Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu

Revitalizácia povrchu ihriska v MŠ Cádrova
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
5000,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Projekt revitalizácie povrchu ihriska v MŠ Cádrova je zameraný na výmenu drobných
kamienkov okolo hracích prvkov za gumový povrch (53m2) vhodný na detské ihriská a časť
za trávnik (9m2), keďže veľké množstvo kamienkov časom nahradil prach. Súčasný stav je z
tohoto dôvodu zdraviu škodlivý pre naše deti, ktoré sa hrajú v nevyhovujúcich podmienkach
každý deň.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Povrch ihriska v MŠ Cádrova je zložený z dlažby, trávnika a drobných kamienkov v priemere
približne 0,5cm. Najväčší problém sú práve kamienky na ploche 62m2, ktoré sa rokmi a
veľkým množstvom detí roztratili a zostal tam vo väčšej miere prach. Keď je vonku daždivo,
tvorí sa blato a keď je suché počasie, deti sa hrajú v prachu, špine, oblečenie a topánky, ktoré
majú na sebe sú zaprášené. Pretože sa prach víri, deťom sa dostáva do dýchacích ciest každým
pobytom vonku a ovplyvňuje aj ich zdravotný stav.
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Riešením by bolo zostávajúce kamienky a prach, z ihriska odstrániť. Namiesto nich sa vysadí
trávnik o rozlohe 9m2 a väčšia časť plochy sa vyplní gumovou podlahou (53m2). Tým sa
odstráni súčasná prašnosť prostredia. Založenie a výsadba trávnika bude realizovaná za
pomoci rodičov detí MŠ Cádrova a členov OZ Cádrovačik. Financovaný bude z vlastných
zdrojov OZ Cádrovačik.
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Predkladateľ - Lucia Žalondeková
Realizátori manuálnych prác (predpríprava plochy, založenie a výsadba trávnika, upratovanie)
- rodičia detí MŠ Cádrova a členovia OZ Cádrováčik.
Výber spoločnosti zaoberajúcej sa predajom a realizáciou gumového povrchu a podložia Lucia Žalondeková a zástupcovia OZ Cádrováčik
Realizátori odborných prác - zamestnanci vybranej spoločnosti

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
Výber spoločnosti zaoberajúcou sa realizáciou a predajom gumového povrchu - Máj 2020
Presné vymeranie pracovnej plochy - Jún 2020
Príprava pracovnej plochy (odstránenie súčasnej výplne ihriska) - 11.7.2020
Odborná úprava plochy pre podložie - 13.-15.7.2020
Aplikácia podložia (štrk a gumový granulát) - 16.-17.7.2020
Aplikácia gumovej vrstvy a jej vytvrdnutie - 20.-24.7.2020
Upratovanie prípadného znečistenia okolia ihriska a areálu MŠ a ZŠ Cádrova, založenie a
výsadba nového trávnika - 25.7.2020
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Očakávam zníženie prašnosti na minimum, zvýšenie bezpečnosti pri pádoch detí a zmenu v
celkovom vizuálnom vzhľade prostredia.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Cieľové skupiny sú:
 Naše najmenšie deti vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré navštevujú MŠ Cádrova. Zlepší sa
im pobyt vonku v zdravšom a krajšom prostredí.
 Taktiež pedagogický personál nebude musieť vykonávať svoju prácu v prašnom
prostredí.
 A v neposlednom rade rodičia, ktorým záleží na zdraví svojich detí a uľahčí sa im
starostlivosť o zaprášené oblečenie a obuv.
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Vysadený trávnik sa bude pravidelne polievať v suchom počasí dažďovou vodou z
nadzemných kontajnerov, podobne ako ostatné trávnaté plochy v areáli ZŠ a MŠ Cádrova.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Odstránenie a odvoz súčasnej výplne ihriska
Aplikácia štrku 16x32mm
Gumový granulát s kamenivom, vrstva 3cm
Gumová súvislá vrstva 1cm
Doprava materiálu, strojov a osôb
Výsadba trávnika (zemina, osivo)
Spolu

Suma
vlastné finančné zdroje (400€)
650€
2100€
2210€
40€
vlastné finančné zdroje (35€)
5000€ + vlastné finančné zdroje 435€

