
Prevádzkový poriadok Detská zóna  
aktualizovaný od 17.12.2019

• Detská zóna je určená pred deti vo veku od 2 do 10 rokov
• Detská zóna je zložená z troch hracích ihrísk: Včielkovo, 

Hríbikovo a Motýlikovo
• Vstup do detskej zóny je povolený len vyzutým osobám
• Vstup do detskej zóny je možný len pre deti pod dohľadom 

rodiča alebo zodpovednej osoby nad 18 rokov
• Vstup do detskej zóny je na vlastné riziko
• Zákaz vstupu k ohradeným exponátom
• Zákaz dotýkania sa exponátov, ktoré sú v oddelených zónach 

s dreveným ohradením
• V detskej zóne je zakázané vykladať si topánky na čalúnené 

ohradenia a sedenia
• V detskej zóne je zakázané vulgárne vyjadrovanie sa a hlasné 

pokrikovanie

Opakované nerešpektovanie prevádzkového poriadku bude viesť 
k vylúčeniu z detskej zóny pracovníkmi SBS alebo pracovníkmi 
manažmentu a správy OC Mlyny.

V Detskej zóne je prísny zákaz
• Fajčiť a používať otvorený oheň
• Konzumovať akúkoľvek stravu a nápoje
• Používať nádoby zo skla a iné ostré predmety
• Vodiť zvieratá
• Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať hracie prvky
• Mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie
• Požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky

1. DETSKÉ IHRISKO
Názov: Včielkovo
Adresa: Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
Vlastník a prevádzkovateľ detského ihriska Včielkovo: MLYNY, a.s., 
Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina
Sprístupnenie ihriska Včielkovo: počas celého roka v čase od 9.00 
do 21.00 hod.
Posledná kontrola detského ihriska Včielkovo: 17.12.2019
Kontaktné údaje na oznamovanie úrazov: 037/3221107
Číslo linky tiesňového volania: 112, 155
Dodržiavajte maximálne nosnosti, počty osôb a vek v detskom 
ihrisku Včielkovo:

VEK MAX. POČET OSÔB

Strom múdrosti 3-8 r. 6 detí

Šmykľavka 
korytnačka 2-5 r. 1 dieťa

Ferdy 2-8 r. 1 dieťa

Lienka 2-8 r. 1 dieťa

Veľká včela 2-8 r. 3 deti

Veľký pavúk 2-8 r. 3 deti

2. DETSKÉ IHRISKO
Názov: Hríbikovo
Adresa: Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
Vlastník a prevádzkovateľ detského ihriska Hríbikovo: MLYNY, a.s., 
Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina
Sprístupnenie ihriska Hríbikovo: počas celého roka v čase od 9.00 
do 21.00 hod.
Posledná kontrola detského ihriska Hríbikovo: 17.12.2019
Kontaktné údaje na oznamovanie úrazov: 037/3221107
Číslo linky tiesňového volania: 112, 155
Dodržiavajte maximálne nosnosti, počty osôb a vek v detskom 
ihrisku Hríbikovo:

VEK MAX. POČET OSÔB

Lavička slimák 3-8 r. 3 deti

Lavička húsenica 3-8 r. 3 deti

Šmykľavka  
dubák

2-6 r.  
(max. 25kg) 1 dieťa

3. DETSKÉ IHRISKO
Názov: Motýlikovo
Adresa: Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
Vlastník a prevádzkovateľ detského ihriska Motýlikovo: MLYNY, 
a.s., Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina
Sprístupnenie ihriska Motýlikovo: počas celého roka v čase od 
9.00 do 21.00 hod.
Posledná kontrola detského ihriska Motýlikovo: 17.12.2019
Kontaktné údaje na oznamovanie úrazov: 037/3221107
Číslo linky tiesňového volania: 112, 155
Dodržiavajte maximálne nosnosti, počty osôb a vek v detskom 
ihrisku Motýlikovo:

VEK MAX. POČET OSÔB

Preliezačka 3-10 r. 20 detí

Hojdacia včielka 
2 kusy 3-8 r. 1 dieťa


