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                                                            Bratislava, august 2018 



                                                   Návrh uznesenia 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

A.  schvaľuje : 

 
 

Stratégiu doplnenia  funkčných hracích prvkov na vybudovaných stanovištiach detského ihriska Líščie 

Nivy  na pozemku parc. č. 10800/10 k. ú. Nivy z rezervného fondu rozpočtu MĆ BA - Ružinov pre 

rok 2018-. 

 

 

 

B.  žiada 

 
starostu, aby predmetné detské ihrisko Líščie Nivy bolo doplnené hracími prvkami podľa požiadaviek 

občanov - užívateľov na  všetkých vybudovaných stanovištiach z r. 2000  finančnou čiastkou do 

25.000 € uhradených z rezervného fondu rozpočtu MĆ BA - Ružinov na rok 2018.                                                                                                       

 

Termín: ihneď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

                                                 Dôvodová správa 

 
Na základe viacerých podnetov poslanca Jozefa Matúška  na  zasadnutiach MZ a tiež na zasadnutiach 

odborných komisií vrátane osobných rokovaní s príslušným referátom MĆ BA - Ružinov opätovne 

predkladám  MZ BA - Ružinov návrh na schválenie vo veci doplnenia funkčných hracích prvkov na 

vybudovaných stanovištiach detského ihriska Líščie Nivy parc. č. 10800/10 k. ú. Nivy, ktorý som 

naposledy riešil napr. formou interpelácie č.8089/ 2015  na MZ 27.09.2016 a tiež nedokončenou 

prezentáciou na MZ 10.07.2018.  

                                                     

             Z  d  ô  v o  d  n  e n  i  e 

 

1. časť  -  h i s t o r i c k á  

 

a/ Pôvodné detské ihrisko nachádzajúce sa na pozemku parc. číslo 10800/10 k. ú. Nivy bolo 

vybudované v roku 2000. Podľa vyjadrenia MÚ MČ BA - Ružinov v zastúpení Mgr. A. Szökeovou 

nebolo predmetné detské ihrisko zaradené do nehnuteľného majetku mestskej časti, čiže mestská časť 

nedisponuje žiadnou informáciou o tomto umeleckom diele resp. pôvodnej cene tohto detského 

ihriska.                                                
 

b/ Detské ihrisko Líščie Nivy bolo funkčné do r. 2013 a vyhovovalo užívateľom všetkých vekových 

kategórií. z veľkého sídliska v Starom Ružinove  v susedstve Okrskového centra a verejného parku. 

 

c/ Podľa vyjadrenia MÚ Ružinov citujem „ Ihrisko - zostava, ktorá sa tu nachádza bola 

v nevyhovujúcom technickom stave a nebola v súlade s STN EN 1176 pre zariadenia a povrch 

detských ihrísk. a preto ho treba demontovať! Užívatelia  zastávali názor výmeny len niektorých 

poškodených častí . Keďže MÚ Ružinov nedisponuje žiadnou dokumentáciou o tejto demontáži napr. 

zápisnicou - protokolom, kde by  bolo písomne uvedené zdôvodnené demontáže predmetného 

detského ihriska, t. j. nevznikli by nejasnosti ohľadne napr. kto nariadil a vykonal príslušnú demontáž 

tohto ihriska a kam a kým boli odvezené hracie prvky z jednotlivých stanovíšť, čiže bez akejkoľvek 

zmluvy - dohode o  cene za pôvodný materiál a pracovný výkon za demontáž a prepravu resp. odvoz.. 

Takýto  nezákonný postup vykonala v minulosti mestská časť Ružinov, hoci nebola vlastníkom tohto 

umeleckého diela, čím poškodila predovšetkým užívateľov tohto detského ihriska. Podotýkam, že 

v minulosti vo vlastnom záujme mala MČ Ružinov urobiť audit tohto umeleckého diela 

a administratívne zaradiť do svojho nehnuteľného majetku. 

 

2. časť -  zhodnotenie súčasného stavu 

 

a/ Mestská časť BA - Ružinov v roku 2013 na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Finep 

Jégeho Alej  a. s., ktorá preinvestovala na predmetnom detskom ihrisku 15 000 € vrátane DPH.         

Podľa vyjadrenia súkromnej spoločnosti  FINEP SK zastúpená riaditeľkou  JUDr. O. Petkovou. zo dňa 

6.augusta 2018 bola skutočná preinvestovaná finančná čiastka do tohto ihriska 8.400 €. V skutočnosti 

užívatelia tento projekt vo svojich názoroch kriticky hodnotili napr. tým, že deti bez ich pomoci 

nemajú sa ako dostať na detskú šmýkľavku z ktorej majú strach vzhľadom na to, že je zmontovaná zo 

4 dielcov z 1 cm rozdielom čo spôsobuje miesto šmýkania nežiaduce bolestivé skoky.    

 

b/ spoločnosť RPVPS  v čase od 22.novembra 2017 do 8.decembra 2017 na predmetnom ihrisku 

vykonala likvidáciu 2 stanovíšť vybudovaných v r. 2000 bez predošlej konzultácie a oznámenia 

užívateľom tohto detského ihriska, čiže vznikla ďalšia nevyčíslená škoda. 

 

c/ Mestská časť BA - Ružinov zahrnula do investičného plánu  na nasledovné roky doplnenie 

predmetného detského ihriska hojdačkou a dobudovanie dopadových plôch na detskom ihrisku Líščie 

Nivy, ktoré zrealizovala  až v r. 2018.Medzitým si rodičia detí a starí rodičia svojpomocne vybudovali 

za vlastné náklady na tomto verejnom priestranstve jednoduché hojdačky. 



d/ Súčasná kombinácia zostavy detského ihriska v základnej konštrukcii kovová, vhodná pre širšiu 

vekovú kategóriu  6 - 14 ročných detí a spĺňa normu STN EN 1176. V skutočnosti podľa vyjadrení 

samotných užívateľov je nevhodná  a skôr pre deti od 2 rokov. Nedostatkom je aj chýbajúca tabuľa 

s návodom použitia  jednotlivých cvičení na samotných hracích zariadeniach.  

 

3. časť -  zhodnotenie 

 

a/ Mestská časť BA - Ružinov má značné rezervy v koncepcii budovania detských ihrísk na verejných 

priestranstvách , ktorá vyžaduje poskytnutie navrhovaných  projektov detských ihrísk 

na pripomienkovanie občanom, čiže budovať detské ihriská vzájomnou spoluprácou napr. oznámiť 

občanom - užívateľom tohto detského ihriska termín prieskumu na požadované zariadenia 

a koordinovať ich zakúpenie a umiestnenie.  

Predpokladaná finančná čiastka z rezervného fondu  na doplnenie hracích prvkov by nemala 

presiahnúť sumu 25.000 €. 

 

 

4. časť - Prezentácia pôvodného a súčasného detského ihriska Líščie Nivy  

Záver:          

 

 

Detské ihrisko Líščie Nivy má veľký spoločenský význam pri výchove detí a táto 

stratégia doplnenia hracích prvkov výraznou mierou prispeje k skvalitneniu podmienok 

trávenia voľného času ako detí tak aj ich rodičov a starých rodičov. 



Dobudovanie detského ihriska
Líščie Nivy - Starý Ružinov

Mgr.	Jozef Matúšek

10.	Júla 2018	



Pôvodná maketa



Cieľ

Doplniť vybudované stanovištia na detskom ihrisku

o	funkčné hracie prvky za účelom dosiahnutia funkčnosti

ihriska (z	rokov 2000	- 2013)



Ihrisko z	rokov 2000	– 2013		(1)

Vnútroblok
Palkovičová – Líščie Nivy

V	susedstve
okrskového centra služieb



Ihrisko z	rokov 2000	– 2013		(2)



Funkčné prvky ihriska (1)	z	rokov 2000	– 2013

Kolotoč

Trampolína

Lanová sieť



Vertikálny rebrík

Pohyblivý mostík

Horizontálny rebrík

Funkčné prvky ihriska (2)	z	rokov 2000	– 2013



2	x	Detská šmykľavka

Posilňovacie
prvky

(hrazdy,	…)

Kladina

Funkčné prvky ihriska (3)	z	rokov 2000	– 2013



Realizácia	v	spolupráci	s	FINEP	(2015)



Nevyužité	stanovištia



Výstavba	hojdačky		(november	2017	- marec	2018)



Porovnanie

Funkčný prvok Pôvodne ihrisko
(2000	– 2013) Aktuálny stav

Kolotoč ✓ -
Trampolína ✓ -
Lanová sieť ✓ ✓ (20%	pôvodnej dĺžky)
Vertikálne rebríky ✓ ✓ (10%	pôvodnej dĺžky)
Horizontálne rebríky ✓ -
Pohyblivý mostík ✓ -
Deská šmýklavka 2x 1x
Posilňovacie prvky ✓ -
Kladina ✓ -
Lezecká stena - ✓

Posilňovacie prvky – hradza,	lano,	… ✓ ✓



Záverečné	hodnotenie	funkčnosti

• funkčnosť zredukovaná o	~	75%

• celodenné využitie zredukované na krátkodobé

• Praktické využitie (podľa užívateľov)	len pre	vekovú kategóriu
od	2	do	4	rokov.

(MČ	Ružinov úvadza využitie pre	vekovú kategóriu 6-14	rokov)



Požadovaná	náprava

Dobudovanie funkčnosti ihriska hracími prvkami,	
minimálne na úroveň z	rokov 2000	– 2013.



Ďakujem

Mgr.	Jozef Matúšek



Prílohy



Interpelácia	– odpoveď
Mestská	časť	- Ružinov



Žiadosť	o	INFO	od	spoločnosti	FINEP



Odpoveď	od	spoločnosti	FINEP

Spoločnosť FINEP	Jégeho alej a.s. na základe zmluvy o spolupráci
s Mestskou časťou Ružinov sa zaviazala revitalizovať detské
ihrisko podľa požiadaviek mestskej časti v hodnote maximálne do	
výšky 15 000,-€	s DPH. Celkové náklady boli vo výške 8 400,-€	
s DPH. Všetky doklady a informácie,	týkajúce sa detského
ihriska a jeho zaradenia do	majetku mesta sú výlučne
v kompetencii Mestskej časti Ružinov.



Prezentácia Ing.	Lehotajovej
Záznam	z	rokovania	MZ	MČ	BA	Ružinov	zo	dnǎ	26.6.2018	1.časť

Web-link:	
https://drive.google.com/file/d/1TnFj_Z6BmJqgYnr_UbtiH4TWJliwjdt-/view?usp=sharing


