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Názov Projektu      

 
EXTERIÉROVÉ FITNES ZARIADENIA 

 

Popis projektu 
 

Cieľ projektu 

Prostredníctvom exteriérového fitnes športoviska v areáli našej školy chceme 

zatraktívniť hodiny telesnej výchovy a rozšíriť ponuku aktívneho trávenia voľného času pre ŠKD 

(školský klub detí). Vzhľadom na to, že školu navštevuje vyše 500 žiakov a škola disponuje  

pre tento počet žiakov len jednou malou telocvičňou, máme záujem v areáli školy vytvoriť 

aktívnu zónu – exteriérový fitnes park, kde sa môžu venovať pohybu na čerstvom vzduchu. 

Je dôležité učiť deti správne oddychovať a zregenerovať sily, vytvárať si kladný vzťah 

k aktívnemu pohybu, prekonávať prekážky a odbúravať stres. Považujeme za potrebné venovať 

pozornosť problematike zdravého životného štýlu, predovšetkým predchádzať obezite, 

propagovať zdravú výživu a atraktívne športové aktivity. 

Za hlavný cieľ si kladieme znížiť výskyt obezity a nadváhy u detí ako významného 

rizikového faktoru chronických chorôb. Pohybová aktivita žiakov našej školy a jej kvalita 

nedosahuje potrebnú úroveň a zdraviu prospešná kondičná pohybová aktivita nie je súčasťou 

bežného denného programu našich detí. Príčiny tohto stavu sú rôzne, no hlavnou príčinou tohto 

stavu je určite nedostupnosť športovísk, nízky stav kvalitne vybavených telocviční pre všetkých 

žiakov a aj  nedostatočná úroveň povedomia o zdravom životnom štýle.  Práve deti a mládež 

predstavujú rizikovú skupinu. Sú ovplyvňované medializáciou a informačnými technológiami 

dnešnej doby, čo negatívne vplýva na formu trávenia voľného času.  

Exteriérový fitnes park umožňuje precvičiť si všetky partie tela na čerstvom vzduchu  

a je vhodný pre všetky vekové kategórie detí i dospelých. Cvičenie na fitnes strojoch  

je rozmanité a dá sa využiť nielen na posilňovanie svalov, ale i na rehabilitačné a relaxačné 

cvičenia. 

Benefity cvičenia:  

1. Cvičenie zvyšuje životnú energiu 

2. Cvičenie buduje sebavedomie 

3. Cvičenie posilňuje kosti 

4. Cvičenie zrýchľuje metabolizmus 

5. Cvičenie zlepšuje imunitný systém 

6. Cvičenie spaľuje zásoby tuku 

7. Cvičenie buduje mentálnu silu a disciplínu 

8. Cvičenie predlžuje život 

9. Cvičenie pomáha k relaxácii 

10. Cvičenie vedie k lepším návykom 
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Cieľová skupina: 

• Žiaci ZŠ, ročníky 1. – 9. 

• Využívanie v rámci hodín telesnej výchovy, ale aj v popoludňajších aktivitách ŠKD. 

• Neorganizované skupiny detí a žiakov z regiónu mesta, ale i dospelí. 

Obsah projektu  

Vytvorenie externého fitnes športoviska s atraktívnymi fitnes zariadeniami na voľnom 

priestranstve medzi dvomi pavilónmi našej školy. Jedná sa o dvor s  rozlohou  

25m x 25m. Tieto fitnes zariadenia budú využívať z dlhodobého hľadiska všetky vekové 

kategórie, ktoré radi cvičia na čerstvom vzduchu. Pri cvičení na fitnes strojoch sa u detí zlepšuje 

fyzická zdatnosť, motorické schopnosti, obratnosť, vytrvalosť, sila a kondícia. 
 

Realizácia projektu 

Miesto realizácie projektu je nevyužitá zelená plocha nachádzajúca sa medzi pavilónmi 

A a B. (viď. foto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bude zrealizovaný do 1 roka od podpísania „Dohody o poskytnutí grantu“.  

Pri realizácii projektu plánujeme osloviť dobrovoľníkov z radov školy i rodičov. 

Očakávané výsledky, prínos 

Predpokladáme že, kardiovaskulárne cvičenie dokáže zlepšiť celkovú výkonnosť mozgu. 

Nakoľko existujú dôkazy, že cvičenie zvyšuje hladinu proteínu získaného z mozgu,  

ktorý pomáha pri rozhodovaní sa, učení a lepšom myslení a okrem toho zvyšuje aj produkcia 

buniek zodpovedných za pamäť. Sme presvedčení, že pravidelné cvičenie počas hodín telesnej 

výchovy a v ŠKD napomôže k správnemu vývinu detského mozgu. Cvičenie na čerstvom 

vzduchu zlepšuje schopnosť zachovania si slovnej zásoby nadobudnutej počas vyučovania. 

Pravidelné cvičenie môže pomôcť udržať si viac pozornosti a zlepšiť koncentráciu. 

V neposlednom rade tu ide aj o kombináciu športu a zábavy, ktorá udržuje deti a mládež  

od alkoholu, drog a iných negatívnych vplyvov dnešnej spoločnosti. 
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Program športových aktivít, pokrytie projektu, prínos: 

• Pravidelné aktivity v dopoludňajších i popoludňajších hodinách v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

• Posilňovacie cvičenia mimo telocvične a cvičebne. 

• Cvičenia na správne držanie tela, relaxačné cvičenia. 

• Počas rekreačných a rozšírených hodín telesnej výchovy. 

• Počas rekreačnej aktivity v rámci činností školského klubu detí. 

• Voľné aktivity v popoludňajších hodinách pre deti  i dospelých z regiónu mesta. 
 

Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu 

Hlavným dôvodom žiadosti o poskytnutie grantu je zvýšiť  pravidelnú účasť detí  

na fyzických aktivitách, pretože fyzická aktivita hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravého 

životného štýlu. Existuje množstvo dôkazov o pozitívnom vzťahu medzi fyzickou aktivitou 

a duševným zdravím, duševným vývojom a kognitívnymi procesmi. Práve preto  

sme sa  zamerali popri zlepšovaní pohybových návykov u detí v rannom veku  

aj na vybudovanie tohto exteriérového fitnes športoviska, ktoré na tieto účely plne využijeme. 
 

Pokrytie projektu 

Pokrytie projektu je miestne – priamo v meste, finančné prostriedky z dlhodobého 

hľadiska slúžiť všetkým žiakom školy, ale aj deťom a dospelým bývajúcim v okolí školy.  

Projekt spadá do kategórie podporovaných aktivít programu – Vonkajšie športové ihriská 

a detské ihriská.  

Aj podmienka, aby sa v mieste realizácie projektu nachádzala predajňa COOP Jednoty 

je splnená. V meste Levice sa nachádza: 

• 5 predajní COOP Jednota Levice, SD 

• 1 predajňa COOP Jednota Nové Zámky, SD  

• 1 predajňa COOP Jednota Nitra, SD. 

 

Zameranie organizácie a jej stručná história 

Sme výchovnovzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné 

vzdelanie mládeži vo veku 6 - 15 rokov fungujúca nepretržite od roku 1960. Odvtedy prešli 

našimi bránami tisícky úspešných absolventov. V roku 2002 škola získala právnu subjektivitu.  

V rámci využívania svojich kompetencií si ako prioritnú úlohu stanovila skvalitnenie a inovovanie 

výchovno-vzdelávacej práce, vzostup úrovne a efektivity výsledkov, úspešnosť absolventov, 

prácu na projektoch národnej i medzinárodnej úrovne. Plnenie stanoveného cieľa sa prejavilo  

v dosiahnutých výsledkoch školy a  v rastúcom záujme verejnosti o základnú školu. 

 



štruktúra žiadosti

1. Informácie o projekte
Opíšte predkladaný projekt, riaďte sa nasledovnými bodmi (ale nielen nimi). Zvoľte primeraný 
rozsah, aby ste dobre opísali všetko, čo považujete za potrebné, ale aby váš text nebol príliš 
dlhý a zbytočne detailný. V žiadosti napíšte a definujte akým spôsobom bude dosiahnutý 
rozvoj miestnej komunity.

a) Názov projektu; Obnova historickej promenády

b) Stručný popis projektu, jasne formulovaný nápad, nosná myšlienka
Projekt obnovy historickej promenády vychádza z histórie mesta Levice, kedy v danej 
lokalite promenáda existovala. Jej vznik je datovaný do obdobia Rakúsko-Uhorska. 
Viedla z centra mesta popri cintoríne až na kalváriu. V povojnovom období stratila svoj 
význam, ktorý prebral novo vytvorený park. Aj z tohto dôvodu je naším cieľom prinavrátiť 
tomuto priestoru jeho historickú výnimočnosť, vytvoriť náučný chodník, ktorý bude 
obrazom dejín histórie mesta Levice. Našim zámerom je postupnými krokmi vytvoriť 
promenádu s posedením pod vzácnymi cudzokrajnými drevinami, ktorá bude poskytovať 
informácie o historickej promenáde. Radi by sme prinavrátili tejto lokalite čaro. Za účasti 
dobrovoľníkov by sme vytvorili príjemný priestor na oddych a opäť prepojili centrum 
mesta s kalváriou.
Proces oživenia promenády je rozdelený do niekoľkých etáp. V prvej etape sa podarilo 
vykonať niekoľko brigád, ktoré boli zamerané na vyčistenie lokality od odpadu 
a navezenej stavebnej sute a taktiež na vypílenie náletových drevín a vyčistenie od 
rozrastajúceho sa neželaného porastu. Taktiež bola na začiatku lokality osadená 
informačná tabuľa, ktorá informuje verejnosť/návštevníkov o význame a histórii 
promenády.
V rámci žiadosti sa uchádzame o financie, ktoré by mali byť smerované pre 
najnáročnejšiu časť projektu, a to vytvorenie chodníkov, ktoré budú kopírovať 
promenádu. Vybrali sme najvhodnejší typ chodníkov s mlátovým povrchom, ktoré sú 
vhodné do parkov a aj pre cyklochodníky.
Vytvorením promenády, tak budeme môcť zokruhovať trasu z centra mesta cez 
obnovenú promenádu až na levickú kalváriu s nádherným výhľadom do širokého okolia.

c) Cief projektu
Hlavným cieľom projektu je obnova historickej promenády. Postupnými krokmi za účasti 
dobrovoľníkov a Levického okrášľovacieho spolku, ktorý prišiel s iniciátívou obnovy 
promenády, by sme radi opätovne vytvorili promenádu, ktorá kedysi vytvárala jediný ucelený 
vegetačný prvok určený pre verejnosť. Doplnkové ciele vidíme vo vytvorení novej oddychovej 
zóny pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov, vytiahnutie ľudí do prírody, aby trávili svoj 
voľný čas s rodinou na vzduchu a zároveň spoznávali históriu mesta. Našou snahou je tiež 
zmobilizovanie ľudí, aby sa spolupodieľali na aktivitách v rámci projektu, čím docielime to, že 
následne budú účastníci brigád hrdí, že sa podieľali na projekte a takouto formou sa bude šíriť 
medzi obyvateľmi väčšia informovanosť o promenáde a veríme že aj väčšie lokálpatriotstvo.

d) Definovanie cieľových skupín: na koho sa bude projekt zameriavať
Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú občania a následne aj návštevníci mesta Levice, ktorí 
radi spoznávajú históriu, radi relaxujú v prírode a trávia svoj voľný čas prospešnými 
voľnočasovými aktivitami (bez vekového ohraničenia).

e) Časový harmonogram (uviesť termín realizácie projektu; projekt by mal byť zrealizovaný 
najneskôr do 1 roka odo dňa podpísania Dohody o poskytnutí grantu)



Predpokladáme, že by sme projekt vedeli zrealizovať (v prípade priaznivých poveternostných 
podmienok) v období od júla do konca novembra 2020.
Júl: - podpísanie zmluvy,

informovanie verejnosti o schválení projektu (tlač, sociálna sieť, webová stránka mesta, 
regionálna TV). Počas realizácie projektu budú mediálne zverejnené vyhlásené brigády. 

August: - realizácia výkopových prác bagrom, odstránenie hornej vrstvy pôdy z dôvodu 
tvorby mlátového chodníka. Následná príprava podložia.
August “ september.
- Vyhlásenie brigády: realizácia výsypu lámaného kameňa v niekoľkých vrstvách a následné 
hutnenie (po každej vrstve).
- Vyhlásenie brigády: realizácia hornej vrstvy chodníka - posyp a hutnenie.
September - október: zmáčanie chodníkov (kropenie, zalievanie) finálnej vrstvy mlátu, pre 
dosiahnutie finálneho stavu. Táto aktivita bude prebiehať 5-6x a následne po zmáčaní, sa 
chodníky budú valcovať.
November: Ukončenie projektu. Vyúčtovanie a záverečná správa.

f) Očakávané výsledky, prínos (napr. obec, deti, spoločnosť, okolie, škola) atď.
- Vytvorenie upravenej oddychovej zóny: Po realizácii projektu vznikne v meste pre 

obyvateľov nový priestor na oddych pod korunami vzácnych stromov, ktoré sa tu pred 
niekoľkými rokmi identifikovali.

- Zmobilizovanie obyvateľov mesta, ktorí budú nápomocní v rámci projektu.
- Vytvorenie uceleného a upraveného miesta s pevnými (mlátovými) a ekologickými 

chodníkmi, po ktorých bude možné sa bezpečne prechádzať.
Prepojenie centra mesta s levickou kalváriou: prínos pre mesto (v rámci rozvoja 
cestovného ruchu), ako aj pre obyvateľov a návštevníkov mesta (prechádzky, 
spoznávanie histórie, nakoľko je v súčasnosti v lokalite osadená informačná tabuľa 
o histórii promenády).

g) Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu
Projekt obnovy historickej promenády je rozdelený do niekoľkých krokov. Nakoľko ide 
o finančne náročný projekt, rozhodli sme sa využiť možnosť získania grantu. Zároveň je 
našou snahou zmobilizovať ľudí, aby prispeli svojou dobrovoľnou činnosťou na projekte 
a začali viac vnímať a zaujímať sa o pamiatky či iné významné miesta v meste a pod.

Pokrytie projektu - lokálne, miestne, regionálne
Predstavený projekt je miestneho charakteru v rámci ponímania obyvateľstva Levíc 
a regionálny charakter v rámci pohľadu návštevníka mesta/regiónu Tekov.

2. Podmienky na poskytnutie grantu
a) Projekt musí spadať do jednej z podporovaných aktivít uvedených Podmienkach projektu
b) V mieste, kde sa má projekt realizovať, sa musí nachádzať predajňa COOP Jednoty

3. Rozpočet projektu
Spracujte prehľadný a zrozumiteľný rozpočet vo forme tabuľky.
Stručne opíšte a zdôvodnite jednotlivé položky rozpočtu. Väčšia časť musí byť investovaná 
do dlhodobých aktivít.
Uveďte aj prípadné ďalšie získané zdroje financií pre projekt a ich výšku.

Položka
Kamenivo riečne lámané 16/32, 15 cm 
vrstva
Kamenivo riečne lámané 8/16, 12cm vrstva 
Kamenivo - drvený vápenec 0-4, 3cm 
vrstva

Žiadaná suma
1 632 €

1 309 €
900 €






