
Zápisnica zo stretnutí PK Seniori a PK Verejný priestor  dňa 22. marca 2016 

 

Stretnutie Participatívnej komunity SENIORI sa z dôvodu väčšieho komfortu zúčastnených konalo 

prvýkrát v nových priestoroch – v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva v Trnave. 

Facilitátor projektu Participatívny rozpočet 2016 Peter Nedoroščík na úvod prítomných privítal 

a vyzval ich k tomu, aby stručne predstavili seba i návrh, ktorý prišli predložiť. Väčšinu hostí tvorili 

noví návštevníci a „do zbierky“ občianskych podnetov tak pribudli nové nápady. Aj tu sme sa však 

stretli s podnetmi, ktoré nespadajú pod Participatívny rozpočet (parkovanie pri nemocnici, 

optimalizácia MHD, problém s grafiti a hluk pri tanečnej škole na Ľudovej ulici atď.), občania však boli 

usmernení, na koho sa môžu v tomto smere obrátiť (napr. podať podnet prostredníctvom Odkazu pre 

starostu). 

Medzi prítomnými boli aj zástupkyne sociálneho odboru  Mestského úradu – pani Ing. Ingrid Huňavá 

a pani Mária Peciarová, ktoré informáciami zo strany mesta prispeli k objasneniu niektorých otázok 

zo strany mesta (napr. ohľadne elektronických náramkov pre seniorov, pomocou ktorých  by mali 

možnosť privolať pomoc v prípade potreby –bohužiaľ, táto myšlienka už dávnejšie stroskotala na 

vysokej cene, kvôli ktorej o náramky medzi dôchodcami nebol záujem).  

V rámci druhého stretnutia tejto PK sa vyprofilovali štyri projektové zámery: 

1. Úprava átria malometrážnych bytov na Clementisovej ulici – predkladateľka žiada o úpravu 

časti bytovky (vybetónovanie plochy o rozmere cca 4 x 5 m, doplnenie lavičiek, prípadne 

prístrešku). Miesto slúži na stretávanie nielen seniorom, ale všetkým obyvateľom domu.   

2. Komunitný park v Modranke – navrhovateľ predstavil ucelenú víziu pretvorenia časti 

vonkajšieho  areálu Základnej školy s materskou školou na ulici Ivana Krasku v Modranke na 

menší komunitný park. Miesto si vyžaduje len jednoduché zásahy v podobe oplotenia 

a doplnenia lavičiek. Priestor je možné ďalej pozdvihnúť doplnením rôznych závesných 

kvetináčov s rastlinami. Toto miesto by mohli využívať jednak seniori na príjemné posedenie 

v tieni stromov, ale aj rodičia, ktorí čakajú na vyzdvihnutie detí z MŠ či ZŠ, a taktiež deti po 

vyučovaní. Oplotený parčík sa bude uzamykať, aby sa predišlo zničeniu priestoru vandalmi. 

Keďže tento podnet tematicky spadá pod verejný priestor, bude presunutý do tejto 

participatívnej komunity.   

3. Linka pomoci seniorom  – dopracovať sa k informáciám, ktoré potrebujeme, môže byť 

niekedy problém. O to viac, pokiaľ ide o ľudí v dôchodkovom  veku, ktorí nemajú rodinu 

a nevedia, na koho sa obrátiť – či už potrebujú  poradiť v sociálnych, právnych, alebo aj 

v každodenných praktických otázkach.  Na tento účel by bola zriadená bezplatná  linka, na 

konci ktorej by bola osoba poskytujúca seniorom poradenstvo. Táto pozícia si vyžaduje istý 

stupeň osobnej erudovanosti, empatie a taktiež schopnosti rýchlo vyhľadať potrebné 

informácie a nasmerovať klienta k riešeniu jeho problému.  

4. PC kurz pre seniorov – počítačová gramotnosť je dnes veľmi dôležitá a aj seniori môžu vďaka 

nej získať prístup k potrebným informáciám. O PC kurzy pre dôchodcov je veľký záujem, 

preto odznel návrh dohodnúť sa v rámci každej mestskej časti s konkrétnou školou, ktorá 

disponuje počítačovou učebňou, aby poskytla priestor a počítače na výučbu.  



V tejto PK sa objavil aj návrh, aby učitelia na dôchodku učili, resp. doučovali deti z málo podnetného 

prostredia (napr. v priestoroch klubu dôchodcov). Ide o zaujímavý podnet, no z dôvodu náročnejšej 

realizácie bol ponechaný na ďalšie kolo Participatívneho rozpočtu.  

PK VEREJNÝ PRIESTOR bola aj v tomto kole najnavštevovanejšou skupinou. Hlavným motívom bola 

zeleň vo všetkých jej podobách – menovite komunitné záhrady, úpravy parkov, revitalizácie sídlisk, 

vytvorenie tzv. zelených koridorov v rozpálených uličkách bez tieňa počas letných mesiacov. 

Významná bola aj téma separácie odpadu, upcyklácie (teda vytvárania novo použiteľných predmetov 

z odpadu) a taktiež kompostovanie bioodpadu z domácností. 

Z tejto Participatívnej skupiny vzišli nasledovné projektové zámery: 

1. Záhradka pre žiakov na ZŠ Vančurova – pestovanie zeleniny a okrasných rastlín by bolo 

súčasťou vyučovania a prispelo by nielen k vzdelávaniu žiakov hravou formou, ale rozvíjalo by 

aj ich vzťah k prírode, práci a zodpovednosti.  

2. Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského – ide o projekt podobný predošlému. Na tomto 

mieste by sa však nezakladali hriadky v zemi (z dôvodu nevhodnej zeminy v areáli škôlky), ale 

budovali by sa vyvýšené záhony, ktoré by deti v spolupráci s pani učiteľkami obrábali. 

Nasadené by boli nenáročné rastliny a plodiny.  

3. Upcyklácia – anglické slovo upcycling znamená pozdvihnutie starej, nepotrebnej veci na 

niečo nové, čo môže slúžiť v praktickom živote ďalej, alebo byť aj umeleckým predmetom. Je 

to akási nadstavba recyklácie. Z Participatívneho rozpočtu by mohla byť financovaná jednak 

informačná brožúra o tom, ako vytvárať čo najmenej odpadu, ako separovať, recyklovať či 

upcyklovať, ale aj rôzne podujatia, ktorých cieľom by bolo vychovávať občanov k tomu, aby 

sa tieto aktivity stali samozrejmou súčasťou ich života.  

4. Zelené koridory v lokalite Špíglsál – obyvatelia Prednádražia, ktorí mieria peši do mesta, 

počas letných mesiacov, chodia často cez uličky Špíglsálu. V letných mesiacoch sú tieto 

miesta rozpálené, chýba na nich zeleň, ktorá by vytvárala tieň. Javory, ktoré tam rastú, sú 

totiž zrezávané a nestihnú dorásť do potrebnej veľkosti. Na stretnutí preto zaznel návrh 

pilotného projektu – vytipovať presnú lokalitu a nasadiť tam, ktoré by poskytovali úkryt pred 

slnkom.  

5. Separácia bioodpadu –možnosť využívať bioodpad z domácností má benefit nielen pre 

životné prostredie v podobe menšieho objemu odpadkov, ale aj v tom, že poskytuje možnosť 

kvalitného kompostu pre záhradkárov a pestovateľov.  Prvé predstavy počítajú 

s umiestnením špeciálneho kontajnera na Clementisovej ulici. Kontajner by bol uzamknutý, 

prístup by mali len ľudia aktívne zapojení do tejto aktivity a tiež zaškolení, aby do kompostu 

neboli pridávané veci, ktoré tam nepatria. 

6. Mobiliár parkov – v promenáde občanom chýbajú lavičky a stolíky, kde by bolo  možné 

rozložiť si veci a spraviť si príjemné posedenie či piknik. V prípade doplnenia mobiliáru by boli 

tieto miesta atraktívnejšie pre rodiny s deťmi, ktoré by tu mohli tráviť viac času.  

 
Otvorený je zatiaľ návrh revitalizácie Slovanskej ulice, ktorý odznel už na minulom stretnutí. 

Obyvatelia tejto časti majú záujem o zveľadenie svojho životného priestoru, narážajú však na 

problém vlastníckych práv k pozemkom. Momentálne sa zvažujú ďalšie kroky v tomto smere.  

 



Na budúcom stretnutí týchto participatívnych komunít sa budeme venovať projektovým 

dokumentáciám k jednotlivým zámerom. Peter Nedoroščík prítomných stručne predstavil formulár, 

ktorý sa bude v ďalšom kole vypĺňať pre každý zámer, ktorý postúpi ďalej. Formulár sa dá stiahnuť na 

webe pr.trnava.sk v sekcii Dokumenty. 

Ďalšie stretnutia PK Seniori a PK Verejný priestor sa uskutočnia 19. apríla o 17:00 a o 18:30 hod.  


