
Pobyt v exteriéri navyše pro-
spieva aj k ich všeobecnému 
telesnému zdraviu. Po vstupe 
Slovenska do Európskej únie 
musela naša republika prijať 

všetky platné normy tohoto medzinárod-
ného spoločenstva, vrátane noriem EN 71, 
EN 1176 a EN 1177 zaoberajúcich sa  prob-
lematikou detských ihrísk. 

Platné normy a ich dodržiavanie
Kým náradie označené normou EN 71 je ur-
čené iba na využitie v rodinnom prostredí, 
ďalšie dve normy stanovujú bezpečnostné 
požiadavky na zariadenie a povrch verej-
ných detských ihrísk.  Z dôvodu prísnych 
pravidiel pri zriaďovaní verejných ihrísk 
boli mnohé obce nútené svoje nevyhovu-
júce zariadenia demontovať. Podľa legis-
latívy by sa mali staré kovové preliezačky 
nahradiť plastovými alebo drevenými. Za-
riadenie detského ihriska sa definuje ako 
zariadenie a konštrukcia vrátane dielcov  
a konštrukčných prvkov, s ktorým, v kto-
rom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať 
vnútri alebo vonku, samostatne alebo  
v skupine, podľa svojich vlastných pravi-
diel alebo podľa vlastných motivácií pri 
hre, ktoré sa môžu kedykoľvek meniť. 

Drevo  a veselé farby
V dnešnej dobe majú budovanie a finan-
covanie detských ihrísk na starosti predo-
všetkým mestské a obecné úrady. Nedo-
statok financií proces revitalizácie hracích 
plôch výrazne spomaľuje. Vo väčšine no-

vopostavených štvrtí a na sídliskách dnes 
úplne absentujú akékoľvek priestory, kde 
by mohli malé deti efektívne tráviť voľný 
čas. Hornonitrianska spoločnosť Maquita –  
Educational Materials Distribution vy-
rába kvalitné preliezačky za cenu, ktorá 
výrazne nezaťaží obecný či mestský rozpo-

čet. Hracie prvky detských ihrísk od tohoto 
výrobcu sú určené na vonkajšie použitie 
pre deti vo veku 3–12 rokov. Pri všetkých 
dieloch a detailoch sa dbá predovšetkým 
na bezpečnosť prevádzky. Základom vy-
rábaných ihrísk je drevo. Konštrukcie sú  
z frézovaných palisád a polpalisád, ktoré 
sú tlakovo impregnované. Impregnácia 
zaručuje základnú ochranu proti ples-
niam, vlhkosti a škodcom. Na výrobkoch 
sú použité i masívne trámy a vodovzdorné 
preglejky. Doplnkové materiály sú kovy, 
laná a plasty. Produkty sú zladené do prí-
jemných veselých farebných kombinácií, 
ktoré deti obľubujú. 
Kompletnú ponuku výrobcu si môžete pre-
zrieť na www.detskeihrisko.eu. Nájdete tu 
nielen vizualizácie produktov, ale aj ich re-
alizácie. Ďalšie informácie o problematike 
detských ihrísk nájdete aj na firemnom 
serveri www.maquita.sk. Dočítate sa tu 
o obsluhe a údržbe ihrísk, bezpečnej hre 
i prevádzke. Stránka poskytuje aj informá-
cie o jednotlivých produktových líniách. 
Pre záujemcov o výstavbu detského ihris-
ka spoločnosť ponúka možnosť bezplatnej 
pôdorysnej vizualizácie priestoru. 

1 Táto zostava je priestorovo náročnejšia, 
zároveň poskytuje širšie možnosti využitia.

2 Na miesto nenáročná lezecká stena je 
vhodná aj do súkromných priestorov.

Detské ihriská 

Bezpečné ihriská

Detské ihriská sú miestami, 
ktoré ovplyvňujú deti a ich 
vývin. Spontánna hra na 
ihrisku je najprospešnejším 
druhom hrania sa. Rozvíja 
nielen fyzickú, ale i emočnú 
silu, je skvelým prostriedkom 
pre nadväzovanie priateľstiev 
a ďalších sociálnych väzieb. Hra 
umožňuje deťom spoznávať 
svoje hranice, prekonávať 
obavy a získavať sebavedomie 
v rámci väčšej skupiny. 
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