
Detské ihrisko v obci Svinica p.č. 926/1 

Sprievodná správa 
 
 
 

1. Charakteristika územia stavby 
 
Predmetom riešenia je výstavba detského ihriska v obci Svinica  na parcele č. 926/1. Prvky sa 
uvažujú osadiť na  voľnom priestranstve medzi  cestou a potokom . Pôvodný povrch je rovný 
trávnatý, nachádzajú tu aj stromy.    

 
2. Navrhované stavebné úpravy 
 
Účelom je výstavba nového detského ihriska, tak aby vzniklo rozsiahle, bohaté a   funkčné 
detské ihrisko, pre rôznorodé aktivity detí vo veku  od 2 do 14 rokov, s hracími prvkami 
v súlade s požiadavkami legislatívy.  S ohraničením  plotom kôli blízkej ceste  a potoku. 
 
 
Špecifikácia hracích prvkov: 
 
- Vežová  zostava z nerezu pre  väčšie deti ,  z dvomi  vežami prepojenými  lanovým 
chodníkom, s jedným oblúkovým rebríkom, s dvomi  šmýkalkami. So zábranami 
z HDPE plastu. Lanovými rebríkmi a monkey dráhou na rúčkovanie a priloženou hojdačkou 
pre dve deti so sedákmi pre väčšie aj menšie deti. Kritická  výška pádu zostavy   1,3 m.  
Preliezka je certifikovaná podľa  STN EN  1176, je určená  pre  deti  vo veku od 3 do 14 
rokov, ako materiál dopadovej zóny má byť použitý  normou definovaný materiál napr.: 
certif.  Gumové rohože  alebo  plavený štrk   fr. 4-8mm  v hrúbke  300mm  
 
- Pružinová hojdačka koník, hrací prvok v tvare koníka, vyrobený z HDPE  plastu, osadený 
na pevnej kovovej pružine s povrchovou úpravou. Kritická  výška  do  0,51 m.  
Hojdačka je certifikovaná podľa  STN EN 1176,  je určená pre  deti  vo veku od 2 do 12 
rokov, ako  materiál dopadovej zóny  môže  byť použitý  trávnik. 
 
- Vahadlová hojdačka pre 4 deti nerezová. Základom konštrukcie je nerezový jakel, 
stredová konštrukcia je tiež z nerezu. Sedadlá sú vyrábané z HPDE plastu  hrúbky 12 mm. 
Náboj  hojdačky a konštrukcia, na ktorej  je osadený je vyrobený z nerezu. Časť na uchopenie 
je vyrobená z HPDE plastu, a z nerezu. Hojdačka je certifikovaná podľa STN EN 1176, je 
určená pre  deti  vo veku od 3 do 12 rokov, ako  materiál dopadovej zóny  môže  byť použitý  
trávnik.  
 
- Nerezová veža pre menšie deti so šmýkalkou s lanovým  výlezom, schodami a šikmou 
strechou . Základom konštrukcie je nerezový materiál. Kritická  výška  do 1,35m. Preliezka je 
certifikovaná podľa  STN EN  1176,  je určená pre deti vo veku od 3 do 12 rokov, ako  
materiál dopadovej zóny  môže  byť použitý  trávnik.  
 
 
 



-  Kolotoč  so sedením   z nerezu. Konštrukcia   kolotoča  je z nerezových  rúr,  sedenie  
z HDPE  plastu,    pochôdzna  časť  z protišmykového    Al. plechu,   točnica   je  žiarovo -  
zinkovaná oceľ,     priemer 1,6m  Kritická  výška zostavy  do  1 m. 
Kolotoč  je certifikovaný podľa  STN EN  1176,  je určená pre deti vo veku od 3 do 12 rokov, 
ako  materiál dopadovej zóny  môže  byť použitý  trávnik 
 
- Gumová rohož červenej farby z recyklovaného  gumového granulátu s polyuretánovým 
pojivom.  Odporúča sa ako dopadová plocha pre prvky s kritickou výškou pádu nad 1 m.  
 
- Lavička  s peradlom ,  šírka   1500 mm,    nerezová  konštrukcia     s sedenie 
z impregnovaného a farbeného  škadinávskeho  smreku, s nerezovými spojovacími    
materiálmi   
 
-  oplotenie ihriska z plotových dielcov  výška  1,5 m  a šírka  dielca 2,5m ,  priemer drôtu  
na plotovom dielci  je 5 mm veľkosť oka 200x55mm,    povrchová úprava  poplastovanie 
zelenej  farby ,  stĺpiky  obdĺžnikového prierezu.   Malá brána   šírka 1 m (ľahká záhradná 
brána na  zamykanie, výplň zvárana sieť oko 200x50 hrúbka drôtu 4mm,  veľká brána šírka  
3,6m (výplň  zváraná sieť )  
 
 
 
Vzhľadom na navrhované  prvky detského  ihriska je  možné použiť ako materiál dopadových  
zón jednotlivých prvkov trávnik a gumové rohože .  
 
 
Popis materiálov:  
Základom konštrukcie je vysokokvalitné drevo, trojlamelový pozdĺžne lepený hranol, 
škandinávsky smrek, trieda odolnosti voči vlhkosti 4, podľa EN 350-1,2. Možnosť priameho 
kontaktu s vodou ešte pred jeho dodatočnou ochranou. Dodatočná ochrana dreva hĺbkovou 
impregnáciou. Náter ekologickými olejmi ktoré sú vhodné aj pre použitie na detské ihriská  a 
hračky podľa normy: STN EN 71-3+A1 (94 3094). Prvky sú kotvené na pozinkovaných alebo 
nerezových  pätkách, najviac namáhané priečniky, konštrukčné prvky sú  vyrábanr z nerezu. 
Používame nerezový spojovací materiál. 
Preglejka je vyrobená z tvrdých drevín, prevažne z brezy, lepená vodeodolným lepidlom so 
špeciálnymi konštrukciami a povrchmi, ktoré sú obojstranne fóliované. Jedna zo strán má 
protišmykovú úpravu. Sú vhodné pre extrémne zaťaženie. 
Kovové časti  sú chránené žiarovým zinkovaním a niektoré aj s komaxitovou úpravou, čo 
zabezpečí dlhú životnosť a zároveň sú príjemné na dotyk. Namáhané časti, spoje a reťaze sú 
vyrobené z nerezu. Používa sa nerezový spojovací materiál. 
Plasty  sú vysokoodolné, stálofarebné ( HDPE plasty s UV filtrom ) a zdravotne nezávadné. 
   
Pre realizáciu je potrebné dokladovať súvisiacu dokumentáciu v zmysle platných technických 
noriem a predpisov.  Osadenie je   nutné  robiť  v súlade s normou  STN EN 1176 a pokynmi   
výrobcu   hracích  zariadení.  
 
 
3. Bezpečnosť pri práci 
 
Pri jednotlivých prácach je nutné dodržiavať predpisy bezpečnosti práce podľa platnej  
legislatívy: 



- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov  

- Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 
predpisov 

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného   
a zdravotného  označenia pri práci v znení neskorších predpisov 

- Nariadenie  vlády SR č.  391/2006   o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách  na pracovisko 

- Nariadenie vlády  SR č. 392/2006  o minimálnych  bezpečnostných   a zdravotných 
požiadavkách  pri používaní  pracovných prostriedkov  

- Nariadenie  vlády  SR č.  396/2006  o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na  stavenisko  

 
4. Odpady a ich zneškodnenie  

 
Organizácia a nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie detského ihriska sa  bude 
vykonávať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnych predpisov vydaných na jeho  
vykonanie: 

- Vyhláška  MŽP SR  č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona  o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov  v znení 
neskorších predpisov. 

 
Kód odpadu - 170504   -  zemina a kamenivo iné ako v 170503   -  kategória  O 

 
5.  Záver 
 
Umiestnenie ihriska je zrejmé z výkresovej časti. 
Pri práci je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a súvisiace technické normy.   
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