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Povrch a preliezky na detskom ihrisku 

 

Božia prozreteľnosť a štedrosť sa v našej farnosti sv. Františka Assiského v Balchaši 

prejavila aj v roku 2016 v inštalácií povrchu a preliezok na detskom ihrisku. Je to 

pokračovanie v skrášľovaní farského areálu, aby to okolo kostola vyzeralo ako v krásne 

upravenej božej záhrade. 

 

Postavené ihrisko v 2015 roku a rozdelené na časť pre futbal, volejbal, basketbal 

a časť pre najmenších farníkov o ploche 288 m
2
, sme skrášlili v rozmere 60m

2
 pružným 

bezpečnostným povrchom a nainštalovali kolotoč a prevažovaciu hojdačku. Máme zakúpené 

ešte preliezky a detský komplex v ktorom sa nachádza šmýkačka, hojdačka, basketbalový kôš 

a sieťovina na lezenie, ktoré sme už pre začínajúcu zimu nestihli nainštalovať. Inštaláciu 

uskutočníme na jar v 2017 roku. Pod pružným bezpečnostným povrchom sme zabetónovali 

o hrúbke cca 10 cm betónovú podlahu, ktorou bolo potrebné vytvoriť rovný nosný podklad. 

Zároveň sme zakúpili aj umelý trávnik na ihrisko pre futbal, volejbal, basketbal 

v rozmere 228m
2
, ktorý taktiež nainštalujeme na jar v 2017 roku. 

 

Pokračovanie v skrášľovaní našich priestorov sme mohli uskutočniť vďaka finančnej 

podpore mnohých dobrodincov zo Slovenska a Čiech. 

Od roku 2000, kedy bola farnosť založená, postupne priestory okolo kostola a centra 

naberajú na kráse, úhľadnosti a praktickosti. Ľudia sa viacej cítia príjemnejšie a deti i mládež 

si viacej prichádza na svoje. Cez príjemnosť, hru a radosť k Pánovi. 

„Na jednú kvapku medu sa chytí viac múch ako na celý sud octu.“ (sv. František 

Saleský) 

  

Na ihrisku vydelenom pre futbal, volejbal, basketbal je ešte potrebné svojpomocne 

nainštalovať futbalové bránky, basketbalové koše, úchyty na volejbalovú sieť. 

 

Práce i v tomto roku uskutočnili v Balchaši žijúci Arméni, rímskokatolíckeho 

vierovyznania. Úprimne a zo srdca ďakujeme všetkým za pomoc akéhokoľvek druhu pri 

skrášľovaní pozemku zvlášť zasvätenému Pánovi. Nech Vám to Boh vynahradí a nech sa teší 

z Vašej štedrosti, aby Vás mohol ešte viacej požehnať. 

 

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. 

Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ 

(Lk 6, 38) 

 

 

Príspevok zo strany farského úradu svätého Františka Assiského v Balchaši bol vo výške 

-0.439,65- eur (t.j. -0.163.785,- tenge). 

 

 

Príspevok zo strany Kongregácie Školských sestier de Notre Dame bol vo výške 

-2.876,70- eur (t.j. -1.074.291,- tenge). 

 

 

Príspevok zo strany dobrodincov z Českej republiky bol vo výške 

-0.877,42- eur (t.j. -0.327.540,- tenge). 

 

 

http://www.sestrynd.stranka.info/


Rozpis príspevkov v tabuľkách 

 

Príspevok zo strany farského úradu svätého Františka Assiského v Balchaši 

prepočítaný na tenge 

 

dátum eura kurz tenge 

29.09.2016 -122,58- eur 1 euro = -376,50- tenge -046.151,- tenge 

10.10.2016 -317,07- eur 1 euro = -371,00- tenge -117.634,- tenge 

--- --- --- --- 

spolu -439,65- eur --- -163.785,- tenge 

 

Príspevok zo strany Kongregácie Školských sestier de Notre Dame prepočítaný na 

tenge 

 

dátum eura kurz tenge 

29.09.2016 -1.278,99- eur 1 euro = -376,50- tenge -481.541,- tenge 

10.10.2016 -1.597,71- eur 1 euro = -371,00- tenge -592.750,- tenge 

--- --- --- --- 

spolu -2.876,70- eur --- -1.074.291,- tenge 

 

Príspevok zo strany dobrodincov z Českej republiky prepočítaný na tenge 

  

dátum eura kurz tenge 

29.09.2016 -752,61-eur 1 euro = -376,50- tenge -283.357,- tenge 

23.11.2016 -124,81-eur 1 euro = -354,00- tenge -044.183,- tenge 

--- --- --- --- 

spolu -877,42- eur --- -327.540,- tenge 

 

Z ČR príspevok postúpil na náš účet v týchto dňoch a v takýchto hodnotách: 

 

(08.06.2016 : -452,57- eur) (29.09.2016 : -300,04- eur) (11.11.2016 : -124,81- eur) 

 

Cena materiálov 

- preukázaná vo faktúrach v hodnote    -1.409.291,- tenge. 

 

Cena prepravy, naloženia a zloženia dovezených materiálov 

- preukázaná v „Akte uskutočnených prác“ i „Raspiska-ch“ v hodnote  

         -70.000,- tenge. 

 

Cena a rozpis prác 

- preukázaná v „Akte uskutočnených prác“ i „Raspiska-ch“ v hodnote 

         -86.325,- tenge. 

 

Celková hodnota uskutočnených prác, kúpy a dovozu pružného bezpečnostného 

povrchu, kolotoča, prevažovacej hojdačky, preliezok, detského komplexu a umelého 

trávnika spojeného s výstavbou detského ihriska 

 

- (materiál, práca, dovoz) činila   -4.193,77- eur. 

 

V prepočte na tenge to činí    -1.565.616,- tenge. 

http://www.sestrynd.stranka.info/


Faktúry – pružného bezpečnostného povrchu, kolotoča, prevažovacej hojdačky, preliezok, 

detského komplexu, umelého trávnika a zakúpeného stavebného materiálu (cement) 

 

 

 



 

 
 







 
 





 
 





 



Akt vyplnených prác i „Raspisky“ potvrdzujúce prevoz, vyplnenie prác i vyplatenie financií 

týkajúcich sa povrchu a preliezok na detskom ihrisku v areáli farnosti svätého Františka 

Assiského, rehoľného domu Kongregácie Školských sestier de Notre Dame a farského centra 

v Balchaši v Kazachstane na ulici 8. Marca 12 a 8. Marca 14. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Doklad o zmene eur na tenge / kurz 
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