06.
Názov projektu:

Junior zóna
Autor/ka: Denisa Koctúrová
Stručný popis:
Mestská časť, ktorú tvoria ulice Jilemnického, Nešporova, Gorkého, Švermova a Wolkerova, označované
aj názvom Stará Fončorda, sú známe tým, že ich obyvatelia žijú už dlhé roky aktívnym komunitným
životom. Za posledné roky sa mnoho obyvateľov v tejto časti mesta vymenilo. Starších obyvateľov
vymenili rodiny s deťmi. Keďže táto časť mesta je relatívne izolovaná od rušnejších ulíc, obyvatelia
musia často za aktívnym oddychom merať väčšie vzdialenosti, napriek tomu, že medziblokové priestory
poskytujú dostatok priestoru a zelene na aktívny oddych obyvateľov. Cieľom predkladaného projektu
je vybudovanie aktívnej zóny predovšetkým pre staršie deti.

Popis projektu:
Predkladaný projekt vychádza zo vzájomnej dohody obyvateľov ulíc Nešporova a Jilemnického,
Wolkerova a Gorkého. Na spoločných stretnutiach, na ktorých boli v minulosti účastní aj primátor p.
Nosko, poslankyne p. Kasová, p. Skokanová a poslanec p. Karas si obyvatelia definovaných ulíc dohodli,
ako si predstavujú smerovanie a rozvoj verejných priestranstiev, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti
bytov obyvateľov. Pribúdajú rodiny s malými aj väčšími deťmi.
Umiestnenie junior zóny:
- vnútroblok ulíc Gorkého 2-4, Nešporova 2-4 a Jilemnického 9-11
Rozdelenie priestorov znázorňuje príloha č. 1.
Medzibloku medzi Nešporovou 2-4 a 6-8 bol v roku 2016 na základe žiadostí rodín s malými deťmi
vybudovaný drevený herný prvok, osadené nové hojdačky, tabuľa na kreslenie a boli vybudované aj
dopadové plochy pod herné prvky. Ihrisko je obľúbeným miestom nielen pre miestnych obyvateľov,
ale pre občanov zo všetkých častí mesta, ktorí si obľúbili príjemné a pokojné prostredie tohto
vnútrobloku.
Junior zóna by mala doplniť paletu možných aktivít aj pre staršie deti a ich rodičov, pre ktoré už ihrisko
a pieskovisko nie je primerané a zaujímavé. Deti majú prirodzenú potrebu liezť a zdolávať prekážky. Je
to nevyhnutné pre ich primeraný motorický vývoj. V okolí sú len stromy, po ktorých by loziť nemali, aj
keď sa tak deje. Chceli by sme preto z participatívneho rozpočtu osadiť hernú zostavu, skladajúcu sa z
lezeckej steny, šplhacej siete, rebrín, dvoch šplhacích tyčí, lanového rebríka, dvoch šplhacích lán a
rúčkovacej siete (príloha č.2). Zostava by mala zabezpečiť adekvátny motorický rozvoj detí do 14 rokov.
Zároveň by bol zo strany obyvateľov v priestore C záujem o stolnotenisový stôl, využiteľný pre všetky
vekové kategórie obyvateľov. Výhodou hernej zostavy je, že je možné doplniť ďalšie moduly a tak ju
rozšíriť o ďalšie prvky. Dopadová plocha pod hernú zostavu sa bude riadiť normou STN 1177.
Tridsaťcentrimetrový výkop sa vyplní: geotextíliou, 15 cm stavebnou drťou, 15 cm okrúhlym štrkom

zrnitosti cca 2,0 cm. Cena dopadovej plochy o rozmere 42,5 m2 (6,5 x 6,5 m) a jej presná kalkulácia
podľa jednotlivých vrstiev je uvedená v prílohe č. 3.
Je potrebné spomenúť, že obyvatelia sa dôkladne starajú o čistotu verejného priestranstva
v spomínanom priestore, dokonca si priestory aj sami kosia nad rámec mestského plánu kosenia, sú
organizované brigády, ale aj – čo je v ostatných častiach mesta menej obvyklé – pravidelné spoločenské
akcie. Už niekoľko rokov organizujeme lampiónový sprievod, vianočný punč či karneval. Vedieme deti
k aktívnemu pohybu organizovaním športových súťaží a aj tým ich vedieme k spolupatričnosti
k prostrediu, v ktorom vyrastajú a ľuďom, ktorí v ňom žijú (príloha č.4).
V rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica v roku 2018 predkladáme projekt na
zatraktívnenie životného priestoru starších detí obyvateľov Starej Fončordy. Myšlienka projektu
bola prediskutovaná aj na stretnutí tematickej skupiny k participatívnemu rozpočtu mesta BB.

Čas a miesto realizácie projektu:
apríl 2018 – október 2018 (časový harmonogram zahŕňa administratívnu aj realizačnú časť projektu)

Miesto realizácie:
Vnútrobloky ulíc Nešporova a Jilemnického na parcele je 294/1, k. ú. Radvaň
mestská časť Fončorda, ulica Nešporova 2-4, Gorkého 2-4, Jilemnického 9-11
Parcela je vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Herná zostava SS902D s montážou
2. Dopadová plocha pod hernú zostavu podľa STN 1177
3. Správne poplatky

3000
800
200

Celkový rozpočet projektu v €:

4000

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Obyvatelia sa dlhodobo starajú o čistotu a kultúru prostredia. Organizujú brigády a niekoľko drobných
objektov bolo zakúpených či vyrobených obyvateľmi z vlastných zdrojov a zo spoločných zbierok.
Dobrovoľnícka práca v príprave podkladu pod hernú zostavu a jej pravidelné ošetrovanie (nátery)
z vlastných zdrojov obyvateľov.
Prínos projektu:
Prínosom projektu je zlepšenie možností vyžitia starších detí, ktoré sú v kritickom veku a kedy ich treba
smerovať na aktívny pohyb a spoločenský život, aby neprepadli lákadlám doby v podobe
elektronických zariadení (smartfóny, tablety)...

PRÍLOHY:
Príloha č. 1
Rozdelenie zamerania vnútroblokov

Príloha č. 2
Herná zostava pre deti vo veku 3 – 14 rokov s pôdorysom a náčrtom potrebnej dopadovej plochy

Príloha č. 3
Cenová ponuka k dopadovej ploche
Geotextília 500 g/m2 – 50 m2
Štrk 16/32 – 6,375 m3
Okruhliaky – 6,375 m3
Obrubníky 6,5 x 4 = 26 m á 1,60 €
Spolu:
Ponuka štrku a okruhliakov:

70,00 €
153,00 € (0,15 m hĺbka na ploche 42,5 m2)
535,50 € (0,15 m hĺbka na ploche 42,5 m2)
41,50 €
800,00 €

Cena geotextília

Cena obrubník

Príloha č. 4
Fotodokumentácia z realizovaných akcií (výber)

Helloweenska tradícia

Narodeninové oslavy

