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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA 
 

 
 

I. Predmet prevádzkového poriadku 
 

Tento poriadok upravuje a určuje pravidlá prevádzky, údržby a využívania objektu Detského 
dopravného ihriska na Nábreží mládeže, vo vlastníctve Mesta Nitry, Štefánikova tr. č. 60, 950 06, 
Nitra. 
 
 

II. Ú čel prevádzkového poriadku 
 
Účelom prevádzkového poriadku je zabezpečiť efektívne využívanie detského dopravného 
ihriska (ďalej len DDI), minimalizovať riziká poškodenia, znefunkčnenia a znehodnotenia 
zariadenia a jeho častí, vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb a využívanie objektu 
verejnosťou určením pravidiel prevádzky, údržby a využívania predmetného zariadenia. 
 
 

III. Vymedzenie základných pojmov 
 
a) detské dopravné ihrisko: detským dopravným ihriskom sa rozumie objekt na Nábreží mládeže 

vo vlastníctve Mesta Nitry, Štefánikova tr. č. 60, 950 06, Nitra, IČO:00307308 a všetky 
zariadenia a pomôcky umiestnené v DDI zariadenia alebo používané k jeho prevádzke 
a údržbe, 

b) prevádzkový poriadok DDI: v písomnej podobe vyhotovené pravidlá a zásady prevádzky, 
údržby a využívania objektu DDI, viditeľne umiestnené v DDI, ktoré sú záväzné pre 
vlastníka, prevádzkovateľa, užívateľov objektu a pre všetky osoby nachádzajúce sa v areále 
zariadenia, 

c) vlastník DDI: vlastníkom detského dopravného ihriska sa rozumie osoba alebo inštitúcia, 
ktorá DDI zriadila, zodpovedá za zariadenie a zabezpečuje jeho funkčnosť a údržbu, 

d) prevádzkovateľ DDI: prevádzkovateľom detského dopravného ihriska sa rozumie osoba alebo 
inštitúcia, ktorá organizuje efektívne využívanie zariadenia, dohliada na využívanie 
zariadenia pre účel, pre ktorý bol určený a zabezpečuje ochranu objektu pred poškodením, 
zničením alebo znefunkčnením, 

e) užívateľ objektu DDI: užívateľom je každá fyzická osoba, nachádzajúca sa v DDI, ktorá nemá 
postavenie vlastníka alebo prevádzkovateľa zariadenia. 

f) účel využitia DDI: účelom využitia DDI je odborná realizácia teoretickej alebo praktickej 
časti dopravnej výchovy detí a mládeže príslušníkmi mestskej polície, príslušníkmi PZ, 
pedagógmi, vychovávateľmi a poverenými pracovníkmi školských a predškolských zariadení, 
fyzickými a právnickými osobami spôsobilými k výučbe dopravnej výchovy a 
voľnočasových aktivít detí a mládeže týkajúcich sa získavania a upevňovania praktických 
návykov z pravidiel cestnej premávky, 

g) svetelné zariadenia, konštrukcia alebo súbor konštrukcií určených pre svetelnú signalizáciu, 
h) spevnená plocha, plocha s tvrdým povrchom, ktorú tvoria chodníky, asfaltové plochy určené 

na praktickú časť dopravnej výchovy, 
i) učebňa, miestnosť zameraná na teoretickú časť dopravnej výchovy. 



 2 

IV. Organizovaná prevádzková doba a prevádzkový režim DDI 
 
a) Na účely tejto smernice sa prevádzkovateľom organizovanou prevádzkovou dobou rozumie 

obdobie spravidla od 1. apríla do 30. októbra kalendárneho roka od 08:00 – 15:00 hod., 
b) Začiatok organizovanej prevádzkovej doby môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým 

poveternostným podmienkam posunutý na neskorší termín, najneskôr však do 30. apríla 
kalendárneho roka, 

c) Prevádzkovým režimom sa rozumie voľný vstup verejnosti na DDI, 
d) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť organizovanú prevádzkovú dobu podľa potrieb 

vlastníka DDI. 
 
 

V. Povinnosti a oprávnenia vlastníka a prevádzkovateľa objektu DDI 
 
1/ Vlastníkom DDI je Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, 950 06, Nitra, IČO:00307308: 

a) vykonáva údržbu objektu a jeho súčastí a udržiava ho vo funkčnom stave, 
b) organizuje efektívne využívanie objektu na účel, pre ktorý bol objekt určený, 
c) vykoná opatrenia na odstránenie závad, nedostatkov alebo poškodení areálu DDI  a jeho 
častí, ktoré zistí pri činnosti prevádzkovateľa alebo nahlásené užívateľom. 

 
2/ Prevádzkovateľom DDI je Mestská polícia v Nitre, Cintorínska 6, 949 01 Nitra, tel: 159, 

037/69 22 555: 
a) zodpovedá za bezpečnosť užívateľov DDI len v dobe realizácie praktickej alebo 

teoretickej časti dopravnej výchovy detí a mládeže príslušníkmi Mestskej polície v Nitre, 
b) dohliada a organizuje efektívne využívanie DDI na účel, pre ktorý bol objekt určený, 
c) pred začiatkom organizovanej prevádzkovej doby odomkne učebňu a skontroluje 

funkčnosť jej súčasti, po skončení organizovanej prevádzkovej doby miestnosť 
skontroluje a uzavrie, 

d) počas organizovanej prevádzky zariadenia kontroluje dodržiavanie prevádzkového 
poriadku užívateľmi DDI, 

e) zodpovedá za vydanie bicyklov alebo kolobežiek užívateľom a ich prevzatie počas 
organizovanej prevádzkovej doby, 

f) vykáže z DDI osobu a zakáže využívanie objektu osobe, ktorá porušuje prevádzkový 
poriadok, 

g) zamedzí vstupu osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok. 
 
 

VI. Povinnosti užívateľov DDI 
 
1/ Užívateľ DDI je povinný: 

a) pred vstupom do objektu oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom DDI a počas pobytu v 
DDI ho dodržiavať, 

b) zdržať sa využívania objektu DDI a uvoľniť ho na výzvu prevádzkovateľa pri realizácii 
praktickej časti dopravnej výchovy detí a mládeže príslušníkmi Mestskej polície v Nitre, 
príslušníkmi PZ SR, pedagógmi, vychovávateľmi a poverenými pracovníkmi školských 
a predškolských zariadení a fyzickými a právnickými osobami spôsobilými k výučbe 
dopravnej výchovy, 
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c) bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi závady, nedostatky a poškodenia DDI a jeho častí, 
ktoré zistí pri využívaní objektu, 

d) bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi porušenie prevádzkového poriadku inými 
osobami, 

e) do DDI vstupovať a využívať ho len v triezvom stave, 
f) zdržať sa vnášania, podávania alebo používania alkoholu a nápojov s obsahom alkoholu do 

DDI, 
g) zdržať sa vnášania, podávania alebo používania tabaku, tabakových výrobkov a výrobkov 

určených na fajčenie neobsahujúcich tabak do DDI, 
h) zdržať sa vnášania, podávania alebo používania omamných, psychotropných látok, jedov a 

prekurzorov do DDI, 
i) zdržať sa vnášania alebo používania horľavých a výbušných látok, žieravín, dráždivých a 

zdraviu škodlivých látok do DDI, 
j) užívateľ je povinný pred koncom prevádzkovej doby súčasti zariadenia DDI, ktoré využil 

uviesť do pôvodného stavu. 
 
2/ Užívateľovi DDI sa zakazuje:  

a) vodiť psov, ostatné spoločenské a domáce zvieratá na DDI, 
b) vnášať alebo používať strelné a chladné zbrane a ostré predmety na DDI, 
c) vykonávať úpravy, zmeny a manipulovať so zariadeniami a súčasťami na DDI, 
d) vchádzať a stáť motorovými vozidlami na DDI, 
e) poškodzovať alebo znečisťovať dopravné alebo svetelné zariadenia, poškodzovať alebo 

znečisťovať spevnené plochy, najmä striekaním, maľovaním alebo kreslením na DDI, 
f) konanie a činnosť, ktorá obmedzuje a ruší ostatných užívateľov DDI alebo užívateľov 

okolitých domov, najmä krikom, hlasným spevom, hrou na hudobné nástroje, búchaním 
alebo púšťaním reprodukovanej hudby na DDI, 

g) organizovať reklamné alebo propagačné akcie na DDI bez povolenia vlastníka DDI. 
 
Pre využívanie objektu cyklistami platia osobitné ustanovenia o cyklistoch upravené v ustanovení 
§ 55 Zákona NRSR č. 8/2009 Z. z. O cestnej premávke. 
 

 
VII. Práva a povinnosti dozoru nad deťmi a mládežou 

 
1/ Za dozor nad deťmi a mládežou pri využívaní DDI sú zodpovední: 

a) rodičia dieťaťa, 
b) pedagóg, ak dieťa navštívi detské ihrisko v dobe, kedy je zaň zodpovedný pedagóg. 

 
2/ Vlastník ani prevádzkovateľ DDI nevykonáva dozor nad deťmi a mládežou pri využívaní DDI. 

Za porušenie vyššie uvedeného ustanovenia zodpovedá rodič dieťaťa resp. pedagóg dieťaťa. 
 
3/ Dozor na DDI má právo: 

a) na nerušené a bezpečné užívanie DDI, 
b) požadovať, aby deti a mládež používali bezpečné a nepoškodené hracie a športové 

prostriedky, 
c) upozorniť deti, mládež a ich dozor, že používajú DDI v rozpore s týmto prevádzkovým 

poriadkom, 
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d) privolať hliadku mestskej polície, Policajného zboru SR na zabezpečenie náprav pri 
zistení porušenia pravidiel správania sa DDI alebo pri ohrození života, zdravia, majetku 
alebo bezpečnosti užívateľov DDI, 

e) upozorniť vlastníka alebo prevádzkovateľa na nedostatky DDI. 
 

4/ Dozor na DDI je povinný: 
a) presvedčiť sa pred hrou alebo športovaním detí a mládeže, či hracie alebo športové 

prostriedky sú bezpečné a či neohrozia ich bezpečnosť, 
b) dbať, aby deti a mládež používali len bezpečné hracie alebo športové prostriedky, ktoré sú 

primerané ich veku a fyzickej zdatnosti, 
c) dohliadať, či deti a mládež používajú správne hracie alebo športové prostriedky, 
d) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho alebo športového prostriedku neohrozil 

bezpečnosť dieťaťa pod jeho dozorom, 
e) dohliadať, aby hracie a športové prostriedky používalo len toľko detí a mládeže, na ktoré 

je konštrukčne vyhotovené, 
 
 
Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, pokiaľ nenapĺňa znaky niektorého z 
trestných činov z osobitnej časti Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., sa postihuje podľa 
ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. 
 
 


