
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
 
Detský kútik – Detské centrum Trpaslík, EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica 
 
Prevádzkovateľ: Občianske združenie ZADOBE v spolupráci s Ekonomickou fakultou 
Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici  
  

I. Prevádzka detského kútika je zabezpečovaná v mesiacoch marec až máj vždy 
v pondelok - štvrtok od 9:00 – 14:00 hodiny, iné časy a v piatok a sobotu 
podľa dohody pri počte minimálne 4 deti.  
Prevádzku zabezpečuje Koordinátor detského kútika v spolupráci 
s dobrovoľníkmi z Pedagogickej fakulty UMB. 

 

II. Prevádzka detského kútika  je určená pre: 

a. deti vo veku 6 mesiacov – 1 rok s prítomnosťou rodiča alebo inej Zodpovednej 
osoby (ďalej len „Zodpovedná osoba“) s maximálnou dobou pobytu 30 minút 
bez úhrady (možno využiť na prebalenie či nakojenie dieťaťa); 

b. deti vo veku od 1 do 4 rokov  
bez prítomnosti Zodpovednej osoby s maximálnou dobou pobytu 3 hodiny  
s úhradou 2,5€ za každú začatú hodinu; 

c. deti vo veku od 5 do 12 rokov  
bez prítomnosti Zodpovednej osoby s maximálnou dobou pobytu 4 hodiny  
s úhradou 2,5€ za každú začatú hodinu. 

Úhrada za služby detského kútika je určená na mzdu Koordinátora a na tvorbu 
Fondu pre udržanie a ďalší rozvoj detského kútika (nákup spotrebného 
materiálu ako vreckovky, vlhčené obrúsky a pod. a investície do ďalšieho 
rozvoja). 

 

III. Postup pri vstupe do detského kútika: 

Pri vstupe do detského kútika je rodič alebo iná zodpovedná osoba povinná 
zaregistrovať a podpísať Prehlásenie rodiča a Súhlas dotknutej osoby.  

Pri vstupe je dieťa povinné prezuť sa, rodič je zodpovedný zabezpečiť 
prezuvky. Pri vstupe rodiča do miestnosti mimo vyhradený priestor, je aj rodič 
povinný sa prezuť, resp. vyzuť či použiť návleky. Návleky si zabezpečuje 
rodič. 

 
IV. Postup pri odchode dieťaťa z detského kútika: 

Dieťa môže odísť len v sprievode Zodpovednej osoby, ktorá dieťa pri vstupe 
do detského kútika zaregistrovala, prípadne inej vopred poverenej osoby. 

Zodpovedná osoba dodrží, že dieťa vyzdvihne z detského kútika najneskôr 30 
minút po uplynutí stanovenej doby v bode II. 

V. Pobyt dieťaťa v detskom kútiku: 



Počas pobytu v detskom kútiku dieťa a Zodpovedná osoba rešpektujú a riadia 
sa pokynmi Koordinátora detského kútika.  

V priestoroch detského kútika môže dieťa využívať všetky dostupné pomôcky, 
hračky či iný didaktický materiál. 

V priestoroch detského kútika môže byť maximálne 25 detí.  

Dieťa môže počas pobytu v detskom kútiku konzumovať vlastné prinesené 
potraviny (drobné občerstvenie a pitný režim – ovocie, keksík, čaj a pod.). Za 
prinesené veci ručí Zodpovedná osoba, Koordinátor detského kútika nie je 
povinný dieťa nakŕmiť ani po jedlu upratať či umyť riady. 

Elektrické zariadenia, ktoré sú súčasťou kútika, (napr. rádio) smie obsluhovať 
iba Koordinátor. 

Dieťa si môže do detského kútika priniesť vlastnú hračku. Zodpovednosť za 
takúto hračku nesie Zodpovedná osoba.  

 

VI. V priestoroch detského kútika je zakázané : 

a. zdržiavanie sa osôb pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 
a psychotropných látok; 

b. zdržiavanie sa chorých osôb, ktoré môžu byť zdrojom infekčných chorôb; 

c. požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných 
látok; 

d. vnášanie ostrých, rozbitných a nebezpečných predmetov. 

 

VII. Koordinátor detského kútika nepreberá zodpovednosť za žiadne cennosti, 
ktoré si jeho návštevníci prinesú so sebou do priestorov detského kútika (napr. 
mobilné telefóny, fotoaparáty a pod.). 

 

VIII. Poradcovia nepreberajú zodpovednosť za odložené veci v priestoroch 
detského kútika. 

 

IX. Upratovanie a dezinfekcia priestorov detského kútika bude prebiehať v súlade 
s príslušnou hygienickou normou. Upratovanie zabezpečuje Ekonomická 
fakulta UMB. 

 

X. Koordinátor detského kútika zodpovedá za dodržiavanie zásad požiarnej 
bezpečnosti a zásad bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle príslušných 
právnych predpisov. 

V Banskej Bystrici, 1. marca 2017.  


