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Stručný popis:
Cieľom projektu je zveľadiť priestor vnútrobloku na Triede SNP za účelom umožnenia aktívneho
využívania už existujúceho nevábneho priestoru obyvateľmi priľahlých panelových domov (Trieda SNP
56, 62, 68, 82). Projekt v 2 fázach postupne vytvára možnosti spoločného trávenia času, susedských
stretnutí a komunitnej spolupráce. Prehlbuje medzigeneračný dialóg a záujem o dianie v blízkosti
bydliska.

Popis projektu:
Projekt počíta s postupnou revitalizáciou vnútroblokového priestoru na ulici Trieda SNP počas dvoch
fáz. Projekt predkladáme na základe prieskumu preferencií obyvateľov vnútrobloku, ktorý sme
realizovali počas leta 2020. Zámerom je vtiahnuť starších aj mladších obyvateľov vnútrobloku do
úpravy priľahlého priestoru a spoločne vytvoriť oddychové prvky (lavičky, stolíky, trvalkové záhony),
ktoré podnietia trávenie voľného času so susedmi. V prvej fáze projekt počíta s estetickou úpravou
pozostatkov kotolne, s odstránením neudržiavaného pieskoviska, s osadením 4 ks ergonomických
lavičiek pre seniorov a 1x zostavy lavičky + stôl, 2x ležadlo drevené, 1 ks smetných košov (na separovaný
odpad), 1 ks smetného koša na psie exkrementy a vytvorením 2x trvalkových záhonov. Následne
projekt počíta s vytvorením drobnej komunitnej záhrady s vyvýšenými záhonmi na slnečnej (severnej
strane vnútrobloku), s presvetlením priestoru údržbou stromov a s dobudovaním oddychových prvkov
pre seniorov. V druhej fáze projektu sa zameriame na dotvorenie priestoru aj pre rodiny s deťmi.
Konkrétne pôjde o vytvorenie jednoduchých ekologických herných prvkov pre deti v spolupráci s
Mestom Banská Bystrica. Nie je cieľom vytvárať vo vnútrobloku detské ihrisko, nakoľko sa kvalitné
oplotené ihrisko nachádza v priamej blízkosti vnútrobloku.

Časový harmonogram činností:
Prvá fáza - jar 2021
1. upratovanie a čistenie priestoru, odstránenie pieskoviska - 2 týždne
2. osadenie lavičiek a smetných košov - 3 týždne
3. vytvorenie 2ks trvalkových záhonov - 2 týždne
4. estetická úprava starej kotolne - 3 týždne
jeseň 2021
1. údržba stromov (správca zelene) - 2 týždne
2. vytvorenie komunitnej záhradky, osadenie vyvýšených záhonov - 3 týždne
3. osadenie spoločného posedenia/altánku uprostred priestoru - 4 týždne

Druhá fáza:
1. priebežné čistenie a upratovanie priestoru, starostlivosť o existujúce oddychové prvky jar - leto 2022
2. vytvorenie jednoduchých herných prvkov z ekologického materiálu podľa usmernení Mesta
Banská Bystrica, nenáročných na údržbu - leto 2022

Miesto realizácie projektu:
parcela č. 1 2338253 981/2

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. 4x lavička pre seniorov (á 220 eur)
2. 1x kôš na separovaný odpad
3. 1x kôš na psie exkrementy
4. 1x zostava lavička + stôl
5. 2x drevené ležadlo
6. 2x trvalkový záhon (á 750 eur)
7. 4x vyvýšený záhon (á 200 eur)
8. záhradnícke práce
9. demontáž a čistenie priestoru

880
433
102
560
250
1640,5
800
2000
3200

Celkový rozpočet projektu v €:

9865,5

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
V prvej fáze navrhovateľ prispeje k naplneniu zámeru projektu dobrovoľníckou činnosťou.
Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa bude spočívať v pomoci pri úprave a čistení priestoru, odstránení
pieskoviska a formou dohľadu nad udržaním čistoty priestoru. Navrhovateľ na báze dobrovoľníctva
komunikuje s obyvateľmi vnútrobloku a aktivizuje staršiu i mladšiu generáciu.

Informácia o prínose a udržateľnosti:
Prínos projektu spočíva vo vytvorení oddychovej zóny a priestoru na stretávanie a v oživení
nevyužívaného priestoru vnútrobloku ako aj v prepojení a prehĺbení dialógu medzi seniormi a mladšou
generáciou. V ďalších fázach projekt počíta s aktivizáciou komunity obyvateľov vytvorením komunitnej
záhrady a v pravidelnej starostlivosti o priestor vnútrobloku. Predpokladáme zapojenie stálych
obyvateľov ako aj detí a rodičov z novovzniknutej škôlky SMŠ Montessori.
Udržateľnosť: Projekt bude realizovaný v niekoľkých fázach, zavádza ekologické prvky - koše na
separovaný odpad, kôš na psie exkrementy a iné. V neskorších fázach projektu navrhovateľ počíta so
zavedením jednoduchých ekologických herných prvkov pre deti podľa usmernení a v spolupráci s
Mestom Banská Bystrica a s vytvorením komunitných vyvýšených záhonov. Udržateľnosť projektu
vidíme aj v spolupráci komunity obyvateľov vnútrobloku s Mestom Banská Bystrica pri čistení a
pravidelnej údržbe priestoru.

