
Projektové zámery z 2. kola stretnutí Participatívnych komunít 

(priebežne aktualizované) 

 

PK DETI A RODINA – 15. marca 2016  

Centrum pre výživu 

Hlavnou myšlienkou je vytvoriť poradensko-konzultačné centrum pre rodičov s deťmi, ktoré trpia 

cukrovkou. Ich život je sťažený nielen špecifickými požiadavkami na stravovanie a nutnosťou 

podávania inzulínu niekoľkokrát denne, ale i tým, že deti s diabetom nie sú prijímané do materských 

škôl, čím sa komplikuje aj finančná situácia rodiny.  

Z občianskej iniciatívy preto vznikol návrh na vytvorenie centra, ktoré by týmto rodinám pomáhalo. 

Ombudsman 

Pozícia tzv. ombudsmana by poskytovala poradenstvo ľuďom v ťažkej životnej situácií. Prakticky by 

bola realizovaná dobrovoľníckymi tímami študentov práva, sociálnych vecí a psychológie, ktorým by 

tieto konzultácie s občanmi boli akceptované ako ročníková prax.  

Cieľom tohto návrhu je znížiť psychologickú bariéru medzi občanom v núdzi a druhou stranou. Na 

úradníkov totiž často ľudia reagujú negatívne, resp. majú problém otvoriť sa a komplexne popísať 

svoje problémy, čo potom komplikuje možnosti úradu účinne im pomôcť.  

Komunitná inklúzia 

Centrum Koburgovo, ktoré sa venuje deťom z marginalizovaných skupín, navrhuje predĺženie svojich 

prevádzkových hodín a tiež rozšírenie pôsobenia aj na stredoškolákov. Cieľom je integrovať tieto deti 

do spoločnosti, čomu často bráni ich sociálne prostredie (demotivácia k práci a spoliehanie sa na 

sociálny systém štátu). Ďalším spôsobom snahy o začlenenie by boli exkurzie do škôl, pútavé 

prezentácie a nábory na stredné školy už v 6. – 7. ročníku ZŠ. Hlavnou ideou je spolupráca s deťmi 

i rodičmi, aby sa pre nich vzdelanie stalo hodnotou.  

 

PK DOPRAVA – 15. marca 2016  

Chodník v Parku Janka Kráľa 

Ide o návrh vytvorenia nového chodníka v Parku Janka Kráľa, konkrétne v mieste vstupu na  

parkovisko pri obchodnom centre MAX. V súčasnosti existuje oficiálny chodník, ktorý prepája 

parkovisko s parkom, no ľudia si vyšliapali skratku o pár metrov vedľa. Zničil sa tak trávnik a počas 

dažďa sa toto miesto mení na veľkú blatovú kaluž.   

 

 



PK SENIORI – 22. marca 2016  

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.   

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.  

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.  

 

PK VEREJNÝ PRIESTOR – 22. marca 2016  

Komunitný park v Modranke 

Tento návrh zaznel v pracovnej skupine Seniori, no keďže súvisí s verejným priestorom, bol presunutý 

do tejto participatívnej komunity. 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.  

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.  

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.  



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 a upcyklovať, ale aj rôzne podujatia, ktorých cieľom 

by bolo vychováva občanov k tomu, aby sa tieto aktivity stali samozrejmou súčasťou ich života.  

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.  

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. 

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.  

 

PK KULTÚRA – 24. marca 2016  

Spoločenská hra o Trnave 

Hra o zaujímavostiach z histórie Trnavy by pomáhala rozvíjať povedomie ľudí o ich meste, rozširovala 

by ich obzory a poskytovala nové informácie.  

Umenie na Zelenom kríčku 

Ako priblížiť umenie ľuďom? Podľa jedného z hostí by sa to dalo dosiahnuť napríklad formou 

presklených panelov umiestnených na Zelenom kríčku, ktoré by prezentovali diela z aktuálnych 

výstav (napr. Genius loci) a motivovali by ľudí k ich návšteve.  

Graffiti na Hospodárskej 

Tento nápad sa pôvodne objavil z PK Rôzne, no bol presunutý sem. Ide o myšlienku vyzdobiť 

betónové múry v okolí ulice Hospodárska II kvalitným street artom a graffiti. Predkladateľ tohto 

návrhu so sebou priniesol aj fotodokumentáciu súčasného stavu, ktorý je viac ako žalostný. Priamo  



na stretnutí PK vznikla idea spojiť premaľovávanie betónových blokov s revitalizáciou celého 

priestoru (predovšetkým zanedbaných detských ihrísk pod činžiakmi), napríklad formou susedskej 

brigády.  

Deti píšu pre deti  

Základnou myšlienkou tohto projektu je vydať knižne detské príbehy. Deti by ich samy napísali 

i ilustrovali. Do procesu tvorby by sa zapojili i rodičia, napríklad formou spolupráce pri jazykových 

korektúrach. V prvej fáze by boli autorské príbehy zozbierané. V ďalších predstavách sa ráta aj 

s možnosťou načítať tieto príbehy a vysielať ich ako večerníčky vo vysielaní Rádia Bunker, prípadne 

predávať už vydané knihy napr. na Trnavskom rínku.  

Street workout zóna  

Navrhovatelia predložili podnet na vytvorenie nového outdoorové miesta, ktoré by slúžilo na cvičenie 

pod holým nebom.  

Festival kultúry a športu  

Tento podnet čerpá inšpiráciu z podobného podujatia, ktoré sa koná v Leviciach. Aktuálnou úlohou 

predkladateľov je nájsť vhodný priestor na jeho konanie v Trnave.  


