ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA
Zhodnotenie projektu, ako celku
Vybudovanie viacúčelového športového ihriska vychádzalo z danosti územia. Tým, že
obec Klokoč je postihnutá vyššou mierou nezamestnanosti, nedostatku pracovných
príležitostí, čo má za následok aj existenciu sociálne slabších skupín obyvateľstva.
Realizáciou projektu obec vytvorila dve pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných, čím
sa zlepšila sociálna situácia v rodinách, obnovili si zručnosť, zlepšil sa ich záujem o prácu
čiže pracovať a byť za prácu odmenený a zlepšil sa u uvedených pracovníkov záujem o veci
verejné a dianie v obci. Realizáciou projektu si obec stanovila cieľ zapojiť do projektu
mládež, rodičov a ostatnú verejnosť. Tým, že sa na budovaní viacúčelového športového
ihriska odpracovalo dobrovoľnou prácou 1230 hodín, svedčí o záujme obce formovať mládež
zapojiť ich rodičov a širokú verejnosť, aby vlastnou prácou prispeli k vytvoreniu lepších
športových podmienok pre svoje deti, seba aj ostatných obyvateľov obce a prispeli
k vytvoreniu areálu „ Šport pre všetkých“. Vybudovaním viacúčelového športového ihrisko
sa zlepšila vybavenosť obce, nadviazala na už dokončené a fungujúce projekty „Clubu
mladých, Otvorenej školy, MK – internetu“ a dotvorila komplet pre pozitívne využitie
volného času žiakov MŠ, ZŠ a študentov stredných a vysokých škôl. Projekt bol realizovaný
v súlade s platnými normami v oblasti životného prostredia čím sa dosiahla neporovnateľne
vyššia kvalita a estetika prostredia, zvýšil sa štandard kultúrnej a športovej infraštruktúry.
Priebeh realizácie projektu
Realizácia projektu bola naplánovaná na mesiace jún. júl, august. Skutočný začiatok
stavebných prác začal dňa 21. 9. 2005 a trval do 30.11.2005. Tým, že realizácia projektu
začala v jesenných mesiacoch a v skrátenom termíne značne sťažila priebeh a náročnosť
vykonávaných prác. Stavebné práce začali vyčistením plochy od tráv, burín a drevín. Potom
nasledovalo odstránenie ornice a výkopové práce. Po úprave a odkopaní sa vybudoval oporný
múr, ktorý slúži na zabezpečenie proti zosuvu pôdy od MK. Na zrovnaný terén sa previedlo
zhutnenie podložia výstielkou makadámu v hrúbke 20 cm, na makadám na naviezol štrk
v hrúbke 20 cm a poslednou vrstvou je antuka, ktorá sa vrstvila v troch etapách. Aby
využívanie viacúčelového ihriska mohlo prebiehať aj vo večerných hodinách sa vybudovalo
osvetlenie, ktoré zabezpečujú 4 stĺpy stojace na rohoch ihriska a majú samostatné ovládanie
s ovládacej skrinky vybudovanej len na tento účel pri viacúčelovom ihrisku. Stĺpy osvetlenie
plnia aj ďalší účel a to na uchytenie závesných sietí, ktoré sú okolo celého ihriska.
S vybavenia športovým zariadením sa basketbalové konštrukcie ustavili na pevno, ostatné
zariadenia, ako sú bránky na hádzanú, minifutbal, konštrukcie na tenis, volejbal a begmintón
sa vsúvajú do puzdier, ktoré sú zabudované v ihrisku a zabezpečené záklopkami.
Stanovené ciele projektu a dosiahnuté výsledky
Tento projekt spĺňa niekoľko cieľov, ktoré obec chcela dosiahnuť, čo vybudovaním
viacúčelového športového ihriska aj dosiahla.
l./ dosiahla sa lepšia kvalita života a pozitívne využitie voľného času žiakov MŠ,ZŠ,
študentov stredných a vysokých škôl.
2./ vytvorili sa dve pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných, čím sa dosiahlo
lepšie finančné zabezpečenie v rodinách zamestnaných.
3./ do realizácie projektu sa brigádnicky zapojila mládež, rodičia a ostatný občania
obce.
4./ viacúčelové športové ihrisko dotvorilo komplet pre kultúrne a športové vyžitie

5./ viacúčelové ihrisko bude slúžiť nielen v lete na plánované športové aktivity, ale aj
v zime na tejto ploche bude počas zimných mesiacov vytvorená prírodná ľadová
plocha.
Záverom hodnotiacej správy chcem povedať, že tento projekt je veľkým
prínosom pre obec splnilo všetky ciele, ktoré si obec stanovila pri tvorbe projektu
viacúčelového športového ihriska. Pri samotnej realizácií obec značne zaťažilo
nedodržanie časového harmonogramu začiatku realizácie, tým došlo k skráteniu
obdobia na zrealizovanie projektu, a obec sa dostala do časovej tiesne, čo do dĺžky na
samotnú realizáciu, ako aj do nepriazne zimného počasia. Ďalším negatívom zo strany
poskytovateľa bolo nedodržanie podmienok vyfinancovanie uvedeného projektu, pričom
táto realizácia mala byť financovaná predávkovým spôsobom no nakoniec obec musela
nájsť dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie celkovej realizácie, čo značne
zaťažilo rozpočet obce na niekoľko mesiacov.
Projekt bol zrealizovaný v celkovom náklade 435 407,30 Sk z toho FSR vo výške
343 667,60 a spoluúčasti obce vo výške 91 739,70 Sk.
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