Hlavná myšlienka koncepcie DI a návrhu reorganizácie DI
Detské ihrisko má nemalý význam pre rozvoj osobnosti detí. Dieťa má možnosť
spoznávať iné deti, rozvíjať tímového ducha. Detské ihrisko podporuje pozornosť dieťaťa,
pohyblivosť a obratnosť. Dieťa má možnosť zažívať každý deň niečo nové, zaujímavé a popri
tom sa bez nútenia rozvíja osobnostne, mravne a fyzicky.
Hlavnou myšlienkou predkladaného návrhu je zatraktívnenie priestoru detských ihrísk
na základe populačných zmien, zjednodušenie starostlivosti o herné prvky a naplnenie noriem
z pohľadu bežných kontrol DI. Certifikované DI je možné jednoducho a účelne kontrolovať
v zmysle stanovených a v súčasnosti platných noriem. V neposlednom rade návrh stanovuje
niektoré DI, herné prvky a komponenty na vyradenie. Tie budú v postupnom slede a na
základe výstavby nových DI likvidované a vyraďované z majetku Mesta Piešťany. To
znamená systém staré – za nové. Táto postupnosť je závislá od množstva financií, ktoré budú
v rozpočte mesta určené na túto oblasť. Taktiež je závislá na spolupráci viacerých zložiek
Mesta Piešťany (odd. investičné, majetkové, správa a údržba).
Návrh tvorí koncepciu - SYSTÉM DI, t.j. vytvára priestor pre vznik centrálnych
detských ihrísk, lokálnych detských ihrísk, špeciálnych detských ihrísk a navrhuje vytvorenie
oddychových zón na miestach zrušených DI. Systém zahŕňa i prepojenie týchto miest
s využitím cyklotrás na presun a sleduje prepojenie týchto miest v rámci systému zelene
mesta.
Koncepciu predkladajú Služby mesta Piešťany ako správca majetku mesta a potreba
takéhoto materiálu vyplynula z pracovných rokovaní so zriaďovateľom a z nárokov a potrieb
spoločnosti.
Podmienkou pre účelné vynakladanie verejných financií na budovanie nových
detských ihrísk a rekonštrukciu jestvujúcich je vytvorenie a prijatie koncepcie detských ihrísk
v meste Piešťany. Dokument sa po odsúhlasení stáva plnohodnotným podporným
a smerodajným materiálom pre plánovaný zámer. Garantom zámeru je správca majetku –
Služby mesta Piešťany.

Kritéria pri reorganizácií DI, faktory ovplyvňujúce vypracovanie štúdie








Demografia obyvateľstva, počty detí v jednotlivých častiach mesta.
Hustota osadenia detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach.
Neatraktívnosť a časové prežitie prvkov DI, nezaujímavosť pre súčasné deti.
Podpora pohybu a socializácie detí a ich rodín.
Umiestnenie, funkčnosť a miera využiteľnosti detských ihrísk.
Súčasný stav priestoru – tieň, zeleň, čistota, prístup do lokality, bezpečnosť.
Podmienky v priestore – prúdenie vzduchu, orientácia strán, sklon terénu, kvalita terénu.
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Počet detí v obytnej zóne k 1. 8. 2016
A.Trajan 632
Prednádražie 456
Juh 427
Floreát 307
Centrum 259
St. Piešťany – kostol 189
Valová 157
Vodárenská 149
Pentagon 125
Staré PN – Kláštorská 107
Sídlisko Sever 95
Sídlisko Sĺňava 73
Heinola 66
Mikrorajón 58
N. Teslu 49
Podporné materiály a normy využité pri reorganizácií
Pri návrhu sa využili údaje o demografii – sčítanie a zhodnotenie detí v jednotlivých
mestských častiach Piešťan, využili sa STN o detských ihriskách, parametre doplnkových
stavieb detských ihrísk ako sú oplotenia, stojany, mobiliár a pod. Čiastočne sa využíval
materiál odporúčaní pri budovaní technických diel – Neufert, katalógy dodávateľov herných
prvkov apod. Aktívne sa využíval systém GIS a mapové podklady v digitálnej forme na
zistenie majetkových pomerov, čísel parciel a ich parametrov. Boli nafotené všetky časti
jestvujúcich DI. Pozornosť sa venovala i dochádzkovej vzdialenosti, komunikačným
prístupom, cyklotrasám, možnostiam parkovania.
Súčasťou prípravy materiálu boli aj revízne správy DI. Informácie z nich boli použité
ako podklad k spracovaniu zoznamu DI a ich hracích prvkov v kombinácii s majetkovými
zoznamami SMP. Správy sú vypracované certifikovaným revíznym technikom v zmysle
platných súčasných noriem a požiadaviek na DI.
Súčasný stav detských ihrísk a herných plôch
Súčasný stav detských ihrísk (celkový počet je 51) je pomerne rôznorodý a v rôznych
štádiách resp. stupňoch opotrebenia (najmä drevených častí) a využiteľnosti (atraktivita pre
deti). V meste Piešťany sa nachádzajú prevažne ihriská s hracími prvkami zo 60., 70., a 80.
rokov, ktoré sú neatraktívne a nezaujímavé pre súčasnú generáciu detí. Tieto prvky DI síce
nepodliehajú súčasným normám o bezpečnosti a prevádzke, ale musia spĺňať kritéria
prevádzkyschopnosti. To neznamená, že sú nebezpečné, je však nutné ich udržiavať na
pôvodnom mieste, nepresúvať ich, neprerábať konštrukčne a udržiavať materiály v dobrom
stave.
V meste sa nachádzajú aj ihriská, herné prvky a komponenty z 90. rokov či z prelomu
milénia a novšie. Týchto je však menej. Pomer medzi starými a novými prvkami je výrazný,
v neprospech nových prvkov. Kvalita, atraktivita a bezpečnosť novších prvkov je vyššia,
podliehajú súčasne platným normám SR.
Z pohľadu rozmiestnenia sú ihriská pomerne nerovnomerne rozložené v rámci mesta.
Sú lokality s vysokou koncentráciou a lokality naopak s malou koncentráciou, príp. bez DI.
Toto je spôsobené dobou minulou. V čase vzniku väčšiny DI umiestnenie malo opodstatnenie.
Zaužívané boli DI „pod oknami domov“. V súčasnosti sa preferujú DI multifunkčné,
viacgeneračné, špeciálne. Moderné DI sú vyhľadávané nielen deťmi, ale celými rodinami. DI
sú dostupné v rámci celého mesta, napr. s využitím cyklotrás alebo s dostupnosťou
automobilovou.
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V návrhu štúdie sú pripravené lokality s centrálnymi DI v zmysle hore uvedených
dôvodov. Ďalej sú navrhnuté a vytypované lokality s lokálnymi DI a špeciálnymi. Niektoré
lokality sú jestvujúce, niektoré nové, niektoré potrebujú úpravy. V návrhu sú taktiež
navrhnuté prvky, komponenty a DI na likvidáciu. Jednak odstránenie z dôvodu uvoľnenia
miesta pre nové DI, ale aj odstránenie z dôvodu nepotrebnosti na danej lokalite. Odstránením
prvkov DI dôjde k uvoľneniu plochy na iné využitie, napr. oddychové zóny, výsadba zelene,
petang a pod.
Súčasný stav ihrísk je zhodnotený aj vo výkresovej forme a ten je uvedený v prílohe
č.1.
Pasport
detských
ihrísk
je
dostupný
na
adrese:
http://www.nasemapy.sk/piestany/ihriska/view/#
Predpokladaný stav
Návrh (príloha č. 2, 3) zahŕňa vytvorenie 3 základných kategórií detských ihrísk
a vytvorenie oddychových zón. Významnú úlohu zohral faktor priestoru a počet detí v lokalite
- demografia. Riešenia sú predkladané len na plochách vo vlastníctve Mesta Piešťany. Ihriská
budú verejne prístupné, voľne využiteľné širokou verejnosťou. Niektoré ihriská budú
oplotené, uzamykateľné. Mnohé budú dostupné budovanou sieťou cyklotrás.
Veľké centrálne ihrisko – navrhovaný počet 14
• centrálne ihrisko pre mestskú časť – spádovú oblasť
• viac prvkov, viaceré kategórie herných prvkov z pohľadu vekovej kategórie a herného
zamerania, tzv. viacgeneračné ihriská
• mobiliár
• krycia a izolačná zeleň, väčšia trávnatá plocha
• oplotenie, s možnosťou zabezpečenie priestoru (uzamykanie, kamerový systém...)
Malé lokálne ihrisko – navrhovaný počet 6
• lokálne ihrisko pre menšie deti s miestnym dosahom
• menej prvkov, 1 - 2 kategórie detí, podpora hravosti, telesnej zdatnosti
• mobiliár
• krycia zeleň a menšia trávnatá plocha
• oplotenie, s možnosťou zabezpečenie priestoru (uzamykanie, kamerový systém...)
Špeciálne ihrisko – navrhovaný počet 7
• ihrisko vybudované v spádovej oblasti celého mesta
• priestor zameraný na konkrétny druh hry – aktivity (vodné, lanové, posilňovanie,
skateboard, labyrint, indiánske), mobiliár
• krycia zeleň, možnosť oplotenia
• zabezpečenie priestoru (kamerový systém...)
Oddychová zóna – navrhovaný počet 11
• prebudovanie DI – využitie ponechaných základov a určitých konštrukcií s následnou
úpravou
• doplnenie stolov, lavíc a lavičiek, herných prvkov – petang, šachové stoly
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• úprava povrchu – spevnenie /mlat/makadam
• doplnenie krycej a izolačnej zelene, byliniek a aromatických rastlín
• vytvorenie priestoru pre vekovú kategóriu 0-100 rokov, vytvorenie komunitného priestoru
Špecifické parametre zohľadnené pri výstavbe a reorganizácií detských ihrísk
Koncepcia reorganizácie je vypracovaná a vytvorená na základe idey vytvoriť sieť
ihrísk, spojených medzi sebou cyklotrasou, sieťou peších a dopravných komunikácií.
Navrhnuté ihriská sú vybrané na miestach, kde majú strategický význam z pohľadu
križovatiek viacerých úrovní dopravy, z pohľadu vysokého potenciálu využívania školskými,
predškolskými a inými zariadeniami. Navrhnuté sú aj na miestach, kde majú zázemie rôzne
komunitné skupiny, športovci a podobne. Tieto spoločenské komunity predstavujú podstatnú
časť obyvateľstva, ktorá vytvára a zvyšuje potenciál využívania ihrísk a oddychových zón.
Detské ihriská sú navrhnuté v rámci reorganizácie ako centrá pre špecifické ale aj rôznorodé
skupiny ľudí, preto je potrebné klásť dôraz na ich výrazový charakter. V pôdorysnom členení
je pri stavbe potrebné premyslené uloženie a rozloženie komponentov. Každé ihrisko je/bude
prispôsobené danej lokalite aj z pohľadu výškového členenia, farebného prevedenia, štruktúry
prvkov ako aj textúry materiálov. Pri budovaní budú zohľadnené aj parametre ako reflexia
prvkov, bezpečnosť, rýchlosť opotrebovania, kategória absorbcie svetelných lúčov a ich
následná zmena na teplo. Ihriská tak získajú charakterové vlastnosti, typické pre danú lokalitu
mesta a budú sa od seba navzájom líšiť (každé ihrisko bude niečím charakteristické). Zároveň
budú komplexom, ktorý zapadne do územia po viacerých stránkach a ľudia budú tieto ihriská
navštevovať aj z dôvodu využitia ich typických prvkov. Cieľom reorganizácie je dosiahnutie
pohybu obyvateľov za účelom návštev ihrísk, využívanie rôznych herných prvkov
a znásobenie zážitkov pri hrách a aktivitách detí ale aj dospelých. Dôležitým faktorom pri
presunoch zohráva vybudovaná a pripravovaná sieť cyklochodníkov a cyklotrás v rámci
systému dopravy mesta Piešťany a okolia.

Zoznam ihrísk na vyradenie
Zoznam DI na vyradenie s detailnými informáciami a popismi vzťahujúce sa na
ihriská sú uvedené v prílohe č.3. Stavby a komponenty:
DI sídlisko pri Váhu I.č. 2242412411/5 pasport: 1 (zostávajú bránky)
DI sídlisko pri Váhu I.č. 2242412411/5 pasport: 2
DI sídlisko pri Váhu I.č. 2242412411/5 pasport: 3 (zostávajú bránky a pieskovisko)
DI sídlisko Winterová I.č. 2242412411/17 pasport: 7 (stavba)
DI vnútroblok Royova I.č. nie je, pasport: 8 (komponenty)
DI Vážska I.č. 2242412412/7 pasport: 11 (zostávajú bránky a pieskovisko sa presúva),
(vyradenie pasport 11,12)
DI mestská časť Floreát I.č. nie je,: pasport 13 (zostáva pieskovisko)
DI mestská časť Floreát I.č. nie je, pasport: 14
DI sídlisko A. Dubčeka I.č. 2242412412/8 pasport: 15
DI sídlisko Juh I.č. nie je, pasport: 16
DI sídlisko Juh I.č. nie je, pasport: 18 (zostáva pieskovisko)
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DI sídlisko Vrbovská I.č. 2242412411/7 pasport: 20 (stavba)
DI mestská časť Floreát I.č. nie je, pasport: 21 (lavičky – oprava)
DI mestská časť Floreát I.č. nie je, pasport: 20
DI Staničná (Prednádražie) I.č. 2242412412/2 pasport: 27 (zostáva – umelecké diela,
minifutbal, basketbalové koše)
DI Lipová I.č. 2242412412/3 pasport: 29
DI sídlisko Vodárenská I.č. 2242412412/4 pasport: 30
DI sídlisko Vodárenská I.č. 2242412411/21 pasport: 31
DI sídlisko Vodárenská I.č. 2242412412/11 pasport: 32 (zostáva pieskovisko – alebo
presun)
DI sídlisko A. Trajan -E.F. Scherera I.č. 2242412411/25 pasport: 34
DI sídlisko A. Trajan I.č. 2242412411/24 pasport: 36
DI sídlisko A. Trajan I.č. nie je pasport: 40
DI sídlisko A. Trajan pasport: 41
DI sídlisko A. Trajan I.č. nie je pasport: 42
DI sídlisko A. Trajan I.č. nie je pasport: 43
DI sídlisko A. Trajan I.č. nie je pasport: 46
DI sídlisko A. Trajan pasport: 48
Zoznam ihrísk na ponechanie a rozšírenie
DI Pri Váhu (Valová) – časť novo vybudovaná na ploche pasport: 3
DI Park – 1 pasport: 4
DI Park – 2 pasport: 5
DI Park – 3 pasport: 6
DI Vážska (súčasné žihadielko) pasport: 10
DI Ružová 3 pasport: 15
DI Juh pasport: 18
DI Juh pasport: 19
DI sídlisko Pentagon pasport: 23
DI Inčučuna pasport: 24
DI Staničná (Prednádražie) pasport: 26
DI Andreja Hlinku (Prednádražie) pasport: 28
DI sídlisko Vodárenská pasport: 33
DI sídlisko A. Trajan pasport: 35
DI sídlisko A. Trajan pasport: 37
DI sídlisko A. Trajan pasport: 38
DI sídlisko A. Trajan pasport: 39
DI sídlisko A. Trajan pasport: 45
DI sídlisko A. Trajan pasport: 47
DI sídlisko N.Teslu pasport: 49
DI mestská časť Kocurice pasport: 50
DI sídlisko Sever pasport: 51
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Zoznam parciel a plôch na vybudovanie zón DI a oddychu
Centrálne DI
1 Ihrisko Vodárenská – SVP č.p.2764, MsÚ č.p. 2765/1 a 2706/1
2 Ihrisko Štefániková – MsÚ č.p. 896
3 Ihrisko Pentagon MsÚ č.p. 5232
4 Ihrisko Pentagon – MsÚ č.p.5182/1 a 6043/1 (Súčasťou ihriska je aj ponechané DI
Inčučuna)
6 Ihrisko Juh – MsÚ č.p. 9935/1
7 Ihrisko A. Trajan 1 – MsÚ č.p.10076
8 Ihrisko A. Trajan 2 (Trajanáčik) – MsÚ č.p.10104
9 Ihrisko A. Trajan 3 (Kaufland)– MsÚ č.p.10118/1
10 Ihrisko Floreát – MsÚ č.p. 8463 a 8462
12 Ihrisko N. Teslu . MsÚ č.p. 4344/1
13Ihrisko Žihadielko – MsÚ č.p. 8138
14 Ihrisko park – MsÚ č.p. 6465/1
15 Ihrisko Valová – MsÚ č.p. 287/1
16 Ihrisko Prednádražie – MsÚ č.p. 3508
17 Ihrisko Prednádražie – MsÚ č.p. 3528/1
Lokálne DI
A Sídlisko Juh – MsÚ č.p. 9872
B Kocurice – MsÚ č.p. 24
C Vrbovská vnútroblok – MsÚ č.p. 4061/1
D Ihrisko Pirát – MsÚ č.p. 7932/1
E Ihrisko Čachtická – MsÚ č.p. 1505/5
F Ihrisko Žihadielko – MsÚ č.p. 8127
Špecifické ihriská
SP1 Vážska - MsÚ č.p. 8871 ... lanové
SP2 Pažický park - MsÚ č.p 5191/1 a 5232 ... zemný labyrint, cvičebné prvky pre malých
i veľkých
SP3 Juh - MsÚ č.p. 9892 ... neurčené
SP4 Vážska – MsÚ č.p. 8138 a 8139 ... Workout - jestvujúce
SP5 A. Trajan – MsÚ č.p. 10078/1 ... bicross a skate park - jestvujúce
SP6 Park – MsÚ č.p. 7926 ... vodné ihrisko
SP7 Inčučuna – MsÚ č.p. 6043/1 ... indiánske - jestvujúce
Oddychové zóny
A1 – Vodárenská zóna – MsÚ č.p. 2765/1
A2 Pentagon – MsÚ č.p. 5182/1
A3 Žilinská - Pentagon – MsÚ č.p. 5191/1
A4 Prednádražie – MsÚ č.p. 3528/1
A5 Floreát – MsÚ č.p. 8072/2
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A6 Juh – MsÚ č.p. 9872
A7 Floreát – Vážska – MsÚ č.p. 8138
A8 Nikola Teslu – MsÚ č.p. 4344/1
A9 Adam Trajan – MsÚ č.p. 10078/1
A10 Lipová – MsÚ č.p. 3348/1
A11 Adam Trajan – MsÚ č.p. 10104

Zoznam ihrísk podľa súčasného pasportu a ich reorganizácia v zmysle predkladanej
koncepcie
Pasport 1: DI pri Váhu – Valová = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 2: DI pri Váhu – (Valová) = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 3: DI pri Váhu – (Valová) = návrh na asanáciu/centrálne ihrisko č.15
Pasport 4: DI Park = ponehanie (športoviská)
Pasport 5: DI Park = ponechanie/centrálne ihrisko č. 14
Pasport 6: DI Park = ponechanie/lokálne ihrisko D - Pirát
Pasport 7: DI Royova = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 8: DI Winterova = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 9: DI Vážska 1 = ponechanie/ špecifické ihrisko SP4 – Work-out
Pasport 10: DI Vážska 2 = ponechanie/ Žihadielko centrálne ihrisko č. 13
Pasport 11: DI Vážska 3 = návrh na asanáciu/špecifické ihrisko SP1
Pasport 12: DI Vážska 4 = návrh na asanáciu/špecifické ihrisko SP1
Pasport 13: DI Ružová 1 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 14: DI Ružová 2 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 15: DI Ružová 3 = ponechanie/centrálne ihrisko č. 10
Pasport 16: DI Krajinská = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 17: DI Javorová 1 = návrh na asanáciu/ špecifické ihrisko - SP2
Pasport 18: DI Javorová 2 = ponechanie/ centrálne ihrisko č.6 a oddychová zóna A6
Pasport 19: DI Komenského = ponechanie/ lokálne ihrisko A
Pasport 20: DI Vajanského 1 = návrh na asanáciu/vegetačné úpravy
Pasport 21: DI Vajanského 2 = ponechanie/ oddychová zóna A5
Pasport 22: DI Vajanského 1 (reálne Vrbovská cesta – chyba passportu pod označením
pass 20) = ponechanie/ lokálne ihrisko C
Pasport 23: DI Teplická (Pentagon) = ponechanie/ centrálne ihrisko č.4 a oddychová zóna
A2
Pasport 24: DI Inčučuna (Pentagon) = ponechanie/ špecifické ihrisko – SP7
Pasport 25: DI Žilinská = návrh na asanáciu/ oddychová zóna A3
Pasport 26: DI Staničná 1 = ponechanie/ centrálne ihrisko č.17
Pasport 27: DI Staničná 2 = návrh na asanáciu/ oddychová zóna A4
Pasport 28: DI A. Hlinku 1 = ponechanie/ centrálne ihrisko č.16
Pasport 29: DI A. Hlinku 2 = návrh na asanáciu/ oddychová zóna A10
Pasport 30: DI Vodárenská 1 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 31: DI Vodárenská 2 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 32: DI Vodárenská 3 = návrh na asanáciu/ oddychová zóna A1
Pasport 33: DI Vodárenská 4 = ponechanie/ centrálne ihrisko č. 1
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Pasport 34: DI Scherera 1 = návrh na asanáciu/vegetačné úpravy
Pasport 35: DI Scherera 2 = ponechanie/ centrálne ihrisko č. 7
Pasport 36: DI Scherera 3 = návrh na asanáciu/vegetačné úpravy
Pasport 37: DI Scherera 4 = ponechanie/ špecifické ihrisko – SP5 a oddychová zóna A9
Pasport 38: DI Scherera 5 = ponechanie/ špecifické ihrisko – SP5
Pasport 39: DI A. Trajan 1 = ponechanie/ centrálne ihrisko č.8
Pasport 40: DI A. Trajan 2 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 41: DI A. Trajan 3 = návrh na asanáciu/vegetačné úpravy
Pasport 42: DI A. Trajan 4 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 43: DI A. Trajan 5 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 44: DI A. Trajan 6 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 45: DI A. Trajan 7 = ponechanie/ centrálne ihrisko č. 9
Pasport 46: DI A. Trajan 8 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 47: DI A. Trajan 9 = ponechanie/ centrálne ihrisko č. 9
Pasport 48: DI A. Trajan 10 = návrh na asanáciu/ vegetačné úpravy
Pasport 49: DI N. Teslu = ponechanie/ centrálne ihrisko č. 12 a oddychová zóna A8
Pasport 50: DI Kocurice = ponechanie/ lokálne ihrisko B
Pasport 51: DI domov sociálnych služieb = ponechanie/ lokálne ihrisko E
Záverečné zhodnotenie
Predložený systém – koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk definuje
základné rozdelenie územia mesta a stanovuje podmienky budovania a rekonštrukcie
detských ihrísk. Tento materiál má jednak napomôcť a zosúladiť kroky pri tvorbe DI v meste
Piešťany a tým následne prispieť k skvalitneniu podmienok trávenia voľného času nielen detí,
ale aj mládeže a ich rodičov a starých rodičov. Detské ihriská a oddychové zóny by sa mali
stať súčasťou systému zelene mesta.
Koncepciu nemožno chápať ako nemenný dokument. Na základe možných zmien
územného plánu mesta a v závislosti na rozvoji územia mesta, zmeny demografie je možné
predpokladať aktualizáciu koncepcie usporiadania detských ihrísk v meste Piešťany.

K pripomienkam členov Komisie pre stratégiu a rozvoj uvádzam nasledovné
K pripomienkam členov Komisie pre výstavbu a dopravu uvádzam nasledovné
Pri procese tvorby centrálnych ihrísk, lokálnych ihrísk, špeciálnych ihrísk
a oddychových zón je vhodné vytvoriť podmienky na vyjadrenie názorov a potrieb
obyvateľov a komunitných skupín. Služby mesta Piešťany ako garant zámeru koncepcie
a správca majetku mesta bude aktívne spolupracovať so zodpovednými osobami pri stavbe
i rekonštrukcií DI a oddychových zón. Nižšie je zhrnutý ideálny odhadovaný rozpočet a
priebeh etapizácie riešenia koncepcie.
Rýchlosť výstavby a celkový priebeh prác spojených s reorganizáciou a koncepciou
detských ihrísk je priamo závislý od množstva financií vyčlenených na detské ihriská
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v konkrétnom roku (rozpočet, granty, dotácie). Ihriská sú v rôznych stupňoch opotrebenia
a majú rôzne vekové kategórie. Preto je nemožné stanoviť sumu potrebnú na dosiahnutie
zámeru konceptu ani na následnú údržbu. Stanovenie časového a finančného horizontu je
preto z hore uvedených dôvodov nezmyselný. Sumy, ktoré sa vyčleňujú na budovanie
detských ihrísk dnes i v minulosti sú nízke. Pri tomto trende bude reorganizácia trvať mnoho
rokov. Každá obnova DI je potrebná, konkrétne sumárne číslo je nezmyselné vo vzťahu
k časovému rozpätiu plánovaného zámeru.
Zámer predpokladá sumu pre centrálne ihrisko: 80 tisíc eur, pre lokálne ihrisko 35-40
tisíc eur, pre špeciálne ihrisko 100 tisíc eur a viac a pre oddychovú zónu 12 tisíc eur. K tomu
treba pripočítať náklady na odstránenie starého ihriska, odvoz a likvidáciu odpadu, materiály
dopadových plôch, oplotenie, vegetačné a terénne úpravy, ale aj osvetlenie a kamerový
systém.
K pripomienkam členov Komisie pre školstvo a mládež uvádzam nasledovné
Pri realizácií a plnení prípadného schválenia reorganizácie sa bude postupovať podľa
noriem a zásad, ktoré sú uvedené v pripomienkach pre životné prostredie. Zároveň bude
doplnená oddychová zóna na sídlisku A. Trajan, keďže sa po uvážení zistilo nedostatočné
množstvo v danej lokalite. Konkrétne miesto, parcela a detaily sú uvedené v projektovej časti
resp. v prílohách.

K pripomienkam členov Komisie pre životné prostredie uvádzam nasledovné
Doplnenie zelene a vegetačných úprav v rámci budovania, rekonštrukcií a revitalizácií
ihrísk a plôch budú prebiehať na základe architektonických noriem a štandardov, využívaných
pri navrhovaní a komponovaní plôch verejnej zelene, zelene školských a predškolských
zariadení a čiastočne nemocničných záhrad a liečebných areálov (hygienická, terapeutická
a rekreačná časť štandardov). Vytvorené budú plochy zelene v dostatočnej miere a kvalite
vzhľadom na zasiahnutú a riešenú plochu. Využívané budú aj materiály, ktoré sú prevažne
trváceho charakteru a životné prostredie, ktoré sa vzťahuje na ihriská bude ovplyvnené
kladne.
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