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Názov projektu:

Zo „smetiska“ ihrisko
Autorka: Dorota Líšková
Stručný popis:
Spoločným cieľom obyvateľov „Starej“ Fončordy je premeniť zanedbaný mestský pozemok na peknú,
zelenú, pohľadovú plochu. Namiesto lúky zarastenej burinou a kríkmi (slúžiacej ako skladisko odpadov
a verejnej toalety) navrhujeme, aby bol tento priestor vyčistený, vyrovnaný a oplotený. Väčšinu roka
by slúžil ako futbalové, volejbalové alebo bedmintonové ihrisko. V zimných mesiacoch by sme na ňom
vytvorili ľadovú plochu. Usporadúvali by sme na ňom akcie, ako sú detský letný festival, jesenné
„Gorkobranie“, susedské zóny bez peňazí a pod. Plochu s bránkami by využili aj škôlkari z blízkej
materskej školy na tréningy pred futbalovými zápasmi. Naša komunita sa postará o vyčistenie plochy,
kosenie trávy, natieranie prvkov a dohľad nad prvkami presne tak, ako to už teraz úspešne robíme so
susediacim detským ihriskom.

Popis projektu:
Na rohu ulíc Sadová a Gorkého sa nachádza roky nevyužívaný mestský pozemok, ktorý celkovo špatí
okolie a slúži ako skladisko stavebného odpadu a verejná toaleta. Plocha vznikala pred desiatkami
rokov ako priestor na uskladnenie stavebného materiálu z okolitej výstavby, ktorý bol neskôr zasypaný
hlinou, a teda časom zarástol krovinami a trávou.

Lokalita

Pohľad na pozemok
Na začiatku roku 2019 sme oslovili mesto, konkrétne pani Mgr. Natáliu Šmidekovú, referentku pre
mestské detské ihriská na mestskom úrade, ako aj pani Ing. Ganku Šušlíkovú za spoločnosť ZAaRES
s ponukou spolupráce na nie veľmi využívanom detskom ihrisku na Sadovej ulici. Po našom rozhovore
boli na ihrisko doplnené lavičky, hracie prvky a dopadové plochy. My ako komunita občanov sme
brigádne zabezpečili odvoz stavebného odpadu a vyčistenie plochy od krovín a ostatného odpadu na
jednej strane ihriska. Ďalej sme natreli prvky, kúpili kosačku, ktorou kosíme trávnatú plochu
ihriska vždy vtedy, keď je to potrebné nad rámec rozpisu spoločnosti ZAaRES a čistíme dopadové
plochy od kamienkov a nečistôt. V mesiacoch október a november 2019 prebehnú ďalšie brigády, ktoré
zabezpečia dočistenie lesíka na druhej strane ihriska. Odvtedy je detské ihrisko využívané
mnohonásobne viac aj vďaka doplneniu hracích prvkov a poobednému tieňu, ktorý zabezpečujú okolité
stromy.

Ihrisko pred úpravou

Ihrisko po úprave
Zvýšenú návštevnosť sme zaznamenali aj zo strany adolescentov, pre ktorých detské prvky nie sú
vhodné. Ponúka sa možnosť v podobe využitia zanedbaného susediaceho pozemku a vytvorenia
plochy, kde by sa mohli realizovať práve staršie deti a zároveň by bol využívaný pre celú komunitu. Po
rokovaniach s obyvateľmi sme sa rozhodli navrhnúť ekologicky a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie.
Navrhujeme, aby bola plocha očistená od odpadkov (vrátane odvozu stavebného odpadu) a
od krovitých porastov a strojovo upravená do roviny. Následne bude plocha zatrávnená trávnatou
zmesou vhodnou na šport. Kvôli blízkosti cestnej komunikácie na Sadovej ulici a strmému zrázu na
protiľahlej strane navrhujeme plochu oplotiť štyri metre vysokým oplotením, pozostávajúcim
z tyčových kovových prvkov a siete s dvomi vstupnými bránami o celkovej veľkosti ihriska 33x18m.
Taktiež navrhujeme zakúpiť malé futbalové bránky, volejbalovú zostavu a lavičky.
Takáto plocha by mohla byť väčšinu roka využívaná na šport pre obyvateľov. V letných mesiacoch by
sme na nej mohli zorganizovať detský festival, na jeseň susedskú akciu „Gorkobranie“ a neskôr
v zimných mesiacoch by sme na ploche chceli vytvoriť klzisko. V priebehu roka by bola využitá tiež ako
priestor pre zóny bez peňazí a podobné akcie. Futbalové bránky by vedeli využiť aj deti z
blízkej Materskej školy na Jilemnického 8 ako prípravu napr. na Turnaj materských škôl JUPIE CUP
Mareka Hamšíka.
V rámci projektu by sme tiež chceli dať oplotiť detské ihrisko, ktoré sa nachádza v blízkosti cestnej
komunikácie, plotom o výške približne 1 meter.

Čas a miesto realizácie projektu:
Marec – November 2020, Pozemok na rohu ulíc Sadová a Gorkého, p. č. C 424/4 - LV nezaložený, E
1715/1 - LV 5982 a p. č. C 424/4 - LV nezaložený, E 1716 - LV 5982, obidva vo vlastníctve mesta
Banská Bystrica.

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Vyčistenie plochy a odvoz stavebného odpadu
2. Výrub a odvoz krovitých porastov
3. Strojová úprava terénu a odvoz zeminy
4. Vyhĺbenie a zabetónovanie pätiek oplotenia a informačnej tabule
5. Oplotenie ihriska (stĺpy, malá a veľká vstupná brána, sieť)
6. Zatrávnenie plochy trávnou zmesou 50kg

Suma v €:
400
300
1500
1600
2700
300

7. Informačná tabuľa
8. Vybavenie ihriska (bránky 2ks, volejbalové tyče so sieťou)
9. Lavičky 2 ks
10. Koše na separovaný odpad (plast, kov, sklo)
11. Oplotenie susediaceho detského ihriska
12. Prechodový chodník cez lesík medzi ihriskami

250
900
200
250
1250
150

Celkový rozpočet projektu v €:

9800

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Dobrovoľnícka činnosť pozostáva z pomoci pri realizácii, odpratávaním odpadu, vyčistením plochy
v prípravnej fáze, ako aj z kosenia trávy, natierania prvkov a dohľadom nad nimi v priebehu ich
využívania.

Informácia o prínose a udržateľnosti projektu:
Prínosom projektu bude:
Prínosom projektu je skrášlenie pozemku a jeho následné celoročné využitie na šport a rekreáciu pre
cieľovú skupinu mladistvých s tým, že je plocha využiteľná aj na iné účely pre celú komunitu.
Udržateľnosť projektu:
Projekt je trvalo udržateľný a ekologický, nakoľko sa neuvažuje s umelým trávnikom, ale s trávnatou
plochou. Jedinú záťaž predstavujú betónové pätky stĺpov, ktoré sú v prípade potreby odstrániteľné
ťažkou technikou a ďalej recyklovateľné.

Mesto Banská Bystrica

Vaša značka

Naša značka

Vybavuje / linka / e-mail

Bratislava
16.10.2018

Ing. Peter Hudec
0918 159 929
hudec@hspstavby.sk

Vec:

Cenová ponuka – Zo smetiska ihrisko

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za možnosť predložiť Vám cenovú ponuku na projekt “Zo smetiska
ihrisko”. V snahe naplniť požiadavky Vám predkladáme nasledovnú cenovú ponuku.
Cena celkom bez DPH
DPH 20%

8 166,00 €
1 633 ,20 €

Cena celkom s DPH

9 799,20 €

Veríme, že naša cenová ponuka vzbudí Váš záujem.

Ing. Peter Hudec
konateľ
Príloha: Podrobný rozpočet k cenovej ponuke
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Cena s DPH [EUR]
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