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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie životného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 

18.11.2020 

  

                                             

Informácia 

k detským ihriskám na základe podnetu 

poslankyne MZ MČ Bratislava-Rača Mgr. Moniky Luknárovej 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Zodpovedný: 

Mgr. Matúš Čupka 

vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy 

 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Matúš Čupka 

vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy 

Bc. Alena Čopanová 

referentka životného prostredia 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa  

V predloženom materiály sa nachádza informácia k detským ihriskám na základe podnetu 

a predloženým otázkam od poslankyne MZ MČ Bratislava-Rača Mgr. Moniky Luknárovej zo 

dňa 11.11.2020. 

 

 

 

Materiál 

 

1. Aké sú momentálne pravidlá pri návšteve detských ihrísk v MČ Bratislava-

Rača? 

Pravidlá pre jednotlivé detské ihriská sú stanovené na informačných tabuliach, ktoré sú 

v rámci nich nainštalované. Ide predovšetkým o zákaz vyhadzovania odpadkov, fajčenia, 

popíjania alkoholu, poškodzovania herných prvkov a podobne. 

 

2. Detské ihrisko na ul. Augustína Murína sa na noc zamyká? Prečo sa tam 

svietilo v lete celé noci a teraz, keď je tma už pred piatou nie? 

V zimných mesiacoch sa DI A. Murína zamyká. Počas letných mesiacov sme ho nechávali 

otvorené 24 hodín. Mali sme nahlásený výpadok verejného osvetlenia, kedy došlo 
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k znefunkčneniu senzora, ktorý VO automaticky zapína. Porucha bola odstránená minulý 

týždeň. 

 

3. Kto zodpovedá za toalety na ihrisku? 

Pracovník Strediska čistoty. 

 

4. Kto zodpovedá za to, aby sa piesok neroznášal po celých ihriskách, prípadne, 

kto to upratuje? 

Stredisko čistoty v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi. 

 

5. Kto zodpovedá za údržbu zelene, prípadne za odstraňovanie nežiaducej 

zelene poškodzujúcej plochy ihrísk? 

Stredisko čistoty v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi. 

 

6. Kto zodpovedá celkovo za údržbu ihrísk a rieši malé poškodenia, aby tak 

predišiel väčším? Napríklad upevnenie uvoľnených dosiek pieskoviska, 

lavičiek, oprava hracieho prvku ,,piškvorky" (nekrútia sa) a pod.? 

Stredisko čistoty v spolupráci s inšpektormi životného prostredia. V prípade väčších porúch 

zmluvný dodávateľ opráv. Konkrétne poškodenia budeme riešiť v najbližšom období. 

 

7. Na DI vo vnútrobloku Kubačovej, na pieskovisku je vidno, že sú kolíky na 

upevnenie ochrannej plachty pieskoviska. Existuje táto plachta? Ak áno, kto a 

kedy ňou pieskovisko prikrýva? 

Krycia plachta bola na danom ihrisku opakovane znehodnotená. V súčasnosti čakáme na 

dodanie nových pevnejších pokrývok, ktoré budú po ich dodaní umiestnené na detské ihriská. 

 

 

Návrh stanoviska 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy berie na vedomie 

informáciu k detským ihriskám na základe podnetu a predloženým otázkam od poslankyne 

MZ MČ Bratislava-Rača Mgr. Moniky Luknárovej zo dňa 11.11.2020. 

 


