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Koncepcia budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici bola
schválená uznesením č. 188/2008 – MsZ. Aktualizovaná bola v roku 2009
uznesením číslo 625/2009 – MsZ.
Údržba, rekonštrukcia a starostlivosť o existujúce mestské detské ihriská, ako aj
budovanie nových detských ihrísk je jednou z významných priorít mesta.
Detské ihriská majú úlohu pri výchove detí. Pre deti všetkých vekových kategórií
predstavujú možnosť zmysluplne stráviť svoj voľný čas, plnia významnú výchovnovzdelávaciu funkciu. Predstavujú možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť detí,
zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj. Podporujú ich duševný
rozvoj, stimulujú ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Hrou sa deti učia samostatnosti,
ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihriská sú tiež významným
miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto
spoločne trávia svoj voľný čas. Základným predpokladom k tomu je všeobecná
dostupnosť zariadení pre voľný čas, podmienky pre ich využívanie a ich funkčnosť.
Mestské detské ihriská na území mesta Banská Bystrica boli v minulosti postupne
realizované súčasne s výstavbou sídlisk a obytných súborov komplexnej bytovej
výstavby zo štátneho rozpočtu. Správu vykonávali Technické služby mesta Banská
Bystrica, po ich zániku v roku 1991 správu prevzala príspevková organizácia mesta
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica. Detské ihriská dodávateľ
KBV nikdy protokolárne neodovzdal ani Komunálnym službám, ani ZAaRESu. Herné
prvky z tohoto obdobia nevyhovujú platným normám a postupne sú odstraňované
hlavne tam, kde sú prehrdzavené, nefunkčné, nevyužívané alebo zle lokalizované. Aj
napriek tomu sa do dnešnej doby na území mesta nachádza ešte pomerne dosť
takýchto prvkov. Nahrádzané sú prvkami spĺňajúcimi všetky požiadavky na ne
kladené (STN 1176 herné prvky a STN 1177 – dopadové plochy) a ktoré sú vyrobené
certifikovanými výrobcami. Jednou z požiadaviek je, aby sa pod zariadeniami
nachádzal vhodný a bezpečný povrch. Mesto buduje nové ihriská resp. pristupuje k
postupnej rekonštrukcii jestvujúcich mestských detských ihrísk a ich pretvoreniu na
moderné ihriská, ktoré bezpečne plnia nielen funkciu zdroja zábavy, ale aj výchovnovzdelávaciu funkciu. Snažíme sa vyberať také herné prvky, ktoré sú vyrobené z
odolného materiálu a zároveň pôsobia esteticky. Súčasťou zrekonštruovaných alebo
novovybudovaných detských ihrísk sú oznamovacie tabule s prevádzkovým
poriadkom, osádzané sú smetné koše a lavičky.
Mesto o.i. ako prevádzkovateľ pieskovísk na verejných priestranstvách
zabezpečuje prostredníctvom ZAaRESu okrem dopĺňania resp. výmeny piesku
pravidelné čistenie pieskovísk, prekopávanie a polievanie čistou vodou raz za dva
týždne počas sezóny tak, aby nepredstavovali riziká ohrozenia zdravia v dôsledku
mikrobiálneho a iného znečistenia. Údržba piesku sa vykonáva od 1. marca do 30.
novembra. Pri zistení nevyhovujúcej kvality sú prevádzkovatelia povinní rešpektovať
opatrenia regionálneho hygienika a vykonať všetko potrebné na ochranu zdravia detí
a zabezpečenie vyhovujúcej kvality piesku. Plnenie uložených opatrení orgán
verejného zdravotníctva kontroluje v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v
prípade zistenia neplnenia povinností prevádzkovateľovi pieskoviska je oprávnený
uložiť pokutu. Pieskoviská, ktoré sú nevyužívané alebo zle lokalizované, postupne
odstraňujeme.
Nie vždy sa opatrenia ako rušenie detských ihrísk alebo pieskovísk z vyššie
uvedených dôvodov stretnú s pochopením občanov. Paradoxne niekedy je
nespokojnosť aj s budovaním nových zariadení. Z tohoto dôvodu
zámery
konzultujeme v predstihu s komisiou MsZ pre ŽP a odpady, s poslancami MsZ
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jednotlivých mestských častí, resp. so zástupcami občianskych rád daných
mestských častí. O budovaní nových zariadení je MsZ informované v priebehu
procesu schvaľovania rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.
Okrem mesta majú snahu budovať detské ihriská a pieskoviská na verejných
priestranstvách aj občania prostredníctvom rôznych občianskych združení, grantov,
volených zástupcov, občianskych rád a pod. Dôležité je, aby boli dodržané
podmienky pre svojpomocné budovanie mestských detských ihrísk a zámery boli
konzultované s príslušnými odbornými útvarmi mesta.
Mesto vykonáva údržbu detských ihrísk a pieskovísk na svojom území z bežného
rozpočtu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Záhradnícke a rekreačné
služby mesta Banská Bystrica. Veľká časť finančných prostriedkov predstavuje len
základné opravy, výmenu zdevastovaných, resp. opotrebovaných konštrukcií, nátery
herných prvkov, povinnú dezinfekciu pieskovísk, výmenu piesku. Výdavky na
predmetnú agendu počas rokov 2009 až 2016 sú vyčíslené v nižšie uvedených
tabuľkách.
Bežný rozpočet - výdavky na údržbu detských ihrísk (aj pieskovísk) mesto BB
v EURO
Rok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

57776

44381

63016

68092

63168

74022

119243

115894

Kapitálový rozpočet – mesto BB
Rok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

42326

87020

29209

1200

63905

25000

0

35022

Bežný rozpočet - výdavky na údržbu detských ihrísk v MŠ (vrátane údržby zelene) v
EURO
Rok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

33726

22400

21309

14931

20370

36395

51146

58271

Počet vymenených herných prvkov na detských ihriskách v meste v kusoch
Rok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

90

93

88

35

121

161

43

137

Objem vymeneného piesku v pieskoviskách v m³
Rok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

108

134

128

125

2

69

59

52
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Koncepcia rieši verejne prístupné detské ihriská na území mesta. Cieľom koncepcie
bolo určiť postupnosť krokov a pravidlá pre budovanie detských ihrísk v Meste
Banská Bystrica z hľadiska potrieb mesta za účelom vybudovania moderných
mestských detských ihrísk tak, aby plnili základnú výchovno-vzdelávaciu funkciu u
detí a mládeže.
Hlavné ciele:
−
−
−
−
−

na každom sídlisku vybudovať minimálne jedno centrálne mestské detské
ihrisko, ktoré bude mať vypracovaný a schválený realizačný projekt,
postupne rekonštruovať ostatné mestské detské ihriská,
na každom sídlisku vytvoriť a osadiť mapu s vyznačeným umiestnením
mestských detských ihrísk,
odstrániť nevyužívané, málo využívané alebo nebezpečné mestské detské
ihriská,
odstrániť nevyužívané, nevhodne lokalizované pieskoviská (napr. v tesnej
blízkosti komunikácie a pod.)

V období od roku 2009 do roku 2016 bolo vybudovaných 9 nových detských ihrísk,
rekonštrukciou prešlo 49 detských ihrísk. Nové detské ihriská a rekonštrukcie DI boli
financované z kapitálových alebo bežných prostriedkov vo výške schváleného
rozpočtu na jednotlivé roky, z rozpočtu výborov mestských častí ako aj z darov.
Prehľad je uvedený nižšie v tabuľke „Realizácia detských ihrísk roky 2009 – 2016“.
Rušené nevhodné herné prvky boli v prevažnej miere nahrádzané novými. Len málo
miest je, kde sme detské ihrisko zrušili úplne (len tam, kde DI nebolo preukázateľne
dlhodobo využívané alebo zle lokalizované).
Mapy na sídliskách s umiestnením detských ihrísk osádzané neboli. Na každom
novom detskom ihrisku je osadený prevádzkový poriadok spolu s ďalšími užitočnými
informáciami, ako napr. zákaz vodenia psov na detské ihriská a pod. Osádzanie
prevádzkových poriadkov postupne realizujeme na všetkých detských ihriskách. V
budúcnosti plánujeme vytvoriť pasport detských ihrísk v prostredí GIS uverejnený na
stránke mesta spolu s popisom a fotodokumentáciou.
V súčasnosti sa na verejných priestranstvách na území mesta nachádza 97 detských
ihrísk a 68 pieskovísk.
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Realizácia detských ihrísk roky 2009-2016
Rok

2011

2010

2009

Detské ihrisko ulica

Veľkosť ihriska

Zdroj financovania

Tr. SNP
Radvanská ulica

Centrálne
Centrállne

kapitálový rozpočet
darom (BBES a.s.)

Severná ulica
Beskydská ulica
Tulská (za Kyjevské nám.)
THK/Spojová
Ružová ulica (PINK PARK)

Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrállne

kapitálový rozpočet
kapitálový rozpočet
darom (BBES a.s.)
kapitálový rozpočet
darom (obyvatelia)

THK/Spojová
THK/Spojová
THK/Spojová
Mládežnícka ulica 15
THK 40
Mládežnícka ulica
Tulská ulica 20
Slnečná ulica 18
Strážovská ulica
Ružová ulica (PINK PARK)
Ružová ulica (PINK PARK)
Kalinčiakova ulica
Kalinčiakova ulica
Sládkovičkova ul., Pršianska
terasa

Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrállne
Centrállne
Ostatné
Centrállne
Centrállne
Centrállne
Centrállne
Centrállne
Centrállne
Centrállne

kapitálový rozpočet
kapitálový rozpočet
výbor v ms. časti
kapitálový rozpočet
výbor v ms. časti
výbor v ms. časti
výbor v ms. časti
výbor v ms. časti
výbor v ms. časti
kapitálový rozpočet
kapitálový rozpočet
darom (obyvatelia)
výbor v ms. časti

Centrállne

výbor v ms. časti

Suma
Rozpočet Mesta
Ostatné

8 140,00 €
4 600,00 €
6 800,00 €
14 940,00 €

1 766,21 €
460,00 €
4 403,00 €
1 525,00 €

2014

Park pod Pamätníkom SNP
Moskovská ulica
Družby

Centrálne
Centrálne
Centrállne

kapitálový rozpočet

2015

Internátna 55-58
Bernoláková 30

Centrállne
Centrállne

bežný rozpočet
výbor v ms. časti

2012

Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrállne
Centrálne
Centrállne

4 034,00 €
32 324,58 €
9 999,94 €
4 992,00 €

15 576,47 €
25 553,94 €

14 991,94 €

10 194,60 €
14 954,20 €

1 580,58 €
26 729,38 €

výbor v ms. časti
výbor v ms. časti

2016

Centrállne
Centrálne
Centrálne
Centrálne
Ostatné
Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrálne

kapitálový rozpočet
bežný rozpočet
bežný rozpočet
bežný rozpočet
bežný rozpočet
bežný rozpočet
bežný rozpočet
bežný rozpočet
bežný rozpočet

20 000,00 €
20 000,00 €

20 000,00 €
0,00 €
0,00 €

1 199,60 €

20 000,00 €

1 199,60 €

322,88 €

30 000,00 €
9 977,00 €
23 928,00 €

2 870,74 €

63 905,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
N
R
N
R
R

N
R
N
N
R
R
N
N
R
R
R

3.000,00 €
4 999,00 €

0,00 €

20 000,00 €
87 000,00 €
3 000,00 €
4 962,00 €
4 999,00 €
7 303,00 €

21 000,00 €
4 870,00 €
1 200,00 €
1 300,00 €
2 700,00 €
2 900,00 €
12 200,00 €
3 700,00 €
74 170,00 €

R
N
R
R
R
R

2 798,40 €
4 999,00 €
4 999,00 €

R
R
N
R

4 962,00 €

R
R
R
R
R
R
R
R
R

1 300,00 €
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R
R
R
R
R

25 000,00 €
4 999,00 €

87 000,00 €

R
R

R

2 547,86 €

0,00 €

Nové „N“ /
Rekonštruova
né „R“

29 208,87 €

9 977,47 €

3 000,00 €

Internátna 13 (Relax zóna)
Tulská 49-57
Slnečná
Poľná 19-27
Podlavice (Javorova)–
investičné
Pieninská 21
THK 10
Mateja Bela
Magurská 69
Rudohorská pri OC
Salgotarjánska 10
Trieda SNP (kanál)
Hviezdoslavova 35

87 020,27 €
23 482,66 €
0,00 €
3 500,00 €

Šalková
Podháj
Park pod Pamätníkom SNP
Sadová
Sitnianska-Tatranská
Bernolákova 11

bežný rozpočet
Darom (LIDL)
bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
výbor v ms. časti
výbor v ms. časti
participatívny
rozpočet
výbor v ms. časti
výbor v ms. časti
bežný rozpočet

0,00 €

5 051,00 €
2 000,00 €
4 135,00 €
4 806,00 €
8 294,00 €

Darom (poslanec
Kuracina) + bežný
rozpočet (ZAaRES)
Darom (STEFE a.s.)
kapitálový rozpočet
kapitálový rozpočet
kapitálový rozpočet
darom (obyvatelia)

2013

0,00 €

2 479,58 €

výbor v ms. časti
výbor v ms. časti
darom (ZIPP s.r.o.)
kapitálový rozpočet
bežný rozpočet
bežný rozpočet
darom (BBES a.s.)

Centrállne
Centrálne
Centrálne
Centrálne
Centrállne
Centrállne

kapitálové

42 326,00 €
41 653,26 €
40 767,01 €

Centrállne
Centrállne
Centrállne
Centrállne
Centrállne
Centrállne
Centrálne

SPIDERMAN I. ĎumbierskaGerlachovská
Žihadielko – THK
Tulská 97-101 – SPIDERMAN II
Golianova – investičné+posl.
Nešporova
Radvanská vnútroblok

bežné

42 326,00 €

4 403,00 €
Mládežnícka ulica
Švermova ulica
Sadová ulica
Pršany
Iliaš
Podháj
Javorová ulica

výbor v ms.
časti

35 022,40 €

