
Radosť z pohybu v blízkosti domova 

Obdobie realizácie: január 2007 - august 2007 

        9. januára 2005 obec slávnostne odovzdala do užívania bytovku 

s 24 bytovými jednotkami pri Lesoparku. Človek, ktorý je zvyknutý na 
rodinný dom so záhradou a s dvorom potrebuje bezprostredný styk 

s prírodou. Malé dieťa zase nárokuje priestory pre pohyb, aby počas hry 
si osvojilo zvládnutie priestoru, výšky, gravitácie a zdolávanie prekážok. 

Dospelí z okolia bytového domu vyčarili prekrásnu kvetinovú záhradu. 

Park vedľa bytovky je síce rozmerný, ale pre malé deti nie je úplne 
bezpečný. Rodičia sú oveľa spokojnejší, ak vedia, že svoje ratolesti sú 

na takom bezpečnom ihrisku, aké je v centre dediny. Avšak častej 
návšteve tohoto centrálneho ihriska prekáža pomerne veľká vzdialenosť 

od domova. Uvažovali nad vybudovaním nového detského ihriska. 
Najväčším problémom bolo, že priestorové hracie prvky rozvíjajúce 

detské pohybové zručnosti, ktoré sú bezpečné a vyhovujú normám, sú 
finančne veľmi nákladné. 

         

Prišiel vhod zamestnanecký grantový program nadácie Pontis a T-
Mobile, ktorý bol zverejnený pod názvom "T-Mobile pomáha 

komunite". Obyvateľka bytovky, pracovníčka T-Mobile, Katarína 
Ilovičová oznámila vedeniu obce, že nápad zriadenia ihriska by sa dal 

zahrnúť do projektu, čo by ona ako zamestnankyňa T-Mobile vedela 

podporiť. Založil sa projektový tím a zrodil sa projekt "Radosť z pohybu 
v blízkosti domova". Projekt v súlade s výzvou rozpracováva nápad, že 

zriadením bezpečného ihriska v blízkosti domova okolie bytovky sa stane 
vizuálne atraktívnou, príťažlivou pre vonkajšie prechádzky, rozhovory, 

posilňuje vzťahy medzi deťmi a rodičmi a komunikáciu medzi dospelými, 
zníži izolovanosť ľudí a tak prispieva k zvýšeniu kvality života komunity. 

Zapojenie sa obyvateľov do budovania a údržby ihriska pomôže posilniť 
pocit spolupatričnosti. 

        Projekt v realizácii hlavný dôraz kladie na dobrovoľnú prácu členov 

komunity. Od poskytovateľa grantu žiadal 40 tisíc korún a z obecného 



rozpočtu predpokladal rovnaký príspevok. Hodnotiaca komisia projekt 

prijala a vyhlásila za úspešný. Mohla sa začať realizácia. 

        Obec objednala priestorové prvky, obyvatelia pripravili terén. 

Koncom júna a začiatkom júla roku 2007 sa dokončila montáž hracích 
prvkov, a počas letných prázdnin obyvatelia bytovky šťastne môžu 

sledovať, že deti z okolia majú radosť z pohybu v blízkosti domova. 

  

 


