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Informatívna správa o stave detských ihrísk v meste Nitra

                                                     (riešenie dopadových plôch)

1. Úvodné ustanovenia

Mesto Nitra, odbor komunálnych činností a životného prostredia zabezpečilo vypracovanie 
pasportizácie detských ihrísk na verejných priestranstvách  mesta za účelom získať celkový 
prehľad o stave detských ihrísk so zameraním  na zabezpečenie bezpečnej prevádzky 
detských ihrísk.
Pasportizácia bola spracovaná v mapovej podobe a na CD nosičoch podľa jednotlivých 
mestských častí mesta. Skutkový stav bol zmapovaný od roku  2012 postupne podľa  
mestských častí.
Na základe uvedeného materiálu sme získali celkový prehľad všetkých detských ihrísk 
v správe Mesta Nitra, odboru komunálnych činností a životného prostredia, na ktorých 
zabezpečujú údržbu Mestské služby Nitra a ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách 
mesta vrátane zmapovania doplnkových prvkov  ihrísk (lavičky, odpadkové koše, 
prevádzkové poriadky).

Uvedené podklady budú slúžiť pri určovaní postupu prác na údržbu a obnovu jestvujúcich 
detských ihrísk v meste ako aj pri budovaní nových,  prípadne  pri utlmovaní nevyužívaných 
jestvujúcich detských ihrísk.  

Porovnanie počtu detských ihrísk podľa jednotlivých mestských častí  s počtom detí 
podľa miesta bydliska

detské 

ihriská

kolektívne 

športy

Počet 

detských 

ihrísk  

a športovýc

h plôch 

spolu

Počet 

detí 

spolu rok 

2014

Počet 

detí na 

jedno DI

poznámka

VMČ 

číslo 1 

Dolné 

Krškany

1 1 304 304

Horné 

Krškany

1 1 165 165

č.2 Staré 

mesto

60 11 71 1615 23

č.3 Čermáň 5 1 6 704 54 V pasportizácii boli zmapované

-5 DI vybudované svojpomocne 

-1 DI v areály „Mestskej 

ubytovne“ 



č.4. Klokočina 82 23 105 2506 24

číslo 5

Diely 22 8 30 1277 43

Párovské Háje 1 1 101 101

Kynek 1 1 129 129

Mlynárce 0 0 0 73 24 V pasportizácii zmapované DI 

v areály „Obchodnej akadémie“

číslo 6

Zobor, 1 1 818 818

Drážovce 1 1 306 306

číslo 7 

Chrenová 84 12 96 1935 20

Janíkovce 1 1 267 V pasportizácii nezaradené nové 

ihrisko  realizované v roku 2014

Počet detí podľa vekových skupín a miesta bydliska

veková skupina od 0 do 3 rokov od 3 do 12 rokov od 12 do 15 rokov spolu

VMČ 

číslo 1 

Dolné Krškany 66 176 62 304

Horné Krškany 28 104 33 165

č.2 Staré mesto 367 937 311 1615

č.3 Čermáň 161 396 147 704

č.4. Klokočina 620 1475 411 2506

číslo 5

Diely 243 762 272 1277

Párovské Háje 17 65 19 101

Kynek 24 78 27 129

Mlynárce 7 46 20 73

číslo 6

Zobor, 146 485 187 818

Drážovce 55 188 63 306

číslo 7 

Chrenová 423 1141 371 1935

Janíkovce 45 169 53 267

Na základe uvedeného prehľadu môžeme konštatovať že na sídliskách mesta pripadá na jedno 
detské ihrisko cca 25 až 50 detí v sledovaných vekových kategóriách. 



2. Riešenie dopadových plôch na jestvujúcich detských ihriskách

Riešenie dopadových plôch na jednotlivých detských ihriskách navrhujeme riešiť etapovite, 
postupne  podľa využívania detského ihriska, jeho veľkosti a podľa zloženia jednotlivých 
hracích prvkov, ktoré vyžadujú riešiť dopadové plochy.
Z celkového počtu 266 detských ihrísk navrhujeme dopadové plochy riešiť pod jednotlivé 
hracie prvky na 30 ihriskách, ktoré sú centrálne a najviac využívané.
Na ostatných detských ihriskách v súčasnej dobe nenavrhujeme riešiť dopadové plochy 
z dôvodu:
- hracie prvky vzhľadom na svoj charakter nevyžadujú budovať dopadové plochy,
- hracie prvky sú málo využívané a sú navrhnuté na likvidáciu,
- pôvodné konštrukcie budú nahradené novými hracími prvkami.   

I. etapa budovania dopadových plôch

V prvej etape navrhujeme riešiť dopadové plochy na 12 centrálnych detských ihriskách, ktoré 
sú najviac využívane. Jedná sa o detské ihriská: DI Hviezdna, Mestský park pri PKO, Starý 
mestský park veža s reťazovou hojdačkou, DI OPAVIA Benkova - Jurkovičova,  DI 
Čajkovského 1, Indiánske ihrisko Novomeského ulica, DI JAŠTERY Jedlíkova, DI 
MRAVENISKO Štiavnická, DI Čermáň Stred, Hlboká, DI  Tokajská 6 a DI Tokajská 20. Na 
uvedených detských ihriskách sú spravidla osadené hracie prvky – drevená veža so skĺzavkou
a závesné reťazové hojdačky, alebo sa jedná o drevenú konštrukciu detského ihriska. Pod 
uvedené konštrukcie je potrebné v zmysle STN EN 1176 budovať dopadové plochy.  

Foto detského ihriska zaradené do prvej etapy /drevená veža, reťazová hojdačka/ :



Konštrukcia detského ihriska „MRAVENISKO“

II. etapa budovania dopadových plôch 

V druhej etape navrhujem riešiť dopadové plochy na 18 detských ihriskách, ktoré sú 
menšieho rozsahu a hracie prvky sú osadené samostatne. Jedná sa prevažne o samostatné 
závesné hojdačky typu „AČKO“.           

Foto hracích prvkov zaradených do druhej etapy budovania dopadových plôch: 



III. tretia etapa budovania dopadových plôch
V uvedenej etape navrhujeme postupne  riešiť dopadové plochy na malých detských 
ihriskách, ktoré sú malého rozsahu Jedná sa prevažne o hracie prvky kovové preliezky,  ktoré 
sú umiestnené samostatne pri pieskoviskách.          

TYPY  PRELIEZOK

                                         

                                         

Detské ihriská (pasportizácia 2014)  podľa jednotlivých mestských časti a etáp na 
vybudovanie dopadových plôch

lokalita Požiadavka na 
vybudovanie dopadovej 
plochy

poznámka

Staré Mesto
1. č.2 Wilsonovo nábr. 40 (oplotené) pod reťazovú hojdačku 

„A“
II. etapa

2. č.9 Hviezdna ulica pod reťazovú 
dvojhojdačku “A“ 2-
krát

I. etapa

3. č.25 Stavbárska 22 pod reťazovú hojdačku 
„A“

II. etapa

4. č.26 Mestský park pri PKO pod reťazovú hojdačku 
„A“

I. etapa

5. č.32 Starý park pod reťazovú hojdačku 
„A“

I. etapa



6. č.40 Hollého 6 pod reťazovú 
dvojhojdačku „A“

II. etapa

7. č.43 Štefánikova 64 pod reťazovú hojdačku 
„A“

II. etapa

Klokočina
8. č.121 Benkova pri ZŠ pod reťazovú 

dvojhojdačku „A“
II. etapa

9. č.135 Alexyho pri MŠ 2x pod reťazovú 
hojdačku „A“

II. etapa

10. č.142 Jurkovičova (OPÁVIA) pod konštrukciu celého 
detského ihriska

I. etapa

11. č.149 Partizánska 87 pod reťazovú hojdačku 
„A“

II. etapa

12. č. 153 Bizetova 3 pod reťazovú hojdačku 
„A“

II. etapa

13. č.161 Čajkovského 1 pod reťazovú 
dvojhojdačku „A“ 
a konštrukciu DI

I. etapa

14. č.162 Čajkovského 11 pod reťazovú hojdačku 
„A“

II.etapa

15. č.181 Indiánske ihrisko pod reťazovú 
dvojhojdačku  „A“, 
konštrukciu DI 

I.etapa

16. č.198 Petzwalova 17 DI JAŠTERY pod reťazovú 
dvojhojdačku „A“ 
a konštr. DI

I.etapa

Chrenová
17. č.1 Ľ. Okánika 14 pod reťazovú hojdačku 

„A“
II. etapa

18. č.35 Ďumbierska 53 2x pod reťazovú 
hojdačku „A“

II. etapa

19. č.45 Štiavnická 17 - Mravenisko pod konštrukciu DI, 
pod reťazovú 
dvojhojdačku „A“

I.etapa

20. Č. 47 Bajkalska ulica Veža, dvojhojdačka 
„A“

I.etapa

21. č.56 Výstavná 39 pod reťazovú hojdačku 
„A“

II.etapa

22. č.58 Kozmonautov 7 pod reťazovú 
dvojhojdačku „A“

II.etapa

Čermáň
23. č.85 Čermáň - stred 2x pod reťazovú 

dvojhojdačku „A“
I.etapa

Diely
24. č.97 Murániho 26 pod reťazovú hojdačku 

„A“
II.etapa

25. č.102 Tokajská 20 2x pod reťazovú
dvojhojdačku „A“

I.etapa

26. Č,120 A Tokajská 6 Reťazová dvojhojdačka 
„A“

I.etapa

27. č.112 Dunajská číslo 8 pod reťazovú 
dvojhojdačku „A“

II.etapa

Horné Krškany



28. č.117A Horné Krškany – kyvadlová 
hojdačka

pod reťazovú hojdačku 
„A“

II.etapa

Párovské Háje
29. č.118 Hydinárska pod reťazovú hojdačku 

„A“
II.etapa

Kynek
30. č.119 Ovocinárska pod reťazovú hojdačku 

„A“
II.etapa

Prvá etapa -  navrhnutých 12 detských ihrísk na vybudovanie  dopadových plôch.
Druhá etapa – navrhnutých 18 detských ihrísk na vybudovanie  dopadových plôch.

                       
Dopadové plochy riešené v roku 2014

V roku 2014 sú riešené dopadové plochy na DI Tribečská, DI Topoľová a DI VTÁKY na 
Dunajskej ulici. V prvom polroku boli zrealizované dopadové plochy na DI Tribečská a DI 
Topoľová. Dopadová plocha na DI VTÁKY bude realizovaná v mesiaci september 2014.

DI Tribečská po zrealizovaní dopadových plôch

3. Záver

Budovanie nových detských ihrísk je realizované na základe požiadaviek občanov a výborov 
mestských častí. Jednotlivé lokality sú posudzované  útvarom hlavného architekta z hľadiska  
vhodnosti osadenia do navrhnutej lokality. Hracie prvky sú navrhované tak, aby vyhovovali 
čo najväčšiemu počtu  detí. 
Stratégia výberu lokality nových detských ihrísk je veľmi ovplyvnená priestorovými 
možnosťami v jednotlivých lokalitách a počtom detí v jednotlivých vekových skupinách, ako 
aj majetkovo - vlastníckymi vzťahmi jednotlivých navrhnutých parciel.



Zástupcovia (rodičia) vekovej skupiny od 0 – do 3 rokov  požadujú budovanie malých 
pieskovísk resp. obnovenie nevyužívaných pieskovísk v blízkosti obytných domov, vrátane 
doplnenia pieskovísk o lavičky a hracie prvky pre malé deti. Daný stav vznikol výmenou 
generácií v jednotlivých obytných domoch. V roku 2014 evidujeme uvedenú požiadavku 
v šiestich prípadoch. Pri uvedených požiadavkách sa využíva rozpočtová položka „ doplnenie 
jestvujúcich detských ihrísk“, ktorou je možné vykryť uvedené požiadavky pomerne v
krátkom čase. Jedná sa o doplnenie jestvujúcich DI o hracie prvky, ktoré na ihrisku chýbajú
a prevažne sú využívané deťmi do 5 rokov.  
  




