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Článok I. 

Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa zariadenia. 

Zariadenie:   

Detský kútik - indoorové zariadenie s oddychovou zónou určené pre deti od 0. – do 9. roku, 

nachádzajúce sa v rekreačnom areáli Gothal, na adrese: Liptovská Osada 756, 034 73 Liptovská 

Osada (ďalej len: „Detský kútik“). 

Prevádzkovateľ:  

obchodné meno: YVEX, s.r.o. 

sídlo:  Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 

IČO: 36369420 

IČ DPH:  SK2020123897 

konatelia: Ing. František Veselý, Ing. Juraj Koník 

(ďalej len: „prevádzkovateľ“). 

Článok II. 

Charakteristika zariadenia. 

1. Detský kútik je indoorové zariadenie určené pre deti a ich rodičov, slúžiace na aktívny 

oddych a zmysluplné trávenie voľného času. Dieťa sa môže počas pobytu v Detskom 

kútiku venovať rôznym záujmovým aktivitám, a to najmä hre s ostatnými deťmi s využitím 

detských atrakcií. 

2. Detský kútik pozostáva z hracej plochy, ktorou je vymedzený a ohraničený priestor a 

v ktorom sa nachádzajú detské atrakcie vymedzené v Článku V. tohto prevádzkového 

poriadku. 

3. Detský kútik poskytuje krátkodobú starostlivosť o deti vo veku od 0 do 9 rokov (ďalej len: 

„dieťa/deti“ alebo „návštevník/návštevníci“) a má maximálnu prípustnú kapacitu 15 detí.  

4. Otváracie hodiny Detského kútika sú  Streda  10:00 – 19:00 

       Piatok  10:00 – 19:00 

       Sobota  10:00 – 19:00 

       Nedeľa 10:00 – 19:00 

 

Článok III. 

Organizácia prevádzky zariadenia. 

1. Vstup do Detského kútika je spoplatnený jednorázovou sadzbou (ďalej len: „vstupné“). 

Aktuálny cenník vstupného je k dispozícii na recepčnom pulte, pri vstupe do priestorov 

zariadenia. 

2. Pri vstupe do priestorov Detského kútika sa nachádza zóna na prezúvanie a prezliekanie. Z 

hygienických a bezpečnostných dôvodov nie je návštevníkom povolený vstup do 

priestorov Detského kútika v obuvi bez návlekov (výnimkou je interiérová obuv – papuče). 

Návleky sú k dispozícii pri vstupe do Detského kútika. Vstup dieťaťa/detí do Detského 

kútika je možný iba v sprievode rodiča/zodpovedného zástupcu (dospelá sprevádzajúca 

osoba, ktorá musí byť pri dieťati/deťoch prítomná počas celej návštevy Detského kútika). 

Zodpovedným zástupcom nemôže byť osoba mladšia ako 18 rokov. Rodič/zodpovedný 

zástupca (ďalej aj: „návštevník/návštevníci“) sú povinní poučiť ním sprevádzané dieťa/deti 
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o pravidlách správania sa uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, usmerňovať ich 

správanie tak, aby nevznikli škody na zariadení alebo zdraví inej osoby a rešpektovať 

pokyny personálu prevádzkovateľa (poverení zamestnanci prevádzkovateľa, resp. jeho 

personál). 

3. Návštevníci sú povinní sa v Detskom kútiku správať tak, aby nedochádzalo k neúmernému 

opotrebeniu, ničeniu detských atrakcií a iného zariadenia, čo by viedlo ku vzniku 

zodpovednosti za škodu podľa ustanovení § 422 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v účinnom znení. 

4. Každé dieťa je povinné sa v Detskom kútiku správať ohľaduplne a tak, aby nedochádzalo 

k rušeniu alebo obmedzovaniu iných detí. Deti sú povinné sa správať tak, aby nedošlo k 

ich zraneniu alebo k zraneniu iných osôb. 

5. V prípade hrubého porušenia povinností podľa bodu 3. a 4. tohto článku, je prevádzkovateľ 

oprávnený vykázať dieťa/deti a rodiča/zodpovedného zástupcu z priestorov Detského 

kútika a to bez nároku na vrátenie vstupného. 

6. Prítomnosť personálu prevádzkovateľa Detského kútika nezbavuje 

rodiča/zodpovedného zástupcu povinnosti dohliadať na dieťa/deti. Za správanie a 

škodu spôsobenú dieťaťom/deťmi zodpovedá v plnom rozsahu rodič/zodpovedný zástupca 

podľa ustanovení § 422 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom 

znení. Pri návšteve Detského kútika je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného 

správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných návštevníkov. Všetky detské atrakcie a 

ostatné zariadenie Detského kútika môžu byť používané iba v súlade s návodom na použitie 

a k účelu, na ktorý sú určené, podľa pokynov personálu prevádzkovateľa. 

7. Detské atrakcie sa používajú na vlastnú zodpovednosť bez ohľadu na povinnosť 

prevádzkovateľa udržiavať tieto zariadenia v prevádzky schopnom stave. 

8. Za kvalitu a bezpečnosť detských atrakcií a iného zariadenia zodpovedajú ich výrobcovia 

a dodávatelia svojimi certifikátmi. V prípade vzniku škody na akomkoľvek zariadení v 

Detskom kútiku, musí byť takáto skutočnosť oznámená personálu prevádzkovateľa. To isté 

platí aj pre prípad zistenia vady na detských atrakciách a iných zariadeniach. 

9. Nie je dovolené vnášať do Detského kútika vlastné jedlá a nápoje (s výnimkou kojeneckej 

stravy). Konzumácia nápojov a cukroviniek je možná iba na miestach na to určených. 

10. Detský kútik disponuje toaletami. 

11. Detský kútik je vybavený vhodným protipožiarnym systémom a elektronickou požiarnou 

signalizáciou. 

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade ak dôjde k prekročeniu maximálnej 

prípustnej kapacity, obmedziť vstup ďalších návštevníkov do priestorov Detského kútika. 

13. Prevádzka môže byť z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená. Akékoľvek nároky 

návštevníkov z dôvodu obmedzenia prevádzky sú vylúčené. 

14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť vstup do priestorov Detského kútika deťom, 

u ktorých sa prejavia príznaky prenosného ochorenia. V prípade zistenia zdravotných 

obmedzení podľa predchádzajúcej vety u dieťaťa/detí je prevádzkovateľ oprávnený 

vykázať dieťa/deti a rodiča/zodpovedného zástupcu z priestorov Detského kútika. 

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci vnesené do priestorov a odložené v priestoroch 

Detského kútika. 
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16. Miestom na odkladanie šatstva a obuvi návštevníkov je zóna na prezúvanie a prezliekanie 

pri vstupe do priestorov Detského kútika. 

17. Nájdené veci je možné si vyzdvihnúť u zodpovedného personálu prevádzkovateľa na 

recepcii. 

Článok IV. 

Základné pokyny pre návštevníkov Detského kútika. 

1. Návštevníkom Detského kútika sa výslovne zakazuje: 

a) vstup do priestorov Detského kútika v obuvi, bez použitia návlekov, 

b) priniesť do priestorov Detského kútika vlastné hračky, 

c) priniesť do priestorov Detského kútika ostré predmety, predmety zo skla a iné pre 

deti nevhodné a nebezpečné predmety, 

d) priniesť a konzumovať vlastné nápoje a jedlo (s výnimkou kojeneckej stravy), 

e) konzumovať nápoje a jedlo mimo miesta na to určeného, 

f) vstup pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných, resp. psychotropných látok, 

g) fajčiť v priestoroch Detského kútika (v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom a účinnom znení), 

h) manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky alebo manipulovať s akoukoľvek 

zábavnou pyrotechnikou v priestoroch Detského kútika, 

i) vstupovať s akýmikoľvek zvieratami, 

j) vstup dospelých osôb na detské atrakcie, 

k) šplhanie a lezenie po bokoch atrakcií (bazén s guličkami ) a na miestach, ktoré na to 

nie sú uspôsobené. 

2. Každý návštevník Detského kútika je povinný nielen dodržiavať prevádzkový poriadok, 

ale aj dodržiavať pokyny zodpovedného personálu prevádzkovateľa. 

Článok V. 

Detské atrakcie. 

1. V Detskom kútiku sa nachádzajú tieto detské atrakcie: 

a) bazén so šmykľavkou a guličkami je určený pre deti od 3 rokov do 9 rokov. Bazén 

môžu využívať najviac 2 deti súčasne. Akékoľvek akrobatické prvky v bazéne sú z 

dôvodu bezpečnosti prísne zakázané, 

b) detská kuchynka je určená pre deti od 2 do 9 rokov, 

c) kočár pre bábiky je určený pre deti od 1 do 9 rokov, 

d) odrážadlá (motorka) sú určené pre deti od 1 do 4 rokov. Nosnosť odrážadla je 25 kg. 

2. Pri používaní ostatného zariadenia a hračiek sú návštevníci Detského kútika povinní 

dodržiavať pokyny personálu prevádzkovateľa. 

Článok VI. 

Sanitačný poriadok. 

1. Čistota priestorov Detského kútika je zabezpečovaná v zmysle tohto sanitačného poriadku: 

a) Čistota všetkých podlahových krytín v priestoroch zariadenia je denne udržiavaná 

personálom prevádzkovateľa. Podlahová krytina je umývaná s použitím čistiacich a 

dezinfekčných prostriedkov, povrch koberca je vysávaný. Povrchy z PVC sú denne 

umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

b) Čistota nábytku, všetkých detských atrakcií a iných zariadení je raz za štrnásť dní 

udržiavaná s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.  
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c) Umývadlo je denne umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

d) Odpadkové koše umiestnené v priestoroch Detského kútika sa denne vyprázdňujú a 

umývajú s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

e) Detský kútik je zariadenie so združeným osvetlením, pričom denné svetlo 

prenikajúce cez okná zariadenia je v potrebnom rozsahu dopĺňané zo zdrojov 

umelého osvetlenia, ktorými sú žiarivkové svietidlá. Okenné tabule z vnútornej 

strany sú umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných a prostriedkov podľa 

potreby, najmenej však jeden krát do týždňa. 

2. Personál prevádzkovateľa je povinný dodržiavať sanitačný poriadok podľa bodu 1. tohto 

článku. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou sanitačného poriadku podľa bodu 1. tohto článku je rozpis 

plánovaného čistenia zariadenia Detský kútik, ktorý tvorí prílohu tohto prevádzkového 

poriadku. Rozpis podľa predchádzajúcej vety obsahuje konkretizáciu postupov čistenia 

zariadenia Detský kútik, používaných čistiacich prostriedkov a spôsobov ich aplikácie. 

Článok VII. 

Evakuačný poriadok. 

1. Ak dôjde k požiaru, havárii alebo inej mimoriadnej udalosti, personál Detského kútika 

bezodkladne informuje o vzniknutej situácii zodpovednú osobu prevádzkovateľa. V 

prípade potreby telefonicky kontaktujú príslušnú bezpečnostnú/záchrannú službu podľa 

bodu 2. tohto článku. Ak je nevyhnutná evakuácia osôb z priestorov Detského kútika, 

postupuje sa podľa nasledujúceho evakuačného poriadku. 

a) Po vyhlásení evakuácie je personál prevádzkovateľa vždy povinný zachovať 

rozvahu, nepanikáriť a neoznamovať návštevníkom zariadenia skutočný dôvod 

evakuácie, aby nevznikla davová panika.  

b) Jeden z pracovníkov je povinný kontaktovať zodpovednú osobu určenú vlastníkom 

objektu, v ktorom sa detský kútik nachádza.  

c) Personál je povinný začať s evakuáciou bezodkladne po jej vyhlásení.  

d) Personál prevádzkovateľa Detského kútika zabezpečí organizované opustenie 

priestorov zariadenia a odchod do bezpečných priestorov. 

2. V prípade mimoriadnych situácií podľa bodu 1. tohto článku je personál prevádzkovateľa 

povinný kontaktovať príslušnú bezpečnostnú/záchrannú službu na nasledujúcich číslach: 

a) Centrálna ohlasovňa 112 

b) Záchranná služba 155 

c) Ohlasovňa požiaru  150 

d) Polícia  158 

e) Mestská polícia 159 

Článok VIII. 

Účinnosť prevádzkového poriadku. 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v priestoroch 

Detského kútika, a to odo dňa 15.10.2018. 
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PRAJEME VÁM PRÍJEMNÚ ZÁBAVU 

 

Príloha: Rozpis plánovaného čistenia zariadenia Detský kútik 

Predmet -   

Oblasť 

použitia 

Dezinfekčný 

prípravok 

Spôsob aplikácie Koncentrácia 

roztoku 

Doba expozície 

koberce  vysávať denne   

koženkové 

moduly hracie 

Fermacidal 36 umyť a dezinfikovať 

raz za 14 dní 

1 % umyť alebo 

nastriekať 

nábytok 

koženkový 

Fermacidal 36 umyť a dezinfikovať 

raz za 14 dní 

1 % umyť alebo 

nastriekať 

guličky v 

bazéne 

Chloramín B 

Dusept 

umyť a dezinfikovať 

raz za 14 dní 

1 % 

1 % 

umyť 

dezinfekčným 

roztokom 

umývacie drezy 

vodovodné 

batérie 

koše na 

odpadky 

Savo WC 

Fermacidal 36 

Domestos 

umývanie 

dezinfekčným 

roztokom denne 

priame 

použitie 

1 % 

koncentrovaný 

pôsobiť 30 min. 

a opláchnuť 

umyť alebo 

nastriekať 

30 min. 

podlahy 

kľučky dverí 

vešiaky  

polica na obuv 

 

Chloramín B 

Savo Prim 

umývanie 

dezinfekčným 

roztokom denne 

 

kľučky nechať 

zaschnúť 

 

2 % 

1 % 

 

30 min. 

30 min. 

 

 


