
Zber nápadov do Participatívneho rozpočtu pokračuje  

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Projekt trnavského Participatívneho rozpočtu napreduje. Momentálne sa nachádza vo fáze 

formovania Participatívnych komunít – občania majú možnosť zúčastniť sa stretnutí šiestich 

pracovných skupín, ktoré sú rozdelené podľa témy (Deti a rodina, Verejný priestor, Seniori, Doprava, 

Kultúra a Rôzne). Každý má možnosť prísť a prezentovať svoj nápad, ako prispieť k tomu, aby sa veci 

v našom meste menili k lepšiemu.   

V utorok 8. marca o 17:00 hod. prišiel rad na ľudí, ktorí sú v našej spoločnosti často marginalizovaní – 

na seniorov. Tí tvorili väčšinu zo zúčastnených hostí, no prišli aj takí, ktorí sa o túto tému zaujímajú 

kvôli svojim rodičom či starým rodičom. Pod vedením Petra Nedoroščíka z OZ Utopia vzniklo niekoľko 

návrhov, ktoré majú zlepšiť kvalitu života starších spoluobčanov.   

Ako prvá zaznela myšlienka výpomoci pre seniorov s praktickými záležitosťami v domácnosti, ako je 

výmena žiarovky, oprava potrubia a podobne, pri ktorej by sa mohli realizovať odborné učilištia. 

Ďalším nápadom bolo zriadiť telefonickú linku pre starších ľudí, kam by mohli zavolať v prípade, že 

potrebujú poradiť v rôznych sociálnych, právnych, ale i obyčajných každodenných otázkach. Okrem 

konzultácií a poradenstva by im táto linka poskytla možnosť porozprávať sa. Mnohí z nich totiž žijú 

v sociálnej izolácii, často bez rodiny a kontaktu s ľuďmi. Práve v tejto súvislosti je jednou z najväčších 

výziev vymyslieť spôsob, ako takýchto ľudí nájsť, osloviť a získať si ich dôveru, aby boli schopní prijať 

ponúkanú pomoc. Ako najlepšia cesta sa javí spolupráca s dennými centrami, klubmi dôchodcov 

a podobnými organizáciami. Podnetnou ideou bolo i vytvorenie komunitného centra v Modranke, 

ktoré by poskytovalo priestor pre stretávanie a rôzne voľnočasové aktivity starších ľudí ako 

i starostlivosť o nich vrátane výdaja stravy. Kladnú odozvu medzi prítomnými získal aj ďalší návrh – 

tančiareň pre seniorov, ktorá by fungovala v zimných mesiacoch, keď sú možnosti ich spoločenského 

vyžitia obmedzené. Ako lokalita pre tieto nedeľňajšie stretnutia bol navrhnutý priestor Pod stĺpami.  

Na stretnutí zaznela významná pripomienka, že ľudia v dôchodkovom veku nechcú iba prijímať, ale 

mnohí z nich chcú aj dávať – majú záujem podeliť sa so svojimi skúsenosťami a pomáhať druhým. Je 

preto dôležité myslieť aj na spôsoby, ako seniorov viac zapojiť do spoločenského a sociálneho života.  

Každé stretnutie PK trvá hodinu a pol, preto o 18:30 hod. nastal čas prenechať priestory bývalého 

Tatraskla ľuďom, ktorí sa združili v Participatívnej komunite DOPRAVA.   

Témy neboli prekvapivé – občanov najviac trápia problémy s parkovaním (konkrétne nedostatok 

parkovacích miest pred vlastným domom v okolí Polikliniky Družba či na Hospodárskej ulici), stav 

chodníkov (Sad Janka Kráľa a ulica Hlboká), statická doprava (sídlisko Hliny) a taktiež volajú po nových 

cyklochodníkoch. Ako aj na minulotýždňovom stretnutí PK VEREJNÝ PRIESTOR, aj tu sme niekoľkokrát 

narazili na problém s vlastníkmi pozemkov, ktorí mestu nechcú umožniť zasahovať do nich. Okrem 

toho tu zazneli i podnety, ktoré nespadajú pod Participatívny rozpočet ako napr. dopravné riešenie 

spojenia medzi Trnavou a Modrankou.  

Napriek tomu, že Participatívny rozpočet nedokáže vyriešiť všetko, čo občanov trápi, je to mocný 

nástroj, ktorý im umožňuje zapojiť sa do projektov, ktoré sú v intenciách občianskej realizácie. Inými 

slovami, Participatívny rozpočet zaručuje finančné prostriedky na to, aby boli projekty uskutočnené, 

no samotná realizácia je už na ľuďoch, ktorí sú odhodlaní vybudovať niečo pre svoju komunitu.  

Ďalšie dve stretnutia Participatívnych komunít sa budú konať už zajtra – vo štvrtok 10. marca o 17:00 

hod. (PK RÔZNE) a o 18:30 hod. (PK KULTÚRA) v budove bývalého Tatraskla na Trhovej ulici. Tešíme 

sa na všetkých, ktorí majú chuť prispieť k zveľaďovaniu nášho mesta.  


