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• Detská populácia tvrdo 
l típlatí za 

zanedbávanie starostlivosti o životné prostredie. p
Environmentálne zdravotné problémy sú neúmerne 
prepojené s malými deťmi. SZO odhaduje, že 40%prepojené s malými deťmi. SZO odhaduje, že 40% 
globálnych ochorení detí do piateho roku veku 
dieťaťa ktoré tvoria 10% svetovej populácie sa dádieťaťa, ktoré tvoria 10% svetovej populácie, sa dá 
prisúdiť rizikovým faktorom pochádzajúcim zo 
ži éh diživotného prostredia.



Riziká ovplyvňujúce zdravie detíp y j
Riziká, ktoré ovplyvňujú zdravie detí sa môžu nachádzať v prostredí ako je ovzdušie, 

voda, pôda a potraviny

Základné riziká Moderné riziká Objavujúce sa hrozby

Nebezpečenstvo z vody Vysoké množstvo toxínov 
vytvorených človekom

Globálne klimatické zmeny

Nedostatočná hygiena Nebezpečné používanie Radiáciayg p p
chemických látok

Nevyhovujúca kvalita 
d h

Neadekvátne odstraňovanie 
b č éh d d

Kontaminácia perzistentnými 
i ký i látk ivzduchu nebezpečného odpadu organickými látkami

Nevyhovujúce bývanie Degradácia životného 
di

Endokrinné poruchy
prostredia

Nedostatočná hygiena 
potravín

Zvýšená dostupnosť zbraní Rozvoj nových rizikovejších 
aktivít a produktov na voľný 
čas

Nebezpečenstvá z 
odstraňovania odpaduodstraňovania odpadu

Doprava



Pieskovisko ako zdroj závaPieskovisko ako zdroj závažžných ných jj ýý
ochorení detíochorení detí

Bakteriálne a parazitárne nákazyBakteriálne a parazitárne nákazy
dd i i ki i kpôvod :     pôvod :     zvieracie exkrementyzvieracie exkrementy

Vírusové ochoreniaVírusové ochorenia
hepatitídy typu A B ahepatitídy typu A B a CChepatitídy typu A,B ahepatitídy typu A,B a CC
infekcia HIVinfekcia HIV

dd i h ii h i žži ihl ki ihl kpôvod :pôvod : pichnutie poupichnutie použžitou ihlou narkomanaitou ihlou narkomana
Ohrozenie expozíciou chemickým látkamOhrozenie expozíciou chemickým látkamp ýp ý
pôvod :pôvod : degradácia degradácia žživotného prostrediaivotného prostredia



Interakcie medzi životným prostredím, genotypom dieťaťa a imunitným systémom

Zdravotný stavZdravotný stav 
dieťaťa



Hodnotenie výsledkov : Pieskoviská BB,BR 2007
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Percentuálny podiel pozitívnych Percentuálny podiel pozitívnych 
i k  lk  čt  i k  lk  čt  vzoriek na celkovom počte vzoriek na celkovom počte 

vyšetrených vzoriekvyšetrených vzorieky ýy ý

Parazitologické vyšetrenia odobratých vzoriek 

Mikrobiologické vyšetrenia 
odobratých vzoriek piesku

piesku

25%
11%

Počet vyšetrených vzoriek (18) Počet pozitívnych vzoriek

Počet vyšetrených vzoriek (17) Počet pozitívnych vzoriek

Chemické vyšetrenia odbortých 
vzoriek piesku

24%

Počet vyšetrených vzoriek 19 Počet pozitívnych vzoriek



MikrobiológiaMikrobiológia
patogénne a podmienene patogénne 

mikroorganizmyg y

• 2 pozitívne vzorky2 pozitívne vzorky

identifikované druhy :

Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis



óóParazitológiaParazitológia

• 6 pozitívnych vzoriekp y

identifikované vajíčka helmintov a ich vývinovéidentifikované vajíčka helmintov a ich vývinové 
štádiá 

Toxocara spp.pp
Ancylostoma spp.
Ascaris sppAscaris spp.
Toxascaris leonina



C éC éChémiaChémia
• 6 pozitívnych vzoriek

Chryzén

FluoranténFluorantén

A t éAntracén

Stopy toxických kovov



AntracénAntracénAntracénAntracén

Množstvo Antracénu v odobratej vzorke
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ChryzénChryzényy

Množstvo Chryzénu v odbratej vzorke piesku
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FluoranténFluorantén

Množstvo Fluoranténu v odobratej vzorke piesku

0,1500

0,2000

vo

0,0500

0,1000

M
no

žs
tv

0,0000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Označenie MŠ

Množstvo Fluoranténu



Základné požiadavky na p y
detské pieskoviská

•Hygienická nezávadnosť

B č ť•Bezpečnosť



Hygiena:Hygiena:ygyg
súvisiaca legislatívasúvisiaca legislatíva
 Zákon č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 24, ods. 5 c) zabezpečiť pravidelné čistenie a§ 24, ods. 5 c) zabezpečiť pravidelné čistenie a
udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov
zariadenia pre deti a mládež tak, aby tietop , y
nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a
iného znečistenia a dodržiavať najvyššie prípustnéj y p p
množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy
ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62
písm. j)



Odporúčania k udržaniu     Odporúčania k udržaniu     
hygienickej nezávadnosti hygienickej nezávadnosti 

i ki kpieskupiesku
 P d ý i k i k i k Pred výmenou piesku v pieskovisku

požiadať RÚVZ Banská Bystrica 
db HDM d b ti i kodbor HDM o odobratie vzoriek 

piesku na vyšetrenie 

 S cieľom udržania hygienickej nezávadnosti 
pieskovísk pieskoviská prikrývať priedušnou textíliou 
alebo ekologickou separačnou tkaninou,

 na čistenie piesku nepoužívať chemické látky a
í d i f kč é t i dkagresívne dezinfekčné prostriedky.



Náležitosti prevádzkového poriadku Náležitosti prevádzkového poriadku 
zariadení  ktorých súčasťou sú     zariadení  ktorých súčasťou sú     zariadení, ktorých súčasťou sú     zariadení, ktorých súčasťou sú     
pieskoviskápieskoviskápieskoviskápieskoviská

Údržba pieskoviska:
• uzatvorenie hracej plochy• uzatvorenie hracej plochy

kontrola technického stavu 

denná údržba pieskoviska (kontrola, prehrabanie a        
odstránenie hrubých nečistôt z piesku pred začatím ý p p
každodenných hier deti)
pravidelné čistenie a údržba pieskoviská v minimálnejpravidelné čistenie a údržba pieskoviská v minimálnej 
periodicite 1x za dva týždne



Osnova prevádzkového poriadku

Vonkajšie hracie plochy s pieskoviskom

1. Vonkajšie vybavenie (pieskovisko, preliezky, akupresúrne chodníky  
a pod.)
Ú2. Údržba pieskoviska

- uzatvorenie hracej plochy
- kontrola stavu obrúb pieskoviska
- prehrabanie a odstránenie hrubých nečistôt
- prekopávanie piesku
- výmena piesku (použiť piesok kopaný hrúbky 0,4)
- zakrývanie pieskoviska

3. Denné upratovanie
- vyhrabanie nečistôt, lístia a ich odvoz, orezávanie stromov a  kríkov
- vizuálna kontrola technického stavu hracích prvkov

4  R č á í i  h í h k4. Ročná revízia hracích prvkov
5.  Oprava alebo likvidácia poškodených prvkov


