
 
 

Projektová dokumentácia  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2017 

 
Názov projektu 

Detské ihrisko na Kopánke 

 
Tematické zaradenie projektu 

Verejný priestor a zeleň 

 

Cieľ projektu (čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou) 

Vybudovanie verejného detského ihriska na Kopánke 

 
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 

Na Kopánke nie je žiadne verejné detské ihrisko (ani staré) a jednoznačne tam chýba. Pre 
zdravý vývoj detí sú pohybové aktivity nevyhnutné. Tiež tu chýba zóna, kde by sa stretávali 
rodičia s malými deťmi.  

 
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.) 

Na Kopánke nie je žiadne verejné detské ihrisko (ani staré) a jednoznačne tam chýba. Pre 
zdravý vývoj detí sú pohybové aktivity nevyhnutné. Tiež tu chýba zóna, kde by sa stretávali 
rodičia s malými deťmi. Na pozemku medzi Ktš Tyrnavia a bytovkami vybudovať detské 
ihrisko.  Ide o pozemok C 4772/3 vo vlastníctve mesta Trnava.  Vzhľadom na skutočnosť, že 
by išlo o verejné detské ihrisko, prvky musí vyrobiť firma, ktorá má na svoje výrobky 
potrebné certifikáty.  Viď priloženú cenovú ponuku.  

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou budete na projekte 
participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.) 

- Zabezpečíme dovoz piesku a naplníme ním pieskovisko  (nakoľko piesok nie je 

súčasťou pieskoviska od výrobcu) 
- Ďalej by sme chceli vyrobiť a osadiť  lavice na sedenie (svojpomocne vyrobené, 

pričom bude snaha ladiť s hracími prvkami – t.j. odolné agátové drevo) 
- Zabezpečíme dopadovú plochu, pre zostavu D4. Podľa informácie od výrobcu musí 

byť pod lanom dopadová zóna o priemere 1,5m. Vykopeme kruh, a naplníme 

pieskom. Vykopanú zeminu odpraceme. 

 

Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne postup 
potrebný na realizáciu projektu.)  

- Hracie prvky na ihrisko – zabezpečila by firma Preliezky Trubíni s.r.o. – viď cenová 
ponuka (výroba, dovoz, montáž, povrchová úprava, , 5 rokov záruka na drevené 
konštrukcie a 2 roky na ostatné časti) 

- Predkladatelia a dobrovolníci by vyrobili a osadili lavičky na sedenie,  
- Predkladatelia a dobrovolníci by zabezpečili dovoz piesku a jeho umiestnenie do 

pieskoviska 



- Predkladatelia a dobrovolníci by spravili dopadovú zónu pre zostavu D4 

 
 
 
Výstupy projektu (Popíšte na, čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.) 

Detské ihrisko bude slúžiť deťom, rodinám s deťmi.  Zostava hracích prvkov zabezpečí 
zábavu pre malé i staršie deti. Projekt môže prispieť k stretávaniu sa mladých rodín s deťmi -  
môže vzniknúť komunita, ktorá sa viac zaujíma o svoje okolie a verejné priestory. 

 
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom 
bude môcť výsledky projektu využívať.) 

Prioritne je projekt určený pre rodiny s deťmi.  Po vybudovaní detského ihriska by vznikla 
zóna, kde sa môžu stretávať rodiny s deťmi. Deti sa môžu spolu hrať a socializovať sa.  

 
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 

3 742,20 € = nákup hracích prvkov – viď príloha s cenovou ponukou 
do 50 € = piesok do pieskoviska a na dopadovú zónu,  
do 50 € = drevo na lavičky  
do 50 € = náter na lavičky 
do 20 € = spojovací materiál na lavičky  

 
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších rokoch.) 

Podľa odporúčaní výrobcu bude nutné po 2 rokoch obnoviť náter (povrchová úpravu dreva) 
– to by sme zorganizovali formou dobrovolníctva. 
 


