
1 
 

SZĽH Infra, s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovensko 
 
 
 
 

Adresát: 
všetky strediskové obce SR 
s počtom nad 3 000 obyvateľov 
v ktorých nie je ľadová plocha 

 
 

Bratislava 02.08.2019 
Číslo: 2019/00:1 

 
 
Vec 

Výzva na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ 
 

1. Popis projektu: 
Hlavným cieľom predmetného projektu je vytvorenie primeraného a bezpečného priestoru pre 
športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov. Takýmto bezpečným priestorom je v tomto 
projekte nenáročná multifunkčná športová plocha (ďalej len ako „multifunkčná plocha“) so 
zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Súčasťou dodávky k takejto 
multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnenom v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre 
garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; 
osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok (2ks) a sada mantinelov na ohraničenie 
ihriska. 

Multifunkčné plochy budú inštalované v obciach so strediskovými základnými školami, budú 
nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú 
pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. 
Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka. 

Pre každú obec, v ktorej bude takáto multifunkčná plocha inštalovaná, má SZĽH pripravenú sadu 
pomôcok a vybavenia pre kurz základného korčuľovania, ktorý funguje pod názvom „Školský 
korčuliarsky program“. V tomto vybavení sú korčule, dresy a prilby v počte 30 ks a pomôcky pre 
organizáciu takéhoto kurzu (pre letné obdobie kužele, lopty a ďalšie športové pomôcky). Pre 
trénerov a učiteľov telesnej výchovy pripravil SZĽH aj vzdelávací seminár pre vedenie takého kurzu. 
Vzdelávanie je neformálne a je akreditované MŠVVaŠ SR. Jeho absolvovanie pomôže zvýšiť 
kompetencie, znalosti a zručnosti trénera alebo učiteľa v dotknutej oblasti pri práci s deťmi 
mladšieho školského veku. 

Organizovanie takéhoto kurzu v rámci školského vyučovania bude podmienkou pre nainštalovanie 
multifunkčnej plochy v obci. 

Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na jednu multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 
244 000 Eur bez DPH. Konkrétna cena dodania a nainštalovania technických zariadení (chladiaci 
rošt ľadovej plochy; zdroj chladu+kontajner; kontajner pre rolbu, pre zásobník teplej vody, pre el. 
rozvádzač; mantinely; stĺpové osvetlenie; stĺpy pre záchytné siete, plastové rošty na spevnenie 
plochy, 2 bránky) vzíde z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa predmetných prác. Osobitnú 
dodávku budú tvoriť, 30 sád dresov, prilieb a korčúľ, lopty a kužele.  

Osobitné náklady budú tvoriť podporné investície podľa bodu 9 písm. c), ktoré bude zabezpečovať 
a financovať obec zo svojho rozpočtu. 
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Žiadosti o zriadenie multifunkčnej plochy môžu predkladať tie obce, ktoré preukážu predpoklady 
splnenia ďalej uvedených požiadaviek. 

 

2. Oprávnený žiadateľ na zriadenie multifunkčnej plochy v obci: 
Obec s počtom nad 3 000 obyvateľov. 

 

3. Investor a majiteľ multifunkčnej plochy: 
SZĽH Infra, s.r.o., - 100 % dcérska spoločnosť Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorej obec 
zmluvne bezplatne alebo za symbolickú cenu (1 Euro/rok) prenájme predmetný pozemok na 
inštaláciu multifunkčnej plochy na dobu 10 rokov. 

 

4. Prevádzkovateľ multifunkčnej plochy; 
Obec – multifunkčná plocha bude v prenájme obce za 5 000 Eur/rok (údržba) + náklady za el. 
energiu a vodu; po uplynutí 10 rokov ostáva multifunkčná plocha s technickým príslušenstvom 
majetkom obce bez ďalších poplatkov a záväzkov voči SZĽH. „Ľadová“ plocha musí byť v prevádzke 
najmenej 4 mesiace v roku. V pracovnom týždni musí byť čas na ľadovej ploche vyčlenený na 
školské korčuliarske kurzy a hokejové a korčuliarske krúžky do 16:00 hod. Cez víkend na turnaje 
detí v prípade ich organizovania zo strany SZĽH. Ostatný čas má obec k dispozícii na komerčné 
aktivity tak, aby rámec komerčných aktivít nepresiahol hranicu nepovolenej štátnej pomoci, teda 
aby slúžil na pokrytie prevádzkových nákladov plochy.  

 

5. Termín predkladania žiadostí: 
do 30.08.2019. 

 

6. Termín schvaľovania žiadostí: 
do 30.09.2019. 

 

7. Termín inštalácie a odovzdania multifunkčnej plochy zhotoviteľom do prevádzky: 
predpoklad do 31.12.2019  
Výber zhotoviteľa multifunkčnej plochy (multifunkčných plôch) zabezpečí SZĽH Infra s.r.o., 
Bratislava v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávku multifunkčných plôch a súvisiaceho 
príslušenstva zrealizuje a dodá do vybratých obcí úspešný zhotoviteľ, s ktorým SZĽH Infra s.r.o., 
Bratislava uzatvorí Rámcovú dohodu. Celý projekt dodávky multifunkčných plôch a súvisiaceho 
príslušenstva finančné pokryje SZĽH Infra s.r.o., Bratislava, okrem prípravných investícií, ktoré 
zabezpečí vo vlastnej réžii a finančne pokryje obec, a to pred dodaním a montážou zariadení 
multifunkčnej plochy. 

 

8. Celkový počet inštalovaných multifunkčných plôch: 
20 ks - rovnomerne rozložené do všetkých krajov na Slovensku, a to podľa výberu hodnotiacou 
komisiou z predložených žiadostí obcí a schválených Výkonným výborom SZĽH. 

 

9. Povinné súčasti žiadostí obcí: 
a) vyplnená žiadosť 
b) motivačný list 
c) súhlas zastupiteľstva obce s prenájmom pozemku a s uskutočnením a financovaním 

prípravných prác obcou (prípojky vody, elektriny a v aktuálnom prípade zrovnanie plochy na 
rovinatý povrch). Podľa aktuálneho stavu riešiť odvod vody z ľadovej plochy – drenážou alebo 
ako trativod; preukázanie aj vlastníctva pozemku k prenájmu 

d) predbežná kalkulácia nákladov prípravných prác a podmieňujúcich investícií (podľa písm. c) 
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e) časový harmonogram prípravy lokality pred začatím inštalovania multifunkčnej plochy 
f) obšírny nákres miesta, kde bude umiestnená multifunkčná plocha a napájacie body a trasy 

vody a elektriny (náčrty, schémy, fotografie alebo videá z miesta umiestnenia multifunkčnej 
plochy) 

g) čestné vyhlásenie o pravdivosti a originalite predloženej dokumentácie 
h) preukázanie splnenia všetkých podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a to spôsobom podľa § 8a ods. 5 a 6 citovaného zákona najneskôr do dňa 
predchádzajúceho dňu rozhodnutia o schválení podpory Výkonným výborom SZĽH. 

 

10. Administratívne kritériá pre posúdenie predložených žiadostí: 
a) kvalita a úplnosť žiadosti 
b) stav priestoru realizácie investície, t.j. pripravenosť - priložený nákres pozemku a list 

vlastníctva (pozemok musí byť v areáli základnej školy alebo v jej bezprostrednej blízkosti – 
pešej dostupnosti) 

c) súhlas obecného zastupiteľstva s realizáciou takejto spolupráce a s prenájmom pozemku 
d) čestné vyhlásenie o schopnosti zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia do 31.10. 2019 na inštaláciu multifunkčnej plochy a súvisiacich inžinierskych sietí 
(prívod vody, prípojka el. prúdu)  

e) prednosť má obec, v ktorej nie je prevádzkovaný zimný štadión alebo ľadová plocha 
f) počet žiakov základnej školy (aspoň  450 žiakov). 

 

11. Stavebné a technické kritériá pre posúdenie predložených žiadostí: 
a) vhodná rovná (+/- 15 mm) pevná a súdržná plocha; (obec zabezpečí potrebné drenážne 

odvodnenie multifunkčnej plochy a vyhĺbenie snežnej jamy pre vysyp ľadu z rolby) 
b) príprava pozemku resp. pôvodného ihriska - výstavba vlastnými silami a financiami, ako 

partner investora do požadovaného stavu (rozmery ihriska 40x20 m, potrebný pozemok pre 
osadenie multifunkčnej plochy a súvisiacich technológií 45x25 m) 

c) v bezprostrednej blízkosti hracej plochy bude miesto na umiestnenie kontajnera pre 
obslužného pracovníka a pre rolbu pri ľadovej ploche a taktiež pre umiestnenie technológie 
výroby chladu (umiestnenie podľa načrtnutej dokumentácie) 

d) zabezpečenie a zrealizovanie i vyfinancovanie všetkých nutných sieťových prípojok (voda, 
elektrina a v aktuálnom prípade kanalizácia alebo trativod) privedených do určeného 
okrajového priestoru multifunkčnej plochy 

e) vodovodná prípojka min. 3/4" 
f) prípojka elektro min. 100 kW, 310 A, istenie typu C alebo D. Upozornenie: štartovací prúd až 

450 A (predpokladaná prípojka el. prúdu káblom CYKY 4x95 mm2; to na konkrétnom prípade 
musí určiť a garantovať kvalifikovaná osoba alebo elektroprojektant - treba zohľadňovať aj 
dĺžku prípojky a vhodnosť bodu napojenia, čo v konečnom dôsledku schváli/neschváli revízny 
techník v revíznej správe). 

 

12. Posudzovanie predložených žiadostí: 
Dvojkrokové schvaľovanie predložených žiadostí: 

a) posúdenie žiadostí hodnotiacou komisiou vymenovanou generálnym sekretárom Slovenského 
zväzu ľadového hokeja v oboch bodoch kritérií; treba splniť všetky kritériá (administratívne a 
stavebno - technické) 

b) schválenie žiadostí Výkonným výborom Slovenského zväzu ľadového hokeja na základe 
odporúčaní hodnotiacej komisie. 

 

13. Zazmluvnenie: 
a) s vybranými obcami bude podpísaná zmluva/zmluvy o prenájme vybratého pozemku a 

o prevádzkovaní a platbách multifunkčnej plochy 
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b) dĺžka trvania zmluvy 10 rokov 
c) multifunkčná plocha s technológiami bude majetkom SZĽH Infra, s.r.o., Bratislava (špecifikácia 

v zmluve) 
d) prevádzkovateľom multifunkčnej plochy bude obec 
e) obec bude počas trvania zmluvy realizovať projekty - Školské korčuliarske kurzy. 

 

14. Adresa pre zasielanie žiadostí: 
Žiadosť musí byť doručená na nižšie uvedené adresy do 30.08.2019 do 23:59. Žiadosť doručené 
elektronicky po tomto termíne nebude akceptovaná. Žiadosť zaslaná elektronicky musí byť 
doručená aj písomne. V prípade zaslania len písomnej žiadosti, tá musí byť doručená do 
30.08.2019. 

 

Písomne: 
SZĽH Infra, s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 
Ing. Katarína Válkyová alebo Mgr. Diana Kosová 

 

Elektronicky: 
valkyova@szlh.sk alebo projekty@szlh.sk 

 

15. Kontakty pre informácie: 
- Oddelenie projektov a rozvoja SZĽH (všeobecné informácie + informácie pre Bratislavský kraj 

a Trenčiansky kraj): Mgr. Diana Kosová, tel.: 0908 064 334, projekty@szlh.sk  
- Banskobystrický kraj: Milan Kysel, tel.: 0910 942 948, kysel@szlh.sk 
- Trnavský kraj: Tibor Martinčič, tel.: 0905 268 007, martincic@szlh.sk 
- Košický a Prešovský kraj: Peter Žifčák, tel.: 0907 065 576, zifcak@szlh.sk 
- Nitriansky kraj: Tomáš Chrenko, tel.: 0903 856 191, chrenko@szlh.sk 
- Žilinský kraj: Milan Ladiver, 0917 627 355, ladiver@szlh.sk 

 
 
Prílohy: Východiská a ciele Projektu aktivované SZĽH 
 Náčrt predpokladaného riešenia osadenia multifunkčnej plochy a súvisiacich plôch 

a technológií 
 
 
 
 

Mgr. Diana Kosová 
Konateľka SZĽH Infra, s.r.o. 

 
  

mailto:projekty@szlh.sk
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Príloha č. 1 
Rámcové informácie o východiskách a cieľoch projektu: 
Primárnym cieľom je skvalitniť súhrn súvisiacich služieb s pozitívnym dopadom na výchovu mladého 
športovca zlepšovaním dostupnosti hokejovej infraštruktúry a kompetentnosti ľudí s ním pracujúcich. 

 
Popis projektu: 
Poslaním SZĽH je vytvárať také prostredie, ktoré je bezpečné, inšpiratívne a prináša radosť všetkým 
ľuďom, ktorí sa s hokejom dostanú do kontaktu - hráčom, trénerom, rozhodcom, rodičom a v 
neposlednom rade hokejovým fanúšikom. Aby SZĽH mohol svoje poslanie napĺňať, musel vykonať 
hĺbkovú analýzu súčasného stavu a stanoviť si priority krátkodobého aj dlhodobého rozvoja 
slovenského hokeja. Za tie najdôležitejšie určil dve nasledovné: 

• prvou je rozšírenie, skvalitnenie a obnova hokejovej infraštruktúry 

• druhou výchova hokejistov 21. storočia nie len ako športovcov ale aj ako osobností. 
Slovenský zväz ľadového hokeja dnes vytvára systém hokejových regiónov, v ktorých hokejové kluby 
začínajú fungovať na základe spolupráce za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. V rámci regiónu sa 
vytvára sieť klubov - od najmenších až po jeden dominantný silný klub - v ktorom si každý klub 
stanovuje svoje priority, ciele, úlohy tak, aby korešpondovali s cieľmi celého regiónu a aj celého 
slovenského hokeja. Víziou je vytvoriť v rámci regiónu pyramídu so širokou základňou menších klubov 
a organizácií a špičkovým klubom s hokejovou akadémiou na jej vrchole. 
Tu však naráža slovenský hokej na nedostatočný počet ľadových plôch (66 v 57 mestách - kryté a 7 
nekryté), čo má za následok, že množstvo detí sa počas svojho detstva nikdy k ľadovej ploche 
nedostane. Takto deti nemôžu zistiť, či by ich hokej a korčuľovanie bavilo a či by sa z nich niekedy mohli 
stať hokejisti, ale aj krasokorčuliari alebo rýchlokorčuliari. Dôsledkom toho je, že v každom ročníku 
narodenia hrá hokej menej ako 1% detí. Ešte v 80-tych rokoch minulého storočia - teda v čase, keď 
nám vyrastala zlatá generácia - sa hokej hral takmer v každej obci. Po Slovensku bolo udržiavaných 
množstvo otvorených ľadových plôch, na ktorých deti aj dospelí aktívne športovali a vytvárali si 
pozitívny vzťah k hokeju. Dnes sa síce pýšime tým, že máme viac krytých ľadových plôch ako v 
minulosti, no celkový počet ľadových plôch nám úbytkom otvorených klzísk výrazne klesol. Zároveň 
sme krytým ľadovým plochám vytvorili prísny rozvrh ich využívania a zobrali tak možnosť deťom 
venovať sa hokeju v čase, keď naň práve majú chuť a v množstve, v akom majú chuť. Tento omyl 
môžeme napraviť len tým, že opätovne vybudujeme nenáročné plochy, ktoré budú prioritne určené 
deťom a rekreačným športovcom hlavne v zimnom období, kedy stúpa záujem o hokej. Preto je 
hlavným cieľom tohto projektu inštalovať 20 malých odokrytých multifunkčných ľadových plôch 
(s možnosťou mobility) v obciach so strediskovými základnými školami. Tieto plochy by vytvorili 
absolútnu základňu už spomínanej pyramídy. V nej by vyššie pokračovali Športové komunitné centrá s 
ľadovou plochou 40x20m v menších mestách, zimné štadióny s klasickými rozmermi bez hľadiska a 
následne veľké zimné štadióny a multifunkčné haly. Takto vytvorená pyramída infraštruktúry vytvorí 
dostatočný priestor pre kvalitnú regionálnu štruktúru. 
SZĽH dnes už realizuje programy dostupnosti pre širokú vrstvu detí. Cez Školský korčuliarsky program 
prešlo v sezóne 2018/2019 takmer 5 000 detí, ktoré sa naučili korčuľovať bez nutnosti finančného 
zapojenia ich rodičov. Tento program sa realizoval v spolupráci s 13 mestskými samosprávami, ako 
zriaďovateľmi základných škôl a bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom telesnej výchovy na 
1. stupni základných škôl. To, že bol kvalitný a mal dobrý ohlas ukazuje aj záujem ďalších miest sa do 
neho v novej sezóne zapojiť. Dobudovaním ďalších plôch sa vytvorí priestor pre ďalšie deti, aby 
takýmto programom prešli a aby v repertoári ich pohybových zručností pribudla ďalšia. Inštalácia 
plochy v obci bude zmluvne podmienená realizáciou takýchto kurzov počas celého trvania zmluvy. 
Ďalšou výzvou slovenského hokeja je vytvárať koncepty vzdelávania trénerov a učiteľov pracujúcich s 
deťmi na ľadových plochách tak, aby tieto programy boli v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami 
z oblasti psychológie, pedagogiky a športových vied. Slovenský zväz ľadového hokeja už takéto 
programy realizuje. Jedným z nich je vzdelávací program Ambasádor športových aktivít a jeho 
absolvovanie je podmienkou pre ľudí, ktorí chcú pracovať s deťmi v rámci Školských korčuliarskych 
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programov. Program je vytvorený tak, aby poskytoval trénerovi kompetenciu nie len na prácu s deťmi 
na ľadovej ploche, ale aj v akejkoľvek inej športovej aktivite u detí mladšieho školského veku. Je 
zameraný najmä na budovanie pozitívneho vzťahu k pohybu a na základné pohybové návyky detí 
mladšieho školského veku. To robí z predtým "len" hokejového trénera odborníka na prácu s deťmi a 
zvyšuje jeho uplatniteľnosť na trhu práce. Pri otváraní ďalších plôch a spúšťaní ďalších programov budú 
takto preškolení ďalší hokejoví tréneri a zároveň budú do tohto programu zapojení aj telocvikári škôl, 
v ktorých sa budú takéto plochy inštalovať, čo zvýši aj ich vedomosti a kompetencie pri práci s deťmi. 

 
Ciele projektu: 
1. Rozšírenie hokejovej infraštruktúry vhodnej k prevádzke prevažne v zimných obdobiach no 

slúžiacej pre potreby iných športov (hokejbal, florbal) aj v letných mesiacoch v počte 20 ks 
2. Zlepšenie korčuliarskej gramotnosti v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre prvý stupeň 

ZŠ vo všetkých mestách s hokejovou infraštruktúrou 
3. Zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou a učiteľov telesnej výchovy pracujúcich na 

základných školách. 

 
Aktivity projektu: 
1. Splnenie prvého cieľa projektu bude zabezpečené nákupom a inštaláciou 20 multifunkčných 

ľadových plôch so zmenšenými rozmermi do areálov základných škôl (prípadne do ich 
bezprostrednej blízkosti, ak základná škola vhodný areál nemá). Obce budú vybraté na základe 
výzvy uverejnenej na stránke SZĽH a zaslanej na vedomie všetkým obciam, ktorých škola spĺňa 
nasledujúce podmienky: základná škola, v ktorej bude môcť byť takéto klzisko inštalované musí byť 
škola sídliaca v obci s min. 3000 obyvateľov, ktorá má najmenej 450 žiakov a slúži ako stredisková 
škola pre viacero okolitých obcí. 
Ľadová plocha bude celý čas majetkom 100% dcéry Slovenského zväzu ľadového hokeja - SZĽH 
Infra, s.r.o., Bratislava. O jej prevádzku sa bude starať SZĽH Infra v spolupráci s obcou, ktorá bude 
prispievať na prevádzkové náklady. Zmluva na inštaláciu a prevádzku takejto plochy bude s obcou 
podpísaná minimálne na 10 rokov. 
SZĽH Infra dokúpi ku každej inštalovanej ľadovej ploche aj rolbu a výbavu v podobe hokejových 
bránok a mantinelov. 

2. Po inštalácii ľadovej plochy sa na nej budú každoročne až do vypršania zmluvy realizovať Školské 
korčuliarske programy, ktorých garantom bude SZĽH v spolupráci so samosprávou a základnou 
školou. Taktiež na nej budú prebiehať kurzy hokeja a korčuľovania formou krúžkovej činnosti v 
zimných mesiacoch. 
Školské korčuliarske kurzy bude SZĽH v spolupráci so samosprávami realizovať vo všetkých 
mestách, ktoré prevádzkujú zimný štadión. Pri spustení kurzov na všetkých štadiónoch a na nových 
inštalovaných plochách je predpoklad, že sa v každom ročníku naučí korčuľovať a vytvorí si vzťah k 
zimnému športu minimálne 20 000 detí. Pre potreby realizácie týchto kurzov nakúpi SZĽH výstroj 
v podobe prilieb, dresov a korčúľ (jedna sada = po 30 ks) ako aj jednoduchých farebných pomôcok 
pre realizáciu programu - stojany, lopty, laná, na všetky zimné štadióny a ľadové plochy na 
Slovensku. 

3. Aby bolo možné realizovať Školský korčuliarsky program v takom objeme, bude potrebné preškoliť 
veľké množstvo vybratých trénerov prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho programu 
Ambasádor športových aktivít na ktorom participuje aj slovenský inštitút mládeže IUVENTA. 
Slovenský zväz ľadového hokeja preto ešte do konca roka 2019 zorganizuje dve týždňové školenia 
pre trénerov (po 20 trénerov na kurz). Postupne pri spúšťaní ľadových plôch bude SZĽH z vlastných 
zdrojov opätovne realizovať kurzy pre telocvikárov a trénerov zapojených do kurzov v obciach a 
vytvárať pre nich nadstavbové programy tak, aby bola zabezpečená udržateľnosť ich kompetencie 
v súlade s novými poznatkami pedagogických, psychologických a športových vied. 
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Výsledky projektu: 
Výsledkom takéhoto projektu bude na jednej strane rozšírenie hokejovej infraštruktúry do obcí, kde 
nie je reálne postaviť zimný štadión a priblíženie populárneho športu širokej verejnosti. No tým 
najdôležitejším výsledkom takéhoto projektu bude mladý človek, ktorý  

• má vytvorené pozitívne návyky k pohybovej aktivite, vykonáva ju s radosťou a dokáže ju 
uprednostniť pred elektronickými prístrojmi, 

• má vytvorené nové pohybové návyky, vďaka ktorým má aktivované nové nervové dráhy, čím je 
jeho mozog lepšie pripravený aj na prácu pri školských predmetoch vyžadujúcich logické myslenie, 
koncentráciu či jemné koordinačné schopnosti, 

• dokáže objektívne zhodnotiť svoje schopnosti, slobodne rozhodnúť o náročnosti svojej aktivity a 
súčasne chápať zodpovednosť za svoje rozhodnutie, 

• prekonáva prekážky v rámci stanovených pravidiel a ctí si zásady fair-play, 

• nemá strach robiť chyby, chápe ich ako súčasť života aj ako príležitosti napredovať poučením sa 
z nich. 

***** 
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Náčrt predpokladaného riešenia osadenia multifunkčnej plochy a súvisiacich plôch a technológií.     Príloha č. 2  
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Prívody vody a elektriny 

ku kontajneru zabezpečí 

obec 

spevnená plocha – plastový rošt 

zdroj chladu 
kontajner pre rolbu, 

bojler a el. rozvádzač 

  

spevnená plocha - plastový rošt 
rolba 


