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Názov projektu:

Herná zostava Šmolkovia na detskom
ihrisku v Parku pod Pamätníkom SNP v
Banskej Bystrici
Autorka: Iveta Janovcová

Stručný popis:
Rozšírenie detského ihriska v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici o hernú zostavu
Šmolkovia z agátového dreva s dvomi vežičkami a dvomi šmýkačkami.
https://www.najkrajsieihriska.sk/obchod/drevene-detske-ihriska/herne-zostavy/smolkovia/

Popis projektu:
Viď príloha nižšie

Čas a miesto realizácie projektu:
Jednorazová inštalácia hernej zostavy na detské ihrisko v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici
Miesto: Detské ihrisko v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici
LV č. 4073, parcela 1204/17

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Herná zostava Šmolkovia
https://www.najkrajsieihriska.sk/obchod/drevene-detske-ihriska/hernezostavy/smolkovia/

7587,10EUR/
9104,52 EUR s DPH

Celkový rozpočet projektu v €:

7587,10EUR/
9104,52 EUR s DPH

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Predkladateľka projektu vo svojom návrhu dobrovoľnícku činnosť neuvádza.

Informácia o prínose a udržateľnosti:
Doplnením hernej zostavy na detské ihrisko bude vytvorený bezpečný priestor na hru a trávenie
voľného času pre deti mladšieho veku z Banskej Bystrice a okolia spolu s rodinami.

Udržateľnosť: Herná zostava je vyrobená z agátového dreva, ktoré v exteriéri vydrží 10x dlhšie na
rozdiel od výrobkov zo smrekového dreva.
Pri výrobe sú dodržané príslušné normy STN1176 a STN1177, čím je zaručená bezpečnosť detí.
Na hernú zostavu je 20 rokov garancia na drevené časti.

Projekt v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici:
Herná zostava Šmolkovia na detskom ihrisku v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej
Bystrici

Stručná charakteristika projektu
:
Umiestnenie novej hernej zostavy Šmolkovia na detskom ihrisku v Parku pod Pamätníkom SNP v
Banskej Bystrici.
Domčeková zostava s dvomi šmýkačkami vyrobená z agátového dreva, má slúžiť deťom na športové a
pohybové aktivity a na utváranie pozitívnych postojov k športu a fyzickej aktivite.
Zostava domčekov a šmýkačiek má rozprávkový vzhľad , ktorý u detí umocní predstavivosť a
fantáziu.
Cieľom je vytvoriť deťom miesto na hru a trávenie voľného času s rodinou na bezpečnom a
ekologickom ihrisku vonku v prírode.

Miesto realizácie projektu:
Detské ihrisko v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.
Je to priestranný areál bohatý na zeleň s veľkým potenciálom na rozvoj pohybových a športových
aktivít detí ako aj pre rozvoj enviromentálneho cítenia.

Vízia:
Deťom z Banskej Bystrice a okolia vytvoriť priestor na športové a pohybové aktivity,
primerane ich veku, na bezpečnej hernej zostave v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej
Bystrici.

Cieľ projektu:
Osadenie hernej zostavy Šmolkovia k detskému ihrisku v parku pod Pamätníkom SNP a vymedzenie a
zväčšenie bezpečného priestoru na hru a šport pre deti vo veku 3+ .
Herná zostava pozostávajúca z dvoch drevených vežičiek rôznej výšky spojených dreveným mostíkom,
obsahuje aj 2 šmýkačky, ktoré na ihrisku aktuálne chýbajú. Zostava je doplnená šikmou štvorcovou
lanovou sieťou a vyznačuje sa výraznými zelenými strieškami, ktoré môžu ladiť so zeleňou v parku
SNP.

Popis:
● Veková kategória: 3+
● Maximálny počet používateľov: 15
● Rozmery prvku: 6,5 x 4,5 x 3,8m
● Potrebná výška: 9,5 x 7,5m
● Výška pádu: 1m
● Dopadová plocha: trávnik
● Hmotnosť: cca 1450 kg
● vežová zostava pozostáva z dvoch veží, ktoré sú prepojené pomocou pohyblivého mostíka z
agátových hranolov 7x7 cm
● veža 1 má výšku podesty 95-100 cm, rozmer podesty 1,1 x 1,1m, výška zábradlia je 70cm od
podlahy, výlez je možný pomocou lezeckej siete cez zúžený otvor cca 45cm, zostup je možný
pomocou laminátovej šmýkačky
● veža 2 má výšku podesty 95-100 cm, rozmer podesty 1,1 x 1,1m, výška zábradlia je 70cm od
podlahy, výlez je možný pomocou výlezovej plošiny cez zúžený otvor cca 45cm a pomocou
kolmej lezeckej steny, zostup je možný pomocou laminátovej šmýkačky
● obe veže majú strechu s predĺženým štítom

Výhodou tohto prvku je, že výška podlahy od zeme tu nepresiahne 1m a preto z hľadiska európskych
bezpečnostných noriem nie je potrebné vybudovanie tlmiacej dopadovej zóny.

Materiál hernej zostavy:

Herná zostava je vyrobená z agátového dreva, ktoré je tvrdšie ako dubové a je odolnejšie voči
poveternostným podmienkam. Na rozdiel od lacnejšieho smrekového dreva agátové drevo nevytvára
triesky a v exteriéri vydrží až 10x dlhšie.
Na spájanie jednotlivých častí bude použitý kvalitný nerezový spojovací materiál. Jeho použitím sa
predchádza zlomeniu spoja alebo vytekaniu hrdze zo spojov po niekoľkoročnom využití herného
prvku.
Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

●
●

Osadenie hernej zostavy na detské ihrisko pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.
Herná zostava je vyrobená z jadra agátového dreva, suchého reziva a nerezového spojovacieho
materiálu
● Pri výrobe sú dodržané príslušné normy STN1176 a STN1177 čím je zaručená bezpečnosť
všetkých detí
● Na hernú zostavu je 20 rokov garancia na drevené časti

Dielčie ciele:
● Zavedenie osvetlenia aj na detské ihrisko
● Overenie prítomnosti inžinierskych sietí pod miestom umiestnenia herného prvku
● Doplnenie dopadovej plochy k spodnej časti šmýkačiek

Predpokladaná výška investície na hernú zostavu Šmolkovia:
7.587,10EUR s DPH 9.104,52EUR

Vizualizácia a určenie rozmerov hernej zostavy Šmolkovia:

Vizualizácia aktuálne umiestnených herných prvkov v Parku pod Pamätníkom:

Pôvodné umiestnenie hernej zostavy v parku pod Pamätníkom SNP v minulosti:

