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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
DETSKÉHO KÚTIKA (ZÓNY NA HRANIE) 
KNIŽNICE PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/2015 Z.z. o 
knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2006/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z. a v súlade so 
Zriaďovacou listinou Knižnice pre mládež mesta Košice dňa 29. 07. 1997 s jej následnými 
dodatkami vydávam tento Prevádzkový poriadok detského kútika (príp. zóny na hranie) ako 
prílohu Knižničného a výpožičného poriadku. 

 
Článok 1 

Pôsobnosť prevádzkového poriadku 

1. Tento prevádzkový poriadok zariadenia „Detský kútik“ (príp. zóny na hranie) je 
neoddeliteľnou súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice pre mládež 
mesta Košice, ktorý upravuje podmienky jeho užívania a prevádzkovania ako aj práva 
a povinnosti návštevníkov.  

2. Pravidlá prevádzkového poriadku sú platné vo všetkých pracoviskách knižnice, pričom 
jeho uplatňovanie prihliada na možnosti a vybavenie jednotlivých pracovísk. 
  

Článok 2 
Charakteristika zariadenia 

3. Detský kútik (príp. zóna na hranie)  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. 

4. Detský kútik pozostáva z hracej plochy, ktorou je vymedzený a ohraničený priestor a v 
ktorom sa nachádzajú detské atrakcie v závislosti od možností pobočky knižnice.  

5. Detský kútik poskytuje priestor pre deti vo veku od 0 do 10 rokov (ďalej len: 
„dieťa/deti“ alebo „návštevník/návštevníci“) a jeho maximálna kapacita závisí od 
veľkosti pobočky. Informácia o maximálnom počte naraz prítomných detí je uvedená 
na informačnom plagáte v priestore konkrétneho pracoviska.  

 
Článok 3 

Organizácia prevádzky detského kútika 

1. Vstup do detského kútika je povolený návštevníkovi (dieťaťu) s platným čitateľským 
preukazom, ktorým sa musí pred vstupom do detského kútika preukázať. Ak nie je 
čitateľom knižnice s platným čitateľským preukazom, je povinný uhradiť jednodňový 
členský poplatok na využívanie služieb knižnice (podľa Cenníka služieb a poplatkov v 
prílohe Knižničného poriadku) 

2. Vstup do detského kútika je povolený v čase výpožičných hodín knižnice. 
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3. Pri vstupe do priestorov detského kútika sa nachádza zóna na prezúvanie. Z 
hygienických a bezpečnostných dôvodov nie je návštevníkom povolený vstup do 
priestorov detského kútika v obuvi (výnimkou je interiérová obuv – papuče). V prípade, 
že na pracovisku nie je takáto zóna vyhradená, znamená to, že dieťa môže do danej zóny 
vstúpiť aj v obuvi, avšak po vykonaní jej očistenia.   

4. 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.  

5. Rodič/zodpovedný zástupca (ďalej aj: „návštevník/návštevníci“) sú povinní poučiť ním 
sprevádzané dieťa/deti 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 knižnice (poverení zamestnanci knižnice, 
resp. jeho personál). 

6. 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. 

7. Každé dieťa je povinné sa v detskom kútiku správať ohľaduplne a tak, aby nedochádzalo 
k rušeniu alebo obmedzovaniu iných detí a iných návštevníkov knižnice. Deti sú 
povinné sa správať tak, aby nedošlo k ich zraneniu alebo k zraneniu iných osôb. 

8. V prípade hrubého porušenia povinností podľa bodu 1. až 7. tohto článku, je knižnica 
oprávnená vykázať dieťa/deti a rodiča/zodpovedného zástupcu z priestorov detského 
kútika, a to bez nároku na vrátenie uhradeného poplatku (v prípade jednodňového 
členstva). 

9. Prítomnosť personálu knižnice a 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.  

10. Pri návšteve detského kútika je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného 
správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných návštevníkov.  

11. Všetky detské atrakcie a ostatné zariadenie detského kútika môžu byť používané iba v 
súlade s návodom na použitie a na účel, na ktorý sú určené, podľa pokynov personálu 
knižnice.  

12. Detské atrakcie (hračky) sa používajú na vlastnú zodpovednosť bez ohľadu na 
povinnosť knižnice udržiavať tieto zariadenia prevádzky v schopnom stave. 

13. Za kvalitu a bezpečnosť detských atrakcií a iného zariadenia zodpovedajú ich 
výrobcovia a dodávatelia svojimi certifikátmi, ak ho dané zariadenie má.  

14. V prípade vzniku škody na akomkoľvek zariadení v detskom kútiku, musí byť takáto 
skutočnosť oznámená personálu knižnice. To isté platí aj pre prípad zistenia poškodenia 
na detských atrakciách a iných zariadeniach. 

15. Nie je dovolené vnášať do Detského kútika vlastné jedlá a nápoje (s výnimkou 
kojeneckej stravy).  
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16. Knižnica si vyhradzuje právo, v prípade ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej 
kapacity, obmedziť vstup ďalších návštevníkov do priestorov detského kútika, zóny na 
hranie. 

17. Prevádzka môže byť z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená. Akékoľvek 
nároky návštevníkov z dôvodu obmedzenia prevádzky sú vylúčené. 

18. Knižnica 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 knižnica oprávnená vykázať 
dieťa/deti a rodiča/zodpovedného zástupcu z priestorov detského kútika. 

19. Knižnica nezodpovedá za veci vnesené do priestorov a odložené v priestoroch Detského 
kútika. 

20. Miestom na odkladanie šatstva a obuvi návštevníkov je zóna na prezúvanie a 
prezliekanie pri vstupe do priestorov prevádzky. Toto ustanovenie platí, pre pobočky, 
ktoré nimi disponujú. 

21. Nájdené veci je možné si vyzdvihnúť u zodpovedného personálu knižnice. 
 

Článok 4 
Základné pokyny pre návštevníkov detského kútika 

1. Návštevníkom detského kútika (zón na hranie) sa výslovne zakazuje: 
a) vstup do priestorov detského kútika v obuvi, ak nie je uvedené inak; 
b) vnášať do priestorov detského kútika ostré predmety, predmety zo skla a iné pre 

deti nevhodné a nebezpečné predmety; 
c) priniesť a konzumovať vlastné nápoje a jedlo (s výnimkou kojeneckej stravy); 
d) vykonávať akrobatické prvky a iné prudké pohyby ohrozujúce ostatných 

návštevníkov; 
e) vstup pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných, resp. psychotropných 

látok; 
f) 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); 
g) manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky alebo manipulovať s akoukoľvek 

zábavnou pyrotechnikou v priestoroch detského kútika; 
h) vstupovať s akýmikoľvek zvieratami, okrem aktivít spojených s terapeutickými 

prvkami – napr. vodiaci pes atď.; 
i) vstup dospelých osôb na detské atrakcie; 
j) prenášať iné vybavenie knižnice do priestoru detského kútika (hernej zóny). 

2. Každý návštevník detského kútika je povinný nielen dodržiavať prevádzkový poriadok, 
ale dodržiavať aj pokyny zodpovedného personálu knižnice. 

3. Pri odchode z detského kútika (hernej zóny) je návštevník povinný upraviť priestor do  
pôvodného stavu. 
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Článok 5 
Účinnosť prevádzkového poriadku 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť na všetkých pracoviskách knižnice 
od 1.9.2021 

 

 

 
V Košiciach, 14.06.2021          PhDr. Kamila Prextová, MBA 

                                                                                                   riaditeľka knižnice 

 


