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Názov projektu:

Relax zóna – III. etapa
Autor/ka: Juraj Hajdu
Stručný popis:
Predmetom projektu je doplnenie RELAX ZÓNY o nové herné, športové a relaxačné prvky pred
obytným blokom na Internátnej 13-23 (miestna časť Fončorda), kde by po ich realizácii bola jestvujúca
relax zóna obohatená o nové možnosti športového využitia pre všetky vekové kategórie (exteriérový
pingpongový stôl), oddychu (hojdacia lavica), aktivitu detí (lano lezenie, pružinová hojdačka, kresliaca
tabuľa), realizáciu seniorov (bylinkový záhon) s úpravou prístupu na plochu pre deti a blízkeho okolia
pomocou zatrávňovacej dlažby a vyznačenia hranice fit parku. Tento projekt bude podporovať
komunitný rozvoj a súžitie všetkých vekových kategórií a záujmových skupín.

Popis projektu:
RELAX ZÓNA III. etapa vznikla z podnetu aktívnych občanov žijúcich na Internátnej 13-23 v Banskej
Bystrici, ktorí svoj postoj k dobudovaniu a rozšíreniu RELAX ZÓNY o nové športové a relaxačné prvky
vyjadrili
súhlasom
v ankete
zrealizovanej
v januári
2018
(64,94%
obyvateľov).
III. etapa je rozčlenená na nasledovné časti:
1/ východná časť s fit parkom bude obohatená o betónový pingpongový stôl vhodný do exteriéru
(príloha cenová ponuka z internetu), ktorý by slúžil aj tým, ktorí z rôznych zdravotných dôvodov
nemôžu cvičiť na outdoorových strojoch, avšak chcú realizovať primeranú pohybovú aktivitu v blízkosti
svojho bydliska. Táto plocha bude doplnená o hojdaciu lavicu (príloha cenová ponuka z internetu)
umiestnenú tak, aby žiadnemu osadenému prvku neprekážala, naopak slúžila všetkým oddychujúcim.
2/ stredná časť slúžiaca ako zóna pre deti a mamičky bude doplnená o nový herný prvok – pružinovú
hojdačku kotvenú do zeme a obojstrannú kresliacu tabuľu (príloha cenová ponuka z internetu).
Stredná a východná časť budú oddelené prístupovým chodníkom, ktorý bude osadený zatrávňovacou
dlažbou (príloha cenová ponuka z internetu) v smere od existujúceho asfaltového chodníka pred
bytovým domom k vstupu do tejto zóny tak, aby sa nenarúšal dojem kompaktného celku zatrávnenej
plochy, ale dal sa svojpomocne udržiavať kosením. Zároveň by sa vyhovelo požiadavke mamičiek
ľahšieho prístupu na detskú plochu s kočíkmi.
3/ západná časť slúžiaca na športovo – oddychové aktivity bude rozšírená o lanolezenie umiestnené
pod oddychovou zónou. Naším zámerom je využiť existujúce tri vyššie ihličnaté stromy, rastúce do
tvaru trojuholníka tak, aby deti od 5 do 12 rokov mohli zlepšiť svoju koordináciu, šikovnosť a športové
schopnosti za podmienky nepoškodzovania existujúcej zelene. Lanolezenie by pozostávalo
z umiestnenia drevených prvkov (vodorovné rebríky) nad zemou do výšky 30 cm a lán určených na
pridržiavanie sa detí nad rebríkmi, upevnenými po obvode kmeňa stromov. Kmene stromov by boli
ochránené pred prípadným poškodením bambusovými rohožami. Lanolezenie by bolo zrealizované
svojpomocne so zapojením aktívnych občanov, drevené rebríky by boli vyrobené na mieru

dodávateľskou firmou, laná by boli zakúpené v príslušnej predajni. Inštalácia prvkov lanolezenia bola
už predjednaná aj so zástupcom ZARES-u.
4/ blízko západnej časti je zatrávnený nevyužitý priestor, na ktorom by bol svojpomocne vybudovaný
vyvýšený záhon určený na dopestovanie byliniek pre potreby obyvateľov bytového domu, do výroby
a osadenia ktorého by boli zapojení aktívni občania vrátane detí. Jeho konštrukcia by pozostávala zo
4 ks drevených paliet natretých ekologickou farbou, znútra vyložený nepriepustnou fóliou. Vysadené
by boli rôzne bylinky používané v domácnosti (šalvia, majorán, materina dúška, ligurček, levanduľa,
pažítka) a starostlivosť o tento záhon by prevzali aktívni občania bytového domu.
5/ Z podnetu občanov vzišla potreba ohraničenia už existujúceho fit parku s outdoorovými cvičebnými
strojmi. Z dôvodu nenarúšania jednotnosti a estetického usporiadania tejto zóny navrhujeme len
vyznačiť hranice fit parku neagresívnymi prvkami - latkovým miniplotom, ktorý by bol do výšky 40 cm
osadený do rohov hraníc fit parku. Osadené budú svojpomocne z dôvodu jednoduchej inštalácie.

Čas a miesto realizácie projektu:
Výber prvkov máj – jún 2018
Verejné obstarávanie jún 2018
Objednávka, dodávka, osadenie prvkov a úprava okolia jún – október 2018
Miesto realizácie: Parcela KN-C č. 1198/1, k.ú. Radvaň, mestská časť Fončorda, ulica Internátna 13-23.
Parcela je vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Náš zámer je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Obojstranná kresliaca tabuľa a pružinová hojdačka boli súčasťou
predchádzajúceho projektu RELAX ZÓNA, na ktorý už bola vypracovaná projektová dokumentácia,
preto vypracovanie projektovej dokumentácie nie je potrebné, Lanolezenie, bylinkový záhon, latkový
miniplot a prístupový chodník (bez obrubníkov) nezasahujú do existujúcich sietí, nakoľko sú buď nad
zemou, prípadne na zemi len položené.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. pružinová hojdačka 1 ks vrátane montáže a dopravy

300,-€

2. tabuľa na kreslenie vrátane montáže a dopravy

350,-€

3. hojdacia lavica vrátane montáže a dopravy

300,-€

4. pingpongový stôl vrátane montáže a dopravy

1 100,-€

5. lano lezenie

1 000,-€

6. zatrávňovacia dlažba (30 metrov) vrátane dopravy a osadenia

500,-€

7. bylinkový vyvýšený záhon vrátane osadenia a nákupu rastlín

400,-€

8. vyznačenie hranice fit parku

50,-€

Celkový rozpočet projektu v €:

4 000,-€

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Dobrovoľníctvo bude spočívať v spolupráci pri osádzaní nových herných prvkov, bylinkového záhonu
a úprave okolia.

