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Názov projektu:

Zo „smetiska“ ihrisko II
Autor: Dorota Líšková

Stručný popis:
Spoločným cieľom obyvateľov „Starej“ Fončordy je zveľadiť a doplniť I. Etapu úspešného projektu Zo
„smetiska“ ihrisko. Existujúce pôvodné detské ihrisko a oplotená hracia plocha by bola doplnená
o stolný tenis pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, knižnú búdku, cvičebný prvok
a osvetlenie ihriska ako možnosť rozšírenia jeho využitia v zimných mesiacoch.
V lokalite detského ihriska sa naša komunita postará o vyčistenie plochy, kosenie trávy, natieranie
prvkov a dohľad nad prvkami presne tak, ako to už teraz úspešne robíme s detským ihriskom.

Popis projektu:
Na rohu ulíc Sadová a Gorkého sa nachádzal roky nevyužívaný mestský pozemok, ktorý celkovo kazil
dojem z okolia a slúžil ako skladisko stavebného odpadu a verejná toaleta. V súčasnosti po úspešnom
projektovom návrhu Zo Smetiska Ihrisko priestor ožíva a láka väčšie množstvo ľudí na odpočinok a
rekreáciu. Cieľom novej etapy je doplnenie existujúceho detského ihriska a oploteného trávnatého
ihriska o stolný tenis pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, knižnú búdku, cvičebné prvoky
a osvetlenie ihriska ako možnosť rozšírenia jeho využitia v zimných mesiacoch.

Lokalita
Osvetlenie by napomohlo časovému rozšíreniu využívania ihriska ako pre šport tak aj k plánovaným
akciám po vybudovaní ihriska, ako sú detský letný festival, jesenné „Gorkobranie“, susedské zóny bez
peňazí a pod. Zabezpečilo by tiež väčšiu ochranu prvkov pred vandalizmom.

Stolnotenisový areál navrhnutý tiež pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, by ešte viac
zatraktívnil priestor a umožnil inklúziu znevýhodnených občanov napr. z priľahlého domu sociálnych
služieb na Družby 7, ktorého klienti s obľubou využívajú ihrisko na Sadovej ulici. Pri komunikácii s nimi,
ako aj s komunitou ľudí žijúcich na Starej Fončorde, vznikol nápad osadiť v blízkosti ihriska Sadová stôl
pre stolný tenis, okolo ktorého by bola plocha, ktorá by zabezpečovala, aby daný stôl mohli využívať aj
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Takouto formou by sa zabezpečila väčšia interakcia medzi
obyvateľmi. Rozmer plochy opatrenej plochou pre stolný tenis je 8 x 5 m.
Knižnú búdku pre možnosť zapožičania a výmeny kníh vítajú najmä starší občania a mamičky s deťmi,
ktorí si chodia na lavičky v tieni oddýchnuť a načerpať nové sily.
Cvičebný prvok bude slúžiť aktívnym mamičkám a občanom, ktorý navštevujú detské ihrisko a majú
záujem o aktívny relax.
Takáto spoločná plocha detského a športového areálu by mohla byť väčšinu roka využívaná na šport
pre obyvateľov a rodiny s deťmi rôzneho veku. Neskôr v zimných mesiacoch by sme na ploche chceli
vytvoriť klzisko. V priebehu roka je priestor využívaný tiež ako priestor pre zóny bez peňazí, turnaj vo
futbale detí z priľahlej MŠ Jilemnického 8, organizovanie dňa detí, prípadne mestský rozprávkový les
pre najmenších.

Časový harmonogram aktivít:
Marec – November 2022

Miesto realizácie projektu:
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:
Kvantifikácia položiek
Druh položky:
1. Osvetlenie plochy
2. Knižná búdka
3. Stôl pre stolný tenis
4. Plocha pod stolný tenis pre imobilných
5. Cvičebné prvky

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
4000
500
900
1100
3500

10 000

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:
Prínosom projektu je skrášlenie pozemku a jeho následné celoročné využitie na šport a rekreáciu pre
cieľovú skupinu mladistvých, imobilných občanov a rodiny s deťmi s tým, že je plocha využiteľná aj na
iné účely pre celú komunitu.

Udržateľnosť projektu:
Projekt je trvalo udržateľný a ekologický, nakoľko nadväzuje na predchádzajúci projekt a rozširuje jeho
možnosti. Stále sa uvažuje s prírodnou trávnatou plochou. Jedinú záťaž predstavuje spevnená plocha
pod stolnotenisový stôl, ktorá však nezanecháva trvalé poškodenie plochy.

CENOVÁ PONUKA
1.) Osvetlenie plochy - bolo po konzultácii prispôsobené potrebám osvetlenia ihriska a tiež celej ulice
tak, aby jeho prevádzka bola čo najefektívnejšia, vyhovovala mestu, obyvateľom a užívateľom ihrísk.
Osvetlenie bolo odsúhlasené povereným pracovníkom mesta Banská Bystrica, pánom Gelienom,
ktorý požiadavku prekonzultoval s firmou realizujúcou osvetlenie. Cena 4000 eur je zodpovedajúca
prípadnej realizácii.

2.) Knižná búdka – cena búdky sa pohybuje od 250 eur, pričom 500 eur je cena s osadením do
betónového základu

3.) Stôl pre stolný tenis

4.) Plocha pod stolný tenis pre imobilných rozmer 12x6 m

5.) Cvičebné prvky

VYJADRENIE K PROJEKTU-OSVETLENIE
Dobrý deň.
Predložený projektový návrh „Zo smetiska ihrisko“ v zmysle Štatútu participatívneho rozpočtu
Mesta Banská Bystrica na ulici Sadová je možné riešiť osvetlenie vzniknutých ihrísk
doplnením dvoch stožiarov verejného osvetlenia (v prílohe je situačný zákres) s káblovým
napojením na existujúci stožiar verejného osvetlenia a osadením dvoch LED svietidiel
PHILIPS 46-80 Wat. Takéto riešenie bolo prekonzultované a odsúhlasené aj
s navrhovateľkou projektu p. Ing. Dorota Líšková. Ohľadom finančných nákladov je uvádzaná
suma 4 000 € v rozpočte projektu (osvetlenie plôch) a jej výška postačujúca na realizáciu
osvetlenia predmetnej záujmovej lokality.
Prajem pekný deň.

Jozef Gelien
referent
Mestský úrad
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Mob.: +421 918 505 266
Tel.: +421 48 4330 613
E-mail: jozef.gelien@banskabystrica.sk
www.banskabystrica.sk

