
Podnety navrhnuté Participatívnymi komunitami 23. februára 2016  

na 1. verejnom stretnutí k Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu 2016 

 

DETI A RODINA 

1. Špeciálne konzultačné poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotnými obmedzeniami (diabetes, celiakia, alergie 

a pod.) 

2. Komunitná inklúzia – pomoc deťom z málo podnetného prostredia zo strany dobrovoľníckych rodín 

3. Manželské a rodičovské večery 

4. Mládežnícke centrum 

5. Vzdelávanie rodín – informačné centrum 

 

VEREJNÝ PRIESTOR 

1. Tehlové sochy 

2. Letná promenáda 

3. Sídliskové komunitné záhrady 

4. Separácia bioodpadu 

5. Revitalizácia ihrísk 

6. Stoly a piknikové zóny v parkoch 

7. Výsadba stromov na spevnených plochách 

8. Komunitná záhrada v Modranke 

9. Revitalizácia zeleného pásu za Kauflandom 

10. Separácia odpadu 

11. Revitalizácia Ružového parku a jeho prepojenie so záhradou knižnice 

12. Výsadba ovocných stromov 

13. Starostlivosť o autobusové zastávky ľuďmi bez domova 

 

SENIORI 

1. Vyhľadávanie a kontaktovanie seniorov, ktorí žijú v sociálnej izolácii 

2. Prenosné petangové ihrisko 

3. Seniori vzdelávajú deti zo znevýhodneného prostredia 

4. Výpomoc pre seniorov (nákupy, upratovanie a pod.) 

5. Seniori spomínajú na Trnavu (rozprávanie o mladosti v Trnave s možnosťou publikovania) 

 



DOPRAVA 

1. Chodníky (Park J. Kráľa, ulica Hlboká č. 18 – 22) 

2. Efektívne využívanie parkovísk (Daňový úrad) 

3. Systém čistenia ulíc – počas noci, prenosné značenie zákazu státia 

4. Úprava križovatiek – prednosť sprava 

5. Vyznačenie parkovacích miest 

6. Maximalizovať zjednosmernenie ulíc 

7. Prehodnotenie kontajnerových stojísk (vytvorenie parkovacích miest) 

8. Dopravná koncepcia Modranky 

9. Budovanie cyklochodníkov 

10. Úprava chodníkov podľa blokov 

 

RÔZNE 

1. Trnavské bublifukovanie 

2. Sociálne a kultúrne centrum pre mladých 

3. Zoopark (domáce i divoké zvieratá) 

4. Charity Store (budovanie mechanizmu svojpomoci) 

5. Elektronické formuláre priateľské k ľuďom 

6. Grafiti priestor na Dohnányho ulici 

7. Výmenný obchod  

8. Mestský biznis akcelerátor 

 

KULTÚRA 

1. Street workout za Daňovým úradom  

2. Spoločenská hra o Trnave 

3. Mestská galéria v Tatraskle  

4. Literárna kaviareň 

5. Rádio Bunker – priestor na spoluprácu a prezentáciu umelcov 

6. Priestory vo vlastníctve mesta, ktoré by mohli slúžiť na kultúrne podujatia (požiadavka na zverejnenie zoznamu)  

7. Popisky budov  


