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Názov projektu:

Fitness/Workout Poľná Park
Autor: Roman Miškár

Stručný popis:
Cieľ projektu: vytvoriť podmienky pre relax, šport a pohyb širokej vekovej skupine obyvateľov
Radvane, vytvorenie podmienok na zbližovanie generácií a rodín pri aktívne strávenom čase pod holým
nebom.
Cieľová skupina: obyvatelia sídliska Radvaň a ostatní športu chtiví obyvatelia mesta BB.
Špecifické ciele projektu:
 pripraviť podmienky na umiestnenie fitness strojov workout zariadení
 realizovať dodávku strojov a ich montáž

Popis projektu:
Na sídlisku Radvaň je pomerne dobre vybudovaná sieť detských ihrísk. Možnosti športovania
a relaxácie dospelej populácie, či už obyvateľov v aktívnom veku, alebo dôchodcov sú však minimálne.
Aké také možnosti poskytuje len areál základnej školy, ktorý je však prevažne vyťažený mládežou
a športovými krúžkami – klubmi.
Preto predkladateľ spolu s OR Radvaň vytvárajú snahu k postupnému dopĺňaniu oddychových
a relaxačných priestorov pre dospelých, mamičky s deťmi a tiež pre dôchodcov, ktorí trávia väčšinu
času doma – na sídlisku a majú len minimálne možnosti aktívneho využitia voľného času a stretávania
sa v komunite.
Predkladateľ a OR sa dohodli, že tieto priestory budú realizovať tam, kde vzíde požiadavka zdola – od
občanov. Tohto roku by sa ako prvé realizovalo Outdoorové fitness/workout ihrisko na Poľnej ulici,
keďže táto požiadavka vznikla už v roku 2016 a občanmi bola pre tento účel vybratá aj lokalita –
existujúceho mestského pozemku na mieste bývalého detského ihriska.
Projekt pozostáva z dvoch aktivít:
Aktivita 1: príprava podmienok a návrh rozmiestnenia fitnes strojov
Táto aktivita bude realizovaná dobrovoľnícky obyvateľmi Radvane a členmi OR Radvaň a jej účelom je
vyčistenie priestoru, odstránenie zvyškov po existujúcich prvkoch ihriska a návrh na rozmiestnenie
strojov, úprava pozemku. Aktivita bude realizovaná v úzkej súčinnosti s dodávateľskou spoločnosťou
Veríme v Zábavu, s. r. o.

Aktivita 2: Realizácia Oudorového fitnes/workout ihriska
pozostáva z dodania a montáže ôsmych outdoorových fitnes strojov: F03, F05, F07,F11, F12,F14,
F23,F27, Street Workout Zostavy W13 a info-tabule s prevádzkovým poriadkom spoločnosťou Veríme
v Zábavu, s. r. o.

Čas a miesto realizácie projektu:
Aktivity projektu budú realizované v nasledovnej časovej postupnosti:
Aktivita 1 bude realizovaná v mesiaci apríl 2019
Aktivita 2 v mesiaci má/jún 2019
Miestom realizácie projektu je Banská Bystrica, sídlisko Radvaň, Poľná ulica

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. dodávka a montáž fitness strojov

10.000,-

Celkový rozpočet projektu v €:

10.000,-

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Dobrovoľnícka činnosť na projekte bude realizovaná členmi OR Radvaň spolu s obyvateľmi Radvane
formou realizácie aktivity 1 teda bude zameraná na vyčistenie priestoru, odstránenie zvyškov po
jestvujúcich prvkoch bývalého detského ihriska a bude obsahovať aj vypracovanie spoločného návrhu
na rozmiestnenie strojov a úpravu priestoru. Predkladateľ zabezpečí dobrovoľnícky organizáciu prác
na tejto aktivite a súčinnosť s dodávateľskou spoločnosťou.

Informácia o udržateľnosti projektu:
Funkčné využitie exteriérových fitness/workout zariadení je určené dodávateľom v rozsahu niekoľkých
rokov, dodávateľ určil záruku na fitness stroje po dobu 5 rokov, na workout prvky 10 rokov.
Údržba:
Povrchová úprava prvkov chráni zariadenia pri používaní a vplyve rôznych klimatických podmienok a
zaisťuje ich dlhú životnosť, predpokladaná úplná funkčnosť a bezpečnosť prvkov je min. 10 rokov.
Vizuálnu kontrolu stavu a funkčnosti prvkov môže vykonať každý užívateľ fitness/workout zariadení,
malú údržbu v zmysle premazania pohyblivých častí a ložísk zariadení môže vykonať každý užívateľ
prvkov, prípadné väčšie poškodenia alebo nefunkčnosť zariadenia je potrebné nahlásiť dodávateľovi
cez kontakty zverejnené na informačnej tabuli s prevádzkovým poriadkom, ktorá bude súčasťou fitness
parku. Opravu prvkov počas doby trvania záruky zabezpečí dodávateľ prvkov.
Kontrolu a údržbu môže vykonávať na základe informácie dodávateľa aj mestská spoločnosť ZAaRES.

PRÍLOHY:
1. Cenová ponuka – príloha k projektu „Fitness/workout Poľná Park“
Po dohode s odborníkmi z dodávateľskej spoločnosti na fitness/workout bolo vybraných týchto 8
fitness strojov a jedna workout zostava:
 F03 – Twister a Stepper
 F05 – Eliptický trenažér
 F07 – Trenažér na nohy
 F11 – Trenažér chôdze
 F12 – Lavička Ľah Sed
 F14 - Bicykel
 F23 – Dvojitý posilňovač nôh
 F27 – Hyperextenzia
 W13 – Street Workout Zostava
 info – infotabuľa s prevádzkovým poriadkom
spoločnosť Veríme v Zábavu, s. r. o. web: https://www.verimevzabavu.sk/
Cenová ponuka je konečná, vrátane zľavy, záruky, dopravy, montáže a DPH: 10.000,- €
Spoločnosť je overená s kvalitnými referenciami z podobných projektov v iných mestách v SR.
Spoločnosť zabezpečuje kompletnú dodávku, montáž a poskytuje záruku na prácu aj dodané
zariadenia, rovnako aj prípadné opravy vplyvom užívania. Spoločnosť ako dodávateľ a zhotoviteľ
projektu zabezpečí potrebné povolenia, týkajúcich sa stavby na určenom mestskom pozemku.
Mestský mobiliár, vonkajšie fitness, street workout parky a detské ihriská môžu byť „šité na mieru“
konkrétnym požiadavkám a vypracovaným projektom. Detské ihriská a exteriérové fitness prvky
dodávané spoločnosťou Veríme v Zábavu, s. r. o. spĺňajú bezpečnostné normy STN EN 1176, STN EN
1177 a STN EN 16630 s platnou certifikáciou Technickej Inšpekcie, a. s. a ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
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