
                                                                                              

 

 

Propagácia projektu  „Detské ihrisko Závadka“ 
 

     Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov v rámci Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie  s 

finančnou podporou Úradom vlády Slovenskej republiky – program podpora rozvoja športu na rok 2018  zrealizovala 

projekt „Detské ihrisko Závadka“. Realizácia projektu prebiehala v katastrálnom území obce Závadka, okres 

Michalovce, Košický samosprávny kraj ktorá spočívala v úprave plochy v centre obce v súlade s položkovitým 

rozpočtom  na projekt, ktorý tvorí prílohu Zmluvy č. CEZ ÚV SR: 688/2018. 

     Obec Závadka takto pristúpila k estetizácií verejných priestorov v zastavanom území obce, konkrétne                 v 

jej centrálnej časti pri obecnom úrade a materskej škole. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na spoločné 

trávenie voľného času prostredníctvom vytvorenia nového detského ihriska, vybudovanie moderného a bezpečného 

ihriska, zbližovanie generácií formou hier a športových aktivít, skrášlenie a úprava nevyužitej plochy v centre obce. 

Celá plocha  detského ihriska je vhodne začlenená do intravilánu obce.  

Vyhodnotenie účelu použitia dotácie: 
Rozvoj športových a rôznych aktivít formou hier u detí vo veku od 2 do 14 rokov v obci,  zvýšenie dostupnosti športového 

využitia detí, zbližovanie generácii, využite a skrášlenie priestorov centra obce. 

Termín realizácie projektu: október 2018 

Dátum sprístupnenia ihriska pre verejnosť: detské ihrisko sprístupnené  podľa prevádzkového od  

1.3.2019. 

Miesto realizácie: Obec Závadka 

Popis priebehu realizácie projektu: 

Realizáciu vykonala firma Playsystem, s.r.o, Rampova 4, 04001  Košice v dňoch 17.-18. 10. 2018. 

Po drobných terénnych úpravách boli osadené jednotlivé hracie prvky a nainštalovaná gumová dlažba v miestach 

dopadu pri jednotlivých prvkoch. 

Dodržanie minimálnych technických požiadaviek podľa charakteristiky programu: 

Všetky nainštalované hracie prvky sú určené pre deti vekovej kategórie 2 až 14 rokov a spĺňajú  technické 

požiadavky podľa platných právnych predpisov.  

Športový a spoločenský význam a prínos projektu: 

Vytvorenie podmienok na spoločné trávenie voľného času detí, zbližovanie generácii formou hier a športových 

aktivít, skrášlenie a úprava nevyužívanej plochy v centre obce. 

 

                      Výstavba detského ihriska v obci Závadka bola realizovaná s finančnou podporou     

                              Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018. 

 

                                                                     


