
PROJEKT:
DOTÁCIE PRE IHRISKÁ
- PONUKA HRACÍCH PRVKOV



VÝCHODISKÁ

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 9b Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo 63 

obciam dotáciu na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou 

detského ihriska v hodnote 2 781 828,00 EUR.

• Po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie bude žiadateľovi poskytnutý ministerstvom 

projekt realizácie ihriska, vrátane počtu a osadenia inkluzívnych prvkov. Podmienkou 

poskytnutia dotácie je zabezpečenie terénnych úprav zo strany žiadateľa. Výška dotácie je 

maximálne 50 tis. Eur.

• Platí podmienka finančnej spoluúčasti a dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno 

poskytnúť žiadateľovi len ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z 

iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie 

aktivít alebo činností, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie. 



UKÁŽKA VIZUALIZÁCIE 



O PROJEKTE

• Autorom projektu je akademický sochár Jozef Kliský, ktorý bude pripravovať projektovú 

dokumentáciu pre každého žiadateľa, ktorému bola schválená dotácia na základe rozmerov a 

možností pozemku žiadateľa.

• Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo. Povrchová úprava bude tvorená 

nátermi v prírodných odtieňoch, ktoré nechajú vyniknúť prirodzenú štruktúru dreva, farebné 

dotvorenie prvkov je možné v odtieňoch modrej, šedej, zelenej. Zámerom je vytvoriť ihrisko, 

ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a nebude v ňom pôsobiť rušivo.

• Hlavný projekt tvorí 11 prvkov. V prezentácii nájdete zoznam hracích prvkov. V každom 

projekte musia byť 3 inkluzívne prvky, ostatné prvky sú voliteľné a môžu sa opakovať. 

Nemusia byť použité všetky prvky uvedené v prezentácii. Rozvrhnutie prvkov v priestore sa 

prispôsobí podľa konkrétnych podmienok priestoru prijímateľa dotácie a podľa rozpočtu. 



HRACIE PRVKY

1. Pieskovisko čln: hlavný inkluzívny prvok 

2. Kolotoč: hlavný inkluzívny prvok 

3. Hojdačka hniezdo: hlavný inkluzívny prvok

4. Altánok

5. Veľká loď Nina: 3 – 14 rokov

6. Menšia loď Pinta: 3 – 6 rokov 

7. Reťazové hojdačky pre 4 deti 

8. Fitdráha

9. Infotabuľa

10. Lavička

11. Smetný kôš 

3 inkluzívne prvky sú povinné 



PIESKOVISKO ČLN – HLAVNÝ INKLUZÍVNY PRVOK

1. Pieskovisko čln: hlavný inkluzívny prvok 



KOLOTOČ – HLAVNÝ INKLUZÍVNY PRVOK

2.  Kolotoč: hlavný inkluzívny prvok 



HOJDAČKA HNIEZDO– HLAVNÝ INKLUZÍVNY PRVOK

3. Hojdačka hniezdo: hlavný inkluzívny prvok 



ALTÁNOK

4. Altánok: priemer 5 metrov



VEĽKÁ LOĎ NINA

5. Veľká loď NINA: vek: 3-6 rokov, 6-14 rokov, potrebný priestor: 14,6 x 20,5 m



MENŠIA LOĎ LOĎ PINTA

6. Menšia loď PINTA: vek: 3-6 rokov, potrebný priestor: 11,64 x 5,5 m



REŤAZOVÉ HOJDAČKY PRE 4 DETI

7. Reťazové hojdačky pre 4 deti



FITDRÁHA

8. Fitdráha



INFOTABUĽA, SMETNÝ KÔŠ, LAVIČKA

9. Infotabuľa

10. Lavička

11. Smetný kôš



CENOVÉ LIMITY NA PRVKY IHRISKA 

1. Pieskovisko čln - hlavný inkluzívny prvok: 1 200 EUR

2. Kolotoč - hlavný inkluzívny prvok: 5 000 EUR

3. Hojdačka hniezdo - hlavný inkluzívny prvok: 1 800 EUR

4. Altánok - priemer 5 metrov: 5 000 EUR

5. Veľká loď Nina: 3 – 14 rokov: 22 000 EUR

6. Menšia loď Pinta: 3 – 6 rokov: 6 000 EUR

7. Reťazové hojdačky pre 4 deti: 2 400 EUR

8. Fitdráha: 6 000 EUR

9. Infotabuľa: 200 EUR

10. Lavička: 200 EUR

11. Smetný kôš: 200 EUR

* V každom projekte mus ia  byť 3 inkluzívne prvky, ostatné prvky sú vol i teľné a  môžu sa  opakovať. 

Nemusia  byť použité všetky prvky uvedené v pri loženej prezentáci i .

Pri jímateľ dotácie s i  vyberie zoznam prvkov podľa  pozemku, vekovej skupiny detí a  svojho rozpočtu. 

Pri jímateľ dotácie mus í zabezpečiť krytie výdavkov z vlastných zdrojov najmenej vo výške 10% 

z celkového rozpočtu plánovaného na aktivi tu, na  ktorú žiada dotáciu.


