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Názov projektu:

Detské ihrisko na Karpatskej ulici
Autorka: Erika Polakovičová

Stručný popis:
Obyvateľstvo v slepej ulici na Karpatskej (medzi Karpatskou 4-6) sa v posledných rokoch výrazne
vymenilo, staršie generácie s odrastenými deťmi nahradili mladé rodiny s malými deťmi, pre ktoré
chýba miesto na bezpečné hranie sa a športové vyžitie. V okolí sa žiadne detské ihrisko pre menšie deti
nenachádza, v blízkosti je len zachovaná asfaltová plocha po zbúraní Centra voľného času, ktoré však
využívajú prevažne staršie deti. V minulosti v tejto časti Sásovej detské ihrisko bolo, to však bolo
postupne zrušené vzhľadom na nové nariadenia a normy EÚ a SR. Cieľom projektu je preto
vybudovanie chýbajúceho detského ihriska v tejto časti mesta. Cieľovú skupinu tvoria všetky generácie
- rodiny s malými deťmi, ktoré môžu bezpečne a zmysluplne tráviť voľný čas, dospelí a seniori, ktorí si
môžu budovať vzťahy a udržiavať sociálne väzby.

Popis projektu:
V mestskej časti Sásová sa nachádza viacero detských ihrísk, avšak v blízkej lokalite na ktorú je
zameraný projekt sa žiadne nenachádza. Najbližšie detské ihrisko je pod oporným múrom, kde je ale
len jedna hojdačka pre menšie deti, šúchačky v novej hernej zostave sú pre menšie deti ťažko dostupné
vzhľadom na chýbajúce normálne schodíky, pieskovisko je častokrát znečistené fekáliami psov a
mačiek.
V lokalite, na ktorú je projekt zameraný sa kedysi detské ihrisko, pozostávajúce z pieskoviska, šúchačky
a hojdačky, nachádzalo. Bolo však umiestnené inde (vedľa Karpatskej 6175/4), v blatistej časti a
postupne so zavádzaním európskych noriem pre ihriská nakoniec zrušené. Rozhodli sme sa preto o
vybudovanie nového detského ihriska pre malé deti, ktoré bude spĺňať všetky potrebné normy a bude
na vyhovujúcom mieste avšak v danej lokalite (za Karpatskou 6177/6 - viď mapu). Pozemok, na ktorom
je plánované ihrisko, je rovinatý. (V čase odovzdávania projektu ešte neboli k dispozícii inžinierskogeologické a hydrogeologické vyjadrenia k danej lokalite).
Detské ihrisko na Karpatskej by malo obsahovať drevené pieskovisko 200x200x30 cm, pod ktoré bude
umiestnená geotextília zabraňujúca prerastaniu trávy spĺňajúca normy EÚ a SR a obsahovať bude
nezávadný piesok vhodný do verejných pieskovísk.
Ďalším prvkom na detskom ihrisku by mala byť herná zostava ALFA so šúchačkou DA6503.04A a s
dvoma hojdačkami - jednou pre malé deti a druhou pre staršie. Zostava je určená pre vekovú kategóriu
2-8 rokov. Táto zostava spĺňa normy a predpisy EÚ a SR (STN EN 1176). Pod hernú zostavu netreba
dopadovú plochu, nakoľko výška maximálneho dopadu je 1 m, takže zostava sa môže montovať na
trávnatú plochu, ako je to aj navrhované.

Herná zostava aj pieskovisko, ktoré by mali byť vybudované z participatíveho rozpočtu mesta Banská
Bystrica v mestskej časti Sásová by mala byť určená pre vekovú kategóriu detí od narodenia po 8 rokov.
Vytvorením nového bezpečného detského ihriska však prispejeme k zatraktívneniu a zlepšeniu
životného priestoru v danej lokalite pre všetky generácie obyvateľov.
Ďalšou časťou projektu je osadenie 2 lavičiek v blízkosti detského ihriska, ktoré bude slúžiť obyvateľom
blízkych panelákov, ale aj užívateľom ihriska.
Celková výstavba a následné užívanie detského ihriska nebude mať negatívny vplyv na životné
prostredie.

Čas a miesto realizácie projektu:
Apríl - máj 2019 - výber hernej zostavy a pieskoviska
Máj - jún 2019 - verejné obstarávanie a objednávka, nákup materiálu na lavičky
Jún 2019 - dodanie a montáž hernej zostavy a pieskoviska
Jún - júl 2019 - osadenie 2 ks lavičiek
Júl - október 2019 - úprava a udržiavanie okolia
Miesto realizácie: Slepá ulica Karpatská 4 + 6, detské ihrisko bude vybudované za panelovým domom
Karpatská 6 vedľa asfaltovej plochy - jedná sa o parcelu E (1) vo vlastníctve mesta BB (LV 1000) s číslom
475/4 v k.ú. Sásová

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Piesok do pieskoviska 25 kg vrece (1 ks - 2,59 eur) spolu 40 ks

Suma v €:
103,60

2. Pieskovisko pravouhlé model A-2 m s montážou

470

3. Herná zostava ALFA so šúchačkou DA6503.04A s montážou

2356

4. Úprava plochy pod pieskovisko + geotextília

500

5. Správne poplatky

200

6. Materiál na lavičky 2 ks

200

Celkový rozpočet projektu v €:

3 829,60

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Obyvatelia daných panelákov pravidelne usporadúvajú brigády na úpravu okolia a udržanie jeho
čistoty, takže ich dobrovoľnícka činnosť by spočívala v udržiavaní vybudovaného detského ihriska a
následne jeho zveľaďovania. Okrem toho obyvatelia daných panelákov osadia na detskom ihrisku 2
lavičky.

PRÍLOHY:

- pohľad na lokalitu - s vyznačením miesta plánovaného ihriska

- reálna cenová ponuka na osadenie hernej zostavy

- vybraná herná zostava ALFA - pohľad spredu

- vybraná herná zostava ALFA - pohľad zozadu
Herná zostava ALFA so šúchačkou DA6503.04A
Dĺžka: 501 cm
Šírka:310 cm
Výška: 192 cm
Max. výška pádu: 95 cm
Bezpečnostná zóna - dĺžka: 656 cm
Bezpečnostná zóna - šírka: 769 cm
Veková skupina: 2-8 rokov

