
Pozvánka na otvorenie športovej plochy 
 

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z. by s radosťou pozvalo na oficiálne 
otvorenie širokú verejnosť pri - príležitosti úspešného ukončenia projektu výstavby športovo-cvičiacej plochy o výmere 170 m

2
 

pozostávajúcej 
 

- 2 ks gymnastických prvkov pre deti vekovej skupiny od 7-12 rokov, 
- 3 ks work-out prvkov pre športovcov od 15 rokov.  

 
 
Termín:   streda 20.9.2017 (náhradný termín pri nepriaznivom počasí: streda 27.9.2017)  
Čas:    od 17.00 hod 
Miesto konania:  športový areál Majerníková ul., za ZŠ A. Dubčeka pri futbalovom ihrisku, 
Program:  pre deti: športové súťaže na športovej ploche,  
  pre mládež a dospelých: predstavenie cvičenia na work-out prvkoch.  
  
Na čo sa môžete ešte tešiť: dobrá nálada s hudbou, malým občerstvením, odmeny pre deti, žiakov 1. a 2. stupňa. 
  
Považujeme za potrebné dať výnimočný rozmer k tomuto krásnemu dielu, nakoľko ho v rámci viacerých projektov podporila: 

- Rada vlády Slovenskej republiky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 pre projekt prevencie 
kriminality - ,,SPOLU TO DOKÁŽEME,,: 4 500 €,  

- Mestská časť Karlová Ves - dotáciou na projekt ,,Športovisko pre všetkých,,: 2 500 €,  
- Našim občianskym združením: 1 200 + 500 €, 
- Darmi od občanov na zakúpenie a montáž work-out prvkov: 2 300 €.  
- Obzvlášť jedinečné považujeme zapojenie až 70 dobrovoľníkov: žiakov 2. stupňa ZŠ A. Dubčeka, mládeže, rodičov, 

športovcov a komunitných dobrovoľníkov na práce spojené s výkopmi základov, s osadením obrubníkov až po 
navážanie riečneho štrku: viac ako 700 h, 

- športová plocha sa vybudovala za veľmi krátky čas: začiatok 17. mája a práce boli ukončené 29. júna 2017.  
 
Novovzniknutá športovo-cvičiaca plocha v športovom areáli za Základnou školou A. Dubčeka má:  
 

- zvýšiť využitie vonkajších aktivít pre rozvoj pohybu a trávenie voľného času pre širokú skupinu obyvateľov,  
- atraktívnejší športový areál pritiahne viac občanov ku športu. (žiaci, mládež a všeobecne verejnosť má málo pohybu.)   

 
Formy využitia: 
 

- obohatí hodiny telesnej výchovy žiakov cvičením pre posilňovanie tela a správny vývin detí,  
- počas školského klubu žiakov ZŠ A. Dubčeka trávenie času pohybovými aktivitami vonku od 14.00 – 15.00 hod,  
- po vyučovaní ponúkne žiakom vonkajšie vyžitie sa so spolužiakmi,  
- pritiahne viac športovcov a rodín s deťmi, ktoré doteraz nevyužívali športový areál na aktívne trávenie voľného času 

v poobedných hodinách a cez víkend, 
- rodičom športovcom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené stráženie detí doma napr. počas behu v areáli, športová plocha 

umožní zobrať so sebou aj deti, ktoré budú mať bezpečnú plochu pre nich určenú, 
- zvýšený pohyb ľudí v tomto priestore zabezpečí prevenciu a zníženie možnosti podľahnúť negatívnym patologickým 

vplyvom v skupine mladistvých – návykové látky, 
- deti a mládež trávením voľného času v areály budú môcť pozorovaním naberať pozitívne vzory správania od 

športovcov, posilňovať a vytvárať priateľstvá, socializovať sa v spoločenstve, vybiť si energiu, 

- posilní sa komunitný život.  
 

Vopred sa tešíme sa na vašu účasť 

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníková 62, 841 05 Bratislava, Ing. Martin 

Gabaj – martin.gabaj@hotmail.com, IČO: 42352941, č. účtu: SK9275 0000 0000 4019775875 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


