Starostlivosť o pieskoviská
Dostatočne dlhý a pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu je v záujme ochrany zdravia a
zdravého vývinu dieťaťa. V týchto letných mesiacoch je problematika detských pieskovísk
veľmi aktuálna, pretože hrajúce sa deti sú vystavené zdravotným rizikám vyplývajúcim zo
znečistenia piesku. Zdravotné riziká pre dieťa môžu byť:
o mikrobiálne - parazitárne (Giardia lamblia, Askarióza – škrkavka detská,
Toxoplazmóza, Toxokaróza, Enterobióza – mrľa detská...)
-

bakteriálne (Salmonelóza, Shigelóza...)

-

vírusové ochorenia (vírusové hepatitídy...)

o mechanické -

rozbité sklo, ostré predmety, injekcie...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach
o požiadavkách na pieskoviská ustanovuje požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskoviska
a najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho
znečistenia piesku v pieskovisku určeného na hranie detí. Z uvedeného vyplýva, že:
-

prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou
alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz
za dva týždne počas sezóny (od 1.marca do 30. novembra kalendárneho roka), o
čistení a udržiavaní pieskoviska musí viesť záznamy.

-

piesok v pieskovisku nesmie prekročiť najvyššie prípustné množstvo vybraných
indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku (Termotolerantné
koliformné baktérie, Fekálne streptokoky, Salmonella sp., Geohelminty- vajíčka,
larvy) v pieskovisku určenom na hranie detí.

Zodpovednosť za starostlivosť o pieskovisko má prevádzkovateľ. Väčšinu verejných
pieskovísk prevádzkuje mesto alebo obec, pieskoviská pri materských školách prevádzkujú
Materské školy, a ostatné napr. pri reštauráciách, rekreačných objektoch... súkromní
prevádzkovatelia.
Ak sa nám zdá pieskovisko zanedbané, môžeme na to upozorniť prevádzkovateľa
pieskoviska, prípadne Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva kontrolnú
činnosť v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 24 ods. 5 písm. c) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré
prevádzkujú zariadenia pre deti a mládež sú povinné zabezpečiť pravidelné čistenie a
udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby tieto
nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavať
najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy v pieskoviskách, inak

sa podľa § 57 ods. 12 dopustia správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva za čo
im podľa § 57 ods. 50 písm. a) príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150
do 20 000 eur.
Keďže starostlivosť o pieskovisko nie je lacná záležitosť môže sa stať, že prevádzkovateľ
pieskoviska pod hrozbou pokuty pieskovisko radšej zruší ako opraví alebo vyčistí (napr.
v rámci aktivačných prác).
Povinnosť výmeny piesku zákon ani vyhláška prevádzkovateľom pieskovísk nestanovujú.
V rámci prevencie voči nákazám na otvorených pieskoviskách je potrebné dôsledne
dodržiavať preventívne opatrenia:
1. Pieskoviská sa musia pravidelne čistiť a odstraňovať z nich ostré predmety,
odpadky...
2. Zabrániť vstupu zvierat na pieskoviská, nezabúdať na pravidelné odčervovanie
a očkovanie zvierat.
3. Rodičia musia dbať na dodržiavanie základných hygienických návykov detí
(zabrániť konzumácii piesku, umývanie rúk...) a očkovať dieťa.
4. Ak sa dieťa na pieskovisku poraní znečistenou injekciou, ranu vyčistiť, dezinfikovať
a informovať pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
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