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Názov projektu:

Obnova povrchu športového ihriska
Autorka: Eva Mazancová
Stručný popis:
Asfaltové ihrisko na Severnej ulici medzi domami 16-18, 12-13, 14-15 je miestom, kde sa stretávajú
rodiny s deťmi a utužuje sa komunita. Povrch ihriska je však v dezolátnom stave, pričom na niektorých
miestach prerastá tráva. Cestné komunikácie v okolí sú tvorené najmä dlažobnými kockami, čo
znemožňuje možnosť korčuľovania, kolobežkovania či jazde na odrážadlách. Zámerom projektu je teda
vyrovnanie a revitalizácia povrchu ihriska, aby bolo vhodné a najmä bezpečné aj na dané aktivity.
Hodnota by mala spočívať v pridanej funkcii kreatívneho povrchu nafarbením ciest, skákacích a iných
hier a tým vychovávať deti k uvedomelému správaniu sa na cestných komunikáciách, zábave a rozvoju
detskej motoriky.

Popis projektu:
Asfaltová plocha pri drevenom detskom ihrisku leží v „srdci“ sídliska Severná. Je miestom, kde sa
stretávajú deti a ich rodičia z okolia no častými návštevníkmi sú aj rodiny z Bakossovej ulice či Slnečných
strání.
Neformálna skupina rodičov zo sídliska sa tu viackrát do roka stretáva na spoločných brigádach,
piknikoch, Vianočných punčoch či guľášoch a snaží sa prinavrátiť stratený komunitný život do tejto časti
mesta. Vytvorením kvalitného priestoru revitalizovanou povrchovou plochou vhodnou na
korčuľovanie, odrážadlá či malé bicykle chceme vytvoriť relatívne tichý priestor, rešpektujúci
obyvateľov blízkeho okolia. Opravený povrch prinesie možnosti na bezpečnú hru bedmintonu, frisbee,
volejbalu, či hádzanie si lopty aj pre staršie deti. Práve z dôvodu hluku revitalizácia nezahŕňa osadenie
športovej výbavy, ako sú bránky či nové basketbalové koše, aby sa nepodporovali loptové aktivity,
vytvárajúce dunivý hluk.
Pridanou hodnotou opravenej povrchovej plochy a teda jej jedinečnosťou je namaľovanie základnej
dopravnej situácie a rôznych typov skákacích či pohybových hier na rozvoj detskej motoriky ale aj
zábave dospelých - twister, „človeče nezlob sa“, škôlka... Práve vhodným výberom namaľovaných hier
je možné podporiť tak teamového ducha ako aj prepojenie hry mladších a starších detí a zároveň
dospelákov. V rámci sídliska sa osvedčilo ponechávanie odrážadiel vedľa ihriska bez ich straty či
výraznejších poškodení a teda nakreslené cestičky by boli zaujímavé aj pre
„nepripravených“ návštevníkov. Vyrovnanie plochy by taktiež zabezpečilo jednoduchšiu výrobu ľadu v
zime, ktorý mal veľký úspech už v tejto sezóne.

Hoci samotná plocha nie je až tak zaujímavá pre lokálnych dôchodcov, verejný prieskum sa stretol s ich
pozitívnou reakciou, nakoľko väčšine z nich chodia na prázdniny vnúčatá. Taktiež uvítali nápad
kreatívneho povrchu, ktorý nenavádza na dribling či búchanie.
Dobre spravená asfaltová plocha by mala zase na dlhú dobu slúžiť občanom. Zametanie povrchu ihriska
od skaliek z blízkej dopadovej plochy hojdačiek bolo samozrejmosťou pre rodičov a taktiež deti. Pre
namaľovanie prvkov boli vybraté kvalitné cestné farby, pričom obnova nákresu by sa zaradila do
pravidelnej akcie - jarnej brigády.
Oprava povrchu by mala pozitívny vplyv aj na meno mesta, nakoľko sa pri prieskume ukázalo, že
väčšina obyvateľov považuje rozpadnuté ihrisko za vizitku mesta a jeho opravu považuje ako jeho
povinnosť.
Vplyv 300 m2 opravenej asfaltovej plochy by mohol priniesť pozitívnu zmenu v rámci životného
prostredia v tom, že deti nebudú nútené presúvať svoje aktivity ako bedminton, frisbee či hádzanie si
lopty na okolité trávnaté plochy. To sa teraz deje z obavy o zakopnutie a nepríjemné oškretie sa.
Problém s hrou na tráve nastáva najmä v teplých mesiacoch, alebo po výrazných dažďoch, kedy ostáva
tráva zdupaná alebo úplne rozbahnená.
V rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica predkladáme žiadosť o podporu na obnovu
povrchu ihriska o rozmeroch 10 x 30 m (300 m2) a nákup materiálu na natretie kreatívneho povrchu.

Čas a miesto realizácie projektu:
Máj – September 2019
Október 2019 – namaľovanie kreatívneho povrchu (alebo hneď po realizácii opravy povrchu)
Miesto realizácie: C 2063/4, E 2110/2 - vlastníkom je mesto Banská Bystrica

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. správne poplatky

200

2. cestné farby, riedidlo, štetce

180

3. oprava povrchu ihriska

7123

Celkový rozpočet projektu v €:

7503

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Neformálna skupina rodičov sa už teraz stará o udržovanie povrchu zametaním skaliek a
odstraňovaním prerastenej trávy a to viac krát do roka. S touto aktivitou by pokračovala aj naďalej.
Pokiaľ by bola potreba pozametať a vyčistiť ihrisko pred jeho revitalizáciou:
- 2 hodiny/2 ľudia
Ďalšou formou dobrovoľníckej činnosti by bolo namaľovanie kreatívneho povrchu:
- 5 hodín/2 ľudia - spracovanie podnetov od rodičov a detí, návrh kreatívneho povrchu,
konzultácia s obyvateľmi popr. niekým z mesta
- 8 hodín/2 ľudia - zameranie a obrysové prekreslenie návrhu na povrch
- 8 hodín/10 ľudí - vyfarbenie zameraných plôch (zapojenie aj detí)

Možné pokračovanie aktivít:
- dopravný deň na sídlisku s vymyslenou dopravnou situáciou a divadlom – zapojenie detí
(policajti, hasiči, šoféri...)
- výroba dopravných značiek s deťmi
- hravý deň – predstavenie jednotlivých nakreslených hier a rôzne súťaže pre deti
- deň pre všetkých – zapojenie detí, dospelých a seniorov v rámci hrania na ihrísk

Informácia o udržateľnosti projektu:
Opravená plocha asfaltového ihriska na Severnej ulici - medzi domami 16-18, 12-13, 14-15 - by si
nevyžadovala extra starostlivosť mestom. Samotný asfalt má pri kvalitnom prevedení dlhú životnosť,
pričom osadenie obrubníkov tiež prispieva k trvácnosti plochy.
Skalky či znečistenie už teraz odstraňujú rodičia a to viac krát do roka. V tejto činnosti by pokračovali
aj naďalej. Kreatívny povrch, namaľovaný na povrchu, by mal pri použití vybraných farieb, určených na
cestné komunikácie, vydržať niekoľko rokov. Pokiaľ by bolo treba opraviť alebo pridať nejaký maľovaný
prvok, bolo by to v kompetencii rodičov. Takáto oprava by bola dopredu konzultovaná so ZARES-om,
pričom by sa podľa aktuálneho stavu dohodlo, či majú nejaké farby, ktoré sa dajú použiť alebo si ich
majú rodičia zabezpečiť sami.

PRÍLOHA – Rozpis nákladových položiek
Stavba: Športové ihrisko - sidlisko Sever
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Milan Smädo - MIS - údržba ciest a
komunikácií
Miesto: Banská Bystrica
Č. Kód položky

Popis

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1

130201001

2

162501102

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom
priestore horn. tr.3 ručne
Vodorovné premiestnenie výkopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

3

R5

Pomocné práce 2 praconvíci x 8 hod

5

Komunikácie

4

565121111

5

573211111

6

577134211

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P
s rozprestretím a zhutnením v pruhu š.
do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm
Postrek asfaltový spojovací bez
posypu kamenivom z asfaltu cestného
v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11
O v pruhu š. do 3 m z nemodifik.
asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

9

Ostatné konštrukcie a prácebúranie

7
8
9

Osadenie záhonového alebo
parkového obrubníka betón., do lôžka
z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou
916561112 oporou
Premac obrubník parkový 100x20x5
5921954660 cm, sivý
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo
obruby z dlažob. kociek z betónu
918101111 prostého tr. C 12/15

99
10 998225111

Spracoval:
Dátum: 4. 2. 2019
MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Celkom

Hmotnosť
celkom

7 123,172

83,298

366,759

0,000

m3

7,200

35,096

252,691

0,000

m3

7,200

4,065

29,268

0,000

16,000

5,300

84,800

0,000

5 481,000

62,946

m2

300,000

8,360

2 508,000

31,644

m2

300,000

0,910

273,000

0,183

m2

300,000

9,000

2 700,000

31,119

1 110,400

20,352

m

80,000

5,000

400,000

7,946

ks

80,000

2,640

211,200

1,840

m3

4,800

104,000

499,200

10,565

165,013

0,000

165,013

0,000

7 123,172

83,298

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre pozemnú
komunikáciu a letisko s krytom
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

Cena celkom

t

83,298

1,981

