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Participatívne procesy realizované mestom Hlohovec sú súčasťou pilotného projektu s názvom Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, ktorý je zaradený
do národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Lokalita

Vybraný vnútroblok sa nachádza v centre
mesta, iba pár sto metrov od Námestia sv.
Michala. Lokalita bola vybraná z dôvodu, že
miestne futbalové ihrisko je veľmi frekventovaná, ale zároveň mierne kontroverzná
destinácia medzi miestnymi. Do vnútrobloku
totiž pozerajú okná niekoľkých okolitých bytoviek. V okolí je aj niekoľko ďalších dvorov,
ktoré sú viac alebo menej využívané, vybratý
vnútroblok je však zo všetkých najväčší a je
teda prirodzeným centrom lokality.

Základné informácie o prieskume
Prvým krokom v zapájaní obyvateľov do procesu
revitalizácie vnútrobloku medzi ulicami Vinohradská
a Za poštou bolo verejné stretnutie. Konalo sa
5. septembra 2018 priamo vo vnútrobloku od 17:30
do zotmenia. Účasť bola pomerne vysoká - prišlo
okolo 40 ľudí, z čoho asi 15 bolo detí a mladistvých. Výstupom z tohto stretnutia bola mapa
návrhov, ktorú obyvatelia vytvorili pod vedením
architekta, a niekoľko strán poznámok k nej na dovysvetlenie.
Na získanie spätnej väzby od väčšieho počtu obyvateľov
sme pre nich pripravili aj dotazníky so siedmymi
otázkami, ktoré boli zostavené podľa podnetov
zozbieraných na stretnutí. Tie boli v tlačenej verzii
distribuované do schránok v okolí vnútrobloku
7. septembra, odkedy boli tiež dostupné v online
podobe na stránke mesta a na facebooku. Tlačené
dotazníky bolo možné odovzdať v Mestskej knižnici
počas jej otváracích hodín do pondelka 17. septembra,
kedy sa ukončilo hlasovanie aj v online forme.
Dotazníkov sa vrátilo spolu 73 kusov, z toho 55
bolo vyplnených online a 18 sa vrátilo do schránky
v Mestskej knižnici.
Všetky odpovede boli spracované do grafickej podoby
pre lepšiu čitateľnosť a zapracované do podkladov
pre odbory Mestského úradu a vedenie mesta.

VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI

Verejné stretnutie s obyvateľmi
Verejné stretnutie k revitalizácii vnútrobloku medzi
ulicami Vinohradská a Za poštou sa konalo v mieste
záujmu 5. septembra 2018. Obyvatelia tu mali možnosť
vyjadriť svoje nápady a pripomienky k obnove
priestoru, ako aj zoznámiť sa s procesom participácie.
Stretnutie prebiehalo v uvoľnenej atmosfére a ľudia sa
nebáli povedať, ako si predstavujú lokalitu v budúcnosti.
Ich nápady sme spoločne zakreslili do mapy a spísali
do niekoľkých strán poznámok.
Pripomienky obyvateľov sa týkali rôznych problémov,
najviac sa však spomínalo sánkovanie, futbal,
ihriská, chodníky, zeleň a mobiliár.
Sánkovanie sa ukázalo byť najdôležitejšou zimnou
aktivitou v lokalite, ktorej by veľa obyvateľov, najmä
tých s deťmi, rado podriadilo zásadnú časť revitalizácie. V praxi to znamená, že by obyvatelia chceli nechať
priestor otvorený, s čo najmenším počtom prekážok,
aby sa dal celý bezpečne využívať na sánkovanie.
Futbal je druhou veľmi dôležitou aktivitou v tomto
priestore, hlavne kvôli zatiaľ provizórnemu ihrisku. To
by si obyvatelia želali upraviť, pridať chýbajúcu druhú bránku a zabezpečiť, aby lopta nelietala do okolitých okien a dvorov.
Ihriská boli témou najmä kvôli novému ihrisku o pár
blokov ďalej, ktoré sa obyvateľom až tak nepáči a chceli
by jeho chýbajúce funkcie doplniť v rámci okolitých
vnútroblokov. Dožadované boli hlavne prvky pre
menšie deti, s ktorými sa ťažšie chodí na vzdialené
ihrisko. Tiež boli navrhnuté fitness prvky a piknikové
posedenie.

Verejné stretnutie s obyvateľmi
Chodníky sa spomínali v súvislosti so spevňovaním
vyšliapaných cestičiek vedúcich cez vnútroblok.
Tieto sú veľmi využívané, a teda by bolo pre obyvateľov
praktické ich spevniť.
So zeleňou v priestore sú obyvatelia pomerne
spokojní, nebránili by sa však pridaniu niekoľkých
stromov, ktoré by pomohli pohltiť viac zvuku, keďže
ich vo vnútrobloku hlavne vo večerných hodinách trápi
silná ozvena. Zdôraznili ale, že najlepšie by ich bolo
vysadiť po obvode, aby neprekážali sánkovaniu.
V rámci mobiliáru bola spomenutá potreba lepšieho
osvetlenia priestoru, tiež doplnenie odpadkových
košov a košov s vreckami pre psíčkarov. Okrem
toho boli veľkou témou lavičky, ktoré na rozdiel od
mnohých iných lokalít obyvatelia vyslovene neželali.
Obávajú sa prilákania neželaných návštevníkov, ktorí by
im v noci rušili spánok a nechávali po sebe neporiadok.
Okrem spomínaných tém padlo ešte niekoľko nezvyčajných nápadov, ako napríklad vybudovanie zásobníku na dažďovú vodu alebo stavba podzemnej garáže.
V konečnom dôsledku však zo stretnutia vyplynulo, že
by obyvatelia radi podriadili väčšinu zmien na mieste
dvom najdôležitejším aktivitám, teda sánkovaniu
a futbalu.
Všebecne bolo stretnutie pomerne úspešné, k dobrej
atmosfére dopomohla aj veľká účasť detí. V budúcnosti
dúfame, že takéto stretnutia budú na pravidelnejšej
báze a s čím ďalej vyššou účasťou, aby mesto mohlo
vziať do úvahy čo najviac názorov od obyvateľov.

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM

Základné informácie o respondentoch
Adresa

Pohlavie

54 respondentov

71 respondentov
8

Za poštou 10
Vinohradská13

7

Za poštou 6

7

Vinohradská 8

Muži

26

37%

Ženy

45

63%

4

Vinohradská 11

3

Za poštou 16

3

Za poštou 4

3

Koperníkova 1

2

Koperníkova 3

2

Slov. nár. povstania 21

2

Za poštou 2

2

Za poštou 13

2

Za poštou 14

2

Okrem adries v grafe boli ešte po jednom
respondentovi z ulice Nitrianska 1, Vinohradská 1, 2, 3,
6 a Za poštou 11 a 12.

Vek
73 respondentov
Menej ako 18

3

4%

18 - 35

34

47%

36 - 50

23

32%

51 - 64

9

12%

65 a viac

4

5%

Súčasný stav priestorov
Čo považujete za najväčší problém vnútrobloku medzi ul. Vinohradská a Za poštou? (označte max. 3 možnosti)
73 respondentov

51

40

27

26
21

20

6

Zlá kvalita
futbalového ihriska

Nedostatok
odpadkových košov

Nedostatok
hracích prvkov
pre deti

Nedostatok
osvetlenia

Absencia lavičiek
a/alebo iných
miest na sedenie

Málo zelene

Iné

Vrámci kategórie “iné” boli spomenuté hlavne autá jazdiace cez riešené územie, čomu by chceli obyvatelia zamedziť vytvorením zábrany, či už alebo vo forme zelenej
výsadby, alebo osadením stĺpiku. Ďalšie spomínané problémy boli hluk, málo stromov, nedostatok parkovania a chýbajúci vodný prvok.

Súčasný stav priestorov
Čo sa vám naopak na vnútrobloku medzi ul. Vinohradská a Za poštou páči a malo by sa zachovať? (označte max. 3 možnosti)
73 respondentov

62

48

32
23
19
8

Možnosť
sánkovania v zime
na svahu

Futbalové
ihrisko

Zeleň

Pokoj, ticho

Možnosť
venčiť psy

Miesto stretávania
susedov
a priateľov

7

Pekný výhľad
na vežu kostola
sv. Michala

Dôležitosť sánkovania bola vyzvihnutá niekoľkokrát aj na verejnom stretnutí, kde viacerí obyvatelia trvali na tom, že to je v zime jedna z najdôležitejších aktivít v priestore,
nakoľko v Hlohovci nie je veľa miest na sánkovanie.

Budúce možnosti rozvoja
Čo Vám v tomto vnútrobloku chýba? (otvorená otázka)
33 respondentov

8

8

6

6

4

Pekné ihrisko,
preliezky, šmykľavka,
hojdačky

Osvetlenie
a/alebo
odpadkové koše

Viac športových
a hracích prvkov,
workout

Zeleň

Oddychová zóna,
kľud

3

3

Nič

Lavičky

Okrem vypísaných kategórií boli ešte po jednom spomenuté odpadkové koše pre psíčkarov, feromónové WC pre psov, krytý bazén a kvalitnejší príjazd do garáží.

Budúce možnosti rozvoja
Obyvatelia sa na verejnom stretnutí zhodli, že nechcú vo vnútrobloku osadiť lavičky kvôli neželaným návštevám a hluku. Chceli
by ste doplniť lavičky na sedenie?
73 respondentov

Nie, nechcem žiadnu lavičku

45

62%

Áno, chcem aspoň jednu lavičku na sedenie

16

22%

Áno, chcem viacero lavičiek na sedenie

11

15%

1

1%

Iné

V kategórii “iné” bolo spomenuté, že by bolo dobre pridať ďalšie lavičky na novovybudované detské ihrisko v susediacom vnútrobloku. V komentároch k otázke ako aj na
verejnom stretnutí bolo niekoľkokrát zdôraznené, že lavičky sú nežiadúce kvôli hluku,
ktorý robia ich používatelia. Obyvatelia sa sťažovali, že na nové sedenie by chodili
večer diskutovať a popíjať mladiství a rôzni nežiadúci návštevníci, a že kvôli ozvene by
im to rušilo spánok. Na druhej strane, deti hrávajúce cez deň futbal by sedenie ocenili,
keďže často ich tam chodí viac a časť z nich sedí na svahu a pozerá sa.

Budúce možnosti rozvoja
V lokalite je niekoľko vyšľapaných chodníčkov (označené na mape). Ktoré si myslíte, že treba spevniť a udržiavať?
73 respondentov

Na verejnom stretnutí obyvatelia prejavili obavu, že správne spevnenie chodníka č. 3
zamedzí v zime sánkovaniu, čo je v lokalite hlavná zimná aktivita. Na verejnom
stretnutí preto niekoľkokrát padol návrh, aby práve chodník č. 3 ostal v aktuálnom
stave.

Chodník č. 1

59

49%

Chodník č. 2

39

32%

Chodník č. 3

23

19%

Budúce možnosti rozvoja
Jednou z hlavných funkcii vnútrobloku je teraz futbalové
ihrisko. Súhlasíte s jeho zachovaním a zrevitalizovaním?
73 respondentov

Komunitné záhradky sú v poslednom čase čoraz
populárnejšie, mali by ste o takúto záhradku aktívny záujem
aj v tomto priestore?
65 respondentov

Áno

63 84%

Nie

61

94%

Nie

9 12%

Áno

2

3%

Iné

3

Iné

2

3%

4%

V kategórii “iné” boli spomenuté workoutové prvky, Wi-Fi, lavičky, neosádzanie
sietí do bránok kvôli sánkovaniu a ošetrenie plotu ambulancie na južnej
strane ihriska proti futbalovým loptám. Práve posledný bod bol veľakrát
spomenutý aj na verejnom stretnutí a je vnímaný ako problém. Obyvatelia
preto navrhli osadenie vysokej siete alebo rastlinnej výsadby, ktorá by lopty
zastavovala.

Napriek tomu, že na verejnom stretnutí sa tento nápad, navrhnutý zamestnancami
úradu, nestretol s veľkým záujmom, otázka bola zaradená do dotazníka, aby malo
viac ľudí možnosť vyjadriť sa.

ODPORÚČANIA OD OBYVATEĽOV

Problémy, ktoré vnímajú obyvatelia
Potreba výsadby,
napríklad živého
plota, aby lopta
nelietala z ihriska
na chodník a do
okien. Výsadba by
tiež pomohla
problému áut
prechádzajúcich
cez vnútroblok.

Druhá bránka by sa na ihrisku zišla, ale
je potrebné zaistiť, aby lopta nelietala
do dvora ambulancie. Obyvatelia
navrhli sieť alebo vysokú zeleň.

V tomto mieste sa podľa miestnych stretáva všetka spádová dažďová
voda z lokality, čo by bolo treba riešiť drenážou. Tiež sa diskutovalo, či
nechať tento svah priechodný, urobiť tam schody alebo ho úplne
znepriechodniť výsadbou, napríklad živým plotom.

Miestni futbalisti by
potrebovali vyrovnať
terén a opraviť
vyšúchaný trávnik
v okolí bránky.

Potreba pridania verejného osvetlenia pri tomto chodníku, ale aj v okolí,
ktoré nebude príliš svietiť do okien. Tiež by bol záujem o spevnenie chodníka,
ale obyvatelia sa obávajú, že vytvorenie chodníka podľa noriem by obmedzilo
sánkovanie, ktoré je tu v zime asi najdôležitejšou aktivitou pre miestnych.

V celej lokalite
je treba doplniť
odpadkové koše,
prípadne koše
s vreckami pre
psíčkarov.

Mimo futbalového
ihriska sa veľa
obyvateľov zhodlo
na tom, že by
v tomto priestore
neradi mali sedenie alebo iné prvky
lákajúce návštevníkov. Odôvodnili
to sťažnosťami
na hluk nesený
ozvenou, obavy o
neželaných
návštevníkov
a potencionálny
vzniknutý
neporiadok.
Tu obyvateľom chýba priestor pre peších a
poriadny spevnený chodník medzi bytovkami
a škôlkou. Nakoľko tu pravideľne chodia a parkujú
autá, miesto je s malými deťmi len ťažko prechodné.

Potenciál, ktorý vidia obyvatelia
Napriek tomu, že veľa obyvateľov sa sťažovalo na hluk a neželané návštevy, na stretnutí padol aj návrh vytvoriť v tejto časti športovo-oddychovú zónu s ihriskom, fitness
prvkami a piknikovými setmi. Na ihrisku by obyvatelia špeciálne radi mali pieskovisko,
šmykľavky a hojdačky, keďže blízke nové ihrisko nie je podľa nich dostatočné.
Futbalové ihrisko
je primárna funkcia
tohto priestoru
a veľká väčšina ľudí
by ho chcela
ponechať
a vylepšiť.

Aj keď bolo obyvateľom vysvetlené, že okolité vnútrobloky
bohužiaľ nie sú súčasťou revitalizácie, pýtali sa na
existujúce staré detské ihriská v nich. Radi by ich totiž
obnovili a ponechali, s prvkami hlavne pre najmenšie deti.

Tu padol návrh
na prerobenie
zelených plôch na
koncoch bytoviek
na parkoviská,
keďže je tu
problém
s parkovaním,
hlavne v okolí
škôlky.

Tento chodník by
bolo podľa obyvateľov veľmi dobré
spevniť, nakoľko
je často využívaný,
hlavne teraz, keďže
vedie k novému
ihrisku.

Bola identifikovaná potreba osadiť pitnú
fontánku, futbalisti by ju určite využívali.
Konkrétne miesto sa príliš neriešilo, ale
ideálna by bola v blízkosti ihriska.

Keďže zimné sánkovanie je evidentne veľmi dôležitá funkcia pre miestnych, bolo často
zdôrazňované, že akékoľvek úpravy v lokalite by na to mali brať ohľad. Sánkovanie je
ideálne žiadúce po celej šírke svahu a dĺžke priestoru, keďže sem chodí veľa detí aj z okolia.
Preto osádzanie zelene alebo mobiliáru do priestoru považujú obyvatelia za nebezpečné.

Zhrnutie odporúčaní od obyvateľov
Väčšina prítomných na stretnutí sa zhodli, že nechcú
pridávať lavičky, kvôli potencionálne väčšiemu hluku
a zhromažďovaniu nežiadúcich návštevníkov.
Väčšina sa tiež zhodla, že futbalové ihrisko je
v lokalite využívané, treba ho zachovať
a zrevitalizovať. Pridanie druhej bránky je veľmi
vítané, ale je potrebné zabrániť prelietaniu lopty
za plot ambulancie, napríklad sieťou alebo vysokou
výsadbou.
Pre futbalistov a pozorovateľov by bolo praktické
osadiť pitnú fontánku, najlepšie v rohu ihriska a
zlepšiť sedenie na svahu za bránkou.
Obyvatelia sa tiež zhodli, že sánkovanie je dôležitá
zimná aktivita v lokalite. Preto naliehali, že revitalizácia priestoru by sa tomu mala podriaďovať. Osadený
mobiliár by teda nemal byť príliš v ceste sánkovania,
rovnako ako pridaná zeleň.
Napriek nechcenému hluku sa obyvatelia zhodli, že
by privítali ďalšie detské prvky v lokalite, prípadne
v jednom zo susediacich vnútroblokov. Nové mestské ihrisko považujú za nedostatočné, hlavne pre
menšie deti. Tiež by sa potešili fitness prvkom,
prípadne piknikovým setom.
Tiež treba pridať do celej lokality osvetlenie, odpadkové koše a prípadne aj koše s vreckami pre
psíčkarov.
Obyvatelia privítajú spevnenie všetkých vyšliapaných chodníčkov z otázky č. 5. Zdôrazňovali však
pri tom dôležitosť plynulého sánkovania.

Zeleň je veľmi žiadúca a určite by sa mala zachovať.
Svah medzi ambulanciou a Za poštou 6 treba
spevniť, napríklad schodmi, tiež treba na tomto
mieste riešiť stekanie dažďovej vody, ktorej
nestíha kanalizácia.
Potreba vytvorenia chodníka smerom ku škôlke,
nakoľko na existujúcej komunikácii parkujú a chodia
autá a chodí sa tam s detmi len ťažko.
Obyvatelia by tiež privítali riešenie parkovania v
lokalite, keďže je blízko centra. Navrhovali napríklad
časti okolitých vnútroblokov prerobiť na parkovisko,
prípadne vybudovanie podzemnej garáže v jednom z
nich.
Tiež treba zabrániť vjazdu áut skracujúcich si cestu
priamo cez priestor vnútrobloku. Obyvatelia navrhovali buď osadenie stĺpiku k bytovke Za poštou 10,
alebo vysadenie živého plota, ktorý by zároveň
bránil loptám lietajúcim z ihriska.
Výsadba zabraňujúca loptám vylietávať na chodníky je vítaná na oboch stranách plochy, pred bytovkami Za poštou 6 a 10.
Aj nové stromy sú vítané, najlepšie už vyrastené, na
zmiernenie hluku, ale treba pri výsadbe dbať na zachovanie možnosti sánkovania v čo najväčšej miere.
Komunitné záhradky obyvateľov v tejto lokalite až tak
nenadchli.

Harmonogram

september 2018
prieskum verejnej mienky

október - november 2018
spracovanie výsledkov prieskumu a prerokovanie s odbormi

november - december 2018
zaradenie do rozpočtu mesta

jar 2018
začiatok realizačných prác, prípadné dodatočné verejné stretnutie

