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Prevádzkový poriadok detskej interiérovej herne Inkubík 
 

 

 

1. Prevádzkovateľom detskej interiérovej herne Inkubík (ďalej len „herňa“) je Mesto Malacky, 

Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913. 

 

2. Herňa slúži ako vyhradený priestor pre bezpečnú hru detí nášho mesta a detských návštevníkov 

nášho mesta.    

 

3. Herňa je určená pre deti od 0 do 8 rokov v sprievode a pod dozorom sprevádzajúcej osoby staršej 

ako 18 rokov. Deťom bez sprevádzajúcej osoby nebude umožnený vstup do herne. Za prípadný 

úraz zodpovedá výhradne sprevádzajúca osoba. Vstup do herne je výhradne na vlastnú zodpovednosť 

vstupujúcich návštevníkov.  

 

4. Herňa je sprístupnená denne v čase:  

pondelok – piatok:   od 9.00 h – do 11.30 h  a od 13.00 h - do 18.00 h 

víkendy:                    od 10.00 h – do 12.00 h  a od 13.00 h - do 17.30 h 

sviatky:                     zatvorené 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasné uzatvorenie herne z prevádzkových či technických 

dôvodov.  

 

5. Vstup do herne je spoplatnený podľa Cenníka úhrad, ktorý je prílohou č. 1 tohto prevádzkového 

poriadku a je jeho súčasťou. Úhradu za vstup do herne uhradí v hotovosti návštevník príslušnému 

zamestnancovi recepcie, ktorý mu vydá príjmový pokladničný doklad.  

 

6. V prípade záujmu o využitie herne pre uzavretú spoločnosť za účelom realizácie detských osláv je 

potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 7 dní vopred príslušnému zamestnancovi recepcie (príp. 

telefonicky na tel. č. 0918 185 212), ktorý uzatvorenie priestoru herne pre uskutočnenie akcie včas a 

riadne zabezpečí. Poskytnutie priestoru herne pre uzatvorenú spoločnosť je spoplatnené podľa 

Cenníka úhrad. Minimálny počet detí zúčastnených na detskej oslave je 5. Herňa je počas trvania 

detskej oslavy uzatvorená pre verejnosť.  

 

7. V priestore herne je prísny zákaz:   

●  vodenia zvierat, 

●  vstupu dospelých na trampolínu a na iné herné prvky, 

●  nosenia a odkladania ostrých, sklených a rozbitných predmetov, 

●  bicyklovania okrem detských odrážadiel dostupných v herni, 

●  fajčenia, konzumácie jedla a nápojov na herných prvkoch z hygienických dôvodov, 

●  poškodzovania, ničenia alebo odnášania herných prvkov. 
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8. Návštevník herne je povinný:   

● pohybovať sa v priestoroch herne výlučne vyzutý a v ponožkách, čo rovnako platí aj pre 

sprevádzajúcu osobu, 

● správať sa slušne a neohrozovať ostatných ani seba, 

● nechodiť do herne s chorým dieťatkom, 

● dodržiavať čistotu a poriadok a odložiť po sebe všetky použité hračky, 

● poškodenie hracích a zábavných prvkov vždy nahlásiť pracovníkovi recepcie, 
● dodržiavať stanovený prevádzkový čas. 

 

9. Povinnosti prevádzkovateľa:   

● Prevádzkovateľ je povinný starať sa o čistotu a údržbu priestorov a zariadení herne na vlastné 

náklady. 

 

10. Za spôsobené škody na majetku nedodržiavaním prevádzkového poriadku si bude prevádzkovateľ 

nárokovať náhradu škody v plnom rozsahu.  

 

11. Každý návštevník herne je povinný dodržiavať podmienky uvedené v tomto prevádzkovom 

poriadku. Vstupom do herne návštevníci súhlasia s prevádzkovým poriadkom herne v celom rozsahu. 

 

12. V prípade poškodzovania ihriska alebo hrubého porušovania prevádzkového poriadku informujte 

prosím prevádzkovateľa na telefónne číslo: 0918 185 212 – recepcia.  

 

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vydávať opatrenia v súlade s platnými predpismi Úradu 

verejného zdravotníctva SR.  

 

14. Tento Prevádzkový poriadok detskej interiérovej herne Inkubík ruší Prevádzkový poriadok 

detskej interiérovej herne Inkubík zo dňa 03.01.2019 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

14.03.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

primátor mesta 
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Cenník úhrad 

za vstup do detskej interiérovej herne Inkubík 

platný od 14.03.2022 

 

 Dieťa v sprievode  

1 dospelej osoby  

Ďalšia dospelá osoba 

Pondelok – piatok  

9.00 h – 11.30 h 

2,00 Eur/vstup 1,00 Eur/vstup 

Pondelok – piatok  

13.00 h – 18.00 h 

2,00 Eur/vstup 1,00 Eur/vstup 

Víkendy 

10.00 h – 12.00 h 

2,00 Eur/vstup 1,00 Eur/vstup 

Víkendy 

13.00 h – 17.30 h 

2,00 Eur/vstup 1,00 Eur/vstup 

 

 

Detské oslavy: 

 

Uzatvorenie celej herne: 10 Eur/akcia 

 

Vstup dieťaťa v sprievode 1 dospelej osoby: 2,00 Eur/hodina 

 

Vstup ďalšej dospelej osoby: 1,00 Eur/hodina 

 

 

 

 

 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

primátor mesta 
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