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Č. záznamu:

Prílohy:

NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

Návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši v termíne do 28. februára 
2018 a musia byť podané v súlade s Pravidlami 
participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš v 
platnom znení, ktoré sú dostupné na www.mikulas.sk

http://www.mikulas.sk


NÁZOV PROJEKTU: Detské ihrisko: MŠ Demänová - 
II. fáza

A1: Informácie o predkladateľovi:

Meno a priezvisko, resp. názov. Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu): Bodice 118, Liptovský Mikuláš

Telefonický kontakt:

E-mail: stefan@ganoczy.com

A2: Stručný popis projektu:
Zámerom projektu je revitalizácia detského ihriska pre deti predškolského veku v areáli MŠ 

Demänová tak, aby spĺňalo bezpečnostné, ekologické a estetické parametre. Dokončenie 

prestavby detského ihriska bude poskytovať skvalitnenie a skultúrnenie edukačnej činnosti nielen v 

rámci telesnej výchovy ale aj voľnočasových aktivít detí. Detské ihrisko po ukončení revitalizácie 

by malo tvoriť príjemné pohybovo - oddychové miesto. Deti tým získajú pozitívny vzťah nielen k 

pohybovým aktivitám ale tiež kladný postoj k svojmu prostrediu a okoliu, v ktorom žijú.

V rámci projektu chceme doplniť školskú záhradu o detský vláčik a oddychovú zónu doplniť 

lavičkami. Všetky zariadenia by mali byť z agátového dreva, ktoré patrí medzi najtrvácnejšiu u nás 

dostupnú drevnú surovinu. Vyznačuje sa odolnosťou voči poveternostným vplyvom, škodcom, či 

pôsobeniu hubových chorôb dreva. Veľkou výhodou tohto materiálu je aj to, že pri zosychaní sa 

nevytvárajú ostré, dlhé triesky, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. Ďalšia z mnohých jeho predností 

je jeho prirodzená krivosť, kvôli ktorej je jeho spracovávanie veľmi náročné. Celý proces výroby je 

od počiatku, až do finálnej podoby spracovávaný ručne. Na záver sú produkty lazúrované 

kvalitnými syntetickými a prírodnými olejovými farbami.

mailto:stefan@ganoczy.com


A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov položky:

1) lavica bez područiek kotvená do zeme 5 ks

2) drevená konštrukcia v tvare vláčika s vagónikom

CENA SPOLU:

suma (s DPH)

1 000,00

1 500,00

2 500,00 eur

A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Je predkladaný projekt podporovaný z inej rozpočtovej 
položky mesta Liptovský Mikuláš? (Ak áno, treba uviesť, z ktorej.)

Predkladaný projekt nie je finančne podporený z iných programov rozpočtu mesta 

Liptovský Mikuláš.

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti
navrhovateľa pri realizácii projektu:
(Uviesť osobný prínos navrhovateľa pri realizácii projektu.)

Dobrovoľná činnosť OZ rodičov pri MŠ Demänová:

- odstránenie starých po bezpečnostnej stránke nevyhovujúcich zariadení a preliezok 

spolu s ich vývozom a zošrotovaním



úprava trávnatej plochy po uskutočnení projektu

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:

Základné prínosy navrhovaného detského ihriska:

-  rozvoj detí po stránke telesnej, motorickej, sociálnej i duševnej

-  pohybové aktivity sú účinnou prevenciou rozmáhajúcej sa detskej obezity a nadváhy

-  vytvorenie základných pohybových schopností a zručností, vytvorenie pozitívneho vzťahu k 

pohybovým aktivitám

-  zdravé využívanie voľného času, potláčanie škodlivých návykov akým je sedavý životný 

štýl, nedostatok pohybu

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 27.02.2018

pod iteľa


