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Prevádzkový poriadok
detského verejného ihriska areálu Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
Článok 1 - Predmet úpravy
Tento „Prevádzkový poriadok detského verejného ihriska“ v areáli Ľubovnianskej nemocnici, n. o. (ďalej
len „prevádzkový poriadok“) upravuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pravidlá správania sa detí a ďalších fyzických osôb a právnických osôb,
práva a povinnosti prevádzkovateľa,
práva a povinnosti správcu,
prevádzkovú dobu a prevádzkový režim,
zásady inštalácie, kontroly a údržby zariadení detských ihrísk,
práva a povinnosti dozoru nad deťmi,
zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy.
Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie, že detské verejné ihrisko (ďalej len „detské ihrisko“)
je vymedzená časť areálu Ľubovnianskej nemocnice, n. o. určená pre hry a rekreáciu detí. Hracie prvky
v nej umiestnené môžu využívať len deti vo veku od 3 roka do 14 rokov. Zoznam hracích prvkov a ďalších
súčastí vybavenia detského ihriska je uvedený v Prílohe A.
Článok 3 - Pravidlá správania sa na detskom ihrisku
Detské ihrisko je miestom verejným a verejnosti prístupným. Je určené pre oddych, rozvoj duševnej a
fyzickej aktivity za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.
1. Na detskom ihrisku je zakázané:
a) vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov detského ihriska alebo
užívateľov okolitých budov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej
hudby,
b) používať hracie prvky a zariadenia určené na sedenie po dennej prevádzkovej dobe,
c) používať oplzlé slová a nadávky,
d) podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
e) fajčiť a propagovať tabakové výrobky,
f) prespávať,
g) používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,
h) jazdiť na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a skateboardoch,
i) používať hracie prvky a zariadenia určené na sedenie v rozpore s ich určením,
j) používať poškodené hracie prvky, povrch ihriská a zariadenia určené na sedenie,
k) poškodzovať hracie prvky, povrch ihriská a zariadenia určené na sedenie,
l) poškodzovať oznamovacie, informačné tabule a smetné koše,
m) znečisťovať areál,
n) dospelým osobám sedieť na hracích prvkoch alebo ich používať.
2. Je zakázané:
a) vchádzať a zdržovať sa v areáli detského ihriska pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných
látok,
b) vchádzať a zdržovať sa v areáli detského ihriska v odpudivom a páchnucom odeve,
c) vnášať do areálu detského ihriska strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a
ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví,
d) vodiť a vpúšťať do areálu detského ihriska psov, mačky a iné zvieratá,
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Článok 4 - Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom detského ihriska je Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará
Ľubovňa (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý je povinný viesť na areál ihriska „Knihu detského ihriska“,
ktorá obsahuje:
a) plán kontrol (viď. príloha B)
b) plán správy a údržby (viď. príloha B),
c) kniha detského ihriska (viď. príloha C),
Článok 5 - Správca
Správcom je bezpečnostný technik Ľubovnianskej nemocnice, n. o., ktorý je zodpovedný za činnosť v
zmysle príslušných článkov tohto prevádzkového poriadku. V prípade potreby je možné ho volať na číslo
zverejnené na informačnej tabuli detského ihriska.
Článok 6 - Sezóna, prevádzková doba a prevádzkový režim
1. Na účely tejto smernice sa sezónou rozumie obdobie od 1. apríla do 31. októbra kalendárneho roka.
2. Prevádzkovou dobou na detskom ihrisku sa rozumie denná doba, počas ktorej je možné na detskom
ihrisku využívať hracie prvky a zariadenia určené na sedenie, a je vyjadrená v hodinách:
APRÍL - OKTÓBER

9:00 - 19:00

3. Prevádzková doba môže byť prispôsobená aktuálnemu počasiu a požiadavkám návštevníkov na
základe rozhodnutia prevádzkovateľa.
4. Mimo sezóny, len v prípade vhodných poveternostných podmienok, môže byť na základe rozhodnutia
prevádzkovateľa detské ihrisko otvorené. V takomto prípade dennú dobu prevádzky stanoví
prevádzkovateľ.
5. Na detské ihrisko je mimo prevádzkovej doby zákaz vstupu.
Článok 7 - Inštalácia, kontrola a údržba hracích prvkov a športových zariadení
1. Inštalácia hracích prvkov a povrchu ihriska sa musí vykonať bezpečným spôsobom, podľa návodu
výrobcu.
2. Kontrola zariadení a ich častí sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu minimálne v intervaloch podľa
pokynov výrobcu. Kontrolou sa rozumie:
a) bežná vizuálna kontrola, ktorá umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia spôsobené
vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých fliaš, nečistôt,
predmetov s ostrými hranami, taktiež chýbajúcich súčastí hracích prvkov a povrchu ihriská, ich
nadmerného opotrebovania, narušenú stabilitu, nefunkčnosť hracích prvkov, porušenosť
bezpečnostných náterov, doskočiska a pod., a vykonáva ju týždenne správcom určená osoba, a to
pracovník údržby v zmysle schváleného plánu kontrol (viď. príloha B),
b) prevádzková kontrola zameraná na overenie funkcie a stability hracích prvkov a povrchu ihriská,
a to najmä z hľadiska opotrebovania, sa vykonáva správcom 1 krát štvrťročne v zmysle
schváleného plánu kontrol (viď. príloha B),
c) ročná hlavná kontrola sa vykonáva správcom s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti ihriska
a to minimálne 1 krát ročne v zmysle schváleného plánu kontrol (viď. príloha B).

========================================================================
OD – 86 Strana 4 z 23
Po vytlačení zo siete je to neriadená kópia dokumentu!
Verzia 02

OD – 86 - Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska
3. Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby uvedené v bode 2. tohto článku. O vykonaní
kontrol vedie prevádzkovateľ záznamy. Cieľom kontrol je bezpečnosť prevádzky ihriska a
predchádzanie úrazov.
4. Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia bezodkladne odstrániť. Ak to nie je
možné, treba zariadenie zabezpečiť tak, aby sa nemohlo používať, napríklad umiestniť zábranu alebo
odmontovať časti, ktoré sú poškodené. Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť je
potrebné označiť tabuľkou „ZÁKAZ POUŽÍVAŤ“. Za označenie je zodpovedný správca detského
ihriska, ktorý označenie zabezpečí neodkladne po zistení takejto skutočnosti.
Článok 8 - Práva a povinnosti dozoru nad deťmi a mládežou
1. Za dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska (ďalej len „dozor“) sú zodpovední:
a) rodičia dieťaťa alebo osoba staršia ako 18 rokov s privolením rodičov,
b) pedagóg, ak dieťa navštívi detské ihrisko v dobe, kedy je zaň pedagóg zodpovedný.
2. Prevádzkovateľ ani správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska.
3. Dozor má právo:
a) požiadať správcu prípadne prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie detského ihriska,
b) pri zistení porušenia pravidiel správania sa na detskom ihrisku nahlásiť toto zistenie operatérovi
dispečingu.
4. Dozor je povinný:
a) presvedčiť sa pred hrou, či hracie prvky alebo povrch ihriská sú bezpečné a či neohrozia
bezpečnosť osôb,
b) upozorniť deti, aby používali bezpečné a nepoškodené hracie prvky a povrch ihriská,
c) upozorniť deti, ak používajú detské ihrisko, hracie prvky a povrch ihriská v rozpore s týmto
prevádzkovým poriadkom,
d) upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním detského ihriska a domáhať
sa odstránenia zistených nedostatkov,
e) dbať, aby deti používali len také hracie prvky, ktoré sú primerané ich veku a fyzickej kondícii,
f) dohliadať, či deti používajú hracie prvky správne,
g) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho prvku neohrozil bezpečnosť jeho dieťaťa,
h) dohliadať, aby hracie prvky používalo len toľko detí, na koľko sú konštrukčne vyhotovené,
i) dohliadať, aby jeho deti neprekážali iným deťom v doskočisku alebo priestore určenom na pád,
j) dohliadať, aby deti nevchádzali a nezdržiavali sa v priestore, kde by sa spätným pohybom hracieho
prvku mohla ohroziť ich bezpečnosť.
Článok 9 - Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy
1. V záujme bezpečnosti osôb na detskom ihrisku:
a) nikto, okrem prevádzkovateľa, správcu a nimi určených osôb, nesmie zasahovať, upravovať a
opravovať hracie prvky alebo povrch ihriská,
b) je zakázané používať poškodené hracie a povrch ihriská.
2. Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dozor.
3. V prípade úrazu, dozor bezodkladne nahlási informácie o úraze prevádzkovateľovi, ktorý s ním spíše
záznam, ktorý slúži ako podklad pre riešenie škody a ako podnet ku skvalitňovaniu vybavenosti
detského ihriska.
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4. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov detského ihriska, každý je
oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania číslo 112 - integrovaný záchranný systém,
5. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
6. Prevádzkovateľa detského ihriska možno volať počas pracovných dní na číslo: tel.: 052/43 17 111,
mobil: 0911 627 627.
7. Vstup na detské ihrisko v čase mimo prevádzkovej doby sa považuje ako vniknutie do cudzieho areálu.
8. Vstupom do areálu vyjadruje každá osoba súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom.
Článok 10 - Náhrada škody
Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej zákonnému
zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle platných zákonných ustanovení.
Článok 11 - Záverečné ustanovenia
Toto vydanie prevádzkového poriadku detského verejného ihriska bolo schválené riaditeľom
Ľubovnianskej nemocnice, n. o. a nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019.

MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ ĽN, n. o.
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Príloha A - Zoznam zariadení

ZOZNAM ZARIADENÍ
Súčasťou detského ihriska je:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zariadenie
Hojdačka na pružine – 1 miestna
Hojdačka preklápacia – 4 miestna
Hojdačka reťazová
Hojdačka reťazová
Lanová veža
Zostava so šmýkačkou
Lavičky
Odpadkový kôš
Informačná tabuľa

Doporučený vek
3 – 14 rokov
3 – 14 rokov
3 – 14 rokov
3 – 14 rokov
3 – 14 rokov
3 – 14 rokov
–
–
–

Množstvo
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
7 ks
1 ks
1 ks
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Príloha B - Plán kontrol a plán správy a údržby

PLÁN KONTROL
S cieľom redukovať riziká na detskom ihrisku, bol vypracovaný nasledovný plán kontrol, ktorý je 1 krát
ročne prehodnocovaný správcom detského ihriska a následne schvaľovaný prevádzkovateľom:
1. Bežná vizuálna kontrola bude vykonávaná 1 raz/krát na týždenne (nie zriedkavejšie ako každých
7 dní), s príslušným formulárom (viď. prílohu č. 1). Bežná vizuálna kontrola umožňuje rozpoznať
výrazné zdroje ohrozenia, ktoré môžu byť spôsobené vandalizmom, používaním alebo poveternostnými
vplyvmi. Kontroluje sa: úroveň a istota povrchu, kompletnosť a opotrebovanie zariadení, kontrola
základov, konštrukčnej pevnosti zariadení a celkový stav bezpečnosti ihriska.
2. Prevádzková kontrola bude vykonávaná 4 krát v roku (nie zriedkavejšie ako každé 3 mesiace), s
príslušným formulárom (viď. prílohu č. 2) a raz za rok pri príležitosti ročnej hlavnej kontroly.
Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia, a
to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Kontroluje sa: Poriadok detského ihriska, oplotenie,
povrch ihriska, minimálne priestory zariadení, lokalizáciu dodatočného vybavenia, označenie zariadení,
stabilita, kompletnosť a úroveň opotrebovania zariadení a stav spojov, vzduchotesne utesnené súčasti.
3. Ročná hlavná kontrola bude vykonávaná raz za rok, s príslušným formulárom (viď. prílohu č. 3).
Úlohou ročnej hlavnej kontroly má byť hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, základov a
povrchov, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek
zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočne zabudovaných
alebo vymenených častí. Osobitnú pozornosť treba venovať súčastiam, ktoré sú trvale vzduchotesne
utesnené.
Prekontrolovať by sa mali aj všetky zhromaždené formuláre a dokumenty z ostatných kontrol detského
ihriska.
Výsledkom kontroly by mala by údržba a oprava súčastí, ako sú skrutkové spoje, povrchy ihrísk, ložiská,
reťaze, základy, zábradlia, držadlá, konštrukčné elementy zariadení a pohyblivé elementy.
Všetky kontroly, ako aj údržba a opravy by mali by vykonávané kvalifikovaným personálom s využitím
príslušného náradia a dokumentácie (viď príloha č. 1-4).
Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia by
odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané
zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Nedostatky
by mali by zaznamenané v špeciálnom formulári (viď. príloha č. 5). Do tohto formulára by mali byť
zaznamenané aj opravy nedostatkov.
Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali by dostatočne zabezpečené alebo
odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný.
Informácie o nehodách a úrazoch by mali by registrované vo formulári (viď. príloha č. 6).
V rámci ročnej hlavnej kontroly by mal by tento Plán kontrol revidovaný a prekontrolovaný, ak je to
nevyhnutné z hľadiska jeho efektivity.
Odporúčania výrobcu týkajúce sa požiadaviek na kontrolu sa nachádzajú u správcu detského verejného
ihriska.
Miesto, dátum a podpis
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PLÁN SPRÁVY A ÚDRŽBY
V záujme zníženia rizika na ihrisku by mal by dodržiavaný nasledovný postup:
1. Po každej bežnej vizuálnej kontrole:
a) by mal byť vyčistený povrch ihriska na dopadových plochách,
b) by mal byť pokosený trávnatý povrch,
c) by mal byť vysypaný kôš,
d) by mali byť vyčistené zariadenia určené na sedenie.
2. Pred každou prevádzkovou kontrolou:
a) by mala by vykonaná údržba povrchu ihriska na dopadových plochách,
b) by mali byť syntetické povrchy opravené,
c) by mal byť pokosený trávnatý povrch,
d) by mal byť vysypaný kôš,
e) by mala byť vykonaná údržba zariadenia určené na sedenie.
3. Po každej prevádzkovej kontrole:
a) by uvoľnené časti mali by dotiahnuté,
b) by mali byť namazané ložiská a pánty, ak je to potrebné,
c) by mala byť vykonaná údržba a informačnej tabule.
4. Pred ročnou hlavnou kontrolou:
a) by mali byť natreté kovové časti zariadení,
b) by mali byť natreté a vyrovnané povrchy obsahujúce nerovnosti. Na natieranie by mali
by použité farby a laky odporúčané dodávateľom zariadení.
Všetky kontroly, ako aj údržba a opravy by mali by vykonávané kvalifikovaným personálom s využitím
príslušného náradia a dokumentácie (viď. prílohy č. 1-4).
Ak sa po as kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byť
odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané
zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Nedostatky
by mali by zaznamenané v špeciálnom formulári (viď. príloha č. 5). Do tohto formulára by mali by
zaznamenané aj opravy nedostatkov.
Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali by dostatočne zabezpečené alebo
odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný.
Každá zmena na zariadení alebo prestavba, ktorá by mohla ma vplyv na bezpečnosť, by mala by
prekonzultovaná s výrobcom alebo kvalifikovaným špecialistom.
Odporúčania výrobcu týkajúce sa požiadaviek na kontrolu sa nachádzajú u správcu detského verejného
ihriská.

Miesto, dátum a podpis
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Príloha č. 1 - Bežná vizuálna kontrola

BEŽNÁ VIZUÁLNA KONTROLA
Týka sa detského ihriska ……………………..
Dátum

Úroveň podložia
dobrá

zlá

Povrch istý
áno

nie

Kompletnosť
zariadení
áno
nie

Základy ukryté
áno

nie

Opotrebovanie
zariadení
v norme
veľké
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Iné nedostatky
áno

nie

Podpis

OD – 86 - Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska

Príloha č. 2 - Prevádzková kontrola

PREVÁDZKOVÁ KONTROLA
Týka sa detského ihriska ……………………..

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zistenia

Áno

Nie

Poriadok detského ihriska je správny a zrozumiteľný
Povrch ihriska je v dobrom stave
Voľné priestranstvo zariadení bezo zmien
Dodatočné príslušenstvo nepredstavuje nebezpečenstvo
Smetné koše sú prítomné
Označenie základnej čiary je správne
Zariadenia sú stabilné
Zariadenia sú správne označené
Zariadenia sú úplné
Opotrebovanie pohyblivých častí je v norme
Stav reťazí je dobrý
Opotrebovanie zariadenia je v norme
Stav spojov je dobrý
Žiadne znaky nerovností alebo korózie
Žiadne iné nedostatky

Vysvetlenia a závery:
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................

Miesto:

………………

Dátum:

…………………

Podpis:

……………………………
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Príloha č. 3 - Ročná hlavná kontrola

ROČNÁ HLAVNÁ KONTROLA
Týka sa detského ihriska ……………………..
I. Kontrolu vykonali: 1. ………………………………….
3. ………………………………….

2. ………………………………….
4. ………………………………….

II. Zistenia:

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zistenia

Áno

Nie

Poriadok detského ihriska je správny a zrozumiteľný
Oplotenie je úplné a bezpečné
Povrch ihriska je v dobrom stave
Voľné priestranstvo zariadení bezo zmien
Dodatočné príslušenstvo nepredstavuje nebezpečenstvo
Smetné koše sú prítomné
Zariadenia sú stabilné
Zariadenia sú správne označené
Zariadenia sú úplné
Opotrebovanie pohyblivých častí je v norme
Stav reťazí je dobrý
Opotrebovanie zariadenia je v norme
Stav spojov je dobrý
Žiadne znaky nerovností alebo korózie
Stav základov je dobrý
Žiadne nedostatky spôsobené nesprávnymi opravami
Plán kontrol je správny
Plán správy a údržby je správny
Žiadne iné nedostatky

III. Hodnotenie dokumentácie detského ihriska (Plán kontrol a Plán správy a údržby):
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
IV. Hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti (po vykonaní kontroly, preštudovaní informácií o
nehodách a doteraz vykonaných kontrolách):
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
V. Vysvetlenia a závery: ..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
Podpisy:

Miesto: ………………..................

1. .……………………………………

Dátum: ………………..................

2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
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Príloha č. 4 - Formulár o správe a údržbe

FORMULÁR O SPRÁVE A ÚDRŽBE
Týka sa detského ihriska .................................
1. Dňa …………...................... bola vykonaná nasledovná údržba/ oprava*:
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................

(opis vykonaných činností)
2. Hore uvedené činnosti boli/neboli* dôsledkom kontroly/hlásenia* zo d a ……….................
3. Hore uvedené činnosti odstránili/neodstránili* zistené nedostatky.
4. Vysvetlenia a závery:
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................

5. Termín na vykonanie údržby, opráv uplynie d a: ………………………………………............
Miesto:...............................................
Dátum:………………………………….
Podpis osoby vykonávajúcej údržbu alebo opravu:…………………………….......
Podpis majiteľa, prevádzkovateľa alebo poverenej osoby:………………………...

* nevhodné preškrtnite
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Príloha č. 5 - Formulár na oznámenie poruchy

FORMULÁR NA OZNÁMENIE PORUCHY
Týka sa detského ihriska ……………………..
1. Následkom bežnej vizuálnej / prevádzkovej / ročnej hlavnej* kontroly vykonanej d a ……… bol
zistený nedostatok na zariadení........................................................................................…….......
2. Nedostatok má vplyv / nemá vplyv* na bezpečnosť na detskom ihrisku.
3. Opis nedostatku:
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
4. Odporúčané nápravné opatrenia (spolu s termínmi, kedy budú uplatnené):
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................

Dátum:………………………………….
Podpis:…………………………….

* nevhodné preškrtnite
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Príloha č. 6 - Formulár na registrovanie úrazu

FORMULÁR NA REGISTROVANIE ÚRAZU
Prevádzkovateľ:

Detské ihrisko:

Názov / Meno a priezvisko:

Názov:

Adresa:

Adresa:

Tel:
Údaje týkajúce sa zariadenia, ktoré zapríčinilo úraz:
Názov výrobcu:

Opis zariadenia:

Adresa výrobcu:

Iné poznámky:
Údaje týkajúce sa úrazu:

Opis úrazu:
Dátum a as úrazu:
Počasie (dážď , sneh atď.):
Poškodená osoba:
(meno a priezvisko, adresa, pohlavie, vek)

Odev o obuv, ktoré na sebe mala
poškodená osoba:
Po et detí, ktoré boli prítomné na
ihrisku po as nehody:
Po et detí hrajúcich sa na zariadení,
ktoré zapríčinilo úraz:
Druh úrazov:
Opis úrazov:
Svedkovia:
(mená a priezviská, kontaktné údaje)

Výpovede svedkov:
Liečba:
Navrhované úpravy zariadenia, ktoré
zapríčinilo úraz :
Pomoc a náhrada škody udelené
poškodenej osobe:
Iné informácie
(fotografie, protokoly video, at .):

Oznamujúca osoba:
(meno, priezvisko, kontaktné údaje)

Posiela sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu:
faxom: 02/ 53414 996
e-mailom: echo@soi.sk, ui@soi.sk
alebo poštou: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie,
p. p. 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215
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Príloha C - Kniha detského ihriska

<titulná strana>

KNIHA DETSKÉHO IHRISKA
Detské ihrisko
.......................................................................................................................…………
Lokalizácia detského ihriska:
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............

Majiteľ/prevádzkovateľ detského ihriska:
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............

Dátum a miesto založenia knihy:
………………………………………………………………………………………….............

Podpis:
………………………………………………………………………………………….............
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<Za titulnou stranou sa majú nachádza kópie certifikátov, faktúry o nadobudnutí zariadení,
návody na používanie a údržbu od výrobcu alebo dovozcu, informácie o bezpečných zónach,
plán, schéma detského ihriska a iné dôležité dokumenty. >
<ďalej by mal by uvedený zoznam a fotodokumentácia zariadení umiestnených na detskom
ihrisku, napríklad:

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zariadenie
Hojdačka na pružine – 1 miestna
Hojdačka preklápacia – 4 miestna
Hojdačka reťazová
Hojdačka reťazová
Lanová veža
Zostava so šmýkačkou
Lavičky
Odpadkový kôš
Informačná tabuľa

Doporučený vek
3 – 14 rokov

3 – 14 rokov

Množstvo
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
7 ks
1 ks
1 ks

V prípade modernizácie alebo zmien zariadení je to potrebné na tomto mieste knihy spolu s
informáciou aké rekonštrukcie boli vykonané a kedy.>
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1. Zoznam bežných vizuálnych kontrol:

P. č.

Dátum
kontroly

Meno a priezvisko
kontrolujúcej osoby

Podpis

Meno a
priezvisko
osoby
odberajúcej
výsledky
kontroly

Podpis
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2. Zoznam prevádzkových kontrol

P. č.

Dátum
kontroly

Meno a priezvisko
kontrolujúcej osoby

Podpis

Meno a
priezvisko
osoby
odberajúcej
výsledky
kontroly

Podpis
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3. Zoznam ročných hlavných kontrol
P. č.

Dátum
kontroly

Mená a priezviská kontrolujúcich osôb

Podpisy

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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4. Zoznam údržby a opráv

P. č.

Dátum
údržby
alebo
opravy

Mena a priezvisko
vykonávate a

Podpis

Meno a
priezvisko
osoby
odberajúcej
prácu

Podpis
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5. Zoznam hlásených porúch

P. č.

Dátum
oznámenia
poruchy

Meno a priezvisko
osoby oznamujúcej
poruchu

Podpis

Meno a
priezvisko
osoby
prijímajúcej
oznámenie

Podpis
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6. Zoznam registrovaných nehôd, úrazov

P. č.

Dátum
registrácie
nehody

Meno a priezvisko
registrujúcej osoby

Podpis

Meno a
priezvisko
osoby
prijímajúcej
formulár
registrácie

Podpis
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