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Dôvodová správa 
 

Na základe rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka má 
byť vypracované všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa vydáva 
návštevný poriadok revitalizovaných verejných detských ihrísk. 

Upravený návrh bol predložený na rokovanie operatívnej porady starostu dňa 29.8.2008. 
Po zapracovaní pripomienok bol predložený na rokovanie Miestnej rady mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  dňa 16. septembra 2008. 
K  materiálu bolo miestnou radou prijaté Uznesenie č. 240 v znení: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a  
prepracovať materiál v zmysle pripomienok z diskusie a predložiť na rokovanie 
miestnej rady v októbri 2008. 

Materiál zohľadňujúci pripomienky z rady konanej 16.9.2008 bol prerokovaný 
v operatívnej porade starostu 6.10.2008. Upravený o pripomienky z porady je predkladaný na 
rokovanie rady 14.10.2008. K materiálu bolo miestnou radou prijaté Uznesenie č. 261 
v znení: 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a    s pripomienkami 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka uzniesť sa na Všeobecne 
záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Návštevný 
poriadok revitalizovaných verejných detských ihrísk v mestskej časti BratislavaPetržalka.. 

Pripomienky členov miestnej rady boli zapracované do prílohy k VZN Návštevný poriadok 
revitalizovaných verejných detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
                        
 

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 111 bol dňa  
27. novembra 2007 prijatý dokument o revitalizácii verejných detských ihrísk (ďalej len 
„VDI“). Jedným zo záverov bolo rozhodnutie, že miestna samospráva pristúpi k obnove 49 
existujúcich VDI. Pritom podľa rozpočtových možností mestskej časti každoročne obnoví 16 
až 18 ihrísk. Redukcia VDI bola vykonaná na základe verejnej diskusie a bol uplatnený 
princíp, že dostupnosť VDI bude v rozpätí cca 300 m od bydliska potenciálnych klientov a 
cestu k nemu nebude pretínať komunikácia 2. triedy.  

Projekt postupnej revitalizácie VDI prebieha v aktívnej spolupráci s obyvateľmi, rodičmi 
bývajúcimi v dotknutej lokalite a  Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 
(ďalej len MP VPS). V roku 2008 je na realizáciu projektu vyčlenených 6,147 milióna korún. 
Vedenie mestskej časti rokuje s potenciálnymi sponzormi o finančnej podpore aktivít, ktoré sú 
bezprostredne spojené s obnovou ihrísk. VDI, ktoré neboli zaradené do projektu ich 
revitalizácie, pôjdu postupne do útlmového režimu, pričom niektoré z nich sú zaradené do 
širšieho programu riešenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Prvý 
materiál spracovaný v súlade s Programovými prioritami mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na roky 2007-2010 bol prejednávaný na rokovaní zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka dňa 1. apríla 2008. Po prediskutovaní problematiky riešenej materiálom bolo 
rokovanie zastupiteľstva k materiálu prerušené. Odznel návrh predložiť návštevný poriadok 
v podobe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti. Následne po preverení právneho 
stavu  bolo konštatované, že vydanie VZN k tejto veci je možné.  

Oddelenie nakladania s majetkom vypracovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 
ktorý bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 5. mája 2008. Po prerokovaní 
v odborných komisiách zastupiteľstva bol upravený o pripomienky členov komisie. Súčasne 
prešiel pripomienkovým konaním všetkých zamestnancov mestskej časti. Návrh bol  
zverejnený na internetovej stránke mestskej časti a v písomnej forme na vývesnej tabuli 
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úradu. Závažné pripomienky vznesené neboli, opodstatnené, avšak iba formálne, boli 
zapracované v spolupráci s právnym útvarom vrátane pripomienok a návrhov odborných 
komisií. 

Po prebehnutom pripomienkovom konaní všetkých zúčastnených strán bol návrh VZN  
predložený na posúdenie Legislatívno-právnej komisii Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá k materiálu prijala uznesenie č. 5. Uznesenie 
komisie je samostatnou súčasťou predkladaného materiálu. 
 

Všeobecne záväzné nariadenie po jeho schválení bude zverejnené na www.petrzalka.sk. 
Súčasne bude zverejnený a priebežne aktualizovaný aj zoznam už revitalizovaných verejných 
detských ihrísk. Všetky ostatné, nezrevitalizované ihriská budú priebežne označené tabuľou 
oznamujúcou, že vstup do priestoru je iba na vlastné nebezpečenstvo návštevníka. 
Označovanie nezrevitalizovaných ihrísk, pre ktoré nebude VZN uplatňované, zabezpečuje 
v súčasnosti MP VPS, text tabúľ a forma oznamu sú schválené.  

VZN, ktorého návrh je predkladaný, bude uplatňované iba na tých verejných detských 
ihriskách, ktoré budú spravované a udržiavané podľa osobitne vydaného predpisu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka pre prevádzkovateľa MP VPS. Úplné znenie je pripravené ako 
interná smernica starostu mestskej časti. Súčasťou VZN je Návštevný poriadok, ktorý tvorí 
jeho neoddeliteľnú prílohu. Bude zverejnený priamo na revitalizovanom VDI a stanovuje 
povinnosti návštevníkov. V prípade porušenia povinností môžu byť uplatnené sankcie podľa 
navrhovaného VZN. 
 

Dôvodov, pre ktoré navrhujeme schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva „ Návštevný poriadok pre revitalizované verejné 
detské ihriská“ (ďalej len  poriadok ), je niekoľko : 

Miestna samospráva je po vstupe Slovenska do Európskej únie povinná rešpektovať právne 
normy, smernice týkajúce sa prevádzky VDI. Ide hlavne o presne vymedzený rozsah 
povinností v oblasti bezpečnosti a prevádzky, ktorý je obsiahnutý v  právnych normách : 

1. zmena právnych noriem, zák.č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzi inými zrušil k 1.9.2007 aj 
všetky právne normy týkajúce sa požiadaviek na pieskoviská, hracie, športové 
a rekreačné plochy pre deti a mládež, ktoré nahradila Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na pieskoviská, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1.12.2007, 

2. prijatie STN EN, ktoré majú postavenie národnej normy s identickým textom 
európskej normy a súvisia s prevádzkou  detských ihrísk najmä napr.: 

• STN EN 1176 – Zariadenie detských ihrísk, jej časti a zmeny 
• STN EN 1176-1 všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy, 
• STN EN 1176-1/A1 bezpečnostné požiadavky a metódy, 
• STN EN 1176-1/A2 bezpečnostné požiadavky a metódy, 
• STN EN 1176-2 špecifické bezpečnostné požiadavky na hojdačky, 
• STN EN 1176-2/A1 ďalšie špecifické požiadavky na hojdačky, 
• STN EN 1176-3 ďalšie špecifické metódy na kĺzačky, 
• STN EN 1176-3/A1 ďalšie špecifické metódy na kĺzačky, 
• STN EN 1176-4 ďalšie špecifické požiadavky a metódy na lanovky, 
• STN EN 1176-4/A1 ďalšie špecifické požiadavky a metódy na lanovky, 
• STN EN 1176-5 ďalšie špecifické požiadavky a metódy na kolotoče, 
• STN EN 1176-5/A1 ďalšie špecifické požiadavky a metódy na kolotoče, 
• STN EN 1176-5/A2 ďalšie špecifické požiadavky a metódy na kolotoče, 
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• STN EN 1176-6 ďalšie špecifické požiadavky na kývavé zariadenia, 
• STN EN 1176-6/A1 ďalšie špecifické požiadavky na kývavé zariadenia, 
• STN EN 1176-7 zariadenie detských ihrísk, návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu 

a prevádzku, 
• STN EN 1177 – Povrch ihriska tlmiaci náraz a jej zmeny. 

 
Základné názvoslovné pojmy a ich obsah 
 

- Detské ihrisko je plocha alebo areál vyhradená na hry pre deti a mládež a charakterizuje 
najširší pojem bez ohľadu, či je na ploche pieskovisko, hracie zariadenie alebo plocha pre hry, 
šport, rekreáciu, bez ohľadu na to, či je oplotené alebo nie. Pojem detské ihrisko nie je možné 
zamieňať s pojmom pieskovisko, nakoľko pieskovisko je len jedna zo súčastí vybavenosti 
detského ihriska, tak ako napr. kĺzačka, kolotoč alebo hojdačka, z čoho vyplýva, že 
pieskovisko môže, ale nemusí byť na detskom ihrisku, 
- Pieskovisko je pevne betónom ohradená plocha naplnená vrstvou piesku v súlade s STN EN 
a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z.z. určená len na účel hrania sa detí 
a mládeže, na ktorej nie sú nainštalované hracie prvky, alebo do ktorej nevyúsťuje žiadne 
hracie alebo športové zariadenie.  
- Priestor určený na pád a doskočisko sú ostatné plochy bez rozdielu ich veľkosti, naplnené 
pieskom alebo iným mäkkým podkladom, kde sú nainštalované, alebo do ktorého vyúsťujú 
hracie alebo športové zariadenia. Na tejto ploche piesok okrem hrubého znečistenia ostrými 
a tvrdými predmetmi nemusí spĺňať hygienické požiadavky na kvalitu piesku v zmysle 
Vyhlášky min. zdravotníctva č. 521/2007 Z.z.. Hra detí na takejto ploche ako na pieskovisku 
nie je dovolená. 
  

Doložky podľa uznesenia MR č. 169 zo dňa 18.3.2008 : 
 
1. Doložka rozpočtová.  

Schválenie VZN bude mať dopad na rozpočet MP VPS, ktorý je prevádzkovateľom 
verejných detských ihrísk. Zrevitalizované VDI bude potrebné sústavne dozorovať. Podľa 
predbežného odhadu bude na 49 ihrísk potrebných 8 dozorcov, ktorí by mali na starosti 
určitý lokalitou obmedzený počet VDI (Lúky, Háje, Ovsište, Dvory). Pracovný čas  
8 hodinový, striedanie jeden deň v robote, jeden deň voľno, pracovná doba celý týždeň 
vrátane víkendov a sviatkov. Predpokladaný plat na jedného 13 tis. Sk mesačne, 
s odvodmi 17 940,- Sk mesačne. Ročné náklady na stráženie a dozorovanie, kontrolu 
dodržiavania VZN cca 1 722 000,- Sk. Na revitalizovaných VDI musí byť dostupné 
čitateľné zviditeľnenie návštevného poriadku. Predpokladaný náklad na výrobu a osadenie 
jednej tabule podľa predbežného oznámenia výrobcu obdobných tabúľ predstavuje cca 
2 500,- Sk vrátane DPH za jeden kus. Tabuľu treba osadiť na každé ihrisko minimálne 
jednu, v prípade viacerých vchodov ku každému vchodu.        
 
Ostatné náklady nesúvisia priamo s prijatím VZN, nakoľko spočívajú vo vybudovaní 
a udržiavaní revitalizovaných verejných detských ihrísk podľa platných noriem.. Tie 
nadväzujú priamo na zabezpečenie prevádzky ihrísk a budú súčasťou rozpočtu výdajov 
VPS. Jedná sa predovšetkým o pravidelné čistenie a zabezpečovanie dodržiavania 
hygienických noriem. To bude vyžadovať zvýšený počet zamestnacov, následne 
navýšenie rozpočtu miezd a odvodov. Zvyšujú sa náklady na čistenie, ochranu, kontroly 
stavu a opravy zariadení ihriska. Náklady priamo rastú s počtom prevádzkovaných ihrísk.  
Do roku 2009 predpokladáme revitalizáciu 33 ihrísk. Podľa predbežnej kalkulácie 
prevádzkovateľa bude stáť prekyprenie piesku cca 1 mil. Sk, odvoz odpadu z pieskoviska 
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a smetných košov cca 205 tis. Sk, opravy a údržba vrátane náterov 320 tis. Sk, výmena 
piesku cca 1 050 tis. Sk, kosenie ihrísk 420 tis. Sk, náklady na prepravu zamestnancov 
a údržbu dodávkovým vozidlom cca 500 tis. Sk. Očakávané celkové náklady na 
prevádzku a zabezpečenie dodržania noriem predstavujú viac ako 3,5 milióna Sk ročne. 
Pre zabezpečenie všetkých činností bude potrebné zakúpiť dodávkové motorové vozidlo, 
cenový predpoklad do kapitálových výdavkov cca 450 tis. Sk. 
 

2. Doložka finančná. 
Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný dopad na obyvateľov 
Petržalky. Bude mať dopad na výdavky mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade 
dôslednej kontroly dodržiavania poriadku a vyvodzovania sakcií voči osobám 
porušujúcim prevádzkový poriadok dáva možnosť príjmov z predpísaných finančných 
sankcií za porušovanie. Zo strany mestskej časti budú vynakladané iba finančné 
prostriedky pokryté v rozpočte vyčlenenom pre prevádzkovanie VDI v prospech MP VPS. 
 

3. Doložka ekonomická.  
Na hospodárenie podnikateľskej sféry v Petržalke môže mať dopad iba v tom, že po 
vytvorení zdravého, čistého a útulného prostredia na zrevitalizovanom detskom ihrisku sa 
zníži návštevnosť v zariadeniach s platenými službami. 
 

4. Doložka enviromentálna.  
Schválenie predkladaného návrhu VZN môže mať jednoznačne na životné prostredie iba 
pozitívny dopad, nakoľko budú vytvorené oblasti pod sústavnou kontrolou hygieny, 
čistoty a nezávadnosti vrátane použitých hracích prvkov.  
 

5. Doložka zlučiteľnosti. 
 Schválenie predkladaného návrhu VZN je v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave, zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravotníctva a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.  
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Mestská časť Bratislava-Petržalka 
( N á v r h )  

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. ...   /2008 
zo dňa .............. 2008, 

ktorým sa vydáva 
 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK PRE REVITALIZOVANÉ VEREJNÉ DETSK É 
IHRISKÁ 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods.2 písm. a) zákona 

SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 Z.z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej 
republiky sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa vydáva „Návštevný 

poriadok ihrísk pre revitalizované verejné detské ihriská“ v mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej 
len „poriadok“) uvedený v prílohe, upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb 
zdržujúcich sa na revitalizovaných verejných detských ihriskách, pieskoviskách. 
 

§ 2 
 

Revitalizované detské ihriská 
 

/1/ Návštevný poriadok sa vzťahuje na revitalizované verejné detské ihriská (ďalej len „VDI“), 
ktorých zoznam je zverejnený a priebežne podľa skutočného stavu aktualizovaný  na internetovej 
stránke mestskej časti www.petrzalka.sk. 
 
/2/ Každé revitalizované VDI je označené informačnou tabuľou s výňatkom z poriadku. 
 
/3/ VDI, ktoré zatiaľ nebolo revitalizované, je označené informačnou tabuľou s textom „Verejné 
detské ihrisko pripravované na revitalizáciu. Vstup na vlastné nebezpečenstvo“. 
 

§ 3 
Sankcie 

 
/1/ Fyzickej osobe, ktorá poruší ustanovenie návštevného poriadku vydaného týmto nariadením a 
dopustí sa tým priestupku podľa § 46 zák.č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov proti poriadku, 
môže byť uložená pokuta do 1000.- Sk. 
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/2/ Právnickej osobe, ktorá poruší ustanovenie poriadku vydaného týmto nariadením, môže byť podľa  
§ 28 ods. 2 zák.č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, uložená 
pokuta do výšky 200 000.- Sk. 

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 
/1/ Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia a poriadku možno urobiť len nariadením. 
 
/2/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .................................... 2008 
 
 
Príloha : Návštevný poriadok 
              pre revitalizované      
              verejné detské ihriská 
 
 
 
                       Milan Ftáčnik 
                           starosta 
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( Návrh ) 
 
Príloha VZN : Návštevný poriadok ihrísk pre revitalizované 
                        verejné detské ihriská 

 
 

NÁVŠTEVNÝ  PORIADOK   
   
Návštevná doba 
- 1.3. až  30.11. v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod., počas letných mesiacov (od 1. 5. do 31. 8.) v čase do 20,00 hod. 
- Mimo návštevnej doby je vstup na verejné detské ihrisko (ďalej len „VDI“)  možný len na vlastné 
nebezpečenstvo.  
- Priestor VDI je verejným priestranstvom,  prevádzkovateľ nevykonáva dozor nad deťmi a mládežou pri 
využívaní VDI a nezodpovedá za vznik úrazu spôsobeného touto činnosťou. 
- Dieťa do sedem rokov môže na VDI  vstúpiť iba v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. 
 
Prevádzkovateľom  navštíveného VDI je Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6, 
851 01 Bratislava,  tel. 02 63 821 203, 02 63 821 223.   
 
Na verejnom detskom ihrisku je zakázané: 
- vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje, ohrozuje a ruší ostatných návštevníkov detského ihriska alebo 
užívateľov okolitých bytových domov,  
- používať a vnášať akékoľvek hračky a iné predmety, ktoré umožňujú poškodenie zdravia 
návštevníka,  
-  fajčiť, požívať alkoholické nápoje  a iné psychotropné látky, 
-  používať zábavnú pyrotechniku,  zakladať oheň,  
- jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch, s výnimkou tých častí, ktoré sú na to určené, 
- vodiť a vpúšťať psov, mačky ako aj všetky ostatné zvieratá, 
- akýmkoľvek spôsobom poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy a ploty. 
 
Sankcie 
Za porušenie návštevného poriadku môže byť uložená sankcia podľa § 3 Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č...../2008 a ďalších právnych predpisov.  
 
 
 
             Milan Ftáčnik 
                                                                                            starosta 
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Výpis uznesenia 
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa 

08.10. 2008 
 
K bodu 1 : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
vydáva Návštevný poriadok pre revitalizované verejné detské ihriská 
 
Uznesenie č. 1 
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča:  
- doplniť pri prvej odrážke text „ a ohrozuje seba a ostatných návštevníkov“ 
-  prekontrolovať text, odstrániť prípadné náhodné preklepy písmen 
- navrhuje v časti o jazde na bicykloch, kolieskových korčuliach a skateboardoch vynechať 
text: „s výnimkou detí do desať rokov pod dozorom„ a doplniť text „s výnimkou tých častí 
ihriska, ktoré sú  na to určené“    
 
Hlasovanie: 
Za: 5  ,    proti:  0,  zdržal sa:   0 
 
 
V Bratislave, 8.10.2008 
 
Za správnosť výpisu zodpovedá :                                                             Zápisnicu odsúhlasil  :  
 
Ing. Ján Kubička, v.r.                                                                              Ing. Peter Hrdlička, v.r. 
                                                                                                                predseda komisie 

 
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.10.2008 

 
Prítomní:  : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD., CSc, Števove, 
                   Mgr. Bakerová-Dragúňová 
Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Hanák, Ing. Plšek  
 
K bodu :  
Návrh Prevádzkového poriadku revitalizovaných VDI, prevádzkovateľ  
Stanovisko: 
Finančná komisia doporučuje aby otváracia doba VDI bola v období od 1.5 do 31.8. stanovená 
od 8,00 hod do 20,00 hod.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní : 6 
Za           : 6 
Proti        : 0 
Zdržal sa : 0 
 
V Bratislave 13.10.2008                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 


