7 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky a stôl – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka tvar H 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

225 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 
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- 

- 

- 

V dopadovej ploche sa nachádza betónový základ preliezky 

Nedostatočná voľná plocha okolo zariadenia, do priestoru zasahujú konáre blízkeho stromu 

Nebezpečné otvory v konštrukcii, hrozí zachytenie a poranenie prstov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Gymnastická trojžrď 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

140 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik 
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Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. (rozmer plochy: 300 x 600 cm) 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Gymnastická trojžrď sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik, betónový základ preliezky 

Nedostatočná voľná plocha okolo zariadenia, 76 cm od oplotenia 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 2x Prevažovacia hojdačka 

Typ 1 
neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

110 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Dorazy v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej ako 230 

mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- 

- 

- 

Nezaslepené konce rúrok držadiel hojdačky 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov kývavých zariadení 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – trávnik, betónová dlažba, základy 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.9: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 

- 

- 

Preliezka tvaru H 

Preliezka 

2x prevažovacia hojdačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- Gymnastická trojžrď – dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: 

Nakoľko po odstránení nebezpečných prvkov zostane na ihrisku iba pieskovisko a gymnastická žrď - 

a ihrisko je oplotené zo všetkých strán, bolo by vhodné zvážiť doplnenie bezpečných hracích prvkov 

a zachovanie ihriska. 
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10. Detské ihrisko JUH – ul. Obrancov mieru 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky a smetný 

kôš. V blízkosti ihriska je betónová plocha, na ktorej parkujú automobily. 

Prvky ihriska: 

Preliezka tvaru A 

Preliezka oblá 

Preliezka vertikálny rebrík 

Preliezka horizontálny rebrík veľký 

Preliezka horizontálny rebrík malý 

Gymnastická trojžrď 

Pieskovisko 

Šmýkačka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 
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Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – betónová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, preplnený odpadkami, zvážiť jeho častejšie vyprázdňovanie. 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 
Rok výroby: 

Preliezka tvaru A 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik, asfalt 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka oblá 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

158 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Preliezka vertikálny rebrík 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

200 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Nebezpečné otvory v konštrukcii, riziko zachytenia a zranenia prstov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka horizontálny rebrík 
veľký 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

neuvedené 
150 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 

neuvedené 
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Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_ ______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka horizontálny rebrík 
malý 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Nevhodný otvor v konštrukcii, riziko zachytenia a poranenia prstov 
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Odporúčania: 

- 

- 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Nevhodný otvor vytmeliť, prebrúsiť a premaľovať 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Preliezke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Gymnastická trojžrď 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

140 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Nedostatočný voľný priestor okolo zariadenia, 126 cm od šmýkačky (norma 150 cm) 

Odporúčania: 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

- 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Preliezke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Piesok je plný lístia a úlomkov konárov z okolitých stromov 

Do pieskoviska ústi šmýkačka, riziko zrážky hrajúcich sa detí 

Odporúčania: 

- 

- 

Vyčistiť pieskovisko od úlomkov konárov a lístia. V súčasnosti prebieha výmena piesku na všetkých 

pieskoviskách mesta Pezinok. 

Odstrániť šmýkačku z pieskoviska 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Šmýkačka 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

160 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik, betónový obrubník pieskoviska 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 
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- 

- 

Neuzavreté zábrany v hornej nasadacej časti konštrukcie 

Šmýkačka má zošúchaný vrchný ochranný náter, vidieť sklené vlákna, hrozí poranenie 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Šmýkačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.10: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 

- 

- 

- 

- 

Preliezka tvaru A 

Preliezka oblá 

Preliezka vertikálny rebrík 

Preliezka horizontálny rebrík veľký 

Šmýkačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

Preliezka horizontálny rebrík malý – opraviť a dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Gymnastická trojžrď – dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: Zvážiť doplnenie bezpečných hracích prvkov 
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11. Detské ihrisko JUH – ul. 1.mája – pri potravinách 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky a smetný 

kôš. Súčasťou ihriska je betónová plocha a betónové bariéry a obrubníky. 

Prvky ihriska: 

Sústava kladín - slimák 

Pieskovisko 

Preliezka 

4 x Prevažovacia hojdačka 

Kladina na betónovej ploche 

x kladina na trávnatej ploche 4 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 
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Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 

Betónová plocha a betónové bariéry - betónový povrch plochy je starý a popraskaný, betónové bariéry sa 

po pôsobení atmosférických vplyvov praskajú a drolia. 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Sústava kladín - slimák 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

30 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Sústava kladín - slimák sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

40 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Betónové stupienky sú staré a drolia sa. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka horizontálny rebrík 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

190 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik, betónový obrubník 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

7 3 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 4x Prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

80 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú, drevené sedadlá sú hnilé 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Držadlá a dorazy v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a 

menej ako 230 mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- 

- 

Nevhodná dopadová plocha a voľný priestor okolo zariadenia – okolo zariadenia sa nachádza 

betónový obrubník, sú viditeľné betónové základy hojdačiek 

Nedostatočný rozostup medzi hojdačkami, 70 až 85 (norma min. 100 cm) 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Kladina na betónovej ploche 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

30 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Kladina sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 4x Kladina na trávnatej ploche 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

30 cm 
Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Niektoré časti hnijú 
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Číslo protokolu: 20210401 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Vymeniť poškodené časti 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Kladina sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.11: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 

- 

Preliezka horizontálny rebrík 

4x prevažovacia hojdačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Poznámka: 

- Nakoľko na ihrisku zostanú po odstránení nebezpečných prvkov, iba pieskovisko a balančné prvky, 

odporúčam zvážiť jeho celkovú rekonštrukciu alebo odstránenie a vymazanie zo zoznamu ihrísk. 
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Číslo protokolu: 20210401 

12. Detské ihrisko Za hradbami - nové 

Poznámka: 

Dané ihrisko je vo výstavbe a preto nie je súčasťou hlavnej ročnej kontroly ihrísk. 

Označenie a fotografie majú len informatívny charakter. 
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Číslo protokolu: 20210401 

13. Detské ihrisko Za hradbami č.34 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky a smetný 

kôš. Súčasťou ihriska je betónová plocha a betónové bariéry a obrubníky. 

Prvky ihriska: 

Basketbalové ihrisko 

Pieskovisko 

4 x Prevažovacia hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavičky potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 
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Číslo protokolu: 20210401 

Betónová plocha a betónové bariéry - betónový povrch plochy je starý a popraskaný, betónové bariéry sa 

pôsobením atmosférických vplyvov praskajú a drolia. 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Basketbalové ihrisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

- 

- 

- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Betónový povrch ihriska je starý a popraskaný 

Basketbalový kôš je skorodovaný a nemá sieť 

Kovový stojan má ošúchaný náter 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

Opraviť betónový povrch ihriska naliatím novej vrstvy betónu alebo asfaltu 

Vymeniť skorodovanú obruč koša 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Basketbalovom ihrisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

40 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Betónové stupienky sú staré a drolia sa. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 4x Prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

80 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovové časti korodujú, drevené sedadlá sú hnilé 

Držadlá a dorazy v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a 

menej ako 230 mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- 

- 

Nevhodná dopadová plocha a voľný priestor okolo zariadenia – okolo zariadenia sa nachádza 

betónový obrubník a betónová plocha 

Nedostatočný rozostup medzi hojdačkami 80 cm (norma min. 100 cm) 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.13: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 4x prevažovacia hojdačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Poznámka: 

- Nakoľko na ihrisku zostanú po odstránení nebezpečných prvkov, iba pieskovisko a basketbalové 

ihrisko, odporúčam zvážiť jeho odstránenie alebo celkovú rekonštrukciu a doplnenie bezpečných 

hracích prvkov. 
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Číslo protokolu: 20210401 

14. Detské ihrisko Zámocký park 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom a tabuľou s prevádzkovým časom a 

usmerneniami. Ihrisko je oplotené zo štyroch strán s veľkou vstupnou bránou. Na ihrisku sa nachádzajú 

lavičky, smetné koše a altánok. Obrubníky dopadových plôch sú z drevnej guľatiny. 

Prvky ihriska: 

Zostava na preliezanie 

Vahadlová hojdačka 
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Číslo protokolu: 20210401 

Závesné hojdačky 

Domček so sklzom 

Kyvadlové hojdačky 

Kyvadlová hojdačka s ťažkým bremenom 

Prekážková lanová dráha 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – drevené, potrebujú nový náter. 

Smetné koše – kovová konštrukcia s dreveným obložením, potrebujú nový náter. 

Altánok – drevený, potrebuje nový náter 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Zostava na preliezanie 

neuvedené 

neuvedené 

2011 
Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Ing. Fraňo - Drevovýroba 

Cajlanská 70, Pezinok 

160 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
Od 6 rokov 

Závady: 

- 

- 

Drevená konštrukcia ihriska je na mnohých miestach hnilá 

V konštrukcii sú pozdĺžne praskliny - nebezpečenstvo poranenia prstov 
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Číslo protokolu: 20210401 

- Nebezpečné otvory a medzery v konštrukcii - nebezpečenstvo poranenia prstov 
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Číslo protokolu: 20210401 
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Číslo protokolu: 20210401 

- Nevhodné otvory v zábranách - nedostatočné zabezpečenie proti pádu 
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Číslo protokolu: 20210401 

- Šmýkačka má zošúchaný vrchný ochranný náter, vidieť sklené vlákna, hrozí poranenie 

- Nevhodná dopadová plocha a priestor pádu okolo zariadenia – drevené trámy obrubníka, kamenná 

stena, kamene v podklade pred výjazdom zo šmýkačky 

- Nedostatočná hrúbka vrstvy dopadovej plochy – hrúbka štrku je iba pár centimetrov, na mnohých 

miestach vidieť hlinený podklad (norma min. 20 cm) 
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Číslo protokolu: 20210401 

- Zničené konce lán prichytené nevhodnou svorkou s trčiacim závitom 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Zostava na preliezanie je značne opotrebovaná a nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Vahadlová hojdačka 

Typ 6 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 2011 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Ing. Fraňo - Drevovýroba 

Cajlanská 70, Pezinok 

110 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 4 do 14 rokov 

Závady: 

- 

- 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Sedadlá hojdačky sú z dreva a vykazujú značné opotrebenie, zo spodku sedadla trčia skrutky 
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Číslo protokolu: 20210401 

- Okolo zavesenia sedadla sú omotané špagáty – nebezpečenstvo zachytenia 

- Sedadlo v dolnej polohe dosadá až na zem a nezanecháva bezpečnú medzeru 230 mm 

- Nedostatočná hrúbka vrstvy dopadovej plochy – hrúbka štrku je iba pár centimetrov, na mnohých 

miestach vidieť hlinený podklad (norma min. 20 cm) 
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Číslo protokolu: 20210401 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

- 

Vymeniť drevené sedadlá hojdačky za sedadlá s tlmiacim účinkom spĺňajúce normu STN 1176 

Odstrániť špagáty zo zavesenia hojdačiek 

Obmedziť pohyb hojdačky tak aby sedadlo v dolnej polohe bolo vo výške minimálne 230 mm od 

dopadovej plochy 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Vahadlová hojdačka sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Závesné hojdačky 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 2011 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Ing. Fraňo - Drevovýroba 

Cajlanská 70, Pezinok 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 4 do 14 rokov 

Závady: 

- 

- 

- 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Sedadlá hojdačky sú z dreva a nemajú tlmiaci účinok 

V závese hojdačky sa nachádza trčiaci závit skrutky 
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Číslo protokolu: 20210401 

- V konštrukcii sú nevhodné otvory a praskliny – riziko zachytenia a poranenia prstov 

- 

- 

Nedostatočný rozmer dopadovej plochy, 250 cm vzdialenosť od dreveného obrubníka, norma 

požaduje min. 355 cm 

Nedostatočná hrúbka vrstvy dopadovej plochy – hrúbka štrku je iba pár centimetrov, na mnohých 

miestach vidieť hlinený podklad (norma min. 20 cm) 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

- 

- 

Vymeniť drevené sedadlá hojdačky za sedadlá s tlmiacim účinkom spĺňajúce normu STN 1176 

Odpíliť a zabrúsiť trčiaci závit skrutky, tak aby spolu s maticou nevyčnieval viac ako 8 mm. 

Zatmeliť praskliny a otvory v konštrukcii 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 355 cm od osi hojdačiek. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Závesné hojdačky sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Domček so sklzom 
neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 2011 
Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Ing. Fraňo - Drevovýroba 

Cajlanská 70, Pezinok 

130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 4 do 14 rokov 
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Závady: 

- 

- 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Drevená konštrukcia ihriska je na mnohých miestach hnilá 

- Šmýkačka nemá vybiehaciu časť a celá pozostáva iba zo šmýkacej časti 
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Číslo protokolu: 20210401 

- V dopadovej ploche sú základy šmýkačky 

- Nebezpečné otvory a medzery v konštrukcii a podlahe - nebezpečenstvo poranenia prstov 
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Číslo protokolu: 20210401 

- Nevhodné otvory v zábranách - nedostatočné zabezpečenie proti pádu 
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Číslo protokolu: 20210401 

- Nedostatočný rozmer dopadovej plochy okolo zariadenia na strane od rampy iba 120 cm, norma 

stanovuje min. 150 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Domček so sklzom je značne opotrebovaný a nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. 

Neodporúčam jeho používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 3x Kyvadlové hojdačky 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 2011 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

Ing. Fraňo - Drevovýroba 

Cajlanská 70, Pezinok 
Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 4 do 14 rokov 
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Číslo protokolu: 20210401 

Závady: 

- 

- 

- 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, sedadlá sú poškodené 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Nedostatočný rozostup medzi hojdačkami 86 cm (norma min. 100 cm) 

- Nevhodná úprava konca úchopových prvkov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Kyvadlové hojdačky a nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kyvadlová hojdačka s veľkým 
bremenom 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Typ 4 

neuvedené 

2011 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Ing. Fraňo - Drevovýroba 

Cajlanská 70, Pezinok 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 4 do 14 rokov 
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Číslo protokolu: 20210401 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, konštrukcia je hnilá 

- Hojdačka má príliš veľký rozsah pohybu, norma STN 1176-6 povoľuje rozsah pohybu max. 600 mm 

- V konštrukcii sú nevhodné otvory a praskliny, riziko zachytenia prstov 
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Číslo protokolu: 20210401 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Kyvadlová hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Prekážková lanová dráha 

neuvedené 
neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 2011 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Ing. Fraňo - Drevovýroba 

Cajlanská 70, Pezinok 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 

Od 6 rokov, do váhy 60 kg 

Závady: 

- 

- 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, konštrukcia je hnilá 

Narušená celistvosť konštrukcie 

- V konštrukcii sú trčiace závity skrutiek 
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Číslo protokolu: 20210401 

- 

- 

Nesprávne uchytené laná, majú len jednu skobu, norma STN 1176 vyžaduje min. 3 skoby 

Koncové upevnenie sa nesmie dať ručne otvoriť 
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Číslo protokolu: 20210401 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prekážková lanová dráha nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.14: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

- 

- 

- 

- 

- 

Zostava na preliezanie 

Domček so sklzom 

Kyvadlové hojdačky 

Kyvadlová hojdačka s ťažkým bremenom 

Prekážková lanová dráha 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

Vahadlová hojdačka – opraviť a dorobiť bezpečnú dopadovú plochu 

Závesné hojdačky – opraviť a dorobiť bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: 

- Odporúčam zvážiť celkovú rekonštrukciu ihriska a doplniť bezpečné hracie prvky, nakoľko je ihrisko 

využívané mnohými obyvateľmi mesta. 
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Číslo protokolu: 20210401 

15. Detské ihrisko Žihadielko – areál ZŠ Fándlyho 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Ihrisko je oplotené zo štyroch strán so 

vstupnou bránkou. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky, smetné koše. Dopadová plocha rozdelená na dve časti. 

Jedna je z liatej gumy a druhá je štrk priemeru 2-8 mm. 

Prvky ihriska: 

Pieskovisko 

Pružinová hojdačka Maja 

Pružinová hojdačka Vilko 

Kolotoč 

Malý hrad 

Veľký hrad 

Hojdačka Hniezdo 

Dvoj-hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Rámcová zmluva o obstaraní diela 

Certifikát č. 415/2016 vydaný Technickou inšpekciou a.s. 

Vyhlásenie o zhode 

Autorské dielo 
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Číslo protokolu: 20210401 

Projekt – vypracoval Ing. Arch. Juraj Huba 

Pôdorys – vypracoval Ing. Arch. Juraj Huba 

Vizuál detského ihriska 

Katalógové listy prvkov detského ihriska so zoznamom použitých materiálov 

Návod na inštaláciu s pokynmi na kontrolu, údržbu a prevádzku ihriska 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom zodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – vyrobené z EPDM, v dobrom stave 

Smetné koše – vyrobené z EPDM, kôš pri vstupnej bráničke je poškodený 

Oplotenie – vstupná bránka má poškodené zatváranie a skorodované pánty 

Dopadová plocha z liatej gumy – na ploche sa nachádza nános lístia a štrk z vedľajšej dopadovej plochy, 

treba ju vyzametať a očistiť 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Pieskovisko 

AZ 406 

neuvedené 

2016 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

FUN TIME s.r.o. 

Nobelova 18/A 
8 3102 Bratislava 

Výška pádu: 30 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 2 do 6 rokov 
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Číslo protokolu: 20210401 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pružinová hojdačka Maja 

AZ 311 
neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 2016 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

FUN TIME s.r.o. 

Nobelova 18/A 
8 3102 Bratislava 

Výška pádu: 42,5 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 3 do 12 rokov 

Závady: 

- Držadlo hojdačky je uvoľnené 

- Sedadlo nie je dostatočne pripevnené o konštrukciu 
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Číslo protokolu: 20210401 

Odporúčania: 

- 

- 

Opraviť poškodené držadlo 

Pripevniť sedadlo ku konštrukcii 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pružinová hojdačka Vilko 

AZ 310 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 2016 

Výrobca: FUN TIME s.r.o. 

Adresa výrobcu: Nobelova 18/A 
8 3102 Bratislava 

Výška pádu: 42,5 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 3 do 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kolotoč 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

T 217 

neuvedené 

2016 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

FUN TIME s.r.o. 

Nobelova 18/A 
8 3102 Bratislava 

Výška pádu: 44 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 3 do 12 rokov 
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Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Malý hrad 

AZ 742 
neuvedené 

2016 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

FUN TIME s.r.o. 

Nobelova 18/A 
8 3102 Bratislava 

Výška pádu: 96,7 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 2 do 6 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Veľký hrad 

AZ 704 

neuvedené 

2016 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

FUN TIME s.r.o. 

Nobelova 18/A 
8 3102 Bratislava 

Výška pádu: 210 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
Od 6 do 12 rokov 
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Číslo protokolu: 20210401 

Závady: 

- Chýbajúce plastové kryty stĺpikov 9x9 cm na začiatku schodov, riziko zachytenia a zranenia prstov 

- Chýbajúca krytka skrutky na lanovom moste 

- Skorodovaný priečnik lezeckej siete 
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- Poškodená podesta veže, WPC dosky sú prehnuté 

Odporúčania: 

- 

- 

- 

- 

Nasadiť plastové krytky rozmeru 9x9 cm na konce stĺpikov 

Vymeniť poškodenú krytku skrutky 

Odstrániť hrdzu a natrieť vrchným náterom priečnik lezeckej siete 

Vymeniť WPC dosky podesty veže 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Hojdačka Hniezdo 

AZ 206 

neuvedené 

2016 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

FUN TIME s.r.o. 

Nobelova 18/A 
8 3102 Bratislava 

Výška pádu: 125 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
Od 3 do 12 rokov 
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Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Dvoj-hojdačka 

AZ 203 
neuvedené 

2016 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

FUN TIME s.r.o. 

Nobelova 18/A 
8 3102 Bratislava 

Výška pádu: 125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 3 do 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.15: 

Pri kontrole neboli zistené neodstrániteľné závady. 

Opraviť zostavu Veľký hrad a pružinovú hojdačku Maja. Vyzametať gumovú dopadovú plochu. 

Detské ihrisko možno bezpečne používať ak budú uvedené závady odstránené. 
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16. Detské ihrisko Záhradná – za BILLOU 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Ihrisko je oplotené zo štyroch strán s 

dvomi vstupnými bránkami. Na ihrisku sa nachádza lavička, smetný kôš, betónový poklop kanalizačnej 

šachty. 

Prvky ihriska: 

Zostava so šmýkačkou a hojdačkami 

Preliezka so sieťou a lezeckou stenou 

Preliezka horizontálny rebrík so sieťou a pieskoviskom 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 
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Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavička – kovová konštrukcia, drevené sedenie. Lavička potrebuje nový náter. 

Smetný kôš – plastový, v dobrom stave. 

Oplotenie – pletivo je na mnohých miestach poškodené, hrozí riziko zranenia 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: Zostava so šmýkačkou a 
hojdačkami 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

T – PARKY s.r.o. 

neuvedené 
Veža 200 cm 
Hojdačky 130 cm 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 
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Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Konštrukcia je značne opotrebovaná, hnije, povrchový náter je zošúchaný, na prvku sú prejavy 

vandalizmu 

- 

- 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – udupaná hlina 

Šmýkačka nemá ochrannú zábranu v nasadacej časti a nedostatočnú výšku postranných zábran 

- 

- 

Hojdačky majú drevené sedenie – nemá tlmiaci účinok pri náraze 

Medzi konštrukciou veže a sedadlom hojdačky nie je dostatočný voľný priestor, namerané 75 cm, 

norma požaduje min. 150 cm 

- Nevhodne zvolené zábrany, dá sa po nich liezť – riziko pádu 
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- 

- 

- 

Nebezpečné medzery v konštrukcii zábrany – riziko zachytenia trupu 

Nebezpečné otvory v konštrukcii – riziko zachytenia prstov 

Reťaze hojdačiek sú skorodované a zo závesov trčia závity skrutiek 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Veža so šmýkačkou a hojdačkami je značne opotrebovaná a nespĺňa bezpečnostnú normu 

STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: Preliezka so sieťou a lezeckou 
stenou 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

T – PARKY s.r.o. 

neuvedené 
210 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Konštrukcia je značne opotrebovaná, hnije, povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – udupaná hlina a tráva 

V ploche pádu sú prekážky – plot 50 cm od zariadenia, norma požaduje min. 190 cm 

- Laná siete sú opotrebované a oká siete majú nevhodný rozmer, menej ako 230 mm, riziko 

zachytenia hlavy 
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- Nebezpečné medzery v konštrukcii, riziko zachytenia a poranenia prstov 

- Úchyty lezeckej steny sú hnilé 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka so sieťou a lezeckou stenou je značne opotrebovaná a nespĺňa bezpečnostnú normu 

STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: Preliezka horizontálny rebrík 
so sieťou a pieskoviskom 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

T – PARKY s.r.o. 

neuvedené 
265 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Konštrukcia je značne opotrebovaná, hnije, povrchový náter je zošúchaný, laná sú staré 

- 

- 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva a udupaná hlina 

V priestore pádu sú prekážky – drevený obrubník pieskoviska, zasahujú sem konáre stromu 
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- Laná zavesenia majú nedostatočný priemer, norma požaduje priemer 25 až 45 mm 

- Nebezpečné praskliny a diery v konštrukcii, riziko zachytenia a poranenia prstov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka so sieťou a lezeckou stenou je značne opotrebovaná a nespĺňa bezpečnostnú normu 

STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.16: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. 

Ich používanie je rizikové a neodporúča sa. 

Ich oprava by bola z ekonomického hľadiska rovnako nákladná ako vybudovanie nového ihriska. 

Odporúčam nebezpečné prvky odstrániť a detské ihrisko č. 16 zrušiť. 
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17. Detské ihrisko Muškát II. – Muškátová 30 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky a stôl. 

V blízkosti ihriska sa nenachádza smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Preliezka 

Preliezka tvaru A 

Prevažovacia hojdačka 

Pieskovisko 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 
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Číslo protokolu: 20210401 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky a stôl – kovová konštrukcia, drevené sedenie, potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – na ihrisku sa nenachádza 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Preliezka 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
140 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – udupaná hlina, kamene, tráva 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

____________________________________________________________________________________ 

1 18 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Preliezka tvaru A 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – udupaná hlina, kamene, tráva 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Prevažovacia hojdačka 
Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 
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Číslo protokolu: 20210401 

- 

- 

- 

Povrchový náter je zošúchaný, konštrukcia koroduje, drevené sedenie hnije 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – udupaná hlina, kamene, tráva 

Nevhodné držadlá (otvor viac ako 130 mm, menej ako 230 mm), riziko zachytenia hlavy 

- 

- 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Teleso hojdačky je zlomené 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka je poškodená a nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pieskovisko 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: - 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Pieskovisko je prerastené vegetáciou a drží sa v ňom voda 
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Číslo protokolu: 20210401 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.17: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. 

Ich používanie je rizikové a neodporúča sa. 

Odporúčam nebezpečné prvky odstrániť a detské ihrisko č. 17 zrušiť. 
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Číslo protokolu: 20210401 

18. Detské ihrisko Muškát II. – Muškátová 5 - 7 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádza lavička. V blízkosti 

ihriska sa nenachádza smetný kôš. Na ihrisku sa nachádzajú pneumatiky, ktoré sú použité ako prvok na 

hranie. 

Prvky ihriska: 

Pieskovisko 

Pneumatiky 

Preliezka (za smetnými kontajnermi) 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 
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Číslo protokolu: 20210401 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavička – kovová konštrukcia, drevené sedenie, potrebuje nový náter. 

Smetný kôš – na ihrisku sa nenachádza 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pneumatiky 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pneumatiky možno ako prvok ihriska bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: Preliezka za smetnými 
kontajnermi 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Nebezpečné otvory v konštrukcii, riziko zachytenia a poranenia prstov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.18: 

Na ihrisku sa nachádza nebezpečný prvok nevyhovujúci norme STN EN 1176. Jeho používanie je rizikové 

a neodporúča sa. Odporúčam jeho odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich základy. 

Nebezpečný prvok: 

- Preliezka za smetnými kontajnermi 

Ostatné prvky ihriska, možno bezpečne používať. 

Poznámka: Areál je vhodný na doplnenie bezpečných hracích prvkov. 
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Číslo protokolu: 20210401 

19. Detské ihrisko Muškát II. – Hroznová ul. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sú lavičky a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Preliezka horizontálny rebrík 

Preliezka tvaru A 

Preliezka s gymnastickou tyčou 

Kyvadlová hojdačka 

2 x prevažovacia hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 
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Číslo protokolu: 20210401 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – kovová konštrukcia, drevené sedenie, potrebuje nový náter. 

Smetný kôš – plastový 

Značka zákaz vodenia zvierat je vyblednutá 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Preliezka horizontálny rebrík 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

135 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Preliezka tvaru A 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

120 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka s gymnastickou tyčou 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

140 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva 
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Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Preliezke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kyvadlová hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

110 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha – udupaná hlina 

Nevhodné rozostupy zavesenia sedadiel od konštrukcie – 20 cm. Požadovaný odstup je 44 cm. 

Nevhodné sedadlá hojdačiek, nie sú pre verejné ihriská 

Ako zavesenie hojdačiek sú použité háky 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 2x Prevažovacia hojdačka 

Typ 1 
neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný, konštrukcia koroduje, drevené sedenie hnije 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – udupaná hlina, tráva 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Nevhodné držadlá (otvor viac ako 130 mm, menej ako 230 mm), riziko zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.19: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- 

- 

- 

- 

Preliezka horizontálny rebrík 

Preliezka tvaru A 

Kyvadlová hojdačka 

2x Prevažovacia hojdačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- Preliezka s gymnastickou tyčou – dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: 

Vzhľadom na odstránenie nebezpečných prvkov by na ihrisku zostal iba jeden hrací prvok, - 

odporúčam zvážiť dobudovanie bezpečných hracích prvkov, nakoľko sa v okolí nenachádzajú žiadne 

väčšie ihriská. 
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20. Detské ihrisko Muškát III. – Hroznová ul. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sú lavičky, stôl a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Zostava so šmýkačkou 

Kyvadlová hojdačka 

Pieskovisko 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky a stôl – gabionová konštrukcia vyplnená kamenivom, drevené sedenie, potrebuje nový náter. 

Smetný kôš – plastový 
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Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Zostava so šmýkačkou 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva, udupaná hlina a štrk 

Rozostupy dosiek strechy vytvárajú nebezpečný otvor, riziko zachytenia prstov 

Šmýkačka nemá priečnik slúžiaci na zabránenie vbehnutiu priamo na šmýkačku 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku. 

- 

- 

Zaslepiť otvory medzi doskami strechy 

Primontovať priečnik v nasadacej časti šmýkačky 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Zostave so šmýkačkou sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kyvadlová hojdačka 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný, konštrukcia je hnilá 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva, udupaná hlina a nedostatočná vrstva štrku 

Zavesené hojdačky sú nevhodné pre verejné použitie 

Zavesenie hojdačky je poškodené 

Nosný priečnik je hnilý a vykazuje trvalú deformáciu 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pieskovisko 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 
Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

- 
Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 
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Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.20: 

Na ihrisku sa nachádza nebezpečný prvok nevyhovujúci norme STN EN 1176. Jeho používanie je rizikové 

a neodporúča sa. Odporúčam jeho odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich základy. 

Nebezpečný prvok: 

- Kyvadlová hojdačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- Zostava so šmýkačkou – opraviť a dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 
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21. Detské ihrisko Muškát I. – Nálepkova ul. II. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku je smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Konštrukcia hojdačky 

Kyvadlová hojdačka 

Šmýkačka 

2 x Prevažovacia hojdačka 

Kolotoč 

Preliezka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 
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Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na konštrukcii hojdačky, hrany tabule presahujú do 

priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. Tabuľa je 

poškodená vandalmi. 

Lavičky – na ihrisku sa nenachádzajú 

Smetný kôš – plastový 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Konštrukcia hojdačky 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

- 

- 

- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Pod zariadením sú viditeľné betónové základy 

Z nosného priečnika vystáva konštrukčné uchytenie pre zavesenie hojdačky 

Šírka konštrukcie je nedostatočne veľká pre zavesenie hojdačky (min 175 cm) 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Konštrukcia hojdačky nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kyvadlová hojdačka 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

135 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené 
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Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný, konštrukcia koroduje 

Nedostatočná vzdialenosť sedadla od konštrukcie 40 cm, norma STN 1176-2 určuje min. 56 cm 

Nevhodná plocha dopadu – udupaná hlina, vedľa plota sú naukladané drevené laty 

Nedostatočný voľný priestor, 200 cm od oplotenia, norma STN 1176-2 určuje min. 381 cm od osi 

hojdačky. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Šmýkačka 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

150 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný, konštrukcia koroduje, teleso šmýkačky je poškodené 

Vysoko umiestnený koniec vybiehacej časti – 55 cm, norma STN 1176-3 určuje max. výšku 35 cm 

Nevhodná plocha dopadu – trávnik 

Nevhodný rozostup priečok rebrín (menej ako 230 mm) , riziko zachytenia hlavy 
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- Riziko zachytenia šatstva pod nasadacou časťou šmýkačky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Šmýkačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 2x prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

115 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 
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Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia – tráva a udupaná hlina 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm 

Nedostatočný rozostup medzi hojdačkami – 80 cm (norma STN 1176-6 určuje min. 100 cm) 

Držadlá vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej ako 230 mm) hrozí riziko zachytenia 

hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kolotoč 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

115 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Výška pádu je viac ako povoľuje norma STN 1176-5 (max 100 cm) 

Kolotoč nemá sedadlá alebo pevnú plošinu 

V dopadovej ploche je betónový základ kolotoča 

Vzdialenosť od prevažovacích hojdačiek je 128 cm, norma 1176-5 určuje min. vzdialenosť 200 cm 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Kolotoč nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodný na odstránenie. 

Neodporúčam jeho používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

165 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva, nedostatočná vrstva štrku 

Do priestoru zariadenia zasahujú konáre stromu 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 
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- 

- 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti min. 160 cm po obvode konštrukcie prvku. 

Odstrániť konáre stromu zasahujúce do priestoru preliezky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Preliezke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.21: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

Konštrukcia hojdačky 

Kyvadlová hojdačka 

Šmýkačka 

2 x Prevažovacia hojdačka 

Kolotoč 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- Preliezka – dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: 

Nakoľko po odstránení nebezpečných prvkov ostane na ihrisku iba jeden prvok, navrhujem zvážiť 

celkové zrušenie ihriska č.21 a jeho vyradenie zo zoznamu ihrísk mesta. 

- 
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22. Detské ihrisko Muškát I. – Nálepkova ul. - Mesto 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko nie je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Na ihrisku sa nachádzajú lavičky a 

smetné koše. Súčasťou ihriska je betónová plocha čiastočne ohradená betónovým múrikom a zábranou 

vytvorenou z OSB dosiek. Na nosnej tyči označenia “Zákaz vodenia psov“ je upevnený basketbalový kôš. 

Prvky ihriska: 

Kolotoč 

Pieskovisko 

Betónová plocha 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – sa v dobe kontroly na danom ihrisku nenachádzala. 

Lavičky – betónové z tvárnic DT a s dreveným obložením. Drevená časť potrebuje nový náter. 

Smetné koše – plastové 
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Basketbalový kôš – bez známok poškodenia. 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

Kolotoč 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
110 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Výška pádu je viac ako povoľuje norma STN 1176-5 (max 100 cm) 

Kolotoč nemá sedadlá alebo pevnú plošinu 

V dopadovej ploche je betónový základ kolotoča 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Kolotoč nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodný na odstránenie. 

Neodporúčam jeho používanie. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pieskovisko 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 
Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 
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- Na drevenom obložení betónových základov je zošúchaný náter a je poškodené 

- V blízkosti pieskoviska sa nachádzajú neodstránené betónové základy po hracích prvkoch 

Odporúčania: 

- 

- 

Vymeniť poškodenú časť dreveného obloženia 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Betónová plocha 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

- 

- 
- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

Na drevenom obložení betónových základov je zošúchaný náter 

Betónový povrch ihriska je starý a popraskaný 

Drevené zábrany z OSB dosiek sú zničené, hnilé a trčia z nich skrutky a klince, riziko zranenia 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

Odstrániť zničenú časť drevených zábran 

Opraviť povrch ihriska 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na betónovej ploche sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.22: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

Drevená zábrana betónovej plochy 

Kolotoč 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- Pieskovisko 

Poznámka: 

Zvážiť rekonštrukciu ihriska a dobudovanie bezpečných hracích prvkov - 
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23. Detské ihrisko Muškát I. – ul. Kpt. Jaroša 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je rozdelené na 2 časti. 

Prvá časť je označená tabuľou s prevádzkovým poriadkom, je na nej lavička a smetný kôš. 

Druhá časť sa nachádza za domami a nie je označená tabuľou, sú tam lavičky, smetný kôš chýba. 
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Prvky ihriska: 

Prvá časť: 

Hojdačka 

Druhá časť: 

o 

o 

o 

o 

Preliezka 

Preliezka oblúk 

Hojdačky 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je umiestnená na konštrukcii hojdačky, hrany tabule presahujú do 

priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. 

Lavičky – kovová konštrukcia s dreveným obložením. Potrebujú nový náter. 

Smetné koše – plastové 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Hojdačka na označenej časti 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 
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- 

- 

- 

- 

- 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Zlé zavesenia, nie sú úplne uzavreté 

Nevhodné sedadlá, drevené bez tlmiaceho účinku, opotrebované 

Nevhodné umiestnenie hojdačky pri obrubníku cesty 

Z druhej strany je v priestore pádu výsadba stromov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka horizontálny rebrík 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

150 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Preliezka oblúková 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

50 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka oblúková nízka sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Hojdačka 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

130 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Zlé zavesenia, nie sú úplne uzavreté 

Nevhodné sedadlá, drevené bez tlmiaceho účinku, opotrebované 

Nevhodné umiestnenie hojdačky v blízkosti múru, nedostatočná plocha pádu 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

V areály ihriska sa nachádza základ s kovovou časťou konštrukcie odstráneného prvku, riziko poranenia. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.23: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečné prvky: 

Prvá časť ihriska: 

o Hojdačky 

Druhá časť ihriska: 

o 

o 

o 

Preliezka horizontálny rebrík 

Hojdačka 

Základ a časť konštrukcie odstráneného prvku 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- Preliezka oblúková 

Poznámka: Vzhľadom na odstránenie nebezpečných prvkov by na ihrisku zostal iba jeden prvok, 

odporúčam zvážiť celkové odstránenie ihriska č.23 a jeho vyradenie zo zoznamu ihrísk mesta 
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24. Detské ihrisko Muškát I. – ul. F. P. Drobiševa - bytovky 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, je na ňom lavička a smetný kôš. Súčasťou 

detského ihriska je aj basketbalové ihrisko s betónovou plochou. 

Prvky ihriska: 

Basketbalové ihrisko 

Preliezka tvar A 

4 x prevažovacia hojdačka 

Preliezka 

Konštrukcia hojdačky 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 
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Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je umiestnená na konštrukcii značky “Zákaz vodenia zvierat do areálu 

ihriska“, jej hrany presahujú do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy 

STN EN 1176 

Lavička – kovová konštrukcia s dreveným obložením. Potrebuje nový náter. 

Smetný kôš – plastový 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Basketbalové ihrisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

- 

- 

- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Basketbalová doska a obruč koša je skorodovaná 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter 

Betónový povrch ihriska je starý a popraskaný, prerastený vegetáciou 

Na ihrisku nie je ochranná bariéra, ktorá by ho oddeľovala od vedľajšieho bytového domu, ktorý je 

nižšie postavený ako je úroveň hracej plochy ihriska 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané a skorodované časti. Treba ju vykonať náterovými 

hmotami vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 

176, EN 71, alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 1 

- 

- 

- 

Opraviť betónový povrch ihriska novým betónom alebo asfaltom 

Vymeniť basketbalovú dosku s košom za novú 

Vybudovať ochrannú bariéru medzi ihriskom a bytovým domom 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Basketbalovom ihrisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Preliezka tvar A 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

120 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – tráva 

Okolo zariadenia je nedostatočný priestor pádu, kríky sú vo vzdialenosti iba 60 cm (min 150cm) 

Nevhodný rozostup vodorovných prvkov rebrín (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

4x prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
110 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nezaslepené konce rúrok konštrukcie 

Držadlá a doraz v spodnej časti telesa hojdačky vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej 

ako 230 mm) hrozí riziko zachytenia hlavy 

- Nevhodný rozostup medzi hojdačkami, menej ako 100 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 
Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

135 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodný povrch dopadovej plochy - trávnik 
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Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku, rozmer bezpečnej plochy: 450 x 355 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka oblúková nízka sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Konštrukcia hojdačky 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

- 

- 

- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Šírka konštrukcie je nedostatočne veľká pre zavesenie hojdačky (min 175 cm) 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Konštrukcia hojdačky nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.24: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

Preliezka tvar A 

4 x prevažovacia hojdačka 

Konštrukcia hojdačky 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

Basketbalové ihrisko 

Preliezka – dorobiť bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: 

- Zvážiť dobudovanie bezpečných hracích prvkov. 
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25. Detské ihrisko Muškát I. – Švermova ul. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, je na ňom lavička a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Kývavá hojdačka 

Pieskovisko 

Hojdačka s lavicou 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je umiestnená na konštrukcii hojdačky, jej hrany presahujú do 

priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176 

Lavička – kovová konštrukcia s dreveným obložením. Potrebuje nový náter. 
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Smetný kôš – plastový 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Kývavá hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

135 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje, reťaze korodujú 

Nevhodná sedačka, drevená bez tlmiaceho účinku 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

- Nebezpečné otvory v konštrukcii, riziko zachytenia a poranenia prstov 
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- Z nosného priečnika vystáva konštrukčné uchytenie pre zavesenie hojdačky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Hojdačka s lavicou 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje 

Nevhodná sedačka, drevená bez tlmiaceho účinku 

Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

Nebezpečné otvory medzi doskami sedenia, riziko zachytenia a poranenia prstov 

Z nosného priečnika vystáva konštrukčné uchytenie pre zavesenie hojdačky 

Nedostatočný voľný priestor medzi telesom hojdačky a konštrukciou 

Hojdačka nie je pevne spojená so zemou 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačky nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

___________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Náter dreveného obloženia pieskoviska je zošúchaný 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami - 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.25: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- 

- 

Kývavá hojdačka 

Hojdačka s lavicou 

Nakoľko by po odstránení prvkov zostalo v areály ihriska iba malé pieskovisko odporúčam zvážiť 

zrušenie detské ihriska č. 25 a vyradiť ho zo zoznamu ihrísk mesta. 
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26. Detské ihrisko Sever – Suvorovova ul. 10 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko nie je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom. V areály sa nenachádza lavička 

ani smetný kôš. 

Pri kontrole bolo zistené 

V areály detského ihriska sa nenachádzajú žiadne hracie prvky. 

Časťou areálu je stará betónová plocha, popraskaná a prerastená vegetáciou. Celá plocha má medzery 

medzi betónovými platňami, je tu riziko zachytenia a zranenia nohy. Na okraji betónovej plochy sú staré 

skorodované stĺpy na sieť loptových hier. Konáre stromov prerastajú ponad plochu ihriska. 
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Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.26: 

Keďže sa na ihrisku nenachádzajú žiadne hracie prvky iba betónová plocha a stĺpy na sieť v zlom stave, 

ktoré treba spolu s ich základmi odstrániť a medzery medzi betónovými panelmi zasypať, odporúčam 

ihrisko č. 26 zrušiť a vyradiť zo zoznamu ihrísk mesta. 
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27. Detské ihrisko Sever – Suvorovova ul. – pod stromami 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Preliezka oblúková 

2 x Pružinová hojdačka 

Prevažovacia hojdačka 

Preliezka tvar H 

Kladiny 

Šmýkačka 

Kývavá hojdačka 

Pieskovisko 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 
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prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je umiestnená na konštrukcii značky “Zákaz vodenia zvierat do areálu 

ihriska“, jej hrany presahujú do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy 

STN EN 1176 

Lavičky – kovová konštrukcia s dreveným obložením. Potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový, poškodený 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Preliezka oblúková 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

105 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia - tráva 

Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

___________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Pružinová hojdačka žltá 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Konštrukcia má ošúchaný náter, drevené teleso hojdačky je hnilé 

- V dopadovej ploche vidieť betónové základy prvku 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

Prekryť viditeľné základy trávnikom 

Vymeniť drevené časti hojdačky za nové z vode odolnej preglejky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Pružinovej hojdačke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pružinová hojdačka červená 

neuvedené 

neuvedené 
Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

neuvedené 
Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 
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Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Konštrukcia má ošúchaný náter, drevené teleso hojdačky je hnilé 

- V dopadovej ploche vidieť betónové základy prvku 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

Prekryť viditeľné základy trávnikom 

Vymeniť drevené časti hojdačky za nové z vode odolnej preglejky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Pružinovej hojdačke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov 

- 

- 

Teleso hojdačky nezanecháva minimálnu vzdialenosť od zeme 230 mm a netlmí nárazy 

V dopadovej ploche vidieť betónové základy prvku 
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- Teleso hojdačky je prasknuté 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

- 

- 

Vymeniť drevené teleso hojdačky za nové 

Prekryť viditeľné základy trávnikom 

Vymeniť držadlá za normu spĺňajúce. Napr.: 

- Zabezpečiť voľný priestor pod hojdačkou a tlmenie nárazov primontovaním odbíjača: 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prevažovacích hojdačkách sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvky bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Preliezka tvar H 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

190 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia - tráva 

Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kladiny 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

30 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 
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Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie zošúchaný, drevená časť hnije 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Vymeniť hnilé časti 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Kladine sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Šmýkačka 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

140 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik, betónové základy prvku 

Vysoko umiestnený koniec vybiehacej časti – 50 cm, norma STN 1176-3 určuje max. výšku 35 cm 

Nevhodný rozostup držadiel rebríka (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 
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- Neuzavreté zábrany v hornej nasadacej časti konštrukcie 

- Šmýkačka má zošúchaný vrchný ochranný náter, vidieť sklené vlákna, hrozí poranenie 

- Riziko zachytenia odevu pod nasadacou časťou šmýkačky 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Šmýkačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

___________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Kývavá hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, kovová konštrukcia koroduje 

Nevhodná dopadová plocha – udupaná hlina 

Pneumatiky použité ako sedadlá sú poškodené 

Nevhodné rozostupy zavesenia sedadiel od konštrukcie – 25 cm. Požadovaný odstup je 50 cm. 

Nevhodné rozostupy medzi sedadlami hojdačiek – 45 cm. Požadovaný odstup je 60 cm. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

___________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.27: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- 

- 

- 

- 

Preliezka oblúková 

Preliezka tvar H 

Šmýkačka 

Kývavá hojdačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

- 

2x Pružinová hojdačka 

Prevažovacia hojdačka 

Kladiny 

Poznámka: 

Zvážiť dobudovanie bezpečných hracích prvkov - 
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28. Detské ihrisko Sever – Suvorovova ul. – autobusový otoč 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Basketbalové ihrisko 

Preliezka horizontálny rebrík malý 

Preliezka oblúk 

Preliezka horizontálny rebrík veľký 

Konštrukcia hojdačky 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176 

Lavičky – kovová konštrukcia s dreveným obložením. Potrebujú nový náter. 
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Smetný kôš – plastový 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Basketbalové ihrisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

105 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Basketbalové ihrisko možno bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka horizontálny rebrík 
malý 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

120 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodný povrch dopadovej plochy - trávnik 

Odporúčania: 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do - 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Preliezke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka oblúk 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

160 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia – tráva, obrubník chodníka vzdialený 109 cm 

Odporúčania: 

- 

- 

Preliezka je nevhodne umiestnená, potrebné premiestnenie minimálne do vzdialenosti 160 cm od 

obrubníka alebo inej prekážky 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Preliezke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: Preliezka horizontálny rebrík 
veľký 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
200 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia – tráva, obrubník chodníka vzdialený 92 cm 

Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Konštrukcia hojdačky 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

- 

- 

- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 
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- 

- 

- 

- 

- 

Povrchový náter je zošúchaný, konštrukcia koroduje 

Z nosného priečnika vystáva poškodené konštrukčné uchytenie pre zavesenie hojdačky 

Nezaslepené konce rúr konštrukcie 

Šírka konštrukcie je nedostatočne veľká pre zavesenie hojdačky (min 175 cm) 

Konštrukcia osadená blízko obrubníka 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Konštrukcia hojdačky nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.28: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- 

- 

Preliezka horizontálny rebrík veľký 

Konštrukcia hojdačky 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

Preliezka horizontálny rebrík malý – dorobiť bezpečnú dopadovú plochu 

Preliezka oblúk – dorobiť bezpečnú dopadovú plochu 

Poznámka: 

Pri stavbe chodníka sa nebral ohľad na prvky detského ihriska a vybudoval sa chodník vedúci cez 

dopadovú plochu preliezok 

- 
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29. Detské ihrisko Sever – nový park – od ul. L. Novomeského 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Pieskovisko 

Zostava 

4 x Prevažovacia hojdačka 

Preliezka tvar T 

Predložené dokumenty: 

Pokyny pre inštaláciu, údržbu a prevádzku Hracieho prvku Zostava Intersystem. 

Certifikát č.329 vydaný PCA Polska 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – stojí vedľa smetného koša a je osadená na stĺpe s betónovými 

základmi, hrany tabule presahujú do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky 

normy STN EN 1176 
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Lavičky – kovová konštrukcia s dreveným obložením. Potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

40 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- V pieskovisku sa nachádzajú betónové prvky s dreveným obložením, toto obloženie je poškodené. 

Odporúčania: 

- Odstrániť poškodené drevené obloženie a nahradiť ho novým z vode odolnej preglejky. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Hrací prvok 

Zostava 
neuvedené 

2015 

Výrobca: Intersystem 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Dukelská 295/34, Bytča 

80 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

Od 3 do 9 rokov 

Závady: 

- 

- 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Gumená dopadová plocha je zaviata pieskom 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Očistiť dopadovú plochu od nánosov piesku 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Zostave sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 4x prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

100 cm 
Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Držadlá vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej ako 230 mm), riziko zachytenia hlavy 

Nevhodný rozostup medzi hojdačkami, 70 - 90 cm, norma požaduje min. 100 cm 
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- 

- 

Teleso hojdačky netlmí nárazy a nezanecháva medzeru od zeme min. 230 mm 

Nedostatočná plocha dopadu, 80 cm od obrubníka, norma požaduje min. 150 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prevažovacie hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka tvar T 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

220 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia – tráva, základy prvku, obrubník vzdialený 130 cm, 

norma nariaďuje vzdialenosť min. 200 m 

- Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

- Nebezpečné otvory v konštrukcii, riziko zachytenia a poranenia prstov 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.29: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- 

- 

4x Prevažovacia hojdačka 

Preliezka tvaru T 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

Pieskovisko 

Zostava 

Poznámka: 

Vzhľadom na sťažnosti obyvateľov priľahlého bytového domu na fúkanie piesku do okien a tým 

ničenie ich tesnení, odporúčam zvážiť odstránenie aj pieskoviska. 

- 
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30. Detské ihrisko Sever – nový park – od Svätoplukovej ul. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky a smetný kôš. 

Prvky ihriska: 

Pieskovisko 

2 x Kladina 

4 x Prevažovacia hojdačka 

Preliezka tvar T 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. Tabuľa je 

poškodená vandalmi. 

Lavičky – kovová konštrukcia s dreveným obložením. Potrebujú nový náter. 
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Smetný kôš – plastový 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Pieskovisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

40 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

V pieskovisku sa nachádzajú betónové prvky s dreveným obložením, obloženie je opotrebované. 

Betónový obrubník pieskoviska sa rozpadá 

Odporúčania: 

- Odstrániť poškodené drevené obloženie a nahradiť ho novým z vode odolnej preglejky. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kladina zelená 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

30 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 
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- Povrchový náter konštrukcie zošúchaný, drevená časť hnije 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Vymeniť hnilé časti 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Kladine sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kladina fialová 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

30 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie zošúchaný, drevená časť hnije 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Vymeniť hnilé časti 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Kladine sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

4x prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
120 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Držadlá vytvárajú nevhodný otvor (viac ako 130 mm a menej ako 230 mm), riziko zachytenia hlavy 

Nevhodný rozostup medzi hojdačkami, 70 - 80 cm, norma požaduje min. 100 cm 

Teleso hojdačky netlmí nárazy a nezanecháva medzeru od zeme min. 230 mm 

Nedostatočná plocha dopadu – tráva, udupaná hlina, základy prvku, 60 cm od obrubníka, norma 

požaduje min. 150 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prevažovacie hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka tvar T 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 
Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

220 cm 
Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia – tráva, základy prvku, obrubník vzdialený 130 cm, 

norma nariaďuje vzdialenosť min. 200 m 
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- Nebezpečné otvory v konštrukcii, riziko zachytenia a poranenia prstov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.30: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- 

- 

4x Prevažovacia hojdačka 

Preliezka tvaru T 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

Pieskovisko 

Kladina 2x 

Vzhľadom na stav ihriska a odporúčané odstránenie nebezpečných prvkov, by na ihrisku zostalo iba 

pieskovisko s kladinami do balansovania. S prihliadnutím na sťažnosti občanov o nevhodnom 

umiestnení pieskoviska priamo pod oknami obytného domu, s tým že vplyvom silnejšieho vetra nastáva 

vyfukovanie piesku z pieskoviska a poškodzovanie tesnení okien pieskom. Zároveň s prihliadnutím na 

sťažnosti občanov na nadmerný hluk priamo pod oknami bytového domu odporúčam: 

Odstrániť všetky prvky ihriska a detské ihrisko č. 30 zrušiť a vyradiť ho zo zoznamu ihrísk. 
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31. Detské ihrisko Sever – ul. L. Novomeského – za potokom 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky a smetný kôš. Na ihrisku 

sa nachádza betónový vstup do kanalizácie označený výstražnými žlto čiernymi pruhmi. 

Prvky ihriska: 

Pieskovisko 

Šmýkačka 

4 x Prevažovacia hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176 

Lavičky – betónová konštrukcia s dreveným obložením. Potrebujú nový náter. 

Smetný kôš – plastový 
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Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: - 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Drevené obloženie betónového obrubníka pieskoviska je poškodené a hnije. 

Odporúčania: 

- Odstrániť poškodené drevené obloženie a nahradiť ho novým. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Šmýkačka 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
neuvedené 

145 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik, obrubník pieskoviska, betónový obrubník ihriska 

Nevhodný rozostup držadiel rebríka (menej ako 230 mm) s rizikom zachytenia hlavy 

- Neuzavreté zábrany v hornej nasadacej časti konštrukcie 
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- Šmýkačka má zošúchaný vrchný ochranný náter, vidieť sklené vlákna, hrozí poranenie 

- Riziko zachytenia odevu pod nasadacou časťou šmýkačky 

- Nebezpečné otvory v konštrukcii, riziko zachytenia a poranenia prstov 
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- Vyčnievajúce neuzavreté konce rúr konštrukcie 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Šmýkačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 2x prevažovacia hojdačka pri 
tabuly 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

75 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, drevené sedadlá sú hnilé 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov 

- Držadlá vytvárajú nevhodný otvor, riziko zachytenia hlavy 
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- 

- 

Teleso hojdačky netlmí nárazy a nezanecháva medzeru od zeme min. 230 mm 

Nedostatočná plocha dopadu – 80 cm od obrubníka, norma stanovuje min. 150 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prevažovacie hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 2x prevažovacia hojdačka pod 
stromami 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Typ 1 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, drevené sedadlá sú hnilé 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov 
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- 

- 

Teleso hojdačky netlmí nárazy a nezanecháva medzeru od zeme min. 230 mm 

Nedostatočná plocha dopadu – udupaná hlina, betónový základ prvku, 110 cm od obrubníka, norma 

stanovuje min. 150 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prevažovacie hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.31: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- 

- 

4x Prevažovacia hojdačka 

Šmýkačka 

Prvky na opravu: 

- Pieskovisko 

Vzhľadom na stav ihriska a odporúčané odstránenie nebezpečných prvkov, by na ihrisku zostalo iba 

pieskovisko. S prihliadnutím na sťažnosti občanov o nevhodnom umiestnení pieskoviska priamo pod 

oknami obytného domu, s tým že vplyvom silnejšieho vetra nastáva vyfukovanie piesku z pieskoviska a 

poškodzovanie tesnení okien pieskom, odporúčam: 

Odstrániť všetky prvky ihriska a detské ihrisko č. 31 zrušiť a vyradiť ho zo zoznamu ihrísk. 
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32. Detské ihrisko Sever – Svätoplukova ul. – oproti amfiteátru 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, a je na ňom smetný kôš. Na ihrisku sa 

nachádzajú staré betónové obrubníky po pôvodnom ihrisku. 

Prvky ihriska: 

Pieskovisko 

Preliezka 

Hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176 

Lavičky – na ihrisku sa nenachádzajú. 

Smetný kôš – plastový 
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Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Pieskovisko 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: - 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- Piesok je plný lístia a úlomkov konárov z okolitých stromov. 

Poznámka: 

V súčasnosti prebieha výmena piesku na všetkých pieskoviskách mesta. Do konca apríla 2021 bude 

piesok vo všetkých ihriskách vymenený. 

- 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Pieskovisko možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

205 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia – tráva, betón, obrubník okolo zariadenia vzdialený 130 

cm, 114 cm, 110 cm, norma nariaďuje vzdialenosť min. 190 cm 

Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy - 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kývavá hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

147,5 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha – tráva, lomový kameň malej frakcie, kamene v podloží 

Nevhodné rozostupy zavesenia sedadiel od konštrukcie – 40 cm. Požadovaný odstup je 53 cm. 
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- Nevhodné rozostupy medzi sedadlami hojdačiek – 45 cm. Požadovaný odstup je 63 cm. 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.32: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov je potrebné odstrániť aj 

ich betónové základy. 

Nebezpečný prvok: 

- 

- 

Kývavá hojdačka 

Preliezka 

Nakoľko by po odstránení prvkov zostalo v areály ihriska iba pieskovisko, odporúčam zvážiť aj 

odstránenie pieskoviska z detského ihriska č. 32 a ihrisko zrušiť a vyradiť zo zoznamu ihrísk mesta. 

1 99 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

33. Detské ihrisko Starý dvor 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky a smetné koše. Hlavná 

časť ihriska je oplotená a má dve vstupné bránky. Mimo oplotenia sa nachádzajú futbalové bránky 

a niekoľko prvkov detského ihriska. 

Prvky ihriska: 

Basketbalové ihrisko 

Futbalové ihrisko 

- Zariadenia v oplotenom areály: 

Preliezka guľa 

Preliezka tvar H 

Kolotoč 

4 x prevažovacia hojdačka 

Pružinová hojdačka vrtuľník 

Kyvadlová hojdačka 

Zostava so šmýkačkou a hojdačkou 

Pieskovisko 

Domček 

- Zariadenia mimo oploteného areálu: 

Kyvadlová hojdačka 1 
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Preliezka oblúk 

Preliezka horizontálny rebrík 

Preliezka guľa 

Kyvadlová hojdačka 2 

Prevažovacia hojdačka 

Konštrukcia hojdačiek 

Predložené dokumenty: 

Žiadne 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176 

Lavičky – majú kovovú konštrukciu a drevené sedenie, potrebujú nový náter, časť lavičiek potrebuje 

výmenu dreveného sedenia nakoľko je zničené. 

Smetné koše – plastové 
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Oplotenie – na mnohých miestach je poškodené 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Basketbalové ihrisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 
Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 
- 

- 

- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje 
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- 

- 

- 

Basketbalová obruč je skorodovaná 

Betónový povrch ihriska je starý, popraskaný a prerastený vegetáciou 

Sieť koša je zničená 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané a skorodované časti. Treba ju vykonať náterovými 

hmotami vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 

176, EN 71, alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 1 

- 

- 

Opraviť betónový povrch ihriska novým betónom alebo asfaltom 

Vymeniť basketbalovú dosku a kôš s obručou za nový 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Basketbalovom ihrisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno ihrisko bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Futbalové ihrisko 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

- 

- 

- Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje 

Na bránkach sú nezaslepené otvory rúr 

Bránka má nevhodnú konštrukciu, horizontálne ramená držiace sieť presahujú do priestoru 
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- Povrch ihriska je neudržiavaný, pred bránkami je udupaná hlina, v priestore ihriska sa nachádza 

betónový povrch 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané a skorodované časti. Treba ju vykonať náterovými 

hmotami vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 

176, EN 71, alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 1 

- 

- 

Upraviť povrch ihriska, vysiať novú trávu 

Odstrániť presahujúce časti konštrukcie a zaslepiť otvory rúr 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Futbalovom ihrisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno ihrisko bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka Guľa 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

180 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 
neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia – tráva, obrubník chodníka vzdialený 160 cm (norma 

STN 1176 stanovuje min. 170 cm) 

- V ploche pádu je kovová konštrukcia prvku 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka tvar H 

neuvedené 
neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

180 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia – tráva, obrubník chodníka vzdialený 160 cm (norma 

STN 1176 stanovuje min. 170 cm) 

- Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

- Nebezpečné otvory v konštrukcii – riziko zachytenia a poranenia prstov 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kolotoč 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Kolotoč možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 4x prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

90 cm a 110 cm 
Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Teleso hojdačky netlmí nárazy a nezanecháva medzeru od zeme min. 230 mm 

Nevhodná plocha dopadu – betón 
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- Nevhodná úprava konca úchopových prvkov 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prevažovacie hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pružinová hojdačka vrtuľník 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Konštrukcia má ošúchaný náter 

Nevhodná úprava konca úchopových prvkov 
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Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané a skorodované časti. Treba ju vykonať náterovými 

hmotami vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 

1 176, EN 71, alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Na držadlá nasadiť gumené rukoväte, napr.: 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kyvadlová hojdačka 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 115 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Dopadová plocha z EPDM je značne opotrebovaná a poškodená 
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Odporúčania: 

Opraviť dopadovú plochu novými kockami z EPDM podľa STN 1177 - 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Zostava so šmýkačkou a 
hojdačkou 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

145 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha – obrubník pieskoviska, viditeľný základ šmýkačky, betónová plocha 

Gumená dopadová plocha je poškodená 

Nevhodné sedadlo hojdačky – plastové, určené pre domáce použitie 

Nedostatočný voľný priestor medzi tyčou na lezenie a hojdačkou 

Nevhodná podchodná výška pri vstupe na plošinu 

Šmýkačka má príliš veľký sklon 

Vybiehacia časť šmýkačky je príliš vysoká 

Lano lanového rebríka má nedostatočnú hrúbku 

Nedostatočný voľný priestor medzi lanovým rebríkom a konštrukciou 

Priestory pádu lanového rebríka a šmýkačky sa prekrývajú 

2 09 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Zostava nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176 a je vhodná na odstránenie. 

Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pieskovisko 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

- 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: - 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- 

- 

- 

Piesok je plný lístia a úlomkov konárov z okolitých stromov. 

Drevený obklad betónového základu pieskoviska je poškodený 

Do pieskoviska ústi šmýkačky – riziko zrážky hrajúcich sa detí 

Poznámka: 

V súčasnosti prebieha výmena piesku na všetkých pieskoviskách mesta. Do konca apríla 2021 bude 

piesok vo všetkých ihriskách vymenený. 

Odporúčania: 

- 

- 

- 

Opraviť a namaľovať drevený obklad 

Odstrániť šmýkačku z pieskoviska 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Domček 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 
30 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Prvok má ošúchaný náter 

Odporúčania: 

Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané a skorodované časti. Treba ju vykonať náterovými 

hmotami vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 

176, EN 71, alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- 

1 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kývavá hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 
Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje, reťaze korodujú 
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- 

- 

- 

- 

Sedačky – pneumatiky sú zničené 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Nedostatočné rozostupy medzi sedačkami 45 cm, norma stanovuje min. 60 cm 

Nedostatočné odstupy sedačiek od konštrukcie 33 cm, norma stanovuje min. 50 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka oblúk 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

173 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik 

Nehodné rozostupy v konštrukcii, menej ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Preliezka horizontálny rebrík 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

135 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Nevhodná dopadová plocha okolo zariadenia - trávnik 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku, rozmer dopadovej plochy: 355 x 555 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na prvku Preliezka sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Preliezka Guľa 

neuvedené 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

213 cm 
Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Nevhodná plocha dopadu okolo zariadenia – tráva 

V ploche pádu je kovová konštrukcia prvku 
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Číslo protokolu: 20210401 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Preliezka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kývavá hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje, reťaze korodujú 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik, udupaná hlina 

Nedostatočné rozostupy medzi sedačkami 45 cm, norma stanovuje min. 60 cm 

Nedostatočné odstupy sedačiek od konštrukcie 40 cm, norma stanovuje min. 50 cm 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

90 cm 

Prístupnosť: 
Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 
neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný, drevené sedadlá hnijú 

2 14 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

- 

- 

- 

Teleso hojdačky netlmí nárazy a nezanecháva medzeru od zeme min. 230 mm 

Nevhodná plocha dopadu – lomový kameň 

Držadlá vytvárajú nevhodný otvor, menší ako 230 mm, riziko zachytenia hlavy 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prevažovacie hojdačky nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 a sú vhodné na odstránenie. 

Neodporúčam ich používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: 4x prevažovacia hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

Prístupnosť: 

neuvedené 

90 cm a 110 cm 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené Obmedzenie veku: 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Kovová konštrukcia má ošúchaný náter a koroduje 

Konštrukcia má nedostatočný rozostup, norma stanovuje min. 175 cm 

Z nosného priečnika vystáva konštrukčné uchytenie pre zavesenie hojdačky 

- Konštrukcia hojdačky vyčnieva do priestoru, riziko zranenia 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Konštrukcia nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.33: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

V oplotenom areály: 

- 

- 

- 

- 

Preliezka guľa 

Preliezka tvar H 

4x Prevažovacia hojdačka 

Zostava so šmýkačkou a hojdačkou 

Mimo oploteného areálu: 

- 

- 

- 

- 

- 

2x Kyvadlová hojdačka 

Preliezka oblúk 

Preliezka guľa 

Prevažovacia hojdačka 

Konštrukcia hojdačiek 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pieskovisko 

Pružinová hojdačka vrtuľník 

Kyvadlová hojdačka v oplotenom areály 

Domček 

Preliezka horizontálny rebrík – dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Futbalová bránka 

Basketbalový kôš 

Detské ihrisko č. 33 možno bezpečne používať ak budú uvedené závady odstránené. Odporúčam zvážiť 

doplnenie bezpečných hracích prvkov. 
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34. Detské ihrisko Muškát III. – Muškátová ul. x Hroznová ul. 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky a smetné koše. K areálu 

ihriska patrí aj oplotené ihrisko pre rôzne športy – Viacúčelové ihrisko. 

Prvky ihriska: 

Viacúčelové ihrisko 

Zostava so šmýkačkou 

Kyvadlová hojdačka 

Pieskovisko 

Samostatná šmýkačka 

2 x pružinová hojdačka 

Predložené dokumenty: 

Technická správa stavebných konštrukcií Viacúčelové ihrisko 

Inšpekčný záznam kontroly SOI z 6/2015 

Situácia umiestnenia Viacúčelové ihrisko 
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Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Doklady o kvalite použitých materiálov a náterových hmôt neboli predložené. Návrhy, výrobné výkresy, 

schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení neboli predložené. Návod na používanie s uvedením 

prípadných požiadaviek na obsluhu nebol predložený. Návod na kontrolu a údržbu nebol predložený. 

Záznamy o prevádzke, všetkých kontrolách a údržbe neboli predložené. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176 

Lavičky – majú kovovú konštrukciu a drevené sedenie, potrebujú nový náter. 

Smetné koše – plastové 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Viacúčelové ihrisko 

neuvedené 

neuvedené 

2007 

Výrobca: Stavoimpex Holíč spol. s r.o. 

Adresa výrobcu: Námestie mieru 20 
9 

- 

0851 Holíč 

Výška pádu: 

Prístupnosť: - 

Obmedzenie veku: Od 12 rokov 

Závady: 

- 

- 

Povrch ihriska je zanesený úlomkami konárov blízkych stromov 

Reťaz basketbalového koša je poškodená 

Odporúčania: 

- 

- 

Vyčistiť hraciu plochu ihriska 

Opraviť reťaz basketbalového koša 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na ihrisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. Ihrisko možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

2 18 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Zostava so šmýkačkou 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Povrchový náter konštrukcie je zošúchaný 

Okolo zariadenia je nevhodná plocha dopadu – trávnik 

Obrubník pieskoviska a obrubník chodníka sú vzdialené iba 135 cm, norma stanovuje min. 150 cm 

- Nedostatočná plocha pádu a priestor pádu pred vybiehacou časťou šmýkačky 160 cm, norma 

stanovuje min. 200 cm 
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- Šmýkačka má poškodenie na šmýkacej časti 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

- Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku a 200 cm pred šmýkačkou 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Vežovej zostave so šmýkačkou sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. Samotná zostava spĺňa 

požiadavky normy STN EN 1176. Uvedené závady sú výsledkom nevhodného umiestnenia zostavy. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Kývavá hojdačka 

Typ 1 

neuvedené 
Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 
Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: neuvedené 
Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

125 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenia 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Konštrukcia má ošúchaný náter 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik, udupaná hlina 
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- 

- 

- 

Nevhodná sedačka hojdačky – plastová pre domáce použitie 

Konštrukcia hojdačky je nestabilná – kýva sa 

Nevhodné závesy na zavesenie hojdačiek - nie sú plne uzavreté 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Hojdačka nespĺňa bezpečnostnú normu STN EN 1176. Neodporúčam jej používanie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Pieskovisko 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

neuvedené 

neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

- 

Prístupnosť: Ľahko prístupné zariadenie 

Obmedzenie veku: - 

Závady: 

- 

- 

Na zariadení sa nenachádza výrobný štítok 

Drevené obloženie betónového základu pieskoviska je hnilé, trčia z neho ostré ívery a hlavy skrutiek 

Odporúčania: 

Odstrániť poškodené drevené obloženie pieskoviska a nahradiť ho novým. - 
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Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na pieskovisku sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

___________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Samostatná šmýkačka 

R230 

neuvedené 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: neuvedené 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

TGB plast s.r.o. 

Bratislavská 71, Senec 90301 

120 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- 

- 

Nevhodná dopadová plocha – trávnik, drevený obrubník pieskoviska 

Šmýkačka má zošúchaný vrchný ochranný náter, vidieť sklené vlákna, hrozí poranenie 

Odporúčania: 

- 

- 

Opraviť alebo vymeniť šmýkačku za novú (nová musí spĺňať normu STN EN 1176-3) 

Dobudovať dopadovú plochu spĺňajúcu normu STN EN 1177 (pozri tabuľku na konci protokolu), do 

vzdialenosti 150 cm po obvode konštrukcie prvku a 200 cm pred šmýkačkou 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Na Šmýkačke sa nenachádzajú neodstrániteľné závady. 

Po odstránení závad možno prvok bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

2x pružinová hojdačka 

neuvedené 
neuvedené 

neuvedené 

Výrobca: neuvedené 

Adresa výrobcu: 

Výška pádu: 

neuvedené 

Do 100 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

neuvedené 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.34: 

Na ihrisku sa nachádzajú nebezpečné prvky nevyhovujúce norme STN EN 1176. Ich používanie je 

rizikové a neodporúča sa. Odporúčam ich odstránenie. Pri odstraňovaní prvkov treba odstrániť aj ich 

základy. 

Nebezpečný prvok: 

- Kyvadlová hojdačka 

Ostatné prvky ihriska, na ktorých boli zistené odstrániteľné závady, možno bezpečne používať ak budú 

uvedené závady odstránené. 

Prvky na opravu: 

- 

- 

- 

Pieskovisko 

Šmýkačka – dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Zostava - dobudovať bezpečnú dopadovú plochu 

Detské ihrisko č. 34 možno bezpečne používať ak budú uvedené závady odstránené. 

2 23 



  
  

Číslo protokolu: 20210401 

35. Detské ihrisko Sever – ISRMO Na Bielenisku 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky a smetné koše. 

Prvky ihriska: 

Preliezka Uniplay cixtona 

Grand canyon 

Mini sky 

Gym flexo 

Ararat 

Pieskovisko Maia 

Flipper 

Predložené dokumenty: 

Pracovné mapy – Situácia 

Pokyny na prevádzku a údržbu 

Technické listy a typy použitých materiálov 

Návrhy, výrobné výkresy, schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení. 

Návod na používanie, kontrolu a údržbu. 

Certifikát č. Z1120119734059 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757695 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757726 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757690 vydaný TUV SUD 
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Certifikát č. Z2110322757691 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757694 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757696 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757697 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757698 vydaný TUV SUD 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom zodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. Tabuľa je 

poškodená vandalmi. 

Lavičky – majú betónovú konštrukciu a drevené sedenie, potrebujú nový náter. 

Smetné koše – kovové 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Preliezka Uniplay cixtona 

408648 

neuvedené 

2015 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Studio 21 Plus s.r.o. 

Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: 225 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Povrchový náter je zošúchaný 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Grand canyon 

NG 204B 
neuvedené 

2015 

Výrobca: Studio 21 Plus s.r.o. 

Adresa výrobcu: Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Mini ski 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

FS 002N 

neuvedené 

2015 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Studio 21 Plus s.r.o. 

Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Gym flexo 

193012 
neuvedené 

2015 

Výrobca: Studio 21 Plus s.r.o. 

Adresa výrobcu: Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Ararat 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

121697 

neuvedené 

2015 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Studio 21 Plus s.r.o. 

Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Pieskovisko Maia 

159562 
neuvedené 

2015 

Výrobca: Studio 21 Plus s.r.o. 

Adresa výrobcu: Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Povrchový náter je zošúchaný 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Flipper 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

8027295 

neuvedené 

2015 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Studio 21 Plus s.r.o. 

Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.35: 

Pri kontrole neboli zistené neodstrániteľné závady. 

Detské ihrisko možno bezpečne používať. 
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Číslo protokolu: 20210401 

36. Detské ihrisko Sever – ISRMO ul. L. Novomeského 

Zariadenie ihriska: 

Detské ihrisko je označené tabuľou s prevádzkovým poriadkom, sú na ňom lavičky, smetné koše, stojan na 

bicykle a altánok. 

Prvky ihriska: 

Unimini gyro 

Ski stepper 

Health walker 

Pieskovisko Maia 

Uniplay Birro 

Agito row 

Predložené dokumenty: 

Pracovné mapy – Situácia 

Pokyny na prevádzku a údržbu 

Technické listy a typy použitých materiálov 

Návrhy, výrobné výkresy, schémy zapojenia zostáv a podzostáv zariadení. 

Návod na používanie, kontrolu a údržbu. 

Certifikát č. Z1120119734059 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757695 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757726 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757690 vydaný TUV SUD 
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Číslo protokolu: 20210401 

Certifikát č. Z2110322757691 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757694 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757696 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757697 vydaný TUV SUD 

Certifikát č. Z2110322757698 vydaný TUV SUD 

Pri kontrole bolo zistené 

Predložená dokumentácia svojim rozsahom zodpovedá požiadavkám bezpečnostno-technických noriem. 

Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – je osadená na stĺpe s betónovými základmi, hrany tabule presahujú 

do priestoru a sú ostré - riziko zranenia. Textová časť spĺňa požiadavky normy STN EN 1176. Tabuľa je 

poškodená vandalmi. 

Lavičky – majú betónovú konštrukciu a drevené sedenie, potrebujú nový náter. 

Smetné koše – kovové 

Kontrola jednotlivých prvkov ihriska: 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Unimini gyro 

608141 

neuvedené 

2015 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Studio 21 Plus s.r.o. 

Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: 97 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Povrchový náter je zošúchaný 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Ski stepper 

FS001N 
neuvedené 

2015 

Výrobca: Studio 21 Plus s.r.o. 

Adresa výrobcu: Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Health walker 

FS005N 

neuvedené 

2015 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Studio 21 Plus s.r.o. 

Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Pieskovisko Maia 

159562 
neuvedené 

2015 

Výrobca: Studio 21 Plus s.r.o. 

Adresa výrobcu: Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: Do 60 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ľahko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Povrchový náter je zošúchaný 

Odporúčania: 

- Naniesť novú povrchovú úpravu na ošúchané časti. Treba ju vykonať náterovými hmotami 

vhodnými pre použitie pre deti, údaje v karte bezpečnostných údajov: vhodné pre EN 1176, EN 71, 

alebo pre potravinárske účely (napr. Balakryl). 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Názov zariadenia: Uniplay Birro 

400575 

neuvedené 

2015 

Typ zariadenia: 

Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Výrobca: 

Adresa výrobcu: 

Studio 21 Plus s.r.o. 

Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: 220 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Číslo protokolu: 20210401 

Názov zariadenia: 

Typ zariadenia: 
Výr. č. zariadenia: 

Rok výroby: 

Agito Row 

144408 
neuvedené 

2015 

Výrobca: Studio 21 Plus s.r.o. 

Adresa výrobcu: Záhradnícka 13 
8 11071 Bratislava 

Výška pádu: 220 cm 

Prístupnosť: 

Obmedzenie veku: 

Ťažko prístupné zariadenie 

Od 5 do 12 rokov 

Závady: 

- Bez závad 

Zhodnotenie úrovne bezpečnosti prvku detského ihriska: 

Prvok možno bezpečne používať. 

_______________________________________________________________________________________ 

Záver – zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska č.36: 

Pri kontrole neboli zistené neodstrániteľné závady. 

Detské ihrisko možno bezpečne používať. 
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Číslo protokolu: 20210401 

Obsah: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

. DI Grinava - pri pomníku - opraviť 

. DI Grinava - pri ZŠ Orešie - opraviť 

. DI Juh - Bratislavská I. - zrušiť 

. DI Juh - Bratislavská II. - opraviť 

. DI Juh - Bratislavská III. - zrušiť 

. DI Juh - Bystrická I. - opraviť 

str. 2 - 6 

str. 7 - 12 

str. 19 - 21 

str. 22 - 27 

str. 28 - 30 

str. 31 - 42 

. DI Juh - Bystrická II. - opraviť str. 43 - 46 

. DI Juh - ul.1. mája č. 43 - opraviť 

. DI Juh - ul.1. mája č. 45 - opraviť 

0. DI Juh - ul. Obrancov mieru - opraviť 

str. 47 - 56 

str. 57 - 62 

str. 63 - 70 

1. DI Juh - ul.1. mája - pri potravinách - opraviť / zrušiť 

2. DI Za hradbami - nové Cuper - DI je vo výstavbe 

3. DI Za hradbami č. 34 - opraviť / zrušiť 

str. 71 - 76 

str. 77 

str. 78 - 81 

4. DI Zámocký park - opraviť str. 82 - 100 

str. 101 - 108 

str. 109 - 116 

str. 117 - 121 

str. 122 - 124 

str. 125 - 130 

str. 131 - 134 

str. 135 - 141 

str. 142 - 146 

str. 147 - 151 

str. 152 - 157 

str. 158 - 161 

str. 162 - 163 

str. 164 - 173 

str. 174 - 178 

str. 179 - 183 

str. 184 - 188 

str. 189 - 195 

str. 196 - 199 

5. DI ŽIHADIELKO - areál ZŠ Fándlyho - opraviť 

6. DI Záhradná - za BILLOU - zrušiť 

7. DI Muškát II. - Muškátová 30 - zrušiť 

8. DI Muškát II. - Muškátová 5-7 - opraviť 

9. DI Muškát II. - Hroznová ul. - opraviť 

0. DI Muškát III. - Hroznová ul. - opraviť 

1. DI Muškát I. - Nálepkova ul. - zrušiť 

2. DI Muškát I. - Nálepkova ul. - Mesto - opraviť 

3. DI Muškát I. - ul. kpt. Jaroša - zrušiť 

4. DI Muškát I. - ul. F. P. Drobiševa - bytovky - opraviť 

5. DI Muškát I. - Švermova ul. - zrušiť 

6. DI Sever - Suvorovova ul. 10 - zrušiť 

7. DI Sever - Suvorovova ul. - pod stromami - opraviť 

8. DI Sever - Suvorovova ul. - autobusový otoč - opraviť 

9. DI Sever - nový park - od ul. L. Novomeského - opraviť 

0. DI Sever - nový park - od Svätoplukovej ul. - zrušiť 

1. DI Sever - ul. L. Novomeského - za potokom - zrušiť 

2. DI Sever - Svätoplukova ul. - oproti amfiteátru - zrušiť 
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Číslo protokolu: 20210401 

3 

3 

3 

3 

3. DI Starý Dvor - opraviť str. 200 - 216 

str. 217 - 223 

str. 224 - 229 

str. 230 – 234 

4. DI Muškát III. - Stavoimpex – Muškátová ul. x Hroznová ul. - opraviť 

5. DI Sever - ISRMO Na Bielenisku - vyhovuje 

6. DI Sever - ISRMO ul. L. Novomeského – vyhovuje 

DODATOK: 

Tabuľka bezpečných dopadových plôch podľa STN EN 1176-1 

Druh podkladu Opis Minimálna vrstva Maximálna výška 
možného pádu 

60 cm Betón / kameň 

Utlačený povrch 

Trávnik 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60 cm 

100 cm 

Kôra Rozdrvená kôra ihličnanov 
Veľkosť od 20 do 80 mm 

Strojovo rozomleté drevo 
Veľkosť od 5 do 30 mm 

Zrnitosť 0,2 až 2 mm 

20 cm 
30 cm 

20 cm 
30 cm 

20 cm 

200 cm 
300 cm 

200 cm 
300 cm 

200 cm 
300 cm 

200 cm 
300 cm 

300 cm 

Drevné hobliny 

Piesok 
3 0 cm 

Štrk Zrnitosť 2 až 8 mm 20 cm 
3 0 cm 

- Gumená zatrávňovacia 
rohož Flexifall 

Podľa normy EN 1177 
(Certifikát HIC) 

Umelý povrch Podľa normy EN 1177 
(Certifikát HIC) 

- 300 cm 
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