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Stručný popis:
Cieľom projektu EKO /Externá Komunitná Obývačka/ je pilotný krok k vytvoreniu kvalitného,
multifunkčne využiteľného moderného verejného priestoru v areáli pri novovzniknutom
Komunitnom centre na Fončorde a položenie základov pre aktívne občianstvo, komunitný dialóg a
široké spektrum voľnočasových aktivít pre rôznorodé cieľové skupiny obyvateľov žijúcich v tejto
lokalite. Areál na Havranskom má potenciál stať sa obľúbeným miestom hodnotného trávenia času,
posilňovania vzťahov a sociálnych väzieb, centrom spoločenského života a participácie na tomto
sídlisku.
Jeho zariadením vhodným exteriérovým mobiliárom, ktorý bude slúžiť ako „komunitná obývačka“ a
bude ladiť s charakterom jedinečného prírodného priestoru /tiež ekologického/, sa otvoria nové
možnosti pri plánovaní a organizácii aktivít v ponuke komunitného centra „pod holým nebom, na
čerstvom vzduchu “. EKO môže prispieť k tomu, aby na tomto mieste zotrvali ľudia dlhšie a na Fončorde
vznikne živý verejný priestor pre aktívnu komunikáciu všetkých aktérov a „hráčov“ v komunite /
aktívnych jednotlivcov, neformálnych skupín obyvateľov, zástupcov o.z., podnikateľov, poslancov,
členov občianskej rady a samosprávy./

Popis projektu:
Projekt EKO /exteriérovej komunitnej obývačky/ vychádza z potenciálu existujúceho, ekologického a
zdravého otvoreného prírodného prostredia v okrajovej časti jedného z najstarších banskobystrických
sídlisk Fončorda. V lokalite na Havranskom zriadilo Mesto Banská Bystrica v decembri 2014 na podnet
aktívnych skupín občanov Komunitné centrum Fončorda, ktoré začína využívať 200 m2 prenajatej
plochy Centra voľného času Havranské. Momentálne prebieha štádium zariaďovania interiéru,
aktivizovania sympatizantov, aktívnych členov a plánovania kalendára činnosti tohto zariadenia.
Komunitné centrum Fončorda poskytne priestor pre činnosť rôznorodých komunít obyvateľstva,
ťažiskovo zo sídlisk Fončorda, Radvaň a Kremnička. Vyše 30 000 obyvateľov bude mať možnosť
spolupodieľať sa na kreovaní a využívaní tohto priestoru, realizovať sa priamo v komunite kde žijú alebo
pracujú a prispievať tak k priamemu ovplyvňovaniu jej rozvoja.
Lokalita komunitného centra je výnimočná, umožňuje široké spektrum aktivít, keďže sa nachádza na
sídlisku a zároveň mimo priamej obytnej zóny, blízko lesa a záhradiek.
Práve potenciál polohy predurčuje využiť citlivo exteriér komunitného centra a „ poskytnúť ho k
užívaniu“ širokej verejnosti ako miesto na bezpečné trávenie voľného času a organizovanie kultúrnych,
športových a i. podujatí v exteriéri počas celého roka.
Miesto má trvalú hodnotu, v budúcnosti bude starostlivo zveľaďované a udržiavané miestnymi
komunitami a vytvorí novú alternatívu k doterajším miestam, kde boli organizované tradičné podujatia
sídlisk.

Zámerom projektu je vytvorenie novej relaxačno-oddchychovo-kultúrnej zóny s multifunkčným
využitím na organizovanie kultúrnych, spoločenských, ale najmä komunitných podujatí v spolupráci
s Mestom Banská Bystrica, poslancami a inými subjektami pôsobiacimi v komunite a mimo nej.
Cieľová skupina je široká, keďže sa jedná o sprístupnenie univerzálneho priestoru slúžiaceho všetkým
– deťom, rodičom, seniorom, mladým ľuďom, študentom, rodinám, umeleckým skupinám, ktoré žijú
komunitným životom. Verejný priestor s takouto funkčnou náplňou v Banskej Bystrici chýba.
V rámci projektu EKO plánujeme rozdeliť dispozične exteriér na 2 časti – aj z hľadiska jeho využitia –
na vstupnú časť / kľudovú oddychovú zónu/ pred komunitným centrom a na aktívnu športovorekreačno-zábavnú časť za komunitným centrom.
V átriu v zadnej časti by sme osadili pódium, slúžiace na kultúrno-spoločenské akcie. Pódium bude
zložené z prvkov, ktoré budú podľa konkrétneho typu podujatia nadpájateľné a veľkostne variabilné.
V prípade potreby sa pódium môže umiestniť aj na iné miesta v rámci areálu.
V prednej časti vedľa vstupu do komunitného centra bude zriadený externý posed, ktorého zariadenie
si vytvoria dobrovoľníci sami z paletového systému. Ten sa opracuje a usporiada priestorovo tak, aby
plnil funkciu „komunitnej obývačky“ a oddychového miesta. Komfort sedenia zabezpečia jednoduché
vankúšové sedáky, ktoré sa budú ukladať na palety a ktoré budú výpožičné. Ich využiteľnosť bude aj
pri vybraných aktivitách na pódiu alebo v interiéri.
Tým, že si takýto typ nábytku vyrobia ľudia sami, vytvorí sa i prirodzený vzťah spoluvlastníctva, pocitu
zodpovednosti za ochranu tohto priestranstva, ktorý si budú prirodzene chrániť.
Uvedené úpravy budú realizované prostredníctvom dobrovoľníckych prác počas niekoľkých brigád so
zapojením čo najširšej verejnosti. Verejnosť bude oslovená prostredníctvom komunitnej mediálnopropagačnej kampane, ktorú plánujeme realizovať napr. formou tlačových správ uverejnených
v miestnych printových, televíznych, rozhlasových aj internetových médiách, formou propagácie v
Komunitnom centre Fončorda, tlačenými propagačnými materiálmi, vo vývesných tabuliach sídliska
Fončorda a Radvaň, prostredníctvom sociálnych sietí a web stránok občianskych združení
aktivizujúcich sa v komunitnom centre.
Projekt je trvalo udržateľný, keďže sa jedná o vytvorenie miesta slúžiaceho komunitám počas
nasledujúcich rokov. Priamym zapojením obyvateľov do vytvorenia tohto priestoru vznikne trvalý
pozitívny vzťah k miestu bydliska. Ďalším pozitívom projektu je vytvorenie miesta, ktoré šetrí financie
vynaložené počas minulých rokov na prenájom pódia počas organizovania spoločenských a kultúrnych
podujatí. Veríme, že Komunitné centrum Fončorda je novým miestom plodného a aktívneho života jej
obyvateľov.
Do participatívneho návrhu oddychovej zóny môžu byť zapojené všetky vekové kategórie, posilnia sa
zručnosti, kompetencie jednotlivcov a zmení sa doterajší spôsob (ne)využívania tohto priestoru.
Jednotlivé kroky budú realizované v nasledujúcich etapách:
1) Úprava plochy na EKO– vyrovnanie povrchu, dovoz zeminy, štrku / sponzor
2) Objednanie materiálu na zhotovenie pódia – dodávateľsky / viac v rozpočte
3) Zabezpečenie paliet /sponzor
4) Nákup potrebných materiálov na opracovanie paliet /dodávateľsky /viac v rozpočte
5) Nákup potrebných materiálov na ušitie poťahu- sedákov na palety /dodávateľsky /viac v
rozpočte
6) Úprava okolia, výsadba trávnika, výsadba kvetín , stromčekov /dodávateľsky /viac v rozpočte
7) Slávnostné odovzdanie do užívania spojené s kultúrnymi aktivitami komunity – vystúpenia
tanečné, hudobné, atď. v rámci komunitného eventu / jún – júl 2015

Čas a miesto realizácie projektu:

Jún 2015. Areál Komunitného centra Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Paletový nábytok:
palety - sponzorsky
Ochranné prvky (pracovné rukavice, ochranné okuliare)
20ks uholníkové spojky
Samorezné skrutky do dreva 3,0x50
Klince 6,0x60
3ks štiepacie kliešte
3ks tesárska ceruzka
2ks vibračná brúska
5ks kladivo
Akumulátorový skrutkovač
5ks skrutkovač
2ks meter
Vodováha
Priamočiara píla rez max.60mm
2ks pílka na drevo
50ks štetce
Sada na maľovanie s valčekom + náhradné valčeky
Luxol - lazúra na drevo 0,75L
Fungicídny prípravok na vyčistenie fasády od machu/rias/plesní
5ks respirátor
Riedidlo - sponzorsky
2. Pódium:
Pódium 6x3m, s náterom a montážou
Látka na výrobu podsedákov 80 ks a na výrobu vankúšov 80 ks, molitan
Drobný galantérny materiál na výrobu podsedákov, vankúšov
3. Úprava okolia:
Plošná úprava terénu do 15cm (rotavátor) 150m2 x 0,86€
Ornica 10m3 x 40,00€
Rozprestretie ornice hr. do 20 cm 150m2 x 0,80€
Hrabanie pred výsevom + celá plocha (dosev) 150m2 x 0,20€
Valcovanie pred výsevom + celá plocha (dosev) 150m2 x 0,10€
Výsev trávnika + celá plocha (dosev) 150m2 x 0,52€
Trávne osivo Universal 25kg 1ks
Hnojivo EVERRIS/ Osmocote 25kg 1ks
Mulčovacia kôra 80l 8ks x 4€
4. Slávnostné odovzdanie EKO do užívania:
Prenosné ozvučovacie zariadenie s mikrofónom
Občerstvenie pre dobrovoľníkov – minerálne vody 100 ks x 0,5 €
Občerstvenie na slávnostnom odovzdaní
Propagačné materiály – tlač plagátov
Potlač komunitných tričiek pre dobrovoľníkov 50 ks x 7 €
Drobný dekoratívny materiál
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Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Základom projektu je potreba zapojenia jednotlivcov, formálnych a neformálnych skupín obyvateľov
do aktívneho života, dialógu a spolupráce na sídlisku Fončorda, Radvaň a Kremnička prostredníctvom
dobrovoľníckej práce do vytvorenia vlastnej relaxačno-edukačno-kultúrnej multifunkčnej zóny. Počíta
s aktívnymi dobrovoľníckymi vstupmi pri revitalizovaní priestoru, stavaní pódia, vyhotovenia
paletového sedenia, ako aj stolárskych a iných prácach, pri úprave a skrášlení okolia, výsadbe trávnika,
organizovaní slávnostného odovzdania miesta do užívania počas záverečného eventu.
Druh činnosti:
Šitie podsedákov, vankúšov
Opracovanie paliet, šmirgľovanie, rozobratie paliet
Natieranie paliet
Výroba EKO nábytku z paliet
Výsev trávnika
Dekorácie
Úpravy exteriéru, štrkovanie, hrabanie
Zalievanie, kosenie trávnika
Mediálna práca, marketing, tlačové správy a články
Grafika
Organizácia Slávnostného odovzdania EKO do užívania, program
Forma: dobrovoľnícka činnosť členov komunít
Rozsah: 4 víkendové akcie
Mediálna a marketingová práca počas celej realizácie projektu. Grafika – pred tlačou plagátov a tričiek.
Zalievanie, kosenie – počas celej sezóny
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