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Názov projektu:

Areál stálych kontrol v meste a prírode
Autor: Igor Patráš
Stručný popis:
ŠK Hadveo je športový klub, ktorý sa zaoberá tréningom a organizáciou podujatí v orientačnom behu v
BB a okolí už viac ako 10 rokov. Okrem detských krúžkov naše OZ zorganizovalo už niekoľko
významných podujatí ako spoločné majstrovstvá Maďarska a Slovenska alebo Majstrovstvá Európy
dorastu. Po úspešných ME by sme radi nadviazali na záujem o tento šport vybudovaním areálov stálych
kontrol. Touto aktivitou by sme radi inšpirovali obyvateľov mesta k pohybu a spoznávaniu svojho okolia
pútavou formou. Jedná sa o spoznávanie mesta a okolia mesta formou jednoduchej orientácie a
hľadania stanovíšť na mape. Projekt je určený pre všetky vekové kategórie.

Popis projektu:
Záujemci si na webovej stránke vyberú dostupnú časť Banskej Bystrice alebo jej okolia, ktorú chcú
spoznať. Vytlačia si mapu s jednoduchou traťou. Trate na jednotlivých mapách budú vždy 3:
Jednoduchá, stredná a ťažšia. V teréne budú osadene pevné kontroly, ktoré budú potvrdením pre
účastníka, že je správne. Trať môže účastník absolvovať sám, s rodinou, pešo alebo behom. Stále
kontroly budú umiestnené na jednoducho prístupných miestach. Ak bude niektoré miesto niečím
zaujímavé, bude stála kontrola doplnená o krátky popis tohto miesta. Takéto areály sú bežné v celej
Európe. Na Slovensku majú už svoje areály stálych kontrol Bratislava, Košice a Žilina. Tento druh
voľnočasovej aktivity v sebe spája pohyb v prírode, spoznávanie mesta a jeho okolia a športovú aktivitu.
Každý areál stálych kontrol sa bude začínať pri tabuli, ktorá priblíži dané miesto, vysvetli základy
orientácie a popíše čím je daný priestor zaujímavý. Tí záujemci čo nebudú mať možnosť si mapu vytlačiť
resp. mať ju v mobile si ju budú môcť vyzdvihnúť na kontaktom mieste. Napríklad v mestskom
informačnom stredisku.

Čas a miesto realizácie projektu:
Zima-jar 2020: príprava máp
Zima-Leto 2020: príprava webovej stránky
Jar/leto 2020: Osádzanie stálych kontrol a informačných tabúľ
Leto 2020: uvedenie projektu do života
Miesto realizácie: Banská Bystrica a blízke okolie (Urpín, Laskomer, Lúky nad Sásovou)

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1.
2.
3.
4.

Webová stránka
Mapovanie 10km2
Výroba informačných tabulí a stálych kontrol
Osádzanie informačných tabulí

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
1000
6000
2000
1000

10000

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Koordinácia celého projektu, pomoc pri mapovaní terénu, pomoc pri osádzaní tabulí a kontrol

Informácia o prínose a udržateľnosti projektu:
Prínosom projektu bude:
Cieľom projektu je dostať občanov a návštevníkov mesta zaujímavou formou na miesta, kde bežne
nechodia a častokrát ani nevedia, že takéto v Banskej Bystrici máme. Súčasťou projektu je aj pohyb,
šport a neposlednom rade takmer žiadny finančný náklad pre účastníkov.
Udržateľnosť projektu:
Po počiatočnej investícií je projekt určený na dlhé obdobie, kde sa bude potrebné maximálne 1x za 35 rokov spraviť údržbu informačných tabulí a stálych kontrol. Vďaka webovej stránke bude jednoduché
do budúcna meniť trasy v jednotlivých areáloch a pridávať prípadne ďalšie areály.

PRÍLOHY:
Ukážka areálu stálych kontrol v Bratislave

ŠK Hadveo Banská Bystrica
Gorkého 35
Banská Bystrica
Banskej Bystricii, 11.10.2019

Cenová ponuka
Výroba web stránky pre projekt stále kontroly

820 EUR bez DPH

Cena je orientačná a bude upresnená po dodaní ďalších detailov stránky.

Ing. Roman Molčany, PhD

ActivIT, s.r.o.
Národná 9, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
tel: 048/413 38 71, fax: 048/413 38 72
email: info@activit.sk, http://www.activit.sk

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Slovenská republika

Obchodný register: OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 6630/S

Obchodný register: OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 6630/S

IČO: 36043532
DIČ: 2020088675
IČ DPH: SK 2020088675

Cenová ponuka
Informačné tabule
Objednávateľ :
Miesto stavby:
Material:
výrobok rozmery š x hl x v v mm

1. Výroba informačných tabulí a stálych kontrol
Doprava
Montáž informačných tabulí
Cena spolu bez DPH
DPH
Cena spolu s DPH

počet cena za ks
cena spolu
ks
bez DPH
bez DPH

1

1

1 645,00 € 1 645,00 €
0,00 €
789,00 €

0,00 €
798,00 €
2 443,00 €
488,60 €
2 931,60 €

