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Revitalizácia
vnútrobloku
začína
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él
á už v marci
í
Vďaka nenávratnému finančnému príspevku prejde vnútroblok medzi ulicami I. Krasku a Ľ. Ondrejova v Prievidzi komplexnou revitalizáciou. Úpravy budú zamerané predovšetkým na oddych, šport a výsadbu novej zelene. Začiatok prác
je naplánovaný už na marec 2019.

Projekt „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul.
Ľ. Ondrejova v Prievidzi“ rieši
revitalizáciu vnútroblokového
priestoru na sídlisku Zapotôčky
o celkovej rozlohe 12 345 m2. Na
realizáciu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Ten
je v zmysle Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku tvorený prostriedkami
Európskej únie a štátneho rozpočtu SR z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR.
Súčasný stav
V areáli vnútrobloku sa nachádzajú najmä zelené plochy
so zastúpením stromov a krovín.
Okrem zelene sa v areáli nachádza sieť komunikácií, chodníkov
ktoré sú určené predovšetkým
pre peších. Na trávnikoch sú
vytvorené iba vyšliapané chodníčky, mimo spevnených plôch.
Chodníky a spevnené plochy sú
v opotrebované s častými výtlkmi.
Stromy v areáli vnútrobloku
sú prestrarlé a ich vzhľad je neestetický. Pred prípravou projektu bol zhotovený dendrologický
prieskum, ktorý na základe overených metód odporučil výrub
niektorých stromov a kríkov. Za
predmetný výrub bude vykonaná náhradná výsadba.
Existujúci mobiliár ako lavičky
a odpadové koše sú po dobe životnosti v zlom technickom stave. Často sú zničené úmyselným
poškodením. V areáli absentujú
prirodzené stojany na bicykle
a obyvatelia riešia odklad bicyklov o budovy, schody, zamykanie
o stromy s úzkym kmeňom a podobne.
Vo vnútrobloku sú tiež nedostatočne prvky mestskej infraštruktúry, zamerané na aktívne

Časť lokality, ktorá bude revitalizovaná.

trávenie voľného času. Nenachádza sa tu športovisko ani multifunkčné ihrisko, čo znemožňuje
najmä mládeži z okolitých bytových domov trávenie voľného
času v exteriérovom prostredí.
Existujúce prvky – pingpongové
stoly sú staré a miera ich poškodenia je vysoká.
Revitalizácia celej lokality
„Predovšetkým chceme voľne
prístupné plochy v zastavanom
území sídliska zatraktívniť natoľko, aby v ňom ľudia opäť aktívne
trávili svoj voľný čas,“ vysvetľuje primátorka mesta Katarína
Macháčková. V rámci realizácie
dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín,
výsadbe novej zelene, rastlín,

krov a stromov, rekonštrukcii
spevnených plôch - chodníkov,
osadeniu mestského mobiliáru,
inštalácii stĺpového osvetlenia
a vybudovaniu fitnes zóny so
športoviskom. Areál vnútrobloku bude po rekonštrukcii rozdelený na tri zóny – oddychovú,
centrálnu a športovú. Každá
zóna bude doplnená o nový mobiliár a infraštruktúru.
V rámci prác bude realizované
rozšírenie spevnenej plochy okolo stolnotenisových stolov a ihriska na petang. Priestor bude
doplnený o spomínané nové fitnes ihrisko. Zelené plochy budú
doplnené o kvitnúce druhy kvetín a nová vysadená zeleň bude
plniť hlavne tieniacu a vizuálne
atraktívnu funkciu. Mobiliár

bude tiež doplnený stojanmi na
bicykle, lavičkami a odpadkovými košmi. Práce by mali priniesť hlavne zníženie hlučnosti
a prašnosti a zazelenanie urbanizovaného prostredia.
Informácie a podrobnosti:
Zhotoviteľ prác je spoločnosť M-SILNICE SK s.r.o., Žilina.
Cena diela predstavuje sumu
352 544,81, eur s DPH. Uvedené
práce budú financované z nenávratného finančného prostriedku. Mesto Prievidza bude
koofinancovať projekt sumou
5 % z oprávnených výdavkov. Začiatok prác je plánovaný na mesiac marec 2019. Predpokladané
ukončenie prác je naplánovaný
na október 2019.
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Inovácie
prospech žiakov
Oblasť školstva v Prievidzi práve v týchto dňoch aplikuje
novinku. Prievidzská samospráva sa zapojila do experimentálnej aktivity, v ktorej učitelia upozorňujú rodičov
o termínoch skúšania či písania testov ich detí formou
SMS pripomienok. Ide o súčasť širšieho projektu zameraného na účinnosť miestnych verejných politík.
Mesto Prievidza vstúpilo s občianskym združením Civita Center a Univerzitou Komenského
v Bratislave do projektu financovaného z Operačného programu
Efektívna verejná správa s názvom „Behaviorálna politika pre
mesto starajúce sa o svojich občanov“. Jednou z prvých oblastí
v ktorej boli aplikované odporúčanie pre prievidzskú samosprávu je oblasť školstva.
Potreba aplikovania SMS pripomienok vychádza z potrieb
dnešnej doby, kedy sa rodičia
školopovinných detí čoraz častejšie boria s problémom zabú-

dania na domácu prípravu na
vyučovanie. V súčasnosti sa nejedná len o napísanie domácich
úloh, ale aj o prípravu na skúšanie alebo písomné testy. Rodičia
sa snažia pripomínať svojim deťom ich školské povinnosti, no
kvôli zaneprázdnenosti, rýchlemu životnému tempu a riešeniu
ďalších každodenných starostí
jednoducho zabudnú skontrolovať svoje dieťa, či sa pripravilo na
vyučovanie. Rodič musí vedieť,
čo, kedy a ako urobiť, aby dieťaťu pomohol. Len tak môže svoje
dieťa podporovať v plnení si školských povinností.

Zasielanie SMS pripomienok
rodičom má dopomôcť k zlepšeniu prospechu žiakov základných
škôl. Predchádzajúce výskumy
dokazujú, že pripomienky v takejto forme môžu zlepšiť prospech žiakov až o 27 %. „Projekt
je v prvom rade zameraný na
upriamenie pozornosti rodičov
na domácu prípravu ich detí. Zároveň sa však tým podporuje aj
vytváranie užšieho vzťahu učiteľ
– rodič a zvyšuje sa tak participácia rodičov na vzdelávacom procese,“ vysvetľuje Beata Révayová
z odboru školstva MsÚ Prievidza.
Hlavným cieľom experimentálneho projektu je ukázať, že
škola môže efektívne spolupra-

covať s rodičom pri príprave dieťaťa na vyučovanie a podnecovať
záujem rodičov o domácu prípravu detí. Formou rozposielania SMS pripomienok je možné
prispieť k systematickej príprave
detí na vyučovanie a k zlepšeniu
prospechu žiakov.
Pilotné testovanie SMS pripomienok bolo vykonané v januári tohto roku vo vybraných
ročníkoch Základnej školy s materskou školou na Malonecpalskej ulici. „V ďalšom testovaní
SMS pripomienok by sme chceli
pokračovať aj na prvom stupni
ostatných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza,“ uzatvára Révayová.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Rekonštrukcie ciest a chodníkov 2019
V roku 2019 bude pokračovať plnenie zmluvy
na rekonštrukciu ciest a chodníkov.
Mesto Prievidza ešte v roku 2018 podpísalo
zmluvu o dielo na realizáciu komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov. Dodávateľom prác je spoločnosť STRABAG
. Celkovo 13 komunikácií, šesť chodníkov a päť
parkovísk v meste Prievidza prejde kompletnou
rekonštrukciou. Práce sa realizujú po etapách,
pričom v roku 2018 bolo z rekonštruovaných
sedem komunikácií, jedno parkovisko a štyri
chodníky.
Zoznam komunikácií a chodníkov ktoré sa
budú rekonštruovať v roku 2019:
• Rekonštrukcia komunikácie Lúčna ulica - cesta, chodník ľavá strana dlažba
• Rekonštrukcia chodníka na Ul. stavbárov
• Rekonštrukcia komunikácie Svätoplukova ulica
• Rekonštrukcia komunikácie Ul. D. Krmana
• Rekonštrukcia komunikácie Ul. J. Francisciho
• Rekonštrukcia komunikácie Ul. A. Mišúta
• Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5304
• Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5306

• Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5307
• Rekonštrukcia parkoviska Na kara • siny 5308
• Rekonštrukcia komunikácie Hlboká ulica I.
etapa
• Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica
• Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalupku
Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Pri rekonštrukciách dôjde k odstráneniu po-

vrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové
podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky.
Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu.
Výsledná cena za rekonštrukciu ciest vo všetkých etapách predstavuje sumu 1 610 763,03,-eur s DPH.

