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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
OUTDOOR PARK PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY 

 

V záujme bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v priestoroch outdoor parku prosíme návštevníkov, rodičov 

a sprievodné osoby, aby rešpektovali pravidlá prevádzkového poriadku a usmernenia personálu plavárne. 
 

I. Všeobecné prevádzkové pokyny: 
 

- dodržiavajte vekovú hranicu pre používanie jednotlivých outdoorových prvkov, 

- outdoorové prvky sa nachádzajú na súkromnom pozemku v podmienkach nedozorovanej oblasti, čo znamená, že deti do 6 rokov 

smú navštevovať outdoor park a používať zariadenia len v sprievode rodiča, blízkej dospelej osoby, alebo zákonného zástupcu, 

ktorí plne zodpovedajú za pohyb a prípadné úrazy detí, 

- všetky inštalované zariadenia sú certifikované podľa bezpečnostných noriem ČSN EN 1176 (1176-1 až 1176-7, 1176-10),  za 

vyrobené a inštalované herné zostavy je zodpovedný výrobca a zhotoviteľ (FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.), 

- prevádzková doba outdoor parku je zhodná s otváracou dobou prevádzky Krytej plavárne Štiavničky, mimo prevádzkovej doby 

plavárne je areál outdoor parku uzamkýnaný, 

- v prípade nepriaznivého počasia je používanie outdoorových prvkov na vlastnú zodpovednosť (námraza, klzký povrch prvkov, 

rozmočený povrch, horúci povrch), 

- prevádzkovateľ outdoor parku nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy pri využívaní outdoorových prvkov, 

- udržiavajte čistotu a poriadok a buďte k sebe ohľaduplní, 

- areál outdoor parku a jeho okolie je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom. 

 

II. Pred pobytom v areáli outdoor parku sa odporúča: 
 

- vizuálne odkontrolovať bezpečnosť priestranstva, 

- mechanicky odkontrolovať funkčnosť zariadenia - outdoorového prvku (napr. preliezka, hojdačka), 

- odkontrolovať povrch outdoorového ihriska (nebezpečné sklo, ihly, hrubé nečistoty, odpadky), 

- vizuálne a dotykom odkontrolovať povrch zariadení (celistvosť, nízka či vysoká teplota), 

- prípadné poškodenie herných prvkov alebo časti ihriska hláste prevádzkovateľovi na telefónnom čísle +421 911 565 678, 

- zvážiť pohyb v nevhodnom počasí a vysokých denných teplotách (napr. v letnom období pri teplotách na 30°C v čase medzi 

11.00 - 15.00 hod.). 

 

III. V areáli outdoor parku je zakázané: 
 

- fajčiť a používať alkoholické nápoje a iné toxické látky, 

- poškodzovať inštalované zariadenia a ostatné príslušenstvo outdoor parku, 

- znečisťovať priestranstvo outdoor parku a jeho okolia, 

- používať outdoorové prvky a vybavenia osobami nad určenú vekovú hranicu, 

- vstupovať do priestoru s kolobežkami, bicyklami, skate doskou, korčuľami, či s inými predmetmi, ktoré môžu ohroziť zdravie 

a znemožniť bezpečné využívanie inštalovaných zariadení, 

- vstupovať do outdoor parku s domácimi zvieratami, 

- rozhadzovať štrk a kamene na povrchy outdoorových prvkov a ihriska, 

- vykonávať iné športy a aktivity, pre ktoré outdoor park nie je určený. 

 

IV.  Dôležité telefónne čísla: 
 

Integrovaný záchranný systém:  112 

Záchranná služba:  155 

Polícia:  158 

Hasiči:  150 

Prevádzkovateľ: +421 911 565 678 
 

V. Vlastník a prevádzkovateľ:  MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225 
 

 

Schválené dňa 27.3.2022 

 

 

 Ing. Dušan Argaláš JUDr. Juraj Džmura 

 predseda predstavenstva člen predstavenstva 
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OUTDOOR PARK PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY 

Vekové obmedzenie používania herných outdoorových prvkov 
 

DETSKÉ HERNÉ PRVKY 

 

 FLORA 62 RYBA Pružinová húpačka 

 veža so šmýkačkou a hojdačkou húpadlo na pružine  

Zariadenia sú určené pre vekovú hranicu detí od 3 do 14 rokov 

Deti od 3 do 6 rokov len s dozorom dospelej zodpovednej osoby. 
 

POSILOVACIE STANICE - WORKOUT  
 

 VESLÁ Kombinovaný posilňovač ORBITREK - LYŽE 

 naťahovacie zariadenie ramien a prsných svalov  

  (deti do 12 rokov s dozorom dospelej osoby)  

Zariadenia určené pre užívateľov s minimálnou výškou 140cm. 

Deti od 3 do 6 rokov len s dozorom dospelej zodpovednej osoby. 
 

OSTATNÉ OUTDOOROVÉ PRVKY 
 

 

 

Zariadenia určené pre vekovú hranicu detí od 3 rokov  

Deti od 3 do 6 rokov len s dozorom dospelej zodpovednej osoby 


