
IHRISKO A „ZÁUJEM“ O BEZPEČNOSŤ DETÍ 
Keby ste sa rozhodli navštíviť akúkoľvek dedinku na Slovensku, podarilo by sa Vám nájsť zrejme pár 
takých, ktoré nemajú žiadne ihrisko pre deti. Ale rozhodne skoro žiadnu, kde by síce mali detské 
ihrisko plné detí, ale s pozamykanými vstupnými bráničkami. Teda okrej jednej dediny, tej našej... 
 
Obec Pribylina vybudovala v areáli pri Materskej škole niekoľko prvkov detského ihriska za peniaze 
z EÚ fondov. Investovala niekoľko tisíc EUR, ale prvky ktoré vybudovala za pôvodným stacionárom 
deti nezaujali. To je faktom...Nerád by som sa podrobne venoval tomu, za akých podmienok došlo 
neskôr k dobudovaniu ostatných častí aktívnymi občanmi obce. Len treba povedať, že na ihrisku sa 
objavilo niekoľko nových prvkov, informačná tabuľa pre deti a rodičov a to všetko bez akýchkoľvek 
nákladov pre obec. Nakoniec sa snáď dá len povedať, že celý tento príbeh mal pomerne smutný 
záver....Faktom však ostáva, že po dobudovaní tejto časti sa zrazu na ihrisku začali objavovať 
pravidelne skupinky deti hrajúcich a stretávajúcich sa na ňom. Často krát sprevádzaní rodičmi, či 
starými rodičmi. A tak to má byť. Nechceme predsa, aby naše deti žijúce na dedine vysedávali pri 
počítačoch.   
 
Aj túto jar sa tam stretávajú...Rozdiel je však v tom, že už nechodia cez bráničku a so sprievodom. Ale 
výlučne cez dieru v plote, alebo preliezaním cez plot a sami. Veď len ťažko si možno predstaviť, že 
rodičia či starí rodičia polezú cez plot. A tak je na mieste pre nás rodičov pochybovať,  či starosta obce 
má vôbec nejaký záujem o zmysluplné trávenie voľného času detí, o ich fyzický rozvoj, o stretávanie 
sa, či prvé kamarátstva. Či chce, aby sa mladí rodičia mali možnosť niekde stretnúť, porozprávať 
a podeliť o svoje radosti i starosti.   
 
V poslednom čase sme z jeho úst počuli ako hlavný dôvod zneprístupnenia ihriska to, že mu „záleží na  
bezpečnosti detí“. Je vari preliezanie cez plot viac bezpečné ako hranie sa na ihrisku?  
Veľavravne môžu o záujme starostu o bezpečnosť detí vypovedať nasledovné fotografie. Všetky 
fotografie sú z rôzneho času, ale rovnakého miesta. 
 
September 2015 
Otvorené voľne prístupné ihrisko i celý areál, bezpečné pre deti 

 
 
 
 
 
 



Marec 2017  
Rekonštrukcia budovy Materskej škôlky - stavenisko i ihrisko nie je v poobedných hodinách 
uzamykané a je voľne prístupné a teda zrejme pre pohyb detí bezpečné  

 
 
Apríl 2018  
Ihrisko a areál sú uzamknuté, lebo sú nebezpečné pre deti 

 
 
V prílohe tohto článku ešte prikladám moju komunikáciu (a prosbu) o sprístupnenie ihriska na 
starostu obce a jeho odpoveď. Názor nech si každý urobí sám   
         Matej Chlebový 


